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 قرار 

 تعزيز التنس يق والتعاون بني مكوانت احلركة 

(SMCC 2.0) 

 

ن جملس املندوبني  ،ا 

ذ  وعىل نطاق أأوسع حلالت الطوارئ  الفاعلية والكفاءةبقدر أأكرب من  بأأن تس تجيباجلهات ال نسانية  مطالبة بزايدة يعرتفا 

 ،وجحام اليت تزداد تعقيدا

ادلولية للصليب الأمحر والهالل الأمحر  اذلي ل تنُج منه احلركة ،التنافس مضن قطاع العمل ال نساينس مترار اب عرتفيوا ذ 

 ،)احلركة(

نسانية رائدة، حس نة التنس يق وفعاةل من حيث التلكفة، تضمن يف  تكونأأن  وجوب يؤكدا ذ و  الأوقات  مجيعاحلركة ش بكة ا 

جامعي  أأثرمن أأجل حتقيق  اوالتأأهب املرتبط هب ال غاثةمجيع مكوانت احلركة يف معليات أأفضل تعاون وتاكمل ممكنني بني 

 احمللية، قيادية للجمعيات الوطنيةال و أأكرب، مبا يف ذكل دمع التطوير املس متر للقدرات التشغيلية 

كيدا ذ و  وتنفيذها بشلك متسق  والكربىحلالت الطوارئ املتوسطة أأعامل التصدي  تكثيفرضورة متّكن احلركة من  يعيد تأأ

 من أأجل تعظمي ادلمع امجلاعي للك املس تضعفني واملنكوبني من أأشخاص وجممتعات حملية، ابل للقياسوق

، 2017اذلي اعمتده جملس املندوبني س نة  1لقرار رمق ابو، 2015اذلي اعمتده جملس املندوبني س نة  1لقرار رمق اب وا ذ يّذكر

 للصليب الأمحر )اللجنة ادلولية( اللجنة ادلولية تلكّف حيث، 2013 س نةاذلي اعمتده جملس املندوبني  4ابلقرار رمق و

ىل امجلعيات الوطنية، مبواصةل معلها الأمحر )الاحتاد ادلويل(مجلعيات الصليب الأمحر والهالل  والاحتاد ادلويل ، ابل ضافة ا 

 (CD/17/Rو CD/13/R4,   CD/15/R1القرارات احلركة )والتعاون بني مكوانت املشرتك يف جمال تعزيز التنس يق 

بشأأن تنظمي الأنشطة ادلولية ملكوانت "التفاق  معمتدا 1997اذلي اعمتده جملس املندوبني يف  6أأيضا ابلقرار رمق  وا ذ يّذكر

شبيلية(، والقرار رمق  ، حيث 2005جمللس املندوبني املنعقد يف  8احلركة ادلولية للصليب الأمحر والهالل الأمحر" )اتفاق ا 

شبيلية"، وتقارير املتابعة   احلركة،  يف والتعاونأأسس التنس يق  اليت وفّرت معا  اعمتد "التدابري التمكيلية لتحسني تنفيذ اتفاق ا 

ىل تغرّي العقليات  يف والتعاون التنس يق جمال يف فعليةالتحسينات املس مترة وال  وا ذ يالحظ مع التقدير احلركة، ابل ضافة ا 

مكوانت احلركة املعنية عىل دمعها ومسامههتا املس مترين مجيع  وا ذ يشكر، 2013منذ اجامتع جملس املندوبني يف س نة 

 والفعليني،

( CD/17/R1ابلتقرير عن تنفيذ أ خر قرار اعمتده جملس املندوبني عن التعاون والتنس يق بني مكوانت احلركة ) يرحبوا ذ 

خبصوص  عىل غرار ما أأجريأأساليب جديدة واختبارها وتقيميها بطريقة انتقادية،  بفائدة دراسة وا ذ يعرتفاملرفق هبذا القرار، 

 ،معا  يف ظل روح العمل  مجلع التربعات، توجيه النداء ادلويل الواحد



2  CD/19/R9 

   

حتقق لك اماكنياهتا، تقتيض فهام  ملاليت ل تفتأأ تتحسن ولكهنا  احلركةعىل مس توى عمليات ال تنس يق جودة  أأن دركوا ذ ي

ىل شواهد، وظروفا  جيايب أأو سليبمتعمقا يستند ا   وفعاليهتا من حيث التلكفة،امجلاعية احلركة  معليات أأثريف  تؤثر بشلك ا 

ىل مواصةل  ّقروا ذ ي جراء تغيريات معيقة يف جمالت معينة من قبيل ابحلاجة ا  تطلب الأمر اذلي ي ، للنظم املتبادلالتشغيل ا 

ىل جانب  ،الزتاما مس مترا طويل الأجل ىل  س تجابة  ا أأخرىجمالت معل  اعتبارا  رتابطة ممرنة و  نظماعامتد للحاجة املزتايدة ا 

 حتياجات يف املس تقبل،الا لتلبيةاحلركة  تأأهبوضامن  يف العملياتمن أأجل حتقيق التاكمل 

ماكنيات ل بأأنه  وا ذ يعرتف  أأن تنتقل تكل العملية من الرضوريمعلية التعاون والتنس يق بني مكوانت احلركة، تحقيق اكمل ا 

ىل   الأنشطةعىل  الرتكزيأأن تواصل ، و مع مراعاة ادلراية واملوارد املتاحة يف احلركة من حيث الأثر والنطاق أأعىلمرحةل ا 

يف العملية مبشاركة نش يطة جديد مصحوب  وتوفري زمخيف لك الظروف،  مناس بةتروجي وتشجيع عقلية و  البحتةالتشغيلية 

 من قبل مجيع مكوانت احلركة. فهيا بشلك مزتايدستامثر الاو هبا بشلك راخسزتام لالاووتبنهيا ابلاكمل 

ذ  بني مكوانت احلركة من والتعاون رضورة مشاركة مجيع مكوانت احلركة بنشاط يف معلية التنس يق  يؤكد من جديدوا 

 ،وتأأثريها أأجل حتسني اتساق املسامهة ال نسانية امجلاعية للحركة بأأرسها

 يقرر ال يت:

ييل أأمه  ويف ما ،حول التعاون والتنس يق 2017تنفيذ قرار جملس املندوبني لس نة عن التقرير وافق عىل ي -1

 اس تنتاجاته:

ا ىل تعزيز التنس يق يف عدد من معليات ال غاثة خالل الفرتة اليت خضعت  والتعاون أأدت معلية التنس يق -أ

 مخس س نوات مضت قبل متصورةلتنس يق بطريقة مل تكن اباحلركة  عززت رد فعللدلراسة و 

من وأ ليات يف جمالت اللوجستية والأ  املتبادلحتقيق تقدم يف اجملالت التقنية مثل حتسني التشغيل  -ب

 الاستنفار، فضال عن زايدة الأدوات والتدريب، واملساعدة عىل تسهيل تنس يق العمليات

ىل " الركزية والتعاون ساعد التنس يق -ج  امحلراء" املاحنني وغريمه من الأطراف املعنية أأيضا عىل النظر ا 

 ، ميكن توقع أأفعاهل بشلك أأفضلاتساقا  كرشيك أأكرث 

 السلميةالهنوض ابلعقلية ، هناك لتحقيقه الصعوابت الرئيس ية، ومن مجةل ا  معقد ظل التنس يق مسعى  ي -د

يف احلركة بأأرسها، ووجود القيادة الس ياس ية املناس بة واملس تدامة، وضامن فهم مزااي التنس يق فهام جيدا، 

وأأن يكون حشد املوارد املنّسق فعال وأأن يؤدي ا ىل زايدة المتويل، وأأن تتاح بياانت عن فوائد التنس يق 

 التشغيلية

ن  -ه ىل  مكّهنا من، لتنس يق الشامل اذلي ميكن توقعه يف احلركةل وجود أأسس ا  حتقيق ال ماكنيات أأن تطمح ا 

 والتعاون التنس يقملبادرة تعزيز الاكمةل 

حيث  ةحيويمسأأةل امجلعيات الوطنية عىل املس تويني الاسرتاتيجي والتشغييل  حتسني مشاركةيُعد  -و

 استامثرا مجيع مكوانت احلركة،تعزيز يضمن 
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عادة تسمية املبادرة  يقبل -2 مبا يعكس اس مترارية  (RCCM 2.0)2والتعاون يف احلركة رمق تعزيز التنس يق "اقرتاح ا 

 ،ابلفعلحبيث تشمل احلركة لكها  الهنوض ابملبادرة وحفزها من جديدعىل أأيضا العزم و العملية حىت ال ن 

اليت مت تشخيصها يف التقرير اذلي يريم ا ىل حتسني  2رمق  التنس يق والتعاون يف احلركةمبادرة أأولوايت  يوافق عىل -3

مبا يف ذكل عن طريق ، والكربىيف حالت الطوارئ املتوسطة  فعاةل وتمكيليةقدرة احلركة عىل تقدمي اس تجاابت 

 :عىل اجلوانب التالية جمالت العملوتركزي تعزيز أأنشطة امجلعيات الوطنية يف البدلان املترضرة وتمكيلها 

دعام لتنفيذ العمليات  ت احلركةمكوان املس ندة ا ىللمسؤوليات ل التنس يق  يدتخدام الفعال واجل ضامن الاس   (أأ 

 التأأثري يف اجلهات املعنية عىل لك املس توايت.غريها من الأنشطة و و 

دارةضامن  (ب توفري لتحسني الاس تجابة التشغيلية وضامن املساءةل و  البياانت بشلك متسق يف احلركة بأأرسها ا 

، من أأجل زايدة يف الوقت املناسب للجهات املعنية ادلاخلية واخلارجية عن بصمة احلركة مالمئةمعلومات 

  متويلنا ال نساين الشامل وتعزيز جدوى معليات احلركة وبروز دورها

 لنظم لضامن دمع العمليات بيرس ومرونة.ل  املتبادلالتشغيل مواصةل تطوير مفهوم  (ج

غاثة ماها للمسامهة يف فهم قدرات مكوانت احلركة واس تعامل  (د ، مبا يف ذكل الكفاءات احمللية للجمعيات معلية ا 

 .الوطنية هبدف ضامن تقدمي اخلدمات بشلك فعال والزتاهما مبعايري اجلودة املطلوبة

املوجودة لتشجيع التخطيط ضامن تأأهب احلركة لالس تجابة عن طريق اس تخدام أأدوات التنس يق والتعاون  (ه

ذا اكن يلزم وحتليلها وتنس يقهااملشرتك للأنشطة   معارفأأدوات أأخرى، وتوفري قاعدة  وضع، والتفكري يف ما ا 

 والتفكري يف مناذج تشغيلية خمتلفة تالمئ خمتلف الس ياقات. ،خبصوص الأدوات الناحجة يف جمال التنس يق

ومس تدام، مبا يف ذكل  تشجيع الاس تجابة التمكيلية احمللية وادلولية وضامن تمنية القدرات احمللية بشلك متسق (و

تكون العمليات والتأأكيد عىل رضورة أأن  يف جمال حشد املوارد وابلنسجام مع خطة توطني العمل ال نساين

 حملية بقدر املس تطاع وعاملية حسب الرضورة،

 احلركة بوصفها مس تجيبا عامليا أأساس يا. دورلأزمات الكربى بطريقة تعزز لالاس تجابة  تكييفحتسني  (ز

أأدانه، أأن يواصل  5يف املادة  بيانهكام جيري  ،مع امجلعيات الوطنية عاون، ابلتاحلايلمن فريق التوجيه  يطلب -4

ىل اللجنة  وأأن يضمنتوجيه العملية ومراقبهتا،  مسامهة احلركة بأأرسها يف العملية وتبنهيا، وأأن يرفع تقارير منتظمة ا 

ىل ادلامئة و   لك مكوانت احلركة حول التقدم احملرز.ا 

للك مكوانت احلركة، وابلأخص امجلعيات الوطنية، يف وضع وتنفيذ أأنشطة وأ ليات  النش يطةاملشاركة  يطلب -5

نشاء فريق مرجعي من امجلعيات الوطنية  يدعومرتبطة ابلأولوايت املذكورة أأعاله، وذلا  ىل ا   بتقدمي املشورة لكّفيُ ا 

 املبادرة تروجيو  RCCM 2.0 2عزيز التنس يق والتعاون رمق تبادرة ابنتظام حول الاجتاه العام مل  ودمعه فريق التوجيهل

ىل تنفيذهاعوة وادل  .ا 



4  CD/19/R9 

   

نشاء خلية تشغيلية  يويص -6 ىل فريق التوجيه وتضم موظفني من  2التنس يق والتعاون رمق  ملبادرةاب  ترفع تقاريرها ا 

لك مكوانت احلركة  تنفيذاللجنة ادلولية والاحتاد ادلويل وامجلعيات الوطنية وتكون مسؤوةل عن توجيه معلية 

ماكنية دعوة فريق التوجيه مجعية وطنية أأو مجعيات وطنية لهذا القرار ىل ، وا  قيادة بعض جمالت العمل حتت ا 

دارهتا العامة؛  ا 

تقرير  يرفع، وأأن النتاجئ تقدمي أأدةل أأفضل عنأأربع س نوات ليك يتاح  لفرتةالأولوايت اجلديدة  طبيقبت  يرحب -7

 .2021اجامتع جملس املندوبني يف  ا ىل مفصل مرحيل
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