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

ادليباجة
حنن ،مكوانت احلركة ادلولية للصليب ا ألمحر والهالل ا ألمحر (احلركة) ،جندد هذا االتفاق يف وقت يرزح فيه العامل حتت
نري جاحئة أأودت حبياة املاليني ودفعت مباليني أخرين اىل براثن الفقر؛ وتزهق فيه الزناعات املسلحة املتعددة وحاالت
العنف ا ألخرى وا ألزمات طويةل ا ألمد ا ألرواح ومتزق أأوارص املمتعات ،خملفة أاثر ًا تتفش يف مناطق بأأمكلها ويف خمتلف
أأحناء العامل؛ وتنتقل فيه أأعداد غري مس بوقة من الناس من ماكن اىل أخر حبث ًا عن ا ألمن والسالمة؛ وتشلك فيه اخملاطر
املناخية هتديد ًا وجود ًي عىل احلياة وعىل س بل العيش يف جيع أأحناء العامل.
وجندد هذا االتفاق يف مواهجة هذه ا ألزمات الخذة يف التطور والتقاطع ،علمً بأأن من يتعرض ويس تجيب لها يف أن مع ًا
مه يف أأكرث ا ألحيان ا ألشخاص أأنفسهم واملمتعات ذاهتا .وحنن نقف متضامنني معهم.
ونقر بأأن هممة حركتنا ال تزال تتسم اب ألمهية ،مثلم اكنت دامئ ًا ،أأال ويه" :جتنب املعاانة االنسانية وختفيفها أأيامن وجدت،
وحمية احلياة والصحة ،وضمن احرتام االنسان خاصة يف أأوقات الزناع املسلح وحاالت الطوارئ ا ألخرى ،والعمل عىل
الوقاية من املرض وتعزيز الصحة والرعاية الاجامتعية ،والتشجيع عىل اخلدمة التطوعية ،واس تعداد أأعضاء احلركة ادلامئ
للمساعدة ،واحساس عاملي ابلتضامن مع جيع احملتاجني اىل حميهتا ومساعدهتا".
ومن أأجل حتقيق هممتنا املشرتكة يف مواهجة أأزمات اليوم والغد ،نلزتم يف هذا االتفاق املنقح بأأن نضمن أأن هجودان ادلولية
تعرتف ابدلور املركزي للجمعيات الوطنية يف بدلاهنا ،وتُعزز هذا ادلور .ونلزتم بتوحيد قواان بروح من االبداع واملرونة
واملصداقية ،من أأجل تعزيز ماكمن قوتنا التمكيلية ،والعمل مع ًا بصورة أأفضل وبقدر أأكرب لصاحل ا ألشخاص اذلين
حيتاجون اىل حمية ومساعدة انسانيتني حمايدتني وغري متحيتني ومس تقلتني.
ونلزتم ،يف أأوقات الطوارئ كم يف أأوقات السمل ،ابالس تخدام ا ألمثل لصوتنا ومواردان وماكمن قوتنا وخدماتنا.
ونقر بأأن تطبيق هذا االتفاق بأأمانة س يعمتد عىل النية احلس نة والثقة والواقعية والاحرتام وادلمع املتبادل لعمل لك منا،
وعىل روح التعاون واالدماج اليت نقدر فهيا مساهمت لك واحد منا بوصفنا رشاكء يف هممة انسانية مشرتكة تذكران بأأن
دلينا ،يف جيع ا ألماكن ويف لك ا ألوقات ،مسؤولية مشرتكة ليك نتضافر ونتاكتف لبذل أأفضل اجلهود ملساعدة ا ألشخاص
اذلين نعمل من أأجلهم.

اجلزء ا ألول :أأحاكم عامة
املادة  :1نطاق االتفاق
1-1

ينطبق االتفاق عىل ا ألنشطة ادلولية اليت تُدعى املكوانت اىل تأأديهتا ابلتعاون يف ما بيهنا ،سواء عىل أأساس
ثنايئ أأو متعدد ا ألطراف ،ابس تثناء ا ألنشطة اليت ينص النظام ا ألسايس للحركة واتفاقيات جنيف عىل أأن
1

Public

تؤدهيا املكوانت بصفة فردية.
2-1

"ا ألنشطة ادلولية" ملكوانت احلركة يه أأنشطة امجلعيات الوطنية املعرفة يف الفقرتني  3و 5من املادة  3من
النظام ا ألسايس للحركة؛ و أأنشطة اللجنة ادلولية للصليب ا ألمحر (اللجنة ادلولية) املعرفة يف الفقرات  2و 3و4
من املادة  5من النظام ا ألسايس للحركة؛ و أأنشطة الاحتاد ادلويل مجلعيات الصليب ا ألمحر والهالل ا ألمحر
(الاحتاد ادلويل) املعرفة يف الفقرات  3و 4و 5من املادة  6من النظام ا ألسايس للحركة.

3-1

وفق ًا للفقرة  1من املادة  7من النظام ا ألسايس للحركة ،حيدد هذا االتفاق تنظمي ا ألنشطة ادلولية اليت تتعاون
املكوانت التالية يف تنفيذها عىل أأساس ثنايئ أأو متعدد ا ألطراف:
•
•
•
•
•

امجلعيات الوطنية واحتادها ادلويل؛
امجلعيات الوطنية واللجنة ادلولية؛
امجلعيات الوطنية يف ما بيهنا؛
اللجنة ادلولية والاحتاد ادلويل؛
اللجنة ادلولية والاحتاد ادلويل وامجلعيات الوطنية.
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ليس يف هذا االتفاق ما ميكن تفسريه عىل أأنه يقيد أأو يعيق ادلور والاختصاصات اخلاصة بلك مكون من
مكوانت احلركة ،وفق ًا التفاقيات جنيف وبروتوكوالهتا االضافية ،ومبوجب النظام ا ألسايس للحركة.

5-1

ينطبق االتفاق أأيض ًا عىل امجلعيات الوطنية اليت تعمل داخل بدلاهنا ابلتعاون مع املكوانت اليت تنفذ أأنشطة
دولية.

املادة  :2هدف االتفاق والغرض منه
أأهداف االتفاق و أأغراضه يه اكلتايل:
أأ) تقدمي التوجيه بشأأن تنس يق العمليات والتعاون الوظيفي عىل مس توى احلركة؛
ب) تيسري الكفاءة وا ألثر امجلاعي ملوارد احلركة البرشية واملادية واملالية ملصلحة ا ألشخاص املتضرين من الزناعات
املسلحة أأو الاضطراابت ادلاخلية ونتائها املبارشة ،ومن الكوارث وا ألزمات ا ألخرى؛
ج) تعزيز ادلور املركزي للجمعيات الوطنية وادلمع املقدم الهيا ،وابلتايل تعزيز احلركة كلك ،مع الاعرتاف بأأن
"امجلعيات الوطنية تشلك قاعدة احلركة وتشلك قوة حيوية لها"؛
د) ارساء موضع للحركة ابعتبارها عمد ًا مامتساكً داخل منظومة العمل االنساين بشلكها ا ألوسع؛
ه) جتنب اخلالفات بني مكوانت احلركة فامي خيص تنس يق ا ألنشطة واملسؤوليات ادلولية اخلاصة بلك مهنا داخل
احلركة ،وتسوية هذه اخلالفات ،اذا لزم ا ألمر.
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املادة  :3املبادئ التوجهيية
يظل تنظمي ا ألنشطة ادلولية ملكوانت احلركة خاضع ًا يف جيع ا ألوقات للقواعد واملبادئ والقمي اليت تسرتشد هبا احلركة كم
وردت يف:
• املبادئ ا ألساس ية للصليب ا ألمحر والهالل ا ألمحر؛
• النظام ا ألسايس للحركة؛
• اتفاقيات جنيف وبروتوكوالهتا االضافية.

اجلزء الثاين :الاس تجابة امجلاعية للحركة
املادة  :4التنس يق داخل احلركة يف حاالت العمليات :املبادئ العامة
1-4

ال ميس التنس يق داخل احلركة بتنفيذ امجلعية الوطنية السرتاتيجيهتا وأأنشطهتا احمللية وفق ًا للمهمة املولكة الهيا.
وعىل وجه التحديد ،تبقى امجلعية الوطنية مسؤوةل عن تمنيهتا وقيادة زمام هذه التمنية ،وال س امي من أأجل ضمن
اس تدامة قدرهتا عىل تقدمي الاس تجابة االنسانية واخلدمات قبل وقوع حاالت تتطلب اس تجابة جمعية من
احلركة ،و أأثناءها وبعدها .وتقدم مكوانت احلركة ا ألخرى اليت تعمل يف س ياق ما ادلمع اىل امجلعية الوطنية
املضيفة يف هذا الشأأن وفق ًا للمدة  8من هذا االتفاق.

2-4

تُنشأأ أليات التنس يق داخل احلركة يف جيع الظروف اليت تعمل فهيا مكوانت خمتلفة من احلركة وتسامه يف
معلية يف بدل معني .وتُنشأأ أليات التنس يق عن طريق "اتفاقات تنس يق داخل احلركة" تُقرها مكوانت احلركة
اليت تكون موجودة يف س ياق معني وتنفذ معليات فيه ،وتستند اىل ا ألدوات والتوجهيات اليت تُعد وفق
س ياسات احلركة من أأجل تعزيز تعاوهنا وتنس يقها.

3-4

يف احلاالت اليت تتطلب اس تجابة جمعية من احلركة ،تنسق مكوانت احلركة معلها وتتعاون من خالل اس ناد
دوري "امل ُيس" و"امل ُيس املشارك" اىل لك مكون حسب احلاةل ،ومن خالل انشاء أليات مناس بة للتشاور
والتنس يق ألداء هذين ادلورين .وميثل نظام "امل ُيس" و"امل ُيس املشارك" اس تجابة مؤقتة لالحتياجات من
املساعدات ادلولية من أأجل مواهجة العواقب االنسانية الوخمية ،عىل أأن تعود بعدها أليات التنس يق داخل
احلركة اىل تكل احملددة يف املادة .2-4

4-4

يف احلاالت اليت تتطلب اس تجابة جمعية من احلركة ،تلزتم جيع املكوانت ابلتنفيذ الفعال والكفؤ جلهود تنس يق
العمليات عىل مس توى احلركة .وينبغي أأن تدمع جيع هجود التنس يق ا ألخرى ذات الصةل هذا الهدف من أأجل
جتنب الازدواجية والتجزؤ.

املادة  :5التنس يق داخل احلركة يف حاالت العمليات :التنظمي
املادة " 1-5امل ُيس" و"امل ُيس املشارك"
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يف احلاالت اليت تتطلب اس تجابة جمعية من احلركة:
أأ) يُعهد اىل امجلعية الوطنية ،داخل بدلها ،بدور "امل ُيس" يف جيع احلاالت احملددة يف املادة .4-5
ب) يُعهد اىل اللجنة ادلولية بدور "امل ُيس املشارك" يف حاالت الزناعات املسلحة ادلولية وغري ادلولية ،والاضطراابت
ادلاخلية ونتائها املبارشة احملددة يف ا ألقسام أألف وابء وهاء من املادة  ،1-4-5واملادة .2-4-5
ج) يُعهد اىل الاحتاد ادلويل بدور "امل ُيس املشارك" يف حاالت الكوارث ،وعند احلاجة اىل االغاثة بعد انهتاء الزناع ،أأو
عندما تتأأثر دوةل ليست طرف ًا يف نزاع وال تشهد اضطراابت داخلية حبركة تنقل للساكن ،عىل النحو احملدد يف
ا ألقسام جمي ودال وواو من املادة .1-4-5
املادة  2-5أليات التنس يق ووظائفها
 1-2-5تمتثل مسؤولية امل ُيس وامل ُيس املشارك يف جع مكوانت احلركة من خالل أليات تنس يق خمتلفة من أأجل أأن
تكفل مع ًا التنس يق والتعاون عىل أأمكل وجه ممكن لتحقيق قدر أأكرب من ا ألثر امجلاعي لصاحل ا ألشخاص احملتاجني اىل
املساعدة ،وال س امي عن طريق وضع قنوات تواصل وجتنب الازدواجية والتنافس ،وضمن تقدمي ادلمع املناسب اىل
امجلعية الوطنية املضيفة وااتحة منتديت حلل املشألك ،اذا ومت اقتىض ا ألمر ذكل.
 2-2-5يف حني قد ختتلف بنية أليات التنس يق ابختالف الس ياقات حسب الاحتياجات املعينة ،يشمل تصمميها العام
عادة هيألك عىل ثالثة مس تويت خمتلفة يف البدل املعين.
أأ) منصة عىل املس توى الاسرتاتيجي ،تضم الرئيس و /أأو ا ألمني العام الرئيسة و /أأو ا ألمينة العامة للجمعية الوطنية
املضيفة ،ورئيس/رئيسة بعثة اللجنة ادلولية ،ورئيس/رئيسة بعثة الاحتاد ادلويل ،اضافة اىل امجلعيات الوطنية
الرشيكة اليت يدعوها امل ُيس عىل أأساس خمصص الغرض اىل حضور منتديت مثل مؤمترات القمة املصغرة.
ويمكن دور هذه املنصة يف اعداد التوهجات واملسارات الاسرتاتيجية لالس تجابة امجلاعية والتمكيلية للحركة يف
بدل ما ،واعامتدها ،وضمن تنفيذها وفق ًا للمبادئ والس ياسات عىل نطاق احلركة.
ب) منصة عىل مس توى العمليات ،تضم القيادات عىل مس توى العمليات يف امجلعية الوطنية املضيفة واللجنة ادلولية
والاحتاد ادلويل ،وممثل امجلعية الوطنية الرشيكة اذلين يعملون يف بدل معني ،أأو منتدبهيم .ويمكن دور هذه
املنصة يف ترجة التوهجات الاسرتاتيجية اىل خطط معليات ملموسة ،واالرشاف عىل تنفيذها من خالل
تنس يق شامل وقامئ عىل حل املشألك ،مع الرتكي عىل احتياجات ا ألشخاص املتضرين .وتس تعرض املنصة
ابنتظام أأيض ًا مساهمت مكوانت احلركة حس مب يلزم لتكييف اس تجابة احلركة حبيث تالمئ الوضع والاحتياجات
املتغرية ل ألشخاص املتضرين.
ج) منصات عىل املس توى الفين ،تنش هئا منصة مس توى العمليات ،ولها اختصاصات حمددة ،وتضم موظفني فنيني
اتبعني ملكوانت احلركة املعنية .ويمكن دورها يف تنفيذ خطط العمليات يف جمال نشاط حمدد عن طريق امجلع
بني خربات خمتلف مكوانت احلركة.
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 3-2-5تتوىل لك منصة حسب مس تواها الوظائف التالية:1
 -1تبادل املعلومات
 -2حتليل الوضع ،وتقيمي الاحتياجات ،وحتديد ا ألهداف وا ألولويت العامة
 -3وضع اسرتاتيجية معليات وخطة معل
 -4تنفيذ معليات منسقة وتمكيلية داخل احلركة
 -5الاتساق يف دمع تمنية امجلعيات الوطنية املقدم اىل امجلعية الوطنية املضيفة
 -6ادارة ا ألمن والسالمة
 -7احلفاظ عىل عالقات واتصاالت تشغيلية مع السلطات واجلهات الفاعةل ا ألخرى
 -8المتوضع والتواصل االعاليم والمتثيل
 -9حشد املوارد
 -10الرصد والتقيمي واالبالغ.
 4-2-5ينبغي ،يف لك س ياق ،اعامتد هنج معل وتوزيع الوظائف وفق ًا ملهام املكوانت وخرباهتا وقدراهتا .وينتج عن ذكل
حاةل تكون فهيا القيادة شامةل ،وتقسم فهيا املهام عىل املس توى الاسرتاتيجي واملس توى الفين ومس توى العمليات.
 5-2-5عند حبث مسأأةل "القدرة" ،تؤخذ العوامل التالية يف الاعتبار :طبيعة احلاةل ،مبا يف ذكل القيود احملمتةل اليت
تُفرض عىل العملية واماكنية اجراهئا وفق ًا للمبادئ ا ألساس ية ،وال س امي مبادئ احلياد والاس تقالل وعدم التحي ،فض ًال
عن قبول اجلهات الفاعةل وا ألشخاص احملتاجني اىل املساعدة ملكوانت احلركة ،واماكنية وصول هذه املكوانت الهيم.
 6-2-5توثق مكوانت احلركة توزيع هذه الوظائف يف ما بيهنا من أأجل تيسري التنس يق والتواصل داخل احلركة
وخارهجا عىل السواء ،عىل سبيل املثال من خالل "بياانت مشرتكة" تُعمتد يف مؤمترات مقة مصغرة.
 7-2-5تتبادل جيع مكوانت احلركة املعلومات عن اتفاقات تعاون حممتةل مع هجات فاعةل انسانية خارجية ،مبا فهيا
لمم املتحدة املتخصصة ،وفق ًا لس ياسات احلركة ذات الصةل2.
واكالت ا أ
املادة  3-5املسؤوليات احملددة
اضافة اىل املسؤوليات والوظائف املبينة يف املادة  ،2-5يتوىل لك مكون بوجه خاص املسؤوليات احملددة التالية يف جمال
التنس يق داخل احلركة:
 1تُفصل املهام والنواجت واحلصائل املتوقعة من لك وظيفة يف س ياسات احلركة من أأجل تعزيز التعاون والتنس يق داخلها ،وال س امي مبادرة تعزيز التنس يق
والتعاون بني مكوانت احلركة اليت أطلقت يف جملس املندوبني لعام ( 2013القرار  CD13/R4وجيع قرارات جملس املندوبني اليت تلته) واملوقع االلكرتوين
اخملصص لها :مجموعة أأدوات تعزيز التنس يق والتعاون بني مكوانت احلركة.
 2خاصة القرار  10املعمتد يف جملس املندوبني لعام "( 2003العنارص ادلنيا الواجب ادراهجا يف االتفاقات التشغيلية بني مكوانت احلركة ورشاكهئا اخلارجيني
يف العمليات") ،والقرار  2املعمتد يف جملس املندوبني لعام  ،2011والتوجهيات االضافية ومنوذج االتفاقات اليت أأعدهتا اللجنة ادلولية والاحتاد ادلويل.
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أألف) امجلعية الوطنية املضيفة اليت تؤدي دور ا ُمليس:
أأ) تنظم مع امل ُيس املشارك جيع الاجامتعات ومؤمترات القمة اخلاصة ابلتنس يق؛
ب) تقدم خرباهتا يف جماالت الس ياس يات واملاالت الاجامتعية والاقتصادية واالنسانية ،مبا يف ذكل متوضعها داخل
س ياقها؛
ج) تؤدي دور ًا رئيس ي ًا يف املشاركة يف صوغ اس تجابة جمعية من احلركة وتنفيذها ،وفق ًا خلططها وقدرهتا يف جمال
العمليات؛
د) تكفل وتعزز يف جيع ا ألوقات احرتام املبادئ ا ألساس ية وس ياسات احلركة والامتثال لها؛
ه) تعزز احرتام القواعد السارية املتصةل ابس تخدام الشارات املمية املعرتف هبا مبوجب اتفاقيات جنيف وبروتوكوالهتا
االضافية؛
و) تضع ،ابلتعاون مع امل ُيس املشارك ،مبادئ توجهيية للحركة بشأأن التواصل االعاليم العام والرسائل الرئيس ية.

ابء) يف احلاالت اليت تؤدي فهيا اللجنة ادلولية دور ا ُمليس املشارك:
أأ) تقرتح ا ألهداف والاجتاهات العامة الس تجابة احلركة امجلاعية اليت تتعلق بتوفري امحلاية وتقدمي املساعدة اىل
ا ألشخاص املتضرين من الزناعات املسلحة والاضطراابت ادلاخلية ونتائها املبارشة ،ابلتشاور مع امجلعية الوطنية
املضيفة ومكوانت احلركة ا ألخرى؛
ب) تقمي عالقات واتصاالت مع جيع أأطراف الزناع ،وحتافظ علهيا؛
ج) تقدم التوجيه من أأجل أأن تامتىش اس تجابة احلركة امجلاعية مع أأحاكم القانون ادلويل االنساين ذات الصةل ومتتثل
للمبادئ ا ألساس ية لالس تقالل واحلياد وعدم التحي؛
د) حتدد اطار ًا أأمني ًا مجليع أأنشطة مكوانت احلركة اليت تُنفذ اس تجابة للنتاجئ املبارشة الناجة عن الزناعات املسلحة
والاضطراابت ادلاخلية ،وتتيح هذا االطار ا ألمين وتدمعه ،حيث أأمكن ،بنا ًء عىل حتليل مشرتك؛
ه) تقدم التوجيه من أأجل ضمن احرتام القواعد السارية املتعلقة ابس تخدام الشارات املمية املعرتف هبا مبوجب اتفاقيات
جنيف وبروتوكوالهتا االضافية ألغراض امحلاية؛
و) تضع ،ابلتعاون مع امل ُيس ،مبادئ توجهيية للحركة بشأأن التواصل االعاليم العام والرسائل الرئيس ية.

جمي) يف احلاالت اليت يؤدي فهيا الاحتاد ادلويل دور ا ُمليس املشارك:
أأ) يقرتح ا ألهداف والاجتاهات العامة الس تجابة احلركة ادلولية اليت تتعلق بتقدمي املساعدة اىل ا ألشخاص املتضرين
من الكوارث وا ألزمات ا ألخرى احملددة يف ا ألقسام جمي ودال وواو من املادة  ،1-4-5دعمً للجمعية الوطنية
املضيفة وابلتشاور مع مكوانت احلركة ا ألخرى؛
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ب) يقدم التوجيه اىل جيع امجلعيات الوطنية اليت تعمل يف الس ياق من أأجل أأن متتثل ملبادئ وقواعد الصليب ا ألمحر
والهالل ا ألمحر للمساعدة االنسانية ( )2013ومدونة قواعد السلوك للحركة ادلولية للصليب ا ألمحر والهالل ا ألمحر
واملنظمت غري احلكومية أأثناء االغاثة يف حاالت الكوارث ()1995؛
ج) يقدم اىل امجلعيات الوطنية معلومات رسيعة عن الكوارث وا ألزمات ا ألخرى احملددة يف ا ألقسام جمي ودال وواو من
املادة  ،1-4-5من أأجل ااتحة املال حلشد جيع أأشاكل االغاثة املمكنة وتنس يقها؛
د) يشجع ،فامي بعد مرحةل الطوارئ ،عىل اقامة برامج العادة التأأهيل واعادة االعمر والوقاية ،وتطوير هذه الربامج،
وحيشد ادلمع لهذا الغرض من امجلعيات الوطنية يف بدلان أأخرى؛
ه) يدمع امجلعية الوطنية املضيفة يف التخطيط ألولويت تمنية امجلعيات الوطنية ،الناجة عن حاالت الطوارئ ،وتنس يق
هذه ا ألولويت وتنفيذها؛
و) يضع ،ابلتعاون مع امل ُيس ،مبادئ توجهيية للحركة بشأأن التواصل االعاليم العام والرسائل الرئيس ية.
املادة  4-5احلاالت اليت تتطلب اس تجابة جمعية من احلركة
 1-4-5ان "احلاالت اليت تتطلب اس تجابة جمعية من احلركة" يه تكل اليت تقتض مساعدة رسيعة ومتسقة ومتواصةل
من أأجل الاس تجابة الحتياجات ا ألشخاص املتضرين الواسعة النطاق والطويةل ا ألمد ،اليت يرد رشحا فامي يل:
أألف) يوجد نزاع مسلح عندما يدور العمل املسلح بني طرفني أأو أأكرث ويشمل قدر ًا أأدىن من التنظمي؛ ويف مفهوم
اتفاقيات جنيف وبروتوكولهيا االضافيني ومفهوم هذا االتفاق ،تشمل عبارة "حاةل نزاع مسلح" مجموع أأرايض أأطراف الزناع
ما دامت احلاجة اىل حمية ا ألشخاص املتضرين من هذا الزناع وتقدمي املساعدة هلم قامئة؛
ابء) تنطبق عبارة "النتاجئ املبارشة للزناع" يف مفهوم اتفاقيات جنيف وبروتوكولهيا االضافيني بعد توقف ا ألعمل العدائية
الفعلية ،ومتتد لتشمل احلاالت اليت يظل فهيا ا ألشخاص املتضرون من الزناع حمتاجني اىل امحلاية واملساعدة حلني حتقيق
عودة شامةل للسمل؛
جمي) تنطبق أأيض ًا عبارة "النتاجئ املبارشة للزناع" عىل احلاالت اليت تتحقق فهيا عودة شامةل للسمل ،ولكن يظل
ا ألشخاص املتضرون حمتاجني اىل االغاثة أأثناء فرتة ما بعد الزناع ،وخاصة يف س ياق برامج اعادة االعمر والتأأهيل؛
دال) تنطبق أأيض ًا عبارة "النتاجئ املبارشة للزناع" عىل احلاالت اليت يوجد فهيا ا ألشخاص املتضرون من الزناع عىل
أأرايض دوةل ليست طرف ًا يف نزاع وال متأأثرة ابضطراابت داخلية ،وخاصة بعد تنقل واسع النطاق للساكن؛
هاء) ال تعين الاضطراابت ادلاخلية ابلضورة مع ًال مسلح ًا ،بل أأعمل عنف خطرية تتواتر لفرتة طويةل أأو حاةل عنف
دفني ،سواء اكن مصدرها س ياس ي ًا أأو ديني ًا أأو عرقي ًا أأو اجامتعي ًا أأو اقتصاد ًي أأو مصدر ًا أخر ،مصحوبة بواحدة أأو أأكرث
من السمت التالية :حاالت التوقيف واسعة النطاق أأو الاختفاء القسي أأو الاحتجاز ألس باب أأمنية أأو تعليق الضمانت
القضائية أأو اعالن حاةل الطوارئ أأو اعالن ا ألحاكم العرفية؛
واو) الكوارث وا ألزمات ا ألخرى اليت تتطلب موارد تتجاوز موارد امجلعية الوطنية املضيفة ،واليت تنطبق فهيا مبادئ
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وقواعد الصليب ا ألمحر والهالل ا ألمحر للمساعدة االنسانية (.)2013
 2-4-5ينشأأ دور امل ُيس املشارك اذلي تؤديه اللجنة ادلولية يف الاضطراابت ادلاخلية عن زيدة حاةل الاس تقطاب
داخل البدل وتصاعد حدة العنف ،الذلين يؤدين اىل ازديد احتياجات الساكن املتضرين ويتطلبان اس تجابة جمعية من
احلركة من أأجل تلبية الاحتياجات االنسانية الناش ئة عهنم ،عىل أأن تعود أليات التنس يق بعدها داخل احلركة اىل تكل
احملددة يف املادة .2-4
املادة  :6الفرتات الانتقالية ،مبا فهيا ا ألزمات طويةل ا ألمد
 1-6ترصد منصتا املس توى الاسرتاتيجي ومس توى العمليات التطورات يف الس ياق وحتلالهنا ابنتظام وتعيدان ،عند
الاقتضاء ،توزيع الوظائف اليت أس ندت يف بداية احلاالت اليت تتطلب اس تجابة جمعية من احلركة.
 2-6خالل الفرتات الانتقالية ،حني تتنقل احلاةل من أأزمة اىل فرتة تعاف واعادة تأأهيل وصو ًال اىل حاةل عادية أأو اىل
أأزمة طويةل ا ألمدُ ،حيافظ عىل أليات التنس يق واالتفاقات ،ولكن يتغري نوع و /أأو تواتر الاجامتعات وفق ًا ذلكل.
 3-6يتوىل امل ُيس وامل ُيس املشارك ،حيث ينطبق ذكل ،مسؤولية االرشاف عىل أأي تعديالت أأو تغيريات عىل
الليات واالتفاقات القامئة.
 4-6عندما ينتقل دور املُيس املشارك من اللجنة ادلولية اىل الاحتاد ادلويل أأو العكس ،نتيجة لتغري احلاةل ،وفق ًا
للمواد ذات الصةل من االتفاق احلايل ،تُتخذ جيع اخلطوات لضمن نقل هذا ادلور بكفاءة وتناسق من أأجل اعداد
اس تجابة احلركة امجلاعية اجلديدة ،دون املساس بدور امجلعية الوطنية املضيفة مكُيس .واذا نشأأت حاةل تتطلب تأأدية
الاحتاد ادلويل دلور املُيس املشارك ،ابلزتامن مع حاةل تعمل فهيا اللجنة ادلولية مس بق ًا مكُيس مشارك ،تتفق مكوانت
احلركة الثالثة عىل كيفية التعاون والتنس يق من أأجل ضمن أأعىل مس توى من ادلمع ل ألشخاص املتضرين .واذا نشب
نزاع مسلح أأو اضطراب داخل يف حاةل يكون فهيا الاحتاد ادلويل هو املُيس املشارك ،ينتقل دور امل ُيس املشارك من
الاحتاد ادلويل اىل اللجنة ادلولية نتيجة لتغري احلاةل.
 5-6تضمن مكوانت احلركة أأن دمع تمنية امجلعيات الوطنية املقدم اىل امجلعية الوطنية املضيفة يعزز اس تدامة
مؤسساهتا ومعلياهتا وبراجمها ،وال س امي يف حاالت ا ألزمات طويةل ا ألمد.
 6-6تُناقش اسرتاتيجيات بدء الربامج وا ألنشطة ا ألخرى اليت تنظمها مكوانت احلركة ،واهناهئا ،واس تخدام
املساهمت اليت تظل متوفرة يف هناية معلية اغاثة دولية ،يف اطار معل املنصات ،ابلتشاور مع اجلهات املاحنة ،حسب
الاقتضاء.

اجلزء الثالث :القوة امجلاعية للحركة :التعاون الوظيفي
املادة  :7التعاون الوظيفي وا ألدوار احملددة
1-7

يعمتد اتساق معل مكوانت احلركة عىل التعاون والتنس يق فامي بيهنا يف جيع الظروف.

2-7

تعهد اتفاقيات جنيف والنظام ا ألسايس للحركة بأأدوار حمددة اىل لك مكون من املكوانت ،اذلي يتوىل ابلتايل
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املسؤولية ا ألساس ية عن هذه املسائل.
 3-7يقدم املكون اذلي يُعهد اليه بدور حمدد التوجيه ويضع املعايري ويوفر االرشاد والقيادة يف مواضيعه احملددة
ومراقبة اجلودة .وليس هذا ادلور حرص ًي بل هو مشويل ،ويتطلب التعاون مع مكوانت احلركة ا ألخرى ،مع الاحرتام
الاكمل ملهاهما.
 4-7ينطبق التعاون الوظيفي بني امجلعيات الوطنية والاحتاد ادلويل واللجنة ادلولية بشلك خاص عىل املاالت
املبينة يف املواد من  8اىل .14
 5-7تلزتم مكوانت احلركة ابلتشاور املنتظم هبدف حتليل الاحتياجات والفرص وتوقعها .واملنظمة اليت تؤدي دور ًا
حمدد ًا يف جمال بعينه يه ا ألقدر عىل أأن تتخذ املبادرة يف ذكل املال.
املادة  :8امجلعية الوطنية يف صلب الاهامتم من خالل الاستامثر املتسق وادلمع املنسق
 1-8تمتثل تمنية امجلعيات الوطنية يف اجلهود املتواصةل اليت تبذلها لك جعية وطنية من أأجل الارتقاء بنفسها اىل
منظمة مسؤوةل ومس تدامة وضمن اس متراريهتا ،لتقدم  -من خالل املتطوعني واملوظفني  -خدمات مناس بة عىل نطاق
البدل من أأجل تلبية الاحتياجات واحلد من مواطن الضعف وبناء القدرة عىل الصمود واملسامهة يف تعزيز قوة احلركة.
 2-8تقع مسؤولية تمنية امجلعيات الوطنية وتبنهيا عىل عاتق لك جعية وطنية .وتتوىل امجلعية الوطنية بنفسها حتديد
أأولويهتا االمنائية وتنفيذها .وعند احلاجة ،جيوز أأن تدمعها يف تمنيهتا هجات فاعةل أأخرى ،وفق ًا للس ياق والاحتياجات
والقدرات.
بناء عىل أأولويت
 3-8يُعرف دمع تمنية امجلعيات الوطنية بأأنه أأي دمع تقدمه هجة فاعةل خارجية اىل جعية وطنيةً ،
امجلعية الوطنية وطلهبا ،ويشمل ما يشار اليه "بتعزيز القدرات" مبا يف ذكل "الاستامثر املادي واملايل" و"التمنية
التنظميية" ،اليت تسامه بشلك هادف يف مساعدة امجلعية الوطنية عىل الارتقاء بنفسها اىل منظمة مسؤوةل ومس تدامة
وضمن اس متراريهتا ،لتكون قادرة عىل تقدمي خدمات مناس بة وذات جودة وميسة يف اطار الاحرتام الاكمل للمبادئ
ا ألساس ية .3ويتطلب ذكل عىل وجه اخلصوص ما يل:
 مواءمة جيع أأوجه دمع تمنية امجلعيات الوطنية مع ا ألولويت االمنائية اليت حددهتا امجلعية الوطنية؛ استناد جيع أأوجه دمع تمنية امجلعيات الوطنية اىل الكفاءات اليت تتناسب مع احتياجات امجلعية الوطنية؛ استناد جيع أأوجه دمع تمنية امجلعيات الوطنية اىل هنُ ج منسقة وسعهيا اىل بناء أأوجه التأزر واملواءمة؛ الاعرتاف بقمية التعمل املتبادل وفائدته كعاملني رئيس يني من أأجل تعظمي جودة دمع تمنية امجلعيات الوطنية. 4-8تسامه امجلعيات الوطنية الرشيكة بقدر ما تسمح مواردها يف تمنية امجلعيات الوطنية ا ألخرى اليت حتتاج اىل
مثل هذه املساعدة ،عرب اتفاقات ثنائية ومتعددة ا ألطراف تامتىش مع الس ياسات والاسرتاتيجيات ذات الصةل املعمتدة من
 3ميثاق الاحتاد ادلويل لتمنية امجلعيات الوطنية2019 ،
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الاحتاد ادلويل ويف الاجامتعات ادلس تورية للحركة.
 5-8يتوىل الاحتاد ادلويل املسؤولية ا ألساس ية عن مساندة امجلعيات الوطنية يف تعزيز دمع تمنية امجلعيات الوطنية،
وتنفيذ هذا ادلمع وتنس يقه .ومتاش ي ًا مع مسؤوليته عن ضمن جودة دمع تمنية امجلعيات الوطنية ،يضع الاحتاد ادلويل
س ياسات واسرتاتيجيات ومعايري و أأدوات عاملية من أأجل توجيه دمع تمنية امجلعيات الوطنية وارشاده ومواءمته.
 6-8تدمع اللجنة ادلولية تمنية امجلعيات الوطنية يف املاالت املتعلقة مبهمهتا وخربهتا ،وال س امي من خالل تعزيز قدرات
امجلعيات الوطنية عىل التأأهب والاس تجابة بأأمان حلاالت الزناعات املسلحة والاضطراابت ادلاخلية 4.وجيوز للجنة
ناء عىل طلب امجلعية الوطنية
ادلولية أأن تقدم ادلمع يف جماالت أأخرى حيث توجد احتياجات امنائية هامة مل تُلب ،ب ً
املضيفة وابلتنس يق مع الاحتاد ادلويل.
 7-8يُوىل اهامتم خاص دلمع تمنية امجلعيات الوطنية يف حاالت الطوارئ .وتأأخذ جيع املكوانت يف الاعتبار
الاحتياجات االمنائية املرتامكة ،مبا يف ذكل احلاجة اىل حمية نزاهة امجلعية الوطنية أأثناء حاالت الطوارئ ،مع عدم اغفال
أأولويهتا االمنائية طويةل ا ألمد .وتسعى مكوانت احلركة اىل النظر يف كيفية تقدمي ادلمع لتمنية امجلعيات الوطنية ،وال س امي
يف جماالت اخلدمات اللوجستية واملالية واملوارد البرشية ،فض ًال عن التدقيق ادلاخل وادارة اخملاطر من أأجل دمع امجلعية
الوطنية يف ضمن اس تدامة الالزتامات الناش ئة عن الاس تجابة حلاالت الطوارئ وادارة هذه الالزتامات .وتأأخذ أليات
التنس يق داخل البدل هذه الاحتياجات يف احلس بان اىل جانب ا ألولويت اخلاصة ابلعمليات.
 8-8تلزتم جيع مكوانت احلركة ،اىل أأقىص حد ممكن ،اباتحة احلصول عىل متويل طويل ا ألجل أأو
والاستامثر يف قدرة امجلعية الوطنية عىل حشد املوارد احمللية ،مبا يامتىش مع أأولويهتا.

تيسريه5

 9-8ان وجود مكوانت احلركة يف بدل معني ليس بدي ًال يُغين عن دور امجلعية الوطنية املضيفة ،وال ينافسها عىل
الاعرتاف احملل اذلي حتتاج اليه لضمن اس تدامة اخلدمات ذات الصةل وتنفيذها ،والوصول اىل أأحصاب املصلحة
والمتويل.
املادة  :9حشد املوارد :تعزيز اماكانت احلركة
 1-9ان الزتام احلركة بأأداء هممهتا االنسانية املمتثةل يف جتنب املعاانة االنسانية وختفيفها ،أأيامن وجدت ،رضورة س تظل
يف مصمي جيع أأنشطهتا ،مبا يف ذكل حشد املوارد.
 2-9اقرار ًا مببادئ حشد املوارد عىل نطاق احلركة 6والزتام ًا هبا ،وال س امي يف حاالت الطوارئ واسعة النطاق،
وا ألزمات طويةل ا ألمد ،وا ألزمات االقلميية أأو العاملية ،تقوم مكوانت احلركة مبا يل:
 1-2-9العمل مع ًا عىل تعزيز اس تجابة حملية ودولية تمكيلية لصاحل ا ألشخاص املتضرين ،تضع امجلعية الوطنية املضيفة
يف موضع جيد حلشد املوارد ،وابلتايل ،تعزيز قدرهتا عىل أأداء هممهتا ،وتنفيذ معلياهتا ،وحتقيق تمنيهتا املس تدامة .وال س امي:
 4يشمل ذكل عىل وجه اخلصوص اطار الوصول المن واملسؤولية ادلس تورية للجنة ادلولية عن احلفاظ عىل ا ألنشطة القامئة عىل احرتام املبادئ وتعزيزها
يف جمال العمل االنساين.
 5عىل سبيل املثال من خالل حتالف الاستامثر يف امجلعيات الوطنية ،اذلي يديره بشلك مشرتك الاحتاد ادلويل واللجنة ادلولية.
 6انظر مبادئ حشد املوارد عىل نطاق احلركة (القرار  2الصادر عن جملس املندوبني لعام )2017
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أأ) أأن تعرض يف اطار حوارها مع اجلهات املاحنة ،ا ألدوار واملهام احملددة للك مكون من مكوانت احلركة والطبيعة
التمكيلية لعمليات لك مهنا ونطاقها ،وتوجيه ادلمع وفق ًا لنواي اجلهات املاحنة يف روح من التضامن والرشاكة
اجليدة؛
ب) أأن تواصل الاستامثر يف تعزيز قدرة امجلعيات الوطنية عىل تنفيذ معلياهتا ،وفق ًا للمدة .8
 2-2-9بناء ش بكة من امجلعيات الوطنية القوية واملس تدامة القادرة عىل حشد املوارد الالزمة لمتويل براجمها وخدماهتا،
وعىل املسامهة يف مجمل أأعمل احلركة؛
 3-2-9االقرار بأأن للجمعيات الوطنية ا ألس بقية يف جع التربعات ألنشطهتا داخل أأسواق لك مهنا ،وبأأهنا تتحمل
املسؤولية عن زيدة ايراداهتا اىل أأقىص حد من أأجل تنفيذ املهمة االنسانية للحركة؛
 4-2-9اس مترار لك مكون يف حتمل مسؤولية حشد املوارد الدارة معلياته وهيألكه ،من أأجل ضمن اس تدامته املالية،
وجيوز للك مكون أأن خيتار متويل أأي مكون أخر من مكوانت احلركة؛
 5-2-9السعي بعزم اىل تنس يق هجودها مجلع أأقىص قدر من التربعات لصاحل امجليع ،مع احرتام نية اجلهات املاحنة ،ويف
ضوء الالزتامات اليت قطعهتا ادلول دلمع خمتلف مكوانت احلركة؛
 6-2-9اطالق نداءات جيدة التنس يق ،والعمل عىل اطالق نداء دويل واحد حيامث يسمح تنس يق العمليات واخلطط
والظروف بذكل؛
 7-2-9التعاون عىل أأساس الثقة ،وجتنب جيع أأشاكل املنافسة ،والسعي بعزم اىل أأن تكون مكوانت احلركة الرشيك
املفضل جلهاهتا ادلامعة من خالل أأمهية معل احلركة االنساين وجودته ،وايالء اجلهات املاحنة ابلغ الاهامتم والعناية.
املادة  :10التواصل االعاليم العام والمتوضع
 1-10حترتم مكوانت احلركة املبادئ ا ألساس ية وتعززها يف تواصلها االعاليم العام.
 2-10يشلك التواصل االعاليم العام مسؤولية ومسعى ونشاط ًا منتظمً ابلنس بة اىل جيع مكوانت احلركة .وللك مهنا
دور حامس يف التواصل االعاليم العام والمتوضع ازاء القضاي االنسانية ،مبا فهيا تكل اليت هتم احلركة كلك.
 3-10تعزز اللجنة ادلولية والاحتاد ادلويل وامجلعيات الوطنية ،يف جيع أأشاكل التواصل االعاليم العام ،هويهتا
العاملية واحمللية لتحسني متوضع احلركة وهممهتا االنسانية .ويسامه تواصلها االعاليم العام يف زيدة فهم ماهية احلركة والثقة
فهيا وقبولها دلى امجلهور و أأحصاب املصلحة الخرين ،مبا يف ذكل من خالل ادارة اخملاطر عىل السمعة .وتُعمل هذه
املكوانت ،يف اطار تواصلها االعاليم العام ،قدر االماكن ،امجلهور و أأحصاب املصلحة الخرين بأأدوار لك مهنا داخل
احلركة ،وتقر مبساهمت املكوانت ا ألخرى ،وتعمل مع ًا عىل عرض صورة موحدة للحركة.
 4-10من املسمل به أأن جودة التواصل االعاليم العام تتطلب تواص ًال جيد ًا بني امجلعيات الوطنية والاحتاد ادلويل
واللجنة ادلولية.
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 5-10تنسق امجلعيات الوطنية والاحتاد ادلويل واللجنة ادلولية ،وال س امي يف حاالت الطوارئ واسعة النطاق
وا ألزمات طويةل ا ألمد ،وبشأأن املواضيع اليت هتمها عىل الصعيد العاملي ،س بل تواصلها االعاليم العام ،وتُعد رسائل
مشرتكة و أأدوات تواصل موحدة .وعند الضورة ،تنشئ هذه املكوانت أليات تنس يق خمصصة للتواصل االعاليم العام
(مبا يف ذكل من خالل أليات التنس يق املشار الهيا يف املادة  ،)2-5مع مراعاة همام خمتلف املكوانت و أأدوارها وخرباهتا.
 6-10تسعى مكوانت احلركة اىل حتديد فرص للمتوضع والتواصل االعاليم العام بشلك مشرتك.
 7-10تتشاور امجلعية الوطنية املضيفة بصفهتا امل ُيس مع امل ُيس املشارك يف حاةل معينة من أأجل توفري التوجيه بشأأن
التواصل االعاليم والمتوضع ،وذكل عىل سبيل املثال من خالل الرسائل الرئيس ية و"املبادئ التوجهيية اخلاصة ابلتواصل
االعاليم" ،ابلتنس يق مع مكوانت احلركة ا ألخرى اليت تعمل يف الس ياق.
 8-10تُعد مكوانت احلركة ،مت أأمكن" ،خطا ًاب مشرتاكً للحركة" تستند اليه يف التواصل االعاليم العام والمتوضع
والنداءات املنسقة أأو املشرتكة.
 9-10وفق ًا للقواعد احلالية 7،جيوز ملكوانت احلركة اس تخدام رمز احلركة يف المتثيل والتواصل االعاليم والرتوجي وجع
التربعات.
املادة  :11المتثيل
 1-11ينبغي أأن يدمع متثيل مكوانت احلركة موضع امجلعية الوطنية وصورهتا ودورها الرئيس يف بدلها بشأأن جيع
املسائل اليت تعنهيا بشلك مبارش.
 2-11تسعى مكوانت احلركة اىل حتديد فرص للمتثيل املشرتك بشأأن املسائل ذات الاهامتم املتبادل أأو اليت هتم احلركة
كلك.
 3-11تنفذ امجلعيات الوطنية يف بدلاهنا أأنشطهتا االنسانية وفق ًا لنظاهما ا ألسايس وللترشيعات الوطنية ،مبقتىض هممة
احلركة ووفق ًا للمبادئ ا ألساس ية .ويه تدمع السلطات العامة يف هماهما االنسانية ،بصفهتا هيئات مساعدة للسلطات
العامة يف املال االنساين.
 4-11ان الاحتاد ادلويل ،وفق ًا للنظام ا ألسايس للحركة ،ميثل بصفة رمسية امجلعيات الوطنية ا ألعضاء عىل الصعيد
ادلويل ،ويتوىل دور احلارس لسالمة هذه امجلعيات واحلايم ملصاحلها.
 5-11يتواصل الاحتاد ادلويل واللجنة ادلولية مع السلطات الوطنية ،يف اطار أأداء أأدوارهم ادلس تورية والنظامية.
ووفق ًا للنظام ا ألسايس للحركة ودس تور الاحتاد ادلويل ،يعمل الاحتاد ادلويل يف لك بدل عن طريق امجلعية الوطنية أأو
ابالتفاق معها .وتقمي اللجنة ادلولية حوار ًا ثنائي ًا مع السلطات الوطنية بشأأن مسائل حمددة تتصل مبهمهتا.
 6-11يف اطار تعاون اللجنة ادلولية وامجلعية الوطنية يف بدلها ،يناقش االثنان مقدم ًا طرائق مشاركة امجلعية الوطنية
 7القرار " ،)CD/15/R2( 2مبادرة العالمة املمية للحركة ادلولية للصليب ا ألمحر والهالل ا ألمحر :اعامتد رمز احلركة ادلولية للصليب ا ألمحر والهالل
ا ألمحر".
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يف حوار اللجنة ادلولية مع السلطات الوطنية ،اال اذا اكن املوضوع ذا طبيعة رسية ويرتبط بأأداء اللجنة ادلولية ملهمهتا.
وعالوة عىل ذكل ،يتفقان عىل طرائق تقدمي امجلعية الوطنية معلومات عن مسائل ذات اهامتم مشرتك ومضن هممة اللجنة
ادلولية ،ابس تثناء املسائل اليت تدخل يف اطار احلوار السي للجمعية الوطنية مع سلطاهتا ،وال س امي يف دورها كهيئات
مساعدة لسلطاهتا يف املال االنساين.
املادة  :12املبادئ ا ألساس ية
 1-12تتأأكد جيع مكوانت احلركة من أأن املبادئ ا ألساس ية يه موضع احرتام من لك مكون من مكوانت احلركة
و أأهجزهتا النظامية وادلس تورية.
 2-12تتوىل اللجنة ادلولية املسؤولية ا ألساس ية عن صون املبادئ ا ألساس ية ونرشها .وتتعاون اللجنة ادلولية
والاحتاد ادلويل يف نرش هذه املبادئ بني امجلعيات الوطنية .وتؤدي امجلعيات الوطنية دور ًا أأساس ي ًا يف دمع املبادئ
ا ألساس ية ونرشها داخل بدلاهنا ،ويف مساعدة احلكومات اليت تنرشها كذكل.
املادة  :13القانون ادلويل االنساين
 1-13تتوىل اللجنة ادلولية املسؤولية ا ألساس ية عن تعزيز القانون ادلويل االنساين وتطويره ونرشه .ويساعد الاحتاد
ادلويل اللجنة ادلولية يف تعزيز القانون ادلويل االنساين وتطويره ،ويتعاون معها يف نرشه بني امجلعيات الوطنية.
 2-13تنرش امجلعيات الوطنية القانون ادلويل االنساين وتساعد حكوماهتا يف ذكل .وتتعاون كذكل مع حكوماهتا يف
ضمن احرتام القانون ادلويل االنساين وحمية الشارات املمية املعرتف هبا مبوجب اتفاقيات جنيف وبروتوكوالهتا االضافية.
املادة  :14الزناهة
 1-14تلزتم جيع املكوانت الزتام ًا راخس ًا بأأعىل معايري الزناهة ،8وال س امي املساءةل أأمام ا ألفراد واملمتعات احمللية واجلهات
املاحنة والرشاكء ،فض ًال عن منع أأي شلك من أأشاكل اساءة السلوك أأو المتيي أأو الاعتداء أأو الاس تغالل ،وامحلاية مهنا.
وتكتس نزاهة لك مكون من املكوانت أأمهية ابلغة ابلنس بة اىل احلركة كلك.
 2-14تتعهد جيع املكوانت ابلعمل مع ًا ودمع بعضها بعض ًا يف تعزيز الزناهة .ويشلك دمع تمنية امجلعيات الوطنية عىل
النحو املبني يف املادة  8هنج ًا فعا ًال لتعزيز القدرات الوطنية للكشف املبكر عن اخملاطر املهددة للزناهة وادارهتا ادارة فعاةل.
 3-14تقع مسؤولية القضاي املقلقة املتعلقة ابلزناهة داخل الاحتاد ادلويل واللجنة ادلولية عىل عاتق لك منظمة ،وتتوىل
لك واحدة مهنا معاجلهتا.
 4-14تُعاجل املسائل املتعلقة ابلزناهة داخل امجلعيات الوطنية عن طريق ألياهتا ادلاخلية ،وحسب الاقتضاء ،بدمع من
الاحتاد ادلويل اذلي يتوىل املسؤولية ا ألساس ية عن حمية نزاهة امجلعيات الوطنية .وقد يشمل ذكل االحاةل اىل جلنة
الامتثال والوساطة.
 8بيان احلركة ادلولية للصليب ا ألمحر والهالل ا ألمحر عن الزناهة ،جملس املندوبني لعام .2019
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 5-14يتشاور الاحتاد ادلويل واللجنة ادلولية ،حسب الاقتضاء ،يف أأفضل مسار معل ملعاجلة احلاالت اليت تشملها
هذه املادة ،وال س امي عندما تنشأأ دواعي قلق تتعلق ابحرتام املبادئ ا ألساس ية ،يف حوار مع امجلعية الوطنية.
اجلزء الرابع :أأحاكم ختامية
املادة  :15التنفيذ واالبالغ وحل املشألك
 1-15تتعهد جيع مكوانت احلركة بأأن حترتم االتفاق احلايل وتنفذه ،وفق ًا للمدة  7من النظام ا ألسايس للحركة.
 2-15يتوىل لك من الاحتاد ادلويل واللجنة ادلولية وامجلعيات الوطنية املسؤولية الفردية عن تنفيذ أأحاكم هذا
االتفاق ،وعلهيا أأن تضمن تلقي قادهتا وموظفهيا ومتطوعهيا تعلاميت وتدريبات عىل هذا االتفاق.
 3-15يقع عىل عاتق جيع مكوانت احلركة مسؤولية التشاور والتعاون من أأجل ضمن تنفيذ هذا االتفاق ،واختاذ جيع
اخلطوات الالزمة حلل أأي خالف قد ينشأأ بيهنا .ونظر ًا اىل ا ألدوار النظامية وادلس تورية اليت تؤدهيا اللجنة ادلولية
والاحتاد ادلويل ،فهم يتبادالن معلومات عن أأنشطة العمليات العاملية ذات الصةل هبذا االتفاق ،ويتحمالن مسؤولية
خاصة لضمن تذليل الصعوابت احملمتةل اليت قد تعيق التعاون السلس بني املكوانت.
 4-15ينبغي أأن ُحتدد املشألك املتعلقة بتنفيذ االتفاق بسعة ووضوح يف الس ياق املعين وعىل املس توى اذلي تنشأأ
فيه ،و أأن يتوىل ا ألفراد املعنيون أأو املكوانت املعنية معاجلهتا يف ذكل املس توى بشلك ثنايئ أأو عن طريق أليات
التنس يق ،مثل منصة املس توى الاسرتاتيجي و /أأو منصة مس توى العمليات .وتضمن خمتلف مكوانت احلركة ،قدر
االماكن ،أأن دلى موظفهيا عىل جيع املس تويت ،الاختصاص والتفويض الالزمني الختاذ القرارات الرامية اىل حل
املشألك الناش ئة يف البدل اذلي تُنفذ فيه العملية.
 5-15تكون مكوانت احلركة يف البدل اذلي تُنفذ فيه العملية مسؤوةل عن ضمن حتديد املشألك وطرحا عىل حنو
ملموس ،وتقدمي اقرتاحات حللها عىل هذا املس توى .ويتعني توثيق مثل هذه اجلهود عىل حنو واحض وبصيغة مكتوبة.
ُ 6-15حتال املشألك اليت تعذر حلها يف البدل اذلي تُنفذ فيه العملية ،عىل الرمغ من اجلهود املبذوةل لهذا الغرض واملوثقة
عىل حنو واحض ،اىل مقرات مكوانت احلركة املعنية اليت تعمل عىل الصعيد ادلويل .ويتوىل كبار املديرين املسؤولني عن
العملية عىل مس توى املقر النظر يف احلاةل ،استناد ًا اىل الواثئق واملعلومات املتوفرة ،واختاذ القرار الالزم بشأأهنا .واذا مل
يمتكنوا من حل املشلكة ،فس ُتعرض عىل مس توى قيادة لك مهنم.
 7-15تعاجل احلاالت املتكررة من عدم امتثال أأي مكون من مكوانت احلركة لهذا االتفاق عند القيام بدوره
ومسؤولياته املتفق علهيا ،اليت تؤثر عىل اتساق معل احلركة ادلولية للصليب ا ألمحر والهالل ا ألمحر وصورهتا ومسعهتا ،يف
املقام ا ألول عىل مس توى البدل ومس توى املقر ،عىل النحو املبني أأعاله .وقد يُنظر ،حسب الظروف ،اىل هذه احلاالت
عىل أأهنا حاالت ُختل ابلزناهة.
 8-15تدعو اللجنة ادلامئة اللجنة ادلولية والاحتاد ادلويل اىل تقدمي تقارير عن تنفيذ االتفاق ،وتدرج بند ًا خاص ًا
ابالتفاق يف جدول أأعمل لك اجامتع من اجامتعات جملس املندوبني ،وتُنشئ بذكل معلية اس تعراض منتظم لهذا االتفاق.
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 9-15اذا نشأأت خالفات بني املكوانت بشأأن تنفيذ االتفاق وتعذر حلها بطريقة أأخرى ،جيوز للجنة ادلامئة أأن تنشئ،
اذا ومت اقتىض ا ألمر ذكل ،هيئة خاصة ومس تقةل تتوىل التحكمي ،مبوافقة ا ألطراف ،يف ما ينشب من خالفات بني
مكوانت احلركة عندما تكون املصاحلة والوساطة قد أأخفقتا يف حلها مضن فرتة معقوةل .وتتكون الهيئة اخلاصة واملس تقةل
من أأعضاء خمتارين بصفهتم الشخصية ،عىل أأن خيتار لك طرف معين عضو ًا واحد ًا مهنم .ويُعني ا ألعضاء بعد ذكل
ابالجمع عضو ًا اضافي ًا بصفة رئيس .وتبلغ الهيئة اخلاصة واملس تقةل ا ألطراف بنتيجة معلها وتقدم تقرير ًا هبذا الشأأن اىل
اللجنة ادلامئة .وترفع اللجنة ادلامئة تقرير ًا اىل جملس املندوبني عن معل الهيئة اخلاصة واملس تقةل.
املادة  :16العالقة ابالتفاقات السابقة
حيل هذا االتفاق حمل اتفاق عام  1997بشأأن تنظمي ا ألنشطة ادلولية ملكوانت احلركة ادلولية للصليب ا ألمحر والهالل
ا ألمحر ("اتفاق اشبيلية") والتدابري التمكيلية لتعزيز تنفيذ اتفاق اشبيلية املعمتدة يف القرار  8الصادر عن جملس املندوبني
لعام .2005
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