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 ( 2.0إشبيلية اتفاق أثر مجاعي ) لتحقيقاتفاق بشأن التنسيق داخل احلركة 
 

 ادليباجة 

حتت   العامل  هيرزح فييف وقت    االتفاق  اد هذ، جند  احلركة()   ، مكوانت احلركة ادلولية للصليب الأمحر والهالل الأمحرحنن

أأود  نري املتعددة وحاالت    فيه  قزه  تو   ؛الفقر  نثابر   ا ىلأ خرين  اليني  مب  دفعتحبياة املاليني و   تجاحئة  الزناعات املسلحة 

خمتلف  مناطق بأأمكلها ويف    يف  تتفش ًا  أ اثر   ل فةخم  ،متعاتامل   ارصأأو   متزقو واح  ر الأ   مدالأ   ةليو طالعنف الأخرى والأزمات  

اطر اخمل  يهف   شلكت ؛ و المةوالس من  عن الأ   اً حبثمن ماكن ا ىل أ خر  من الناس    وقةمس بري  غ أأعداد    تقل فيهن ت و ؛  أأحناء العامل

 .أأحناء العامل ع يس بل العيش يف ج عىل حلياة و عىل ا يً وجود اً هتديد يةاملناخ 

يف أ ن  معًا  يب لها  عرض ويس تج من يت  أأنب  علمً ،  قاطع والتطور  ذة يف التخال  هذه الأزمات  مواهجة  ق يف  د هذا االتفاجند  و 

 معهم.   امننيضمت قف نحنن و . هتااذ عاتاملمتو  منفسه أأ  الأشخاصن يف أأكرث الأحيا مه

ة وختفيفها أأيامن وجدت، ة اال نسانيعاانامل  جتنب: "، أأال ويهدامئاً   تنمثلم اك  ،لأمهيةاب  تسمت   ال تزالهممة حركتنا    أأنب  ر  قنو 

عىل عمل  وحمية احلياة والصحة، وضمن احرتام اال نسان خاصة يف أأوقات الزناع املسلح وحاالت الطوارئ الأخرى، وال

اد أأعضاء احلركة ادلامئ  دع تعاية الاجامتعية، والتشجيع عىل اخلدمة التطوعية، واس  يز الصحة والر عز وتالوقاية من املرض  

حساس عاملي ابلتضامن مع جيع احملتاجني ا ىل حميهتا ومساعدهتااعدللمس  ".ة، وا 

هجودان ادلولية   نضمن أأن  نأأ ب  حاملنق    االتفاق  اهذ، نلزتم يف  حتقيق هممتنا املشرتكة يف مواهجة أأزمات اليوم والغدومن أأجل  

للجمعيات الوطنية يف  تعرتف   بداع واملرونة    منبروح    د قواانوحيم بتنلزت و .  هذا ادلور  وتُعزز   ، اهنادلبابدلور املركزي  اال 

أأكربو أأفضل    بصورة معًا    عملالو ،  التمكيليةقوتنا    ماكمن  تعزيزجل  أأ ن  م،  صداقيةوامل ال  بقدر  اذلين  لأ صاحل  شخاص 

نساني و  يةحيتاجون ا ىل حم  . تنيومس تقل تني حي  غري متو  تنيحمايد نيتمساعدة ا 

 قوتنا وخدماتنا. اكمن مومواردان و  لصوتنا ثلم الأم تخداس  الاب، الطوارئ كم يف أأوقات السمل اتقو أأ  يف، نلزتمو 

،  لك منالعمل  ل  ادوالاحرتام وادلمع املتب  يةع ق لوا او والثقة    نةاحلس    النيةعىل    س يعمتد  بأأمانة  االتفاق  اهذتطبيق    أأنب  قر  نو 

نسانية  هم  يفء  رشاكصفنا  و ب  حد منااو   لك  مساهمت  هياف  نقدر  اليت  ماجاال دو وعىل روح التعاون     أأن ب  رانذك  ت  مشرتكةمة ا 

ص لأشخاساعدة امل فضل اجلهود  ونتاكتف لبذل أأ   نتضافرليك  مشرتكة  مسؤولية    ،جيع الأماكن ويف لك الأوقاتيف    ،اني دل

 . نعمل من أأجلهمين اذل

 ة م عام اك : أأح ول لأ ا   زء اجل

   نطاق االتفاق  : 1  ة اد امل 

الأ  1-1 االتفاق عىل  أأساس   ابلتعاون يف   اهتديأأ تا ىل    املكوانت   تُدعى  اليتادلولية    ةطشن ينطبق  بيهنا، سواء عىل  ما 

الأطراف،   متعدد  أأو  ي   ابس تثناءثنايئ  اليت  الأ   نصالأنشطة  للحركةالنظام  ج   سايس  أأن   نيفواتفاقيات  عىل 
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 فردية. ةصفب  تان كواملتؤدهيا 

مل 1-2 ادلولية"  ا  ركةاحل   كوانت"الأنشطة  امجلعيات  أأنشطة  فة يف  ةين ط لو يه  من    3املادة  من    5و  3الفقرتني    املعر 

فة    (جنة ادلوليةل ال )  للحركة؛ وأأنشطة اللجنة ادلولية للصليب الأمحرالأسايس    النظام   4و  3و  2ت  قراالف  يفاملعر 

الأ   ن م  5 املادةمن   لل ايسسالنظام  و   مجلعياتشن أأ حركة؛  ادلويل  الاحتاد  الأمحر   طة  والهالل  الأمحر   الصليب 

فة (يلودلاد االاحت)  من النظام الأسايس للحركة. 6املادة من  5و  4و 3الفقرات يف  املعر 

دمن النظام الأسايس للحركة،    7ملادة  امن    1رة  لفقل  وفقاً  1-3 اون يت تتعاللية  الأنشطة ادلو ظمي  تنهذا االتفاق    حيد 

 : طراف أأو متعدد الأ ساس ثنايئعىل أأ  تنفيذها يفلية التت ااملكوان

 ؛ادها ادلويلحتوا يةن امجلعيات الوط  •

 ؛جنة ادلولية ل ال و امجلعيات الوطنية  •

 ؛ ايهنب  ما يف امجلعيات الوطنية •

 ؛ ادلويل حتادوالا جنة ادلوليةل ال  •

 . امجلعيات الوطنيةو  ادلويل حتادوالا جنة ادلوليةل ال  •

ما ميك 1-4 االتفاق  هذا  يقي    سريهتف ن  ليس يف  أأنه  أأ عىل  اخلاصة بلك  والا  ادلور  يعيقو  د    ن م   نو  مكختصاصات 

 .كةم الأسايس للحر نظاجب ال ومبو  ،ةاال ضافي هتابروتوكوال و التفاقيات جنيف  وفقاً  ،احلركة وانتكم

ال  امجلعيات  عىليضًا  أأ تفاق  اال  ينطبق 1-5 دتعميت  الوطنية  معابلتعاو   بدلاهنااخل  ل  ة طشن أأ ذ  تنف    اليت  وانت كامل  ن 

 .دولية

 رض منه الغ ق و التفا هدف ا   : 2املادة  

 :ايلت اكل يه  هضاغر أأ االتفاق و  أأهداف

 ؛كةحلر ا توى مس  ىلع يفياون الوظ والتع العملياتتنس يق بشأأن  التوجيهتقدمي  ( أأ 

اعات  رين من الزن خاص املتض صلحة الأشملة واملالية  البرشية واملادي  ركةاحل  واردة والأثر امجلاعي ملالكفاء  تيسري (ب

 ؛ىخر لأ ا تامز والأ ث ر واالك، ومن ةبارش امل  هائ ونتا ةيخل طراابت ادلاأأو الاض حةلسمل ا

ال ل   ملركزيا  ورادل  ززيتع ( ج املقو   نيةلوط جمعيات  لد  ادلمع  ا  وهيام  احلركةابلتايل  ،  الاعرتاف،  كلك  تعزيز    بأأن  مع 

 ؛"يوية لهاوتشلك قوة ح  ةة احلركعدقا تشلك ات الوطنيةعيامجل "

 ؛ سع و بشلكها الأ ال نساين العمل امة ظو من داخل  مامتساكً  عمداً عتبارها اب ةكر لحل ع ا رساء موض (د

داخل مهنا  لك  ب   اصةخلاولية  ادل  سؤولياتامل و ة  شط ن الأ ق  تنس ي  صفامي خيبني مكوانت احلركة    فاتالاخل  ن بجت  ( ه

 . مرزم الأ ذا لا   ،فاتة هذه اخلالوتسوي ،احلركة
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 وجهيية لت ا املبادئ  :  3  املادة 

م  ك  هبا احلركة  رتشداليت تس  ميقالو   ئ ملبادوا  قواعدلل  جيع الأوقاتيف    خاضعاً   ركةاحل  ملكوانتة  ليو دلايظل تنظمي الأنشطة  

 وردت يف: 

 ؛رمحمحر والهالل الأ الأ  بادئ الأساس ية للصليبامل  •

 ؛النظام الأسايس للحركة •

 . يةضاف اال   اهتبروتوكوالو فاقيات جنيف ات •

 امجلاعية للحركة   ة بجا س تالا   : ثاين ال   ء ز اجل

 بادئ العامة امل :  العمليات   حاالت يف  ركة  تنس يق داخل احل ل ا   : 4دة  اامل 

احلتنس يق  ل ا  سمي  ال 4-1 الو تنفيذ  ب   كةر داخل  احمل شوأأن سرتاتيجيهتا  ال  طنيةامجلعية  املوفقًا  لية  طهتا  لهياة  لكو للمهمة   .ا 

ن  ضمل  جأأ من    س امي  الو،  هذه التمنية  مامز   دةوقيا  اهتتمنيعن    ؤوةلمس  نيةالوط عية  امجل   تبقى  ،حديدجه التوعىل و 

عىلر دق  دامةاس ت جمعية  اس تجا  لبتتط  حاالت  قوعو   قبل  تامداخلو ة  نسانياال  ة  بس تجاالاتقدمي    هتا  من  بة 

و ناث وأأ   ،ركةحلا وتقبعدهاءها  مكوان.  م  اد  احلركة  تعمل  لأخرىت  س ياق    اليت  الادل  مايف  امجلعية  ا ىل  ة ني وط مع 

 .اقتفمن هذا اال 8ة قًا للمدوف أأنالشهذا يف  يفةاملض 

احل  نس يقالت ت  ايل أ    شأأ ن تُ  4-2 يف   سامهوت ركة  احل من    ةخمتلفانت  وكم  فهيا  لمعتاليت    فظرواليع  يف ج   كةر داخل 

. و   يفمعلية   ركة ت احلوانمك   تُقرها   "داخل احلركةتنس يق  قات  اتفا"  عن طريق ق  س يأ ليات التن   نشأأ تُ بدل معني 

معني    يف  موجودة  ونكت  اليت و الأ   ا ىل  ستندت و   ،فيه  اتمعلي  نفذت و   س ياق   وفق  د  ع  تُ اليت    اتهيج تو ال دوات 

 . ا وتنس يقهاهنو اعتز زيتعأأجل من سات احلركة ايس  

س نادل  خالون من  اتعت و معلها    ركةمكوانت احلق  س  تن كة،  ر حلمن ا  بة جمعيةجااس ت  لبتتطاالت اليت  يف احل 4-3  ا 

ن  ا ىل  "كشار مل ا  يس  املُ "و  "يس  املُ دوري "  للتشاورات مناس بة  ليأ    شاءن ا  الل  خومن    ،احلاةلحسب    لك مكو 

نظا  .نيادلور  نيهذ  لأداءالتنس يق  و  "وميثل  وس  ي املُ م  لالحتياجات    يس  املُ ""  مؤقتة  اس تجابة   من املشارك" 

اال نسأأجل  من  ادلولية  املساعدات   العواقب  أأن  ،مية الوخ انية  مواهجة  داخل  بعدها  ود  عت   عىل  التنس يق  أ ليات 

دة يف املادة  احلركة ا ىل   . 2-4تكل احملد 

لتنفيذ الفعال والكفؤ جلهود تنس يق  ابت  واناملكاس تجابة جمعية من احلركة، تلزتم جيع    احلاالت اليت تتطلب  يف 4-4

أأجل  ف من  الهد  ت الصةل هذا ذاخرى  ق الأ عمليات عىل مس توى احلركة. وينبغي أأن تدمع جيع هجود التنس يال 

 جتنب الازدواجية والتجزؤ. 

 : التنظمي العمليات   ت الحا : التنس يق داخل احلركة يف  5  املادة 

 " رك شامل ا  يس  املُ " و "  يس  املُ "   1-5املادة  
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 حلركة:من ااس تجابة جمعية  تتطلباالت اليت احل يف

د تاحلاالجيع   " يفس  ي املُ ر "دو وطنية، داخل بدلها، بيُعهد ا ىل امجلعية ال ( أأ   .4-5يف املادة  ة احملد 

ابت  الاضطراوولية وغري ادلولية،  يف حاالت الزناعات املسلحة ادل  "ركاملشا  يس  املُ "دلولية بدور  ا ىل اللجنة ايُعهد   (ب

دة ونتائها املبارشة  يةل اخ ادل  .2-4-5دة املاو ، 1-4-5ة من املاد هاءيف الأقسام أألف وابء و   احملد 

  أأو،  علزناا  اءبعد انهتجة ا ىل اال غاثة  احلاعند  ، و الكوارثيف حاالت    املشارك"  يس  املُ "اد ادلويل بدور  حتيُعهد ا ىل الا ( ج

تتأأثر نزاع وال    عندما  النحو احمل  اكن،سل ل تنقل  ركة  حب  ليةخ اد  ابتاضطراد  تشه دوةل ليست طرفًا يف  د عىل  يف    د 

 .1-4-5 ةن املاد وواو م جمي ودالالأقسام 

 ا فهئ ظا التنس يق وو يات  ل أ    2-5  املادة 

أأن فة من أأجل  تلتنس يق خم ات  يل أ    ل خالركة من  ت احلانومك جع    يف   شاركامل   يس  املُ و   يس  املُ ولية  ؤ مس  متثلت  5-2-1

التنس يق والتعاو   فلكت أأكق  قيلتح   كنمم  هجو   لأأمك  عىلن  معًا  الأ رب  قدر  ا ىل    تاجنيص احمل الأشخا  احل لصاعي  امجلر  ثمن 

وةدساعامل  س امي،  طريق    ال  ق عن   ىلا  اسب  نمل ا  ادلمع  تقدمي   وضمن  ،فسالتناو ة  جيدوانب الاز وجت   واصلتنوات  وضع 

اتحةو  ةفيض طنية امل و لعية اامجل  ذا  ،لكل املشأحل يتمنتد ا   . ذكل اقتىض الأمر ومت ا 

  م عاال  ها صممي ت يشمل  ،  عي نةات امل تياجالاح   حسبس ياقات  ل ا  ختالفابنس يق  ليات الت أ    ختتلف بنية  دق  ني حيف 5-2-2

 .يف البدل املعين هيألك عىل ثالثة مس تويت خمتلفة عادة

 ة الوطنيةعيجم لل   ةالأمينة العامأأو  /و  الرئيسة  امع لا  مني الأ أأو  /و  لرئيس ا  ضمت،  تيجيارت س ى الا س تو عىل امل  منصة  ( أأ 

ضاف  حتاد ادلويل،بعثة الا  رئيسة/ورئيس  ،ةاللجنة ادلولي  ثةبع   ةيسرئ /يسرئ و ،  فةضيمل ا طنية و عيات الة ا ىل امجل ا 

اليت   أأساس خمص    يس  املُ يدعوها  الرشيكة    . رة صغ املقمة  لامؤمترات  مثل    منتديت  ورحض   ا ىل  ضر الغ  ص عىل 

عدا   املنصة  ههذ   ر و دن  يمكو  للحركة يف    لتمكيليةاو ة  اعيامجل  جابةالس تل  ةيالاسرتاتيج   ت ساراامل و   اتتوهجال   ديف ا 

 .ركةاق احلطنعىل  س ياساتال و دئ بام ل ذها وفقًا ل نفين ت وضم ، ، واعامتدهامابدل 

ولية ادلجنة  والل املضيفة عية الوطنية  مجل ا  يفمليات   مس توى الع ىلع  اتيادق ال ضم  ت  ، ت العمليا ى مس تو عىل   منصة  (ب

ادلويلالاحتو ،    يف  نويعملن  ياذلة  رشيكال ية  ن ط و لا  ةعيامجل   ل ثمم و   ،اد  معني  ويمكنمهيبمنتد    أأو بدل    ه هذ   ورد  . 

الا هجالتو   ترجةيف    املنصة ا ىلرت سات  تن رشاواال    ،ةسو لمم  معلياتخطط    اتيجية  عىل  من ف  خالل    فيذها 

الرتكي عىل احت ،  لكشأامل  عىل حل  شامل وقامئتنس يق   املتالأ ت  ياجامع   املنصة   عرضس تت . و ضرينشخاص 

ياجات  حت والاوضع  تالمئ الحبيث  تجابة احلركة  اس  ف  تكييزم ل لي  حس مب   ةكر وانت احلكم ساهمت  م   ضاً يأأ ظام  نتاب

 . ة للأشخاص املتضرينري  تغامل 

  يني فن   نيموظف  م ضت و   دة،د  ات حماختصاصولها    ، عملياتمس توى ال   منصة  هئانش ت ،  فين الى  عىل املس تو   منصات  ( ج

امجلع  ق  عن طري  د د  حم  طنشا  ال جم  يف  لياتم ع ال خطط    فيذن ت يف    ا ورهد  نويمك.  عنيةامل   كةاحلر   انتكومل  ني بعات

 . ركةاحلانت وكم تلف خم  خربات بني
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 :1ف التاليةالوظائ احسب مس تواه منصة توىل لكت  5-2-3

 علومات تبادل امل -1

 ة مالعا ويتوالأول فوحتديد الأهدا ،جاتايت ح تقيمي الاو ، ع الوضل حتلي -2

 معلة طخو  اتمعلي سرتاتيجيةا ضع و  -3

 ةكر حلا لخدا تمكيليةو  ةقس  ن م معليات  ذتنفي -4

 ة املضيفة عية الوطني امجل م ا ىل قد  املطنية الو  اتعيامجل  ةيتمن  معديف  قساالات  -5

 الأمن والسالمةدارة ا   -6

 خرى هات الفاعةل الأ واجل طات لسال  ع متشغيلية   تاالصتاو  اتقعالظ عىل احلفا -7

 والمتثيل يمال عال  اصل والتوا ع ضمتو ال  -8

 وارد د املشح  -9

 . غبالتقيمي واال  الرصد وال  -10

  ج عن ذكل تن وي   . اهتادر وق  اهتاوخرب   كوانتامل   اممله وفقًا  ف  ئ ظاالو   زيع تو و   لهنج معاعامتد    ق،ا س يلك  يف  ،ينبغي 5-2-4

  .اتليعم ل ا توىومس   ينفالى املس تو و  جيتيسرتاالاى  س تو ىل امل ع هام مل افهيا  مس  تق و  ،شامةلقيادة ال  تكون فهيا حاةل

ال الذ  خؤ ت،  "درةالق"  ةلمسأأ   حبث  عند 5-2-5 ال مب،  اةلاحلعة  طبي:  اربيف الاعت   يةتال عوامل  ذكل  احمل ا يف  اليت قيود  متةل 

ماكنيةعملية  رض عىل ال فتُ  جراهئا    وا  ، فضاًل  عدم االل و ياد والاس تقحل ا  ئ مباد س امي  الو،  ساس يةالأ   بادئ لم ل   قاً وفا  لتحي 

ماكن  ،ركةحلاكوانت مل ةدعملساىل اني ا  اجتحمل ا شخاصفاعةل والأ اجلهات ال بولعن ق  ل تان هذه املكو ولوص ةيوا   . مهيا 

احلركة  انكومتوثق   5-2-6 أأجما    يفائف  ظالو هذه    توزيع ت  من  ت بيهنا  التن ل  احليسري  داخل  والتواصل  ركة س يق 

 .صغرةم مقة ؤمتراتيف م دعمتتُ  "اانت مشرتكةبي" ثال من خاللل امل ي ب عىل س واء، عىل السا خارهجو 

تعاو ا  عن مات  علو امل   احلركة  وانتمكيع  ج   دل تتبا 5-2-7 معتفاقات  حممتةل  خا  ةل  فاع  اتهج  ن  فهينسانية  مبا    ا ارجية، 

 2ذات الصةل. ياسات احلركة س  قًا ل ، وفمم املتحدة املتخصصةت الأ واكال

 دة احملد  ؤوليات  سمل ا   3-5املادة  

  ال جم  يف  ليةددة التاليات احملوؤ سامل خاص  وجه  ب  نومك   لك  يتوىل  ،2-5ة  يف املاد  نةبي  امل ظائف  والو ليات  ؤوسا ىل امل ة  فاضا  

 ة:ركاحلنس يق داخل لت ا

 
نس يق  ت ال   زيزتع ة  در با م  اميال س و ،  خلهاداعاون والتنس يق  الت   أأجل تعزيز  ة مناحلركسات  يف س يا  وظيفةلك  من    ةاملتوقعوالنواجت واحلصائل  هام  املل  تُفص    1

  وين كرت لاال    واملوقع  (هلت ت   اليت  بنيندو لس امل جم  اترار قيع  وج   CD13/R4القرار )  2013م ملندوبني لعا لس اجم  يف  ت قلطأ    اليت  احلركة  وانتمكبني    نو اتعوال 

 . ركةت احل ن بني مكوانق والتعاو س ي مجموعة أأدوات تعزيز التن : ها ل صصاخمل
دراهجا يف  ا الواجني العنارص ادل ")   3020  معا لني  لس املندوب جم  املعمتد يف   10ر  راالق  ةصخا  2 اخلارجيني  هئا  ركة ورشاكاحلت  وان بني مك  التشغيليةفاقات  االتب ا 

 . دلويلالاحتاد اولية و ة ادلجن الل  اهت د  ع  أأ يتالاالتفاقات وذج منة و فيوالتوجهيات اال ضا، 2011عام ل لس املندوبنيجم املعمتد يف 2رار ، والق("عملياتيف ال 

https://ar.smcctoolkit.org/
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 : امُليس  ؤدي دور ت اليت فةضية امل ني الوط  عيةمجل ( اأألف

 ؛ ققمة اخلاصة ابلتنس يالؤمترات جامتعات ومالايع  املشارك ج  يس  املُ مع م تنظ   ( أأ 

يف  تقد   (ب خرباهتا  والاق الاجامتاملاالت  و   تايالس ياس  جماالت  م  واال  يداتصعية  مبنسان ة  يفية،  داخل  ا  عه متوض ذكل    ا 

 ؛هاق ياس  

يف  كشار امل   يف  يس ياً ئ ر   اً ردو ي  ؤدت ( ج جمعية    صوغة  وت امن  اس تجابة   الجميف    وقدرهتا  ططهاخل وفقًا  ذها،  ينف حلركة 

 ؛لياتالعم 

 ؛ متثال لهاوالا ةياسات احلركس ية وس  دئ الأسااحرتام املبا جيع الأوقاتيف  وتعزز فلكت (د

احرتام  عز  ت ( ه املمية شاال ابس تخدام    املتصةل  ريةاالس  واعدقلاز  امب  هبااملعرتف    رات  جن قيتفاوجب  وبروتوكوالهتا  يف  ات 

 ؛ اال ضافية

 .ةل الرئيس يسائام والر لعااال عاليم  تواصلال  أأنبشللحركة  يةوجهي تبادئ  م ، شاركمل ا  يس  املُ  ن مع تعاو ل ، ابضع ت (و

 :ركاملشا يس  املُ  رولية دو دي فهيا اللجنة ادلؤ  تاحلاالت اليتيف  (ءاب

اتقرت  ( أأ  احلر س تجابالعامة  ال  اتاهالاجتو  دافلأهح  اليتاامجل  كةة  ا ىل    دةعاملسا  قدمي تو اية  امحلري  فبتو ق  تتعل  عية 

مع امجلعية الوطنية  ور  ابلتشاة،  ملبارش ها انتائ لية و اخ دلت ااابطر الاضحة وسلامل ات  من الزناع  املتضرين  صاخشلأ ا

 ؛ ىر احلركة الأخاملضيفة ومكوانت 

 ؛علهيا حتافظو ، زناعطراف الأأ ع  جي مع  تاالاتصو عالقات  تقمي (ب

أأ وجيالت  متقد   ( ج أأجل  الصةل  نساين ال  ا  ويلادلنون  القا  أأحاكمىش اس تجابة احلركة امجلاعية مع  ن تامت ه من  ثل ت مت و   ذات 

؛ ياد وعدم التل واحل س تقالس ية لالالأسائ بادم ل ل   حي 

ا طد  حت (د أأن   اً يأأمن   اً ار د  مشمجليع  تُ   كةر احل كوانت  طة  ل اس تجاب  ذنف  اليت  اة  عنالناجملبارشة  لنتاجئ  املسلاعالزنا  ة  حة  ت 

 ؛كرت مش يلحتل  ًء عىل، بنايث أأمكنه، ح دمعتو مين الأ ر اال طاهذا  تيحطراابت ادلاخلية، وت ضوالا

اتفاقيات   بالشارات املمية املعرتف هبا مبوج ابس تخدام  املتعلقةقواعد السارية لا احرتامن من أأجل ضم التوجيه مد  تق ( ه

 ؛ ايةمحلالأغراض  يةاف هتا اال ضوال وبروتوك جنيف 

 . ةل الرئيس يسائالعام والر  اال عاليم واصلالت أأنبشللحركة  يةوجهي تبادئ م ،  يس  املُ  ع ن م تعاو ل اب تضع، (و

 :ركاملشا يس  املُ دور ا الاحتاد ادلويل فهي ؤدي ي ليتا تاحلاال مي( يفج 

 ينتضراص امل خشلأ ا  ا ىل  دةعاملسا  قدمي بتق  تتعليت  ال   وليةدلاركة  حلا  ةبس تجاال  مةعاال  اتاهالاجتو  دافهالأ يقرتح   ( أأ 

الأخرى  ارثالكو   من الأق   والأزمات  يف  دة  و ام  ساحملد  املادة  وو  لادجمي  من  طنية  الو ية  جمع ل ل   عمً د  ،1-4-5او 

 ؛ ىخر لأ ا ركةاحل تكوانم شاور مع فة وابلت ضيامل 
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  ليب الأمحر وقواعد الص دئ  بامل ثل  ت أأن مت أأجل    ياق منالس    يفل  معاليت ت  يةعيات الوطن امجل يع  ج   ا ىل  توجيهال م  قد  ي (ب

  الأمحر ركة ادلولية للصليب الأمحر والهالل  حللمدونة قواعد السلوك  و   (2013)   للمساعدة اال نسانيةر  لأمحالهالل او 

غاثة يف ثناءأأ  كومية احلمت غريواملنظ  ؛(1995) الكوارث تال حااال 

مي ( ج دة يف رىوالأزمات الأخ  ارثالكو   عنرسيعة  ت  ام و طنية معلو عيات المجل ىل اا    قد  ن  م  واودال و و   جميام س الأق احملد 

اتمن أأجل  ،1-4-5املادة   ؛وتنس يقهااملمكنة أأشاكل اال غاثة يع ج شد ال حل املحة ا 

بع  ، ع شج  ي  (د ق  ،ارئ الطو د مرحةل  فامي  ا  براعىل  ال  امة  امج  او لتأأهيل  عادة  عادة  الربامج،  ير هذوتطو   ية،والوقا  ال عمرا  ه 

 خرى؛بدلان أأ نية يف ت الوط من امجلعيالغرض ا ذا ادلمع له  شدحي و 

 وتنس يق   ،ئر واعن حاالت الط  الناجة  ،الوطنية  اتيمجلع ا  منيةت ت  يلوو لأ يف التخطيط    فةضيالوطنية امل ة  عيدمع امجل ي ( ه

 ؛ هاذيف ن وت  ولويتهذه الأ 

ُ  تعاون معل اب ،ضع ي (و  . ةالرئيس ي لئساالر ام و الع اال عاليم صلاتو ال  أأنبشللحركة  يةوجهي ت ئباد م  ،يس  امل

 حلركة من ا  جمعية   جابة تس  ا   لبطتتاليت  احلاالت    4-5  املادة 

 متواصةلو   سقةت  وم   رسيعةمساعدة    تقتض    اليتيه تكل"  حلركة من ا  جابة جمعيةاس ت  لبتتطاحلاالت اليت  "ا ن    5-4-1

 : يلا فامي ح رش   رديت يال ،مد الأ ويةلطالو نطاق ال  اسعةو ال ملتضرينا اصلأشخا ت جاحتياالس تجابة من أأجل الا

م   وجدي(  أألف عننزاع  يدسلح  طرفامل ل  عملا  وردما  بني  من   قدراً   يشمل و أأكرث  أأو  ني  سلح  مفهوم  و  ؛التنظمي  أأدىن  يف 

زناع الراف  أأط  ايضأأر   وعلح" مجم حاةل نزاع مستشمل عبارة "،  فاقهذا االتهوم  ف م و   وبروتوكولهيا اال ضافينياتفاقيات جنيف  

 ؛ قامئة هلم  مي املساعدةالزناع وتقدا هذ نم  املتضرينص خاشلأ احمية  ا ىلجة ت احلاما دام

ائية عدالبعد توقف الأعمل    وبروتوكولهيا اال ضافيني  اتفاقيات جنيفارشة للزناع" يف مفهوم  "النتاجئ املب  ةار بع نطبق  ت   (ءاب

قيق  حت حلني    ةملساعدة وايامحلاا ىل    جنيتاالزناع حم   ن منو املتضر   شخاصلأ ا  يظل فهيااليت  االت  احل  مللتش  ومتتد  ،يةالفعل 

 ؛ لسملل  مةل اشعودة 

امل اجئنتال "عبارة    اً يضأأ نطبق  ت   مي(ج  للزناع  ل عودة  فهيا  ق  تحق  ت   يتالاحلاالت    عىل  "بارشة  يظل  ،  لسملشامةل  ولكن 

عادة برامج   س ياقصة يفاخو  ما بعد الزناع،رتة غاثة أأثناء فاجني ا ىل اال  تحم  ونرتض الأشخاص امل   ؛لأأهيوالت ر عماال  ا 

"النتاجئ  ضاً يأأ تنطبق  (  لاد لل  عبارة  املتضرفهيا  د  وجييت  الاالت  احلعىل  "  زناعاملبارشة  منو الأشخاص  عىل  لزن ا  ن  اع 

 ؛اكنللسنطاق ال  واسع ل بعد تنق   خاصةلية، و يف نزاع وال متأأثرة ابضطراابت داخ  أأرايض دوةل ليست طرفاً 

أأعمل  ،اً حلمس  الً معة  ور لض اب  ةادلاخلي  تالاضطرااب  عينت  ال  ء(ها أأورت ف ل  اترو تت خطرية    عنف  بل   حاةل عنف  ة طويةل 

بواحدة أأو أأكرث    ةمصحوب،  أ خرمصدرًا  أأو    أأو اقتصاديً   أأو اجامتعياً   أأو عرقياً   أأو دينياً   ياس ياً س    ا هسواء اكن مصدر   ،دفني

ت  ان ضملا  قليتع ة أأو  لأس باب أأمني  ز حتجاالا  أأوسي  ق ل او الاختفاء  أأ   واسعة النطاق  قيفالتو التالية: حاالت    سمت من ال 

عالن الأحاكم طوارئ أأ حاةل الالن عة أأو ا  القضائي  ؛ ةالعرفيو ا 

الأخرى  ارث الكو (  واو تتطلب    والأزمات  ت اليت  الو   موارد  زتجاو موارد  املضيفةط امجلعية  ت اليتو   ،نية  فهيا  نطب  ادئ  بم ق 
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 . (2013) نيةمحر للمساعدة اال نسالأ ا  لصليب الأمحر والهاللد ااعقو و 

ُ ادور    أأ شين   5-4-2 اذلامل   يس  مل ادلو ج الل   ؤديهتي  شارك  ادلاطضيف الا  ليةنة  عنخ راابت  طاب الاس تق  حاةل  ةد زي  لية 

ة من  معيابة ج تجاس    نايتطلبرين و ملتض ن ااحتياجات الساكد  يازد  ا ىلن  ؤديي  نيالذل،  ف العنوتصاعد حدة  داخل البدل  

ة ا ىل تكل  داخل احلركا  بعدهد أ ليات التنس يق  و عت  أأن  عىل  ،مئة عهنش  النا  نسانيةاال  ياجات  تلبية الاحت جل  أأ كة من  احلر 

دة يف املادة  .2-4 احملد 

 ويةل الأمد ط زمات  الأ   ، مبا فهياية الانتقال   اتفرت لا :  6املادة  

عند    ،انديع ت و   ابنتظام  اهنالل  حتو   التطورات يف الس ياق  لياتم ع ل مس توى او تيجي  الاسرتا  ىس تو امل منصتا    صدر ت 6-1

 .حلركةمن اجمعية  بةجاتس  ا لبتتط اليت التاحلا بداية يف س ندتأ   يتلا ظائفالو  وزيع ت ،ءالاقتضا

ىلأأزمة  من    نقل احلاةلت ت   حنينتقالية،  رتات الافال  خالل 6-2 عادة    تعاف    فرتة   ا    ا ىل   أأو  حاةل عادية  اًل ا ىلوصو تأأهيل  وا 

 .ذلكل اً وفق عاتامتج أأو تواتر الا/و وعن ري  يتغكن لو  ،ت التنس يق واالتفاقاتايأ ل ىل ع افظحيُ ، طويةل الأمدأأزمة 

ُ ا  وىليت 6-3 ينطبق ذكل،ك،  شار امل   يس  املُ و   يس  مل تغيريات عىل  اال رشاية  ل ؤومس  حيث  أأو  تعديالت  أأي  عىل  ف 

 ات القامئة. فاقتال ليات واال

ا ىلاللجنة    نم  كملشار ا   املُيس  دور  ل  قنتي   مادعن 6-4 أأ حتالا  ادلولية  اتغري  ل   ةجينت   ،كسالع   واد ادلويل    اً وفق،  ةلحلا 

احلايل  الصةل   تذااد  للمو  االتفاق  ج تُ ،  من  نقل  ل  واتاخلط  يعت خذ  ادلو ضمن  وتناسقكب ر  هذا  أأجل    فاءة  عداد  من  ا 

اجلديد كة  ر احلتجابة  اس   الامجل بدور    ساسامل دون  ،  ةامجلاعية  املضيفة  عية  وا  يس  مكُ وطنية   يةتأأد  بتطل  ت   حاةل  نشأأت  اذ. 

اللج   ملتع  ةلحا  ع ممن  الزت اب  ،كشار مل ا  املُيس    رو دل  ويلاد ادلالاحت   ت وانفق مكت  ت رك،  اشم   يس  مكُ   بقاً مس    ليةنة ادلو فهيا 

 نشبذا  رين. وا  املتض   لأشخاصدلمع ل مس توى من ا ىلأأع أأجل ضمن    ن والتنس يق من كيفية التعاو عىلة الثالثة  ركاحل

ُ ا  رو دل  قتين ،  شاركامل   املُيس  ويل هو  اد ادلحتيكون فهيا الا  حاةلداخل يف  ب  راضطلح أأو انزاع مس من    ركاملشا  يس  مل

 . ةلااحل تغري  ل  يجةنت  اللجنة ادلولية ا ىل ويلادلاد حتالا

أأن  احلكوانت  م  منتض 6-5 ا ىلامل  طنيةالو   اتعيمجل ا  يةمن ت دمع  ركة  م  امل مجل ا  قد  الوطنية  اس تدامة ز  عيفة  ضيعية  ز 

 .دالأمويةل ط، وال س امي يف حاالت الأزمات وبراجمهامؤسساهتا ومعلياهتا 

بدج ي ات رت اس  تُناقش 6-6 الخ الأ   والأنشطةالربامج    ءيات  هنا  ،ةركاحل   وانتمكظمها  ن ت   يترى  اس تخدام و   ،اهئوا 

غاثة  هناية معلية    يف   ةوفر املساهمت اليت تظل مت ط   ،دوليةا  ا  حسب   ،ةحنااجلهات املابلتشاور مع    ،املنصات  معل  اريف 

 . تضاءالاق 

 في يظ و ن ال : التعاو ة حرك لل   ة امجلاعي   القوة ثالث:  ء ال ز اجل

 دة د  احمل دوار  لأ ا ظيفي و التعاون الو :  7دة  املا

 جيع الظروف. يف بيهنا  امياتساق معل مكوانت احلركة عىل التعاون والتنس يق فد يعمت 7-1

ىل  دة  حمد    أأدواربحركة  يف والنظام الأسايس للجن قيات  اتفا  دعه ت  7-2 ابلتايل   ىليتو  اذلي،  انتكوامل   من  ونمك لك  ا 
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 .لئساامل ذه ه عن يةالأساس   املسؤولية

ل   هدع يُ اذلي  ملكون  ا  مد  قي 7-3 حمدو ب  يها  مواض قيادة  ال و   اال رشاديوفر  و   املعايري  ضع يو   وجيهالتد  د  ر  احمليف   ددةيعه 

الاحرتام ، مع  الأخرى  ركةحلامكوانت  التعاون مع  طلب  يتو   ،ويلمشهو    بل  حرصيً   ادلورهذا  يس  ل و بة اجلودة.  ومراق 

 . هاهماالاكمل مل 

ال  7-4 بني  يظ الو ون  تعاينطبق  ون لوط ا  اتيع امجل في  واالاية  ادلويل  خا ب ة  ادلولي  ةللجنحتاد  عشلك   املاالتىل  ص 

 . 14ا ىل  8 من يف املواد املبي نة

  اً دور  ؤدي ت  ظمة اليتاملنو   . هاع وتوق    ت والفرصتياجاالاح   يلحتل دف  ظم هبابلتشاور املنت  ركةاحلوانت  كتلزتم م 7-5

 ل.املكل ا ذيف بادرة امل خذ ت  ت  الأقدر عىل أأنيه  جمال بعينه يف اً دد  حم

قالاستامثر املتسق  ل  من خال   مهامت الا   صلبيف    ة الوطني عية  امجل :  8ادة  مل ا    وادلمع املنس 

تبذلها    تواصةلامل هود  اجل   يف وطنية  ال  ياتع امجل تمنية    تمتثل 8-1  ا ىل  بنفسها  الارتقاءأأجل  من  ة وطنية  لك جعياليت 

م  تل   ،ايهتاس مترار وضمن    ةدامومس ت  وةلمسؤ   منظمة املتخالمن    -قد  نطبة عس  نام ت  ادمخ  - واملوظفني  نيوعطل   اقىل 

 ركة. احلقوة تعزيز ة يف املسامهء القدرة عىل الصمود و ناضعف وب الواطن ن مد م واحلجات الاحتيا لبيةجل ت أأ من بدل ال 

  ديدحتية بنفسها   امجلعية الوطن ىلتتوو .  وطنيةعية  ج   ىل عاتق لكع  وتبنهيا  لوطنيةا  اتعيامجل   منيةت تقع مسؤولية   8-2

احلعنو   .ذهاوتنفي  ائيةاال من  هتاأأولوي أأنو جي،  اجةد  يف  دت  ز  أأخرىفهجات    اهتيتمن معها  للس ياق والاحتياجات   اً وفق،  اعةل 

 ت.والقدرا

ف   8-3 ، بناًء عىل أأولويت  يةوطن جعية  خارجية ا ىل    عةلفا  مه هجةقد  ت  أأي دمعبأأنه    يةالوطن   اتيامجلع   يةمن ت   دمعيُعر 

ال وي وطلهبا  ةوطنيامجلعية  يشا   شمل،  ا  ما  اب "يه  ل ر  مبلقدراتتعزيز  "الاس "  ذكل  يف    ية التمن "و  ايل"وامل  ادي املر  تامثا 

  ةامدومس ت  مسؤوةل  مةمنظ  ا ىل  بنفسها  رتقاءالاعىل    يةامجلعية الوطن يت تسامه بشلك هادف يف مساعدة  ال،  "ةالتنظميي

تقدمي خدمات    لتكون  ،ايهتاس مترار وضمن   للمبادئ الا  رطاا  يف    ةس  ي وم جودة    تذاو   بةمناس  قادرة عىل  الاكمل    حرتام 

 : يل صوص ما وجه اخلعىل ذكل لبطيتو . 3ة ساس يالأ 

 ؛ لوطنيةعية امجل ا اليت حددهتا يةاال منائ  ولويتلأ امع  يةالوطن  اتمجلعيتمنية ادمع  جهجيع أأو مواءمة  -

 ؛ يةن ط الو امجلعية مع احتياجات  الكفاءات اليت تتناسبا ىل  يةالوطن  اتمجلعيتمنية ادمع  هججيع أأو  اداستن -

 ؛اءمةتأ زر واملو ال جه أأو بناء ا ىل  اسعهية و ق ج منس  هنُ  ا ىل يةلوطن ا اتعيمجل تمنية ادمع  جهجيع أأو  اداستن -

 . نيةعيات الوط  تمنية امجل مع جودة د تعظمي  من أأجل نييرئيس   لنيامكع تهوفائد التعمل املتبادلقمية عرتاف ب الا -

الوطنية  تسا 8-4 امجلعيات  ما تسمح مو ة  يك الرش مه  اهاردبقدر  تمنية  ا ا  مجلعياتا يف  الأخرى  ا ىل ليت حت لوطنية  تاج 

  من املعمتدة  الصةل  ذات اتسرتاتيجيالاس ياسات و مع ال امتىش ت طرافمتعددة الأ و نائية ث عرب اتفاقات  مثل هذه املساعدة،

 
 2019، ةعيات الوطنيمجل تمنية ال  ويل ادل داالاحت اق ميث  3
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 .ركةة للح يادلس تور اتجامتعالايف و  ويلد ادلالاحتا

  ،يةالوطن   اتيمجلع ا  تمنيةدمع    عزيزتيف  عيات الوطنية  امجل   ةاندمساس ية عن  ؤولية الأسحتاد ادلويل املسالا  وىلتي  8-5

ادلمع  وتنفيذ مسؤولي و .  هوتنس يق  هذا  مع  ا  يضع ،  لوطنيةا  اتيامجلع   ةتمني  دمعجودة    ضمن  عن  هتمتاش يًا  دلويل  الاحتاد 

رشاده الوطنية اتيامجلع ة تمني دمع  توجيه من أأجل عاملية دوات أأ و عايري مو  اتسرتاتيجياس ياسات و   .تهم ءاومو  وا 

 ات ز قدر زيل تع من خالال س اميو،  هتالوطنية يف املاالت املتعلقة مبهمهتا وخرب عيات اامجل ولية تمنية  تدمع اللجنة ادل 8-6

عامجلعي الوطنية  بأأ   التأأهب  ىلات  الزن والاس تجابة  حلاالت  ا  ةحاملسل  اتاعمان  للجنة    زجيو و   4ية.ل دلاخ والاضطراابت 

ت  وليةادل مأأن  ا  احتياتوجد  ث  حي  ىأأخر جماالت  ادلمع يف    قد  امجلعيب ،  ب  لتُ   مل   هامة  منائيةجات  الوطنية  ناًء عىل طلب  ة 

 . ع الاحتاد ادلويلاملضيفة وابلتنس يق م

خاص    وىليُ  8-7 اتمنيمع  دل اهامتم  الطوارئ  يف  يةالوطن   اتمجلعية  ج أأ وت  .حاالت  الاعتبايع  خذ  يف  ر  املكوانت 

غفال    ،الطوارئ  تحاال  ناءنية أأث ة الوط امجلعي  نزاهة  حمية  ىلة ا  ، مبا يف ذكل احلاجمكةاملرتا  اال منائيةياجات  الاحت  مع عدم ا 

 س اميال  وة،  لوطنيا  اتعيامجل تمنية  ل مع  ادل  تقدمي ة  كيفي  النظر يف  ا ىل  احلركة  مكوانتسعى  ت و .  مدالأ طويةل    ائيةا اال منويهتأأول

دارة اخملا ادل  عن التدقيقفضاًل  ،  رشيةواملوارد الب   واملالية  ةجستياللو ات  اخلدم  ت جمااليف   ة يع امجل  دمع   من أأجل  طراخل وا 

الناش ئة ع  ضمن اس تدامةيف    طنيةالو  الطو الالزتامات  دار ار ن الاس تجابة حلاالت  أ ليات   تأأخذو   .اتلزتامهذه الا  ةئ وا 

 .ابلعمليات اصةاخلالأولويت  با ىل جان احلس بان يفت هذه الاحتياجا لبدلداخل ا تنس يقال 

مكوتلزت  8-8 جيع  ىل  ،احلركةانت  م  ممكن  ا  حد  طويمتو ىل  عصول  احل  حةاتاب  ،  أأقىص  الأجليل  ت أأ   ل    5ه يسري و 

 . ع أأولويهتاىش ما يامت، مبليةارد احمل املو  عىل حشد عية الوطنيةمجل ا قدرة والاستامثر يف

ن وجود مكوانت احلركة يف 8-9 الوطنية املضيفة،  غين  يُ بدياًل    يسل   ني  بدل مع  ا  ي عن دور امجلعية   عىل  هانافس وال 

ل ااف  الاعرت  ا  حتتاج  اذلي  أأحصاب  ااخلدم  دامةاس ت  ضمنليه  حملل  ا ىل  والوصول  وتنفيذها،  الصةل  ذات  املصلحة ت 

 والمتويل. 

ماك يز  ارد: تعز املو   حشد:  9ادة  امل   ت احلركة انا 

ن الزتام احلركة   9-1   ظل تس    رضورة،  أأيامن وجدت  ،املعاانة اال نسانية وختفيفها  جتنبمتثةل يف  امل اال نسانية  ا  هتهمم  بأأداءا 

 . واردامل شدح مبا يف ذكل ، شطهتا جيع أأن مصمي يف

ق 9-2 حشد مب   راً راا  ن  املوارد   بادئ  احلعىل  هب  6ركة طاق  س امي الو،  اوالزتامًا  الطوا    حاالت  و ر يف  ،  النطاق  اسعةئ 

قلميية أأو مدالأ  يةلطو لأزمات وا  : مبا يل كةاحلر  مكوانت مقو ت، يةالعامل ، والأزمات اال 

ملضيفة ضع امجلعية الوطنية ا، تتضرينلأشخاص امل صاحل اللية تمكيلية  لية ودو ة حم ابز اس تجتعزيعىل    اً معالعمل   9-2-1

 :ال س اميودامة. ا املس تتمنيهت حتقيق، و فيذ معلياهتاوتن  ،اهممهت ءداأأ ىل تعزيز قدرهتا ع ،يلوابلتا ، املوارد شدحل   دي  ج  ضع و م يف
 

ا  ىل احرتام املبادئ وتعزيزهعنشطة القامئة  للجنة ادلولية عن احلفاظ عىل الأ ية ادلس تورية  ملسؤول او   نول ال م الوصا طار  اخلصوص    وجه  عىل   ذكل   يشمل   4

 . ينمل اال نساجمال الع يف
 .يةل ادلو ويل واللجنة ادلحتاد مشرتك الا ، اذلي يديره بشلكةلوطني ا مجلعياتا الاستامثر يف حتالف خالل  ثال من مل عىل سبيل ا 5
 ( 2017 ملعا  وبني جملس املندصادر عن ال 2  راقر ال) كةنطاق احلر حشد املوارد عىل  بادئمنظر ا 6

http://preprod.rcrcconference.org/wp-content/uploads/2017/11/171540_ar-CoD-2017-R2-Resource-Mobilization-Adopted-Resolution_ar.pdf
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  ت احلركة والطبيعة كون من مكوانة للك م دددوار واملهام احملالأ ،  ةاجلهات املاحنع  م   حوارها  طار ا  يفأأن تعرض   ( أأ 

لعمليات لك مهنا  التمك  والرشاكة    امنض التروح من  يف    ةحنااملهات  ي اجل لنوا  اً ادلمع وفقيه  توج ، و طاقهاونيلية 

 ؛دةاجلي  

 . 8 لمدة ل ، وفقاً قدرة امجلعيات الوطنية عىل تنفيذ معلياهتا ر يف تعزيزالاستامث أأن تواصل (ب

،  اخدماهتو براجمها  املوارد الالزمة لمتويل    دحشعىل  ملس تدامة القادرة  القوية وا  ت الوطنيةاعيش بكة من امجل   بناء 9-2-2

 ؛ركةحل ا أأعملمجمل املسامهة يف عىل و 

بأأن  ال قر ا 9-2-3 الوط ل ار  جا  ة نيلجمعيات  يف  مهنا  أأسواقداخل  لأنشطهتا    التربعاتع  لأس بقية  و لك  مل  تتحهنا  بأأ ، 

يراداهتا ا ىل أأ ولية عن زي املسؤ   ؛ركةهمة اال نسانية للحتنفيذ امل  حد من أأجل قىص دة ا 

،  ليةاملا  تهم س تدااضمن  جل  من أأ ،  ألكهوهي  معلياته  ال دارةملوارد  ا  دحش  ةيؤول مس  حتمليف    لك مكوناس مترار   9-2-4

 ؛حلركةانت امكومن ن أ خر متويل أأي مكو خيتار ن أأنلك مكول وزجيو 

ويف    ،احنةاجلهات امل  نية  ام، مع احرت يع صاحل امجل ل  اتعالترب قىص قدر من  أأ   ع مجل  ا تنس يق هجودها ىل    زمعب  يسعال  9-2-5

 ؛كوانت احلركةمع خمتلف م ول دلادل قطعهتا ت اليتالزتامضوء الا

واخلطط    تالعمليانس يق  ت ح   واحد حيامث يسمطالق نداء دويلا    العمل عىل، و قلتنس يدة اجي    ا طالق نداءات 9-2-6

 ؛ بذكل  ظروفوال

يك  الرش   ركةحلوانت امك  تكونا ىل أأن    زمعب، والسعي  املنافسة  اكلع أأش، وجتنب جيالتعاون عىل أأساس الثقة 9-2-7

يو  ،جودتهاال نساين و ركة احلل مع أأمهية من خالل ة ادلامع اهتهاجل املفضل   . ابلغ الاهامتم والعناية ةملاحناهات اجل  الءا 

 ع وض العام والمت اال عاليم  صل  وا الت   : 10دة  املا

 .لعامااال عاليم ها صل توا ا يفوتعززه الأساس يةاحلركة املبادئ  وانتمكحترتم  10-1

ا مهن  لكوليع مكوانت احلركة.  ج ىل  نس بة ا  ابل   نتظمً م   اً اطونش  سعىم مسؤولية و   العاماليم  اال عل  التواصيشلك   10-2

 ركة كلك.تكل اليت هتم احل ا، مبا فهيقضاي اال نسانيةال زاءا   ضع والمتو لعام ااال عاليم اصل التو  ر حامس يفدو 

ا اللج   ز ز  عت 10-3 والانة  وااحتدلولية  ادلويل  أأشاكل    يف،  الوطنية  عيات مجل د    ا هويهت  ، العاماال عاليم  صل  تواال جيع 

ة ثقال ة و احلرك  هيةما  يف زيدة فهم   العام اال عاليم  تواصلها  مه  ساي و .  يةنسان ا اال  كة وهممهتاحلر   عضو مت  نيسح واحمللية لت عاملية  ال

ال    دلى وقبولها    فهيا املصلحة  وأأحصاب  يف رينخامجلهور  مبا  م ذكل  ،  دار   ن   ا  ه  ذ ه  مل  ع  تُ و   السمعة.  عىل  ر اطاخمل  ةخالل 

يف امل اال ماكن،  العاميم  اال عالتواصلها  طار  ا    كوانت،  امل و امجلهور  ،  قدر  بأأدوار لك ل خاصلحة  أأحصاب  مهنرين  ل  داخ  ا  

 . للحركة موحدةصورة   عرض ىل ع اً مع تعمل، و ىالأخر كوانت مبساهمت امل  وتقر  ، حلركةا

أأن جودة  من املسمل   10-4 به  الوطنية    بني   اً دجي    تواصالً تطلب  ت العام    يمعالاال    صلالتو ا  اد ادلويل  والاحتامجلعيات 

 .اللجنة ادلوليةو 
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اس  تن  10-5 اق  والامجلعيات  و ادل   حتادلوطنية  س امي و،  ادلولية  اللجنةويل  حاالت    ال  واسيف  االطوارئ  ق لنطاعة 

الأمدطوالأزمات   و ويةل  العاملع  ها هتم  اليت    املواضيع   بشأأن ،  الصعيد  ائل  رس  عد  تُ و   ،امالعيم  اال عالا  ه واصل تل  س ب  ، يىل 

 م العاعاليم  اال    لللتواصأ ليات تنس يق خمصصة    كوانتهذه امل   شئتن ،  ورةد الض عنو .  دة موح    تواصلشرتكة وأأدوات  م 

لهيا يف املادة  ارشامل  خالل أ ليات التنس يق من  ذكل ا يف)مب  . هتاوخربا اهوار دوأأ  خمتلف املكوانت امهم، مع مراعاة (2-5ا 

 . بشلك مشرتك العاماال عاليم  اصلو توال وضع متل ل  ىل حتديد فرصاحلركة ا   وانتعى مك ست  10-6

بشأأن   لتوجيهاتوفري  ل  أأجمن  ة  نعي  م   ةلحا  يف  املشارك  يس  املُ مع    يس  املُ هتا  طنية املضيفة بصفتتشاور امجلعية الو  10-7

  واصلتل اب  اصةية اخلئ التوجهي داملبا"و  س يةي لرسائل الرئ ا  لمن خال  ثالبيل امل س   عىلوذكل  ،  المتوضع و اال عاليم    صلالتوا

 . لس ياقيف ا اليت تعمللأخرى وانت احلركة ا، ابلتنس يق مع مك "يماال عال

احلركةمكوان   د  ع  تُ  10-8 أأمكن،ت  مت  ليهت   "كةر للح  اكً شرت م   ابً طاخ"  ،  ا   ضع متو ال و   عامال  اال عاليم  لتواصال يف    ستند 

 . كةشرت امل أأو نسقة امل  نداءاتال و 

  وجي وجع لرت وااال عاليم  التواصل  و   احلركة يف المتثيل  رمز  ركة اس تخداماحل  وانتك مل  جيوز   7، اليةللقواعد احل  اً قوف 10-9

 . التربعات

 يل المتث :  11ادة  امل 

مكوانت    بغين ي  11-1 متثيل  يدمع  و   ضع مو   ركةاحلأأن  الوطنية  يع ج   بشأأنا  بدلهيف    ئيس الر رها  ودو هتا  رصو امجلعية 

 .ارشبشلك مب تعنهيااليت  لسائامل 

 هتم احلركة اليت أأو  تبادلمل االاهامتم  ذات املسائل بشأأناملشرتك ل يث لمت ل يد فرص حتد ا ىلة تسعى مكوانت احلرك 11-2

 .كلك

الوطنيةمجلع ا  ذنف  ت  11-3 اال نساا  اهن بدل  يف  يات  الأسايساظلن  اً قوفنية  أأنشطهتا  الوط ت ل ل و   هما  مبقتىض هممة ،  نية رشيعات 

و  والأساس ية  للمبادئ  وفقاً احلركة  يف  ال   دمعتيه  .  العامة  للسلطات    هتابصف،  نسانيةاال    ااهمهمسلطات  مساعدة  هيئات 

 . يناال نساال املعامة يف ال

ادلويل  ا ن 11-4 اللنظ  اً ، وفقالاحتاد  ال الأعضاء  الوطنية  امجلعيات  رمسية  بصفة  ميث ل  ،  لحركةلايس  لأسام  صعيد عىل 

 . هاهذه امجلعيات واحلايم ملصاحل  دور احلارس لسالمة توىلي و ادلويل، 

ادل  صلتواي  11-5 ادلللج او   ويلالاحتاد  ام  يةول نة  الوطنيةع  ا ط،  لسلطات  . والنظامية  يةس تورادلأأدوارهم    أأداء  ار يف 

ة الوطنية أأو امجلعي  عن طريق  بدل اد ادلويل يف لك  ، يعمل الاحتاد ادلويلودس تور الاحتركة  سايس للحللنظام الأ   اً وفقو 

 .اهمهتمب   تتصلة حمدد لمسائ نأأ بش ةنيط و مع السلطات ال اً ئياثن اً ر حواة يدلول اللجنة ا قميتو . ابالتفاق معها

طار تعا 11-6 ائق مشاركة امجلعية الوطنية  طر   اً قدمم  االثنان  ، يناقش نية يف بدلهاوامجلعية الوط للجنة ادلولية  اون  يف ا 

 
"(CD/15/R2)  2القرار    7 للصليب    مةالعالمبادرة  ،  ادلولية  للحركة  والهالأ املمية  ر الأ ل  المحر  اعامتد  احلركة  محر:  للصليب  مز  ل  الهوال  محرالأ ادلولية 

 ". محرالأ 
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ال  ،  يةوطن لت امع السلطايف حوار اللجنة ادلولية   ذا اكنا   .املهمهت  وليةادللجنة  ال   اءدبأأ تبط  ر ية و ي  طبيعة رس   املوضوع ذا   ا 

جنة  الل   ةهممك ومضن  مشرت اهامتم  ات  ذمسائل    عنمعلومات    يةية الوطن امجلع   تقدمي طرائق  عىل    قانفيت  ،  كلعىل ذ  وةالعو 

طار احلوار ال ئل اابس تثناء املسا  ،ادلولية  هيئات ، وال س امي يف دورها ك وطنية مع سلطاهتاية المع سي للج ليت تدخل يف ا 

 نساين.ال  ال املا ا يفلطاهتلسدة مساع

 ساس ية الأ ئ  باد : امل 12  ة اد امل 

احل  12-1 متتأأكد جيع مكوانت  أأن  ركة  الأساس ية يهن  احرتام  املبادئ  ن من  من   موضع  ة  مكوانت احلركلك مكو 

 .وادلس تورية النظاميةا هجزهتوأأ 

ادلولية  ت  12-2 اللجنة  الأساس يةواملسؤ توىل  امل ص  عن  لية  ونرشها.ون  الأساس ية  ادلولية اللج   تعاونت و   بادئ   نة 

ن   ويلادل اد  الاحتو هيف  بملبااه  ذرش  امجل نيدئ  الوطنية.عيا  اؤ تو   ت  دورمجلعيادي  الوطنية  املبادئ    اً س يساأأ   اً ت  دمع  يف 

 .كذكل هانرش ت  اليتة احلكومات ساعديف م و ،اهناة ونرشها داخل بدلساس يالأ 

 ين نسا ويل اال  : القانون ادل13املادة  

اللجنة ادلولية   13-1 ساعد الاحتاد  وي   .ونرشه  ويرهوتط  اين اال نسويل  ادل   ننولقاتعزيز ا  عن  س يةساؤولية الأ املستتوىل 

 ت الوطنية. بني امجلعيا ه رش ويتعاون معها يف ن   ،طويرهوتين القانون ادلويل اال نسايز تعز نة ادلولية يف اللج ويل ادل

القانون تنرش 13-2 الوطنية  امجلعيات  اال      يف  مع حكوماهتا    ذكلك  تتعاونو   ذكل.  يفوتساعد حكوماهتا    نساينادلويل 

 .ا اال ضافيةوبروتوكوالهتعرتف هبا مبوجب اتفاقيات جنيف الشارات املمية امل  حميةو ين ال نسايل اادلو نونالقا رتامحن اضم

 ة اه : الزن 14ة  املاد 

واجلهات    ليةاحمل  اتعاملمتفراد و ساءةل أأمام الأ مل  ا ، وال س امي8زناهةبأأعىل معايري ال  اً راخس  اً يع املكوانت الزتامزتم ج تل 14-1

سال  أأشاك  شلك من   يأأ   عمن  ن عاًل  فض  ،والرشاكء  احنةامل  .امهن  ايةامحلو ،  أأو الاس تغالل  ءالاعتداأأو  ي  يالسلوك أأو المت   ءةا 

 .حلركة كلكا ىل ا ابلنس بة  غةابلأأمهية  انتملكوا من لك مكون نزاهة تس تك و 

عىل   الوطنية  ات مجلعيادمع تمنية    يشلكو اهة.  يز الزن  تعز يف   اً عضب ا  ودمع بعضه   اً معوانت ابلعمل  يع املكتتعهد ج  14-2

دار و  لزناهةل  هددةامل  خملاطراعن بكر درات الوطنية للكشف امل لتعزيز الق فعاالً  اً جهن 8 املادةيف  بني  امل و النح  .ةلفعا رةادا  هتا ا 

توىل ت و   ،نظمةم   لكق  عىل عات  ةاللجنة ادلوليحتاد ادلويل و الااهة داخل  لزن اب  قةاملتعل   القضاي املقلقةمسؤولية  تقع   14-3

 . اهتجلمعا  ا واحدة مهنلك 

بدمع من  ،  الاقتضاء  ، وحسب ةا ادلاخليأ لياهت  قعن طري لوطنية  يات اامجلع   اهة داخللزن اب  املسائل املتعلقة  جلعاتُ  14-4

ي   ادلويل  ادحتالا الأسملسؤول ا  توىلاذلي  الو امجلعي  ةنزاه اس ية عن حمية  ية  ا ىل جلنة و ية.  طن ات  اال حاةل  قد يشمل ذكل 

 . طةمتثال والوساالا
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  ملهاتش االت اليت  ملعاجلة احل  معل  ارل مسأأفض  يفء،  الاقتضا  ، حسبادلولية  لجنةوال   ويل د ادلور الاحتاشايت  14-5

 . يف حوار مع امجلعية الوطنية، ئ الأساس يةابحرتام املباد تتعلق  قلق اعي دو  شأأ تن ندما   ع ، وال س اميملادةهذه ا

 ختامية   محاك أأ :  رابع زء ال اجل 

 لك شأ مل غ وحل انفيذ واال بالت ال :  15دة  اامل 

 .للحركةمن النظام الأسايس   7، وفقًا للمدة هنفذت و  حلايلفاق ااالترتم احلركة بأأن حت انتع مكوعهد جيتت  15-1

من    ىليتو 15-2 وامجلعي  واللجنة  ويلدل ا  دالاحتالك  الوطنيةادلولية  الفردية  ات  أأحاك  املسؤولية  تنفيذ  هذا عن  م 

 . هذا االتفاقىل ع اتبتدري ت و تعلامي  امتطوعهيو  اوظفهيمو  اادهتق  تلقي منضتأأن  اوعلهي ،اقاالتف

يع ذ ج اختاو   ،االتفاق  من تنفيذ هذاضأأجل  من    التشاور والتعاون   ؤوليةمس  حلركةت اان وقع عىل عاتق جيع مكي 15-3

خاخل أأي  حلل  الالزمة  قطوات  بيهنا.  الف  ينشأأ  ا ىلد  ادلول الل   ؤدهياتاليت    وادلس تورية  النظامية  رادو الأ   ونظرًا   ية جنة 

ا حتوالا هبال  ت ذاة  العاملي  ياتل م لع اأأنشطة    عن ومات  معل  ن دالتباي   م فه   ، دلويلاد  اال صةل  مسؤولية   نالم  تحي و   ،تفاقذا 

 . املكوانتتعيق التعاون السلس بني قد   اليتاحملمتةلالصعوابت  تذليل ضمنلخاصة 

دغي  ينب 15-4 حُتد  امل   أأن  ب املشألك  ا  عىلو املعين  ق  االس ييف  وضوح  ة و سعب تفاق  االتنفيذ  تعلقة  أأ  تنشي  ذلاملس توى 

يتوىلو ،  فيه ذكل  هتا معاجل  ةاملعنيت  انكوامل  أأون  و املعنيالأفراد    أأن  املس توىيف  أ ليات  عن  أأو    ثنايئشلك  ب     طريق 

مثل  الت  قدر    ،احلركة  ت كوانم  ف تلخم تضمن  و   .تعملياال ى  مس تو   منصةأأو  /وتيجي  الاسرتا  س توىمل ا  صةمننس يق، 

ا ىلراميلا  القراراتالختاذ    نيالالزم  ويضالتفو ص  ا ختصالا  ،ويتس تامل   يع ج   عىل   وظفهيامدلى  أأن    ،ماكناال   حل ة   

 . العملية فيه ذنف  تُ ي  اذلبدل ال ئة يفلناش  املشألك ا

البركة  احل  تمكوان  كونت 15-5 اذلي  يف  مسؤوةل  ذنف  تُ دل  العملية  حنو    اوطرح   شألكامل   حتديدضمن  عن    فيه  عىل 

 .بةكتو م وبصيغة  حنو واحضود عىل ه اجله ثل هذ ق م توثي  عني  توي  .توىاملس   هذاىل ع  هال  حل اقرتاحات  وتقدمي ،ملموس

 قةواملوث   ضلهذا الغر  اجلهود املبذوةلمن رمغ عىل ال ،يةالعمل فيه  ذنف  ي تُ اذل بدلل اها يف حل  ر ذ  اليت تعال املشألك حتُ  15-6

ن  ع  ني سؤولامل   ديرينكبار امل  توىلي و   .لصعيد ادلويلاليت تعمل عىل ا  املعنيةانت احلركة  مقرات مكو    ، ا ىلىل حنو واحضع

ذا مل  و   .هنابشأأ   زمالالرار  رة، واختاذ القفملتو ملعلومات اق وااستنادًا ا ىل الواثئ   ،احلاةل  ظر يفالن  ملقرا  س توىم   عىل  العملية ا 

 .م لك مهن قيادة   مس توىعىل  رضعفس تُ ، ملشلكةنوا من حل ا يمتك  

من االت  احل  تعاجل 15-7 م  المتثاعدم    املتكررة  مك كأأي  من  ن  احلو  انت  االتفاقهذل   ركةو  بد  ا  القيام  وره  عند 

يف    ،اا ومسعهتر وصورهتلأمح االل  واله   يب الأمحرلصل ل   ليةدلو احلركة ا  لمعاتساق    عىلثر  ؤ ت  يتال  ،اعلهيفق  املت    تهاومسؤولي

الت  احلاا ىل هذه    ،فالظرو  بسح قد يُنظر،  و   .ىل النحو املبني  أأعالهع  ،املقر  توىمس  و   البدلس توى  م عىل  قام الأول  امل

 . زناهةلاب ل  ختُ ت حاال هناعىل أأ 

وادلامئة    اللجنة  تدعو 15-8 ادلولية  ادلويلالاحتاللجنة  االت  قدمي تا ىل    اد  تنفيذ  عن   خاصاً   اً بند  درجتو ،  قتفاقارير 

 ق. تفالهذا االض منتظم معلية اس تعرا كل بذ  ئتُنش، و نيعات جملس املندوب  جدول أأعمل لك اجامتع من اجامتابالتفاق يف
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ذا   15-9 ئ، مئة أأن تنشادلاها بطريقة أأخرى، جيوز للجنة  حل    وتعذر  تنفيذ االتفاقكوانت بشأأن  امل  بنيت  خالفا  تأأ نشا 

ذ الأمت  وما  ا  ين   يف  ،طرافالأ وافقة  مب  ،التحكمي  توىلت   تقةل  ومس    اصةهيئة خ  ،ذكل  راقتىض    فات بني خال  شب من ما 

  س تقةل  امل اصة و اخلهيئة  ال تكون  ت . و ةلقوعرتة م ف  مضن   اه حل    يفتا  د أأخفق ق  اطةوالوس  املصاحلة  تكون  ادمعن  ت احلركةمكوان

أأعضاء   الشخصية  تارينخم من  لكع،  بصفهتم  خيتار  أأن  واحداً   ىل  عضوًا  معين  ذكل    بعد  الأعضاء  عني   يُ و   .مهنم  طرف 

ضافي  اً عضو   جمع ابال   الش  اً تقرير   مقد  تو   اله مع تيجة  ن ب   الأطراف  س تقةل  امل اصة و اخلة  هيئال   غبل  ت و رئيس.    ةبصف  اً ا    ا ىل  أأنهبذا 

 .تقةل  س  امل و اصة اخلهيئة ال ل ا ىل جملس املندوبني عن مع ريراً تق ة ادلامئ اللجنة ع رفتو . للجنة ادلامئةا

 ابقة السات  التفاق ة اب لعالق ا :  16دة  املا

اتفا االتفاق حمل  ملت أأن  بش  1997ق عام  حيل  هذا  الأنشطة ادلولية  الأمحية  حلركة ادلول كوانت انظمي  ل ر والهالللصليب 

شبيلية  زة لتعزيدابري التمكيليالتو   ("شبيليةا  اق  اتف")  الأمحر   ملندوبني لس اجمدر عن  الصا   8القرار    يف  ةاملعمتد  تنفيذ اتفاق ا 
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