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 موجز عرض  

والتعاون   التنس يق  تعزيز  مبادرة  مكوانتواصلت  يف   (SMCC 2.0)احلركة    بني  ل  اس ُته اذلي  العمل  أ مهية  ظهار  اإ

الوثيق مع مجيع  2013 عام ابلتعاون  أ ولوية  قدما يف س بعة جمالت ذات  تعزيز    مكوانت، وامليض  فريق  احلركة. وينضم 

مجعية وطنية تنف ِّذ املبادرة عىل املس توى القطري، بصفُتا أ عضاء يف    54التنس يق والتعاون بني مكوانت احلركة اإىل هجود  

أ عل رجعي  املفريق  ال أ و بصفُتا  الوطنية،  للتنفيذ مشرتاك بني مكوانت احلركة يركز عىل   11ضاء يف  لجمعيات  تقنيا  فريقا 

 .القرار احملددة يفال ولوايت الرئيس ية 

وضامن مجع البياانت   ،وتشمل الإجنازات اليت حققُتا خمتلف فرق التنفيذ املشرتكة بني مكوانت احلركة النداءات املنسقة

ماكنية التشغيل و   ،من حيث التلكفة، واسرتاتيجيات التوعية والتصالت  واتفاقات ال سطول اليت تكفل الفعالية  ،املوحدة اإ

ن أ ليات النرش  هذه الإجنازات  املتبادل التكنولويج. وتوطد كثرية أ خرى.   هممةمن مجةل أ نشطة    ،التفاقات ال منية وحتس 

سامع لك الآراء، تكفل  نصات  م   وتتيحتوجيه هذه اجلهود،    عىلوتساعد اللجنة التوجهيية وفريق التنس يق اذلي يدمعها  

 .2021احلركة لعام  بني مكوانتمقة تعزيز التنس يق والتعاون  كشأ ن

-. جفاحئة كوفيدحتقيق تقدم كبرياحلركة اإظهار    بني مكوانتوعىل صعيد العمليات، واصلت مبادرة تعزيز التنس يق والتعاون  

من  19 عامليا،    املهمةال مثةل    مثال  نة  احملس َّ اس تجابتنا  غري  امل ركزية  املنداءات  ال   بفضلعىل  تمكل   ةس بوقامل نسقة  اليت 

يف أ وكرانيا، حيث    الزناع ادلائر حالياالرئيس ية ال خرى    ومن التطوراتدمعها.  تو   يف بدلاهنا  اس تجاابت امجلعيات الوطنية

غوما    وسواء يفة تنس يقا قواي ومبتكرا وفعال منذ البداية.  احلرك  بني مكوانت تتيح أ دوات مبادرة تعزيز التنس يق والتعاون  

تأ ثريان.  زادت  احلركة اس تجابتنا للتعاون و   بني مكوانتمبادرة تعزيز التنس يق والتعاون    وطدتاكراابخ،    -انغورنو  أ و يف

ذاحلركة أ يضا حتدايت  بني مكوانت ومع ذكل، تواجه مبادرة تعزيز التنس يق والتعاون    يف سلبا    19-كوفيدأ ثرت جاحئة    ، اإ

وفرق التنفيذ املشرتكة بني   SMCC 2.0احلركة    بني مكوانتاجلديد ملبادرة تعزيز التنس يق والتعاون    املواضيعيالهيلك  

أ كرث سالسة يف عدد من الس ياقات، لول مجموعة من   التنس يق التشغيل  أ ن يكون  مكوانت احلركة. واكن من املمكن 

 مراعاةقبل ال زمة وأ ثناءها )ل بد من    احملدودة  املامرسات التعاونيةو س ياقية  املسائل ال   مثالمهنا    جعلته صعبا،  ال س باب

 . ومعاجلُتا اإىل أ قىص حد ممكن( لتحليل هذه املسائلادلروس املس تفادة 

جامل، ُأحرز تقدم كبري يف احلركة،    العملة لتعمل  حتسني التعاون هو معلية تدرجيي  رمغ أ نه ينبغي أ ل يغيب عن ال ذهان أ نواإ

معا. وبفضل الالزتام القوي من مجيع رشاكء احلركة، وهجودان املشرتكة، وروحنا التعاونية، تضمن مبادرة تعزيز التنس يق  

 "املزيد وبشلك أ فضل وأ رسع". حتقيقاحلركة أ ننا نس تطيع  بني مكوانت والتعاون 

 مقدمة  ( 1

ذا  : يقول مثل أ فريقي ذا أ ردت أ ن تذهب .  فلتذهب وحيدا   ، أ ردت أ ن تذهب رسيعا "اإ  فلتذهب مع امجلاعة". بعيدا،   أ ما اإ

اإىل ال مام،    خطوة  هبذا الشعور   عىل هذه اللكامت احلكمية وختطوتعمتد  احلركة    بني مكوانتمبادرة تعزيز التنس يق والتعاون  و 

ذ تؤكد أ مهية التنس يق والتعاون ل ننا هندف اإىل   ال شخاص   من أ جل  التاكمل والرسعة والتأ ثري الهادفحتقيق  و   زايدة أ نشطتنااإ

 اذلين خندهمم.
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 معلومات أ ساس ية  ( 2

احلركة هو مبادرة طموحة عاملية للحركة هتدف اإىل حتسني التأ ثري التشغيل حلركتنا    بني مكوانتتعزيز التنس يق والتعاون  

 .عىل سبيل املثال اجلودة والتنس يق يف الوقت املناسب وزايدة التشغيل املتبادل ل نظمتنا ضامن من خالل

  2015  عايم  متابعة يف  قراراوصدر بشأ هنا  ،  2013احلركة يف عام    بني مكوانتُأطلِّقت مبادرة تعزيز التنس يق والتعاون  و 

اجامتع جملس املندوبني  . وجددت احلركة الزتاهما جتاه مبادرة تعزيز التنس يق والتعاون بني مكوانت احلركة خالل  2017و

التنس يق والتعاون  ب   القرار اخلاص، من خالل املوافقة عىل  2019  لعام للفرتة    SMCC 2.0احلركة    بني مكوانت تعزيز 

2019-2023. 

ذات أ ولوية  الضوء عىل س بعة جمالت    SMCC 2.0احلركة    بني مكوانتتعزيز التنس يق والتعاون  اخلاص ب قرار  وسلط ال

القرار   بفعالية  مكوانت احلركة  من لك  وطلب(  CD/19/R9)انظر  الوطنية، يف  ابل خص  ، واملشاركة  وضع امجلعيات 

ال ولوية بشأ ن املسؤوليات املمنوحة خارج اإطار هذه املبادرة يف معلية   ذي  ال اجملال نشطة وال ليات وتنفيذها. وتقرر تناول  

شبيلية عت  وتدابريه  منفصةل تتعلق مبراجعة اتفاق اإ ليعكف ل ولوايت الست املتبقية  اب  جمالت العمل اخلاصة  التمكيلية. ومجه ِّ

 .ق التنفيذ املشرتكة بني مكوانت احلركةفريق معل، تسمى فر  11 علهيا

مجيع مكوانت احلركة   اإرشاكخالل جملس املندوبني، أ نشأ ت اللجنة التوجهيية هيالك لتسهيل    اذلي حددووفقا للتوجيه  

لب.  وتعميق روح تبين املبادرة   ندوبني امل التقدم احملرز اإىل جملس    عن   من اللجنة التوجهيية تقدمي تقريرأ يضا  القرار  يف    وطه

 .2021عام  يف

 :هيدف هذا التقرير اإىل تسليط الضوء عىل ما يلو 

نشاء هيلك مبادرة تعزيز التنس يق والتعاون   -أ ول ضامن املشاركة ، مع  SMCC 2.0  احلركة  بني مكوانتمعلية اإ

أ مثةل عىل كيفية مسامهة مبادرة    ويرضبمجلعيات الوطنية، عىل املس تويني الاسرتاتيجي والتشغيل.  من االقوية  

اليت يرتاوح  احلركة يف حتسني الاس تجابة الإنسانية أ ثناء حالت الطوارئ    بني مكوانتتعزيز التنس يق والتعاون  

 نطاقها بني املتوسط والواسع.

يعاجلها  الطموحات   - اثنيا احلركة،  اليت  جامعيا لك رشاكء  به  يضطلع  اذلي  فرقوالعمل  بني    عرب  املشرتكة  التنفيذ 

 .مكوانت احلركة

 التحدايت املاثةل وأ ولوايت امليض قدما. - اثلثا

 التقدم احملرز  ( 3

نشاء هيلك   أ لف(   SMCC 2.0تعزيز التنس يق والتعاون بني مكوانت احلركة  مبادرة  اإ

نشاء هيلك  عىل  SMCC 2.0املرحةل ال وىل من مبادرة تعزيز التنس يق والتعاون بني مكوانت احلركة    انطوت  مع ضامن   ،اإ

 حلركة بأ مكلها، عىل املس تويني الاسرتاتيجي والتشغيل اللكي.من امشاركة قوية 
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مبادرة  تعزيز  عين ب امل فريق التنس يق  ويدمع  .  جملس املندوبنيتنفيذ قرار  مجمل معلية  اللجنة التوجهيية    ترشد •

 . يف ذكل اللجنة التوجهيية التنس يق والتعاون بني مكوانت احلركة

هيلك مبادرة تعزيز التنس يق والتعاون بني مكوانت احلركة شأ ن  الاسرتاتيجي ب   الفكرمن أ جل اإرشاد   •

SMCC 2.0    عضوا  20  يضم  ،التوجهيية فريقا مرجعيا من امجلعيات الوطنية  اللجنةوأ ولوايهتا، أ نشأ ت 

لصليب ال محر والهالل ادلولية ل ركة  احلتنوع  الفريق بتشكيلته  يعكس    وبذكلامجلعيات الوطنية،    كبريا من

تعزيز  1ال محر  العام ملبادرة  يتعلق ابلإعداد  التوجهيية بشلك خاص فامي  اللجنة  املرجعي  الفريق  . وأ رشد 

 وخطة معلها.  SMCC 2.0احلركة   بني مكوانت التنس يق والتعاون 

تنفيذ مشرتك بني مكوانت احلركة للعمل عىل ال ولوايت املشار    فريق  11عىل املس توى التقين، ُأنشئ   •

ا لهيا يف قرار جملس  أ كرث من  اإ أ دانه  الوارد  بياين  ال رمس  المجعية وطنية )يشمل    30ملندوبني، مبشاركة 

فريق ويدير لك  املناطق امخلس.  الوطنية( من مجيع  امجلعيات  املرجعي من  بني    الفريق  تنفيذ مشرتك 

  بنيال نشطة املتعلقة مبوضوع تباحث حمدد خاص مببادرة تعزيز التنس يق والتعاون  تنفيذمكوانت احلركة 

شاراكن، ت التنفيذ املشرتكة بني مكوانت احلركة رئيسان م من فرق  ق  يفر   لك  . ويرتأ ساحلركة  مكوانت

، 2020مكوانت احلركة. وحبلول هناية عام    سائر  من   عدةخرباء    ويدمعهممن امجلعيات الوطنية،    معظمهم 

عدت خطط العمل. ، وطورت اختصاصاهتا، وأ  تأ لفتاكنت فرق التنفيذ املشرتكة بني مكوانت احلركة قد  

جنازات فرق التنفيذ املشرتكة بني ترد  . و 2021/أ وائل عام  2020وبدأ  تنفيذ خطط العمل يف أ واخر عام   اإ

ةل أ دانه.   مكوانت احلركة مفص 

 

 املواضيعي التقدم   ابء( 

فرق التنفيذ املشرتكة بني مكوانت احلركة املكونة من موظفني رئيس يني من مجيع مكوانت احلركة الثالثة يف عام   أ لفت

نشاء ال عند. و 2020  املوضوعية. للك جمال من اجملالتخطة معل  تق عىل مؤرشات النجاح ووضع فِّ ، اته فرقاإ

 

فاإن  مبادرة عىل نطاق احلركة ابلفعل،  SMCC 2.0بني مكوانت احلركة مبادرة تعزيز التنس يق والتعاون  الرايم اإىل أ ن تضحى  ابلإضافة اإىل الطموح العام   1

يف معلية مبادرة تعزيز    بفاعليةمجعية وطنية    54، شارك ما مجموعه  2021. وحبلول عام  ومتثيل اجلنسني المتثيل اجلغرايف    التوازن يف  اإىل ضامن   املبادرة هتدف 

يف مبادرة تعزيز  % من املشاركني  47وبلغت نس بة النساء  ملس تويني الاسرتاتيجي والتشغيل.  ، عىل اSMCC 2.0بني مكوانت احلركة  التنس يق والتعاون 

فامي بلغت نس بة الرجال    فرق التنفيذ املشرتكة بني مكوانت احلركةأ و الفريق املرجعي من امجلعيات الوطنية  سواء عرببني مكوانت احلركة التنس يق والتعاون 

53  .% 
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 شرتكة بني مكوانت احلركة. أ دانه التقدم اذلي أ حرزته فرق التنفيذ امل  القسم الوارد ويوجز

 حشد املوارد 

معيارا  نداءات منسقة ابعتبارها    اإطالقشد املوارد هو  حب   املعينالهدف العام لفريق التنفيذ املشرتك بني مكوانت احلركة  

جمي، بهذلت هجود كثرية يف سبيل ضامن اتباع هنج مشرتكة وجيدة التنس يق   القسمحلركة. وحس امب يتضح من  تسري عليه ا

 التربعات.ع مجل

 واخلطوات املقبةلالإجراءات والإجنازات الرئيس ية 

عداد  يف   • هذا التقرير، اكن التفاق بشأ ن طريقة المتويل املعد ابلشرتاك بني اللجنة ادلولية والاحتاد وقت اإ

التجديد بغية  ادلويل قيد  العام  ،  التأ ثري  بكفاءة عىل  الس تجابة امجلاعية من خالل حشد املوارد  لزايدة 

 .أ ساس مبادئ التاكمل وعدم املنافسة ادلاخلية

جراءات التشغيل املوحدة للنداءات املنسقة وس تهخترب وتهس تمكل حبلول هناية عام   • ُأطلقت معلية تطوير اإ

جياد . وميكن البناء علهيا بشلك أ كرب من أ جل2023  .طرائق تعاونية أ كرث طموحا يف املس تقبل اإ

 .الكربى ذات الاهامتم املشرتك بناء أ فضل املامرسات يف ال زمات  أ جلستتواصل اجلهود من  •

 البياانت التشغيلية 

بياانت متينة و   هدف الفريق صورة  حزمة  بشأ ن  اإرشادات معلية  وضع  هو اس تحداث معايري عىل مس توى احلركة مجلع 

ظهار أ ثر احلركة لل غراض التشغيلية وأ غراض حشد املوارد  .احلركة، من أ جل اإ

 واخلطوات املقبةلالإجراءات والإجنازات الرئيس ية 

التنفيذ املشرتك بني مكوانت احلركة بوصفه منصة لتبادل املعلومات عن مبادرات خمتلفة،  يعمل فريق   •

نه ابلإضافة اإىل ذكل،  و.  والاس تئناس هبا  البياانت اخملتلفة  مجع  س ياسات وممارسات  للتعمق يف فهم  فاإ

 .البياانت مجع  شأ ن ال حداث وكذكل س ياسات وممارساتيسهل التصالت يف احلركة ب 

تهس تخدم   • احلركة  أ ن صورة  خمتلفة  مبا  بني  بأ شاكل  املشرتك  التنفيذ  فريق  حيلل  ال خرية،  العمليات  يف 

مذكرة    مراجعة  وس توجه ادلروس املس تفادةمكوانت احلركة البياانت لتحديد ما يصلح وما جيب تغيريه.  

  .ومنوذهجامفهوم صورة احلركة وغرضها 

فريق التنفيذ املشرتك بني مكوانت احلركة حتديث حزمة صورة احلركة، ل  اخلطوات املقبةل احملددةتشمل   •

أ ن مجموعة   والتحقق من  ،تبقى مفيدة عىل املس توى امليداينأ ن  و   املس تفادةأ هنا تراعي ادلروس    وضامن

 ،صورة احلركةزمة  دلهيا موارد ذات صةل حباحلركة    بني مكوانتأ دوات مبادرة تعزيز التنس يق والتعاون  

من أ جل تبادل املس تجدات  احلركة    بني مكوانتومواصةل اس تخدام منصة مبادرة تعزيز التنس يق والتعاون  

آزر فامي بيهنابشأ ن املبادرات التشغيلية اخملتلفة املتعلقة ابلبياانت وحتديد   .أ وجه التأ
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 التصالت 

يف جمال    مكون من مكوانهتا  قدرات لكحلركة أ ثناء حالت الطوارئ الواسعة النطاق وتعظمي  ماكنة اهو تعزيز    هدف الفريق

 التصالت. 

 واخلطوات املقبةلالإجراءات والإجنازات الرئيس ية 

تبس يط القوالب يك تس تخدهما   وعىل  ،س بل العمل احلالية ومجموعة ال دوات  يركزان عىلتباحث  موضوعا   •

مجعيات وطنية ميكن أ ن يعزز العمل امجلاعي قدراهتا احلالية بناء عىل   3  عىل أ ن ختتار  ،امجلعيات الوطنية

 .حتليل شامل للفجوات

جراءات التشغيل املوحدة لالتصالت    س تصاغ • س توجه معل واليت    ،احلركة أ ثناء حالت الطوارئ  داخلاإ

شارة    هذه الإجراءات  تشملس اسرتاتيجيات اتصالت أ رسع وأ كرث متاساك. و تطبيق  وستسامه يف    احلركة اإ

ة املعين ابلتصالت وفريق ق التنفيذ املشرتك بني مكوانت احلركيبني فر   لإقامة روابط  مجع التربعاتاإىل  

 رد. املعين حبشد املوا التنفيذ املشرتك بني مكوانت احلركة

ث قسم التصالت يف مجموعة أ دوات مبادرة تعزيز التنس يق والتعاون 2023حبلول عام   • دَّ ن وحيه ، س يهحس 

جراءات التشغيل املوحدة اجلديدة، و احلركة بني مكوانت للقدرات والثغرات حتليل كذكل ، مبا يف ذكل اإ

 لبناء القدرات. واسرتاتيجية التصالت يف جمال

 اللوجستيات 

 .هو ضامن أ ن ال نظمة اللوجستية داخل احلركة قابةل للتشغيل املتبادل متاما للفريق  الرئيس الهدف 

 واخلطوات املقبةلالإجراءات والإجنازات الرئيس ية 

لك هجة مهنام    واس تفادة،  امتبادل املركبات بيهنيتيح   أ سطول بني اللجنة ادلولية والاحتاد ادلويلاتفاق    وقع  •

 ال خرى وخدمات الصيانة اليت تقدهما.من خمزوانت اجلهة 

 هنج تعاوين.  استنادا اإىلمنصة ملناقشة التشغيل املتبادل وحتسينه  أ نشئت •

ثيوبيا وهاييت وأ فغانس تانو منتدى تنس يق لوجس يت لعمليات عدة )مجهورية الكونغو ادلميقراطية    أ نشئ •  اإ

 وتبادل ال صول. العمليات واس تكشاف جمالت التعاون تقدمي مس تجدات( من أ جل وغريها

 دراسات حاةل تركز عىل تطوير لوجستيات امجلعيات الوطنية.  ثالث أ عدت •

أ كرث من   • التنفيذ املشرتك بني مكوانت احلركة مع  منظمة لتبين أ داة احتساب مكيات   100معل فريق 

آزر وتقليل التاكليف والانبعااثت يف هناية   الكربون من أ جل توحيد مقاييس الانبعااثت وتطوير أ وجه التأ

 املطاف. 

دارة    اس تمكلت • اإ جراءات التشغيل املوحدة املتعلقة حبلقة العمل عن  هذه الإجراءات  تتيح  و .  اخمللفاتاإ

بشأ ن س تة بنود خاصة ابلس تدامة  املركبات ومعاجلُتا. ونهرشت اإرشادات  خملفات  اإرشادات للتعامل مع  



7                                                                                                                                                CD/22/21 

 

 

Public 

خبارية نصف س نوية ل   نرشةيف فهرس املنتج املوحد. كام نهرشت   رسد ما تضطلع به احلركة من أ جل احلد  اإ

 سالسل التوريد.عىل  خماطر الاس تدامةمن 

أ فريقيا  ختزين مشرتكةمواقع    لإجياد  جارية  املناقشات  ل تزال • اللجنة ادلولية عدم    .يف رشق  فامي قررت 

أآس يا لتفادي الازدواجية يف   الاس تفادة منميكهنا  س  و   ،الاحتفاظ مبخزون يف  ادلويل   خمزون الاحتاد 

 العمل.

من    سينصب • واحلد  املس تدامة،  املشرتايت  عىل  املقبةل  الفرتة  يف   بندللك    خماطر الاس تدامةالرتكزي 

املامرسات وأ فضل  الإرشادات  تطوير  ومواصةل  ع،  ابلس تدامة  موزَّ جراءا.  اخلاصة  اإ   توستس تحدث 

التشغيل املوحدة لتبس يط التنس يق اللوجس يت يف حالت الطوارئ وتسهيل تبادل اخملزون. وعالوة عىل  

خملتلف    أ ثر الاس تدامة عىل دمع ال قران لتقليل  ة  ق التنفيذ املشرتك بني مكوانت احلركيفر س يعمل  ذكل،  

د اإرشادات يعة وس  فريق اإطالق مسابقة سلسةل التوريد املس تدامالسالسل التوريد. وأ خريا، س يدمع  

 بشأ ن تدريب السائقني والسالمة عىل الطرق.

 ال من 

الفريق توثيقا اكمال وواحضا خملتلف    هدف  املأ مون  الوصول  طار  اإ الآمنة بشأ ن  العمل  ال مين وطرائق  الإطار  هو توثيق 

 .مكوانت احلركة، والرتوجي لها واس تخداهما يف مجيع الس ياقات ذات الصةل

 واخلطوات املقبةلالإجراءات والإجنازات الرئيس ية 

هنج تدرجيي. وس ييرس تباع الوطنية يف التعاون ال مين اب اتزايدة مشاركة امجلعي تشمل اخلطوات املقبةل •

الوطنية عىل غرار    اتفريق التنفيذ املشرتك بني مكوانت احلركة هيالك ملنسقي الشؤون ال منية يف امجلعي

الوطنية اليت تضم منسقي شؤون أ منية. وس يؤدي ذكل اإىل  اتال منية يف امجلعيش بكة منسقي الشؤون 

و  التشغيلية  والكفاءة  الفهم  "ادلروس    يف  فعاليةالزايدة  يف  أ يضا  الفريق  وسينظر  ال منية.  املبادرات 

التحدايت ال من ويف  دارة  اإ التجربة  و   املس تفادة" بشأ ن  الناجتة عن  املس تقبلية احملمتةل  املكتس بة الفرص 

 . 19-خالل جاحئة كوفيد

دارة ال من بني امجلعيات الوطنية اليت يف جمال  لفعالية والاس تحسان  لاس تقصاء    أ جري • التفاق حول دمع اإ

مع اللجنة ادلولية/الاحتاد ادلويل.    3اإىل    1دمع يف جمال ال من من أ حد املس توايت من    اتأ برمت اتفاق

الس نوي لش بكة منسقي الشؤون ال منية يف حزيران/يونيو    التوصيات يف الاجامتعو   س تهعرض النتاجئو 

2022 . 

التوصيات ال منية املنبثقة عن دورتني سابقتني من مبادرة تعزيز التنس يق والتعاون بني مكوانت    قميت •

احلركة، من حيث التقدم وال مهية. ومت تناول نقاط معل من التقارير الهنائية الصادرة عن مبادرة تعزيز  

 عىل مس توى ش بكة منسقي الشؤون ال منية. احلركة   بني مكوانت لتعاون التنس يق وا

الاحتاد ادلويل  و  الاستامثر املشرتك والرتكزي عىل اتفاقات ادلمع ال مين اجلديدة بني اللجنة ادلولية  سزييد •

 التفاق يف نيجرياي.  وجدديف س ياقات تشغيلية، مثل أ وكرانيا، 
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 الاستنفار 

الاس تجابة الفعاةل يف    لضامنهو تعزيز قدرة احلركة عىل نرش اخلربات ماداي أ و افرتاضيا يف الوقت املناسب    هدف الفريق

 س ياقات متنوعة. 

 واخلطوات املقبةلالإجراءات والإجنازات الرئيس ية 

جراءات قدرات    ستس تحدث •   مع وضعالاستنفار بصورة متبادةل بني الاحتاد ادلويل واللجنة ادلولية    واإ

، اللجنة ادلوليةو   موظفني متخصصني ومتطوعني من امجلعيات الوطنية ومن داخل الاحتاد ادلويل  قامئة

تبادل سامت ال دوار. ووقع الاختيار عىل برانمج املاء والرصف الصحي والنظافة الصحية لتجربة   بناء عىل

واتفق   ادلولية.  واللجنة  ادلويل  عرب الاحتاد  مفاهمييةالطرفان  النرش  مذكرة  التجربة  عىل  وميكن    لتنفيذ 

 تكرارها يف حالت أ خرى. 

اليت  • املنصات  اللجنة ادلولية يف خمتلف  نظمة والعمليات، تسامه  املتبادل لل  التشغيل  أ جل ضامن  من 

يقودها الاحتاد ادلويل/امجلعيات الوطنية بشأ ن بلوغ املس توى ال مثل لقدرة استنفار احلركة وتطويرها. 

املس تفادة من معلية الزلزال اذلي رضب هاييت )نرش العديد من موظفي اللجنة ادلولية وس تهطبق ادلروس  

 يف معلية الاحتاد ادلويل(.

النرش املتبادل، ستس تمكل اللجنة ادلولية بروتوكولها ادلاخل الالزم لإعارة    يف جمال  داءال  من أ جل تعزيز   •

طنية وغريها من املنظامت(، مما يتيح ابلنتيجة موظفني اإىل منظامت أ خرى )الاحتاد ادلويل وامجلعيات الو 

يفاد   بعثات دمع عرب احلركة. اإ

اجلهات املعنية التقنية لالحتاد ادلويل واللجنة ادلولية يف معلية بلوغ املس توى ال مثل لوحدات   ستسامه •

اللجنة  معليات  من  املس تفادة  ادلروس  تعمل  متارين  اس تخدام  اإىل  وابلإضافة  الطوارئ.  مواهجة 

أ فضل،  ادل املوارد بشلك  لتجميع  السابقة  الوطنية  لولية/امجلعيات  اجلهود  التاكمل وجتربة ستبذل  زايدة 

(. وابلإضافة وغريها  مناجه استنفار جديد تقدهما بعض امجلعيات الوطنية )كندا وأ ملانيا والرنوجي وسويرسا

 تبادةل للنرش وجودهتا. لضامن رسعة معلياتنا امل  2022اإىل ذكل، س تهعد معلية نرش مشرتكة يف عام 

الوجيه ووضع خرائط للتدريب    والإثراء املتبادل لتحقيق التمنية،جيري حاليا الاضطالع بأ نشطة التعمل   •

لمشاركني من  ل  أ ن يتيح لك مهنام حزياادلولية عىل    واللجنة، وقد اتفق الاحتاد ادلويل  يف جمال الاستنفار

ادلولية والعكس    اللجنةويل حضور ادلورات اليت تنظمها  ميكن ملوظفي الاحتاد ادل  أ ي) ة ال خرى  املنظم

 ابلعكس(.

  املقار هجات تنس يق يف    من خاللبشأ ن استنفار احلركة    عىل أ سس متينة  التنس يق والتعاون  سيس متر •

احلركة   املشرتك بني مكوانت  التنفيذ  فريق  عدادالرئيس ية. وس يقود  تفامه  اإ موظفني نرش    بشأ ن  مذكرة 

 امتم. واصفات مثرية لالهمب
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 تكنولوجيا املعلومات والتكنولوجيا اجلديدة 

خطوط اتصال عالية  ضامن أ ن تتيح أ نظمة تكنولوجيا املعلومات اإىل هذا  ق التنفيذ املشرتك بني مكوانت احلركةيدف فر هي

وتسمح   احلاسوبية متناس بةوالربامج    احلاسوبية  أ ن تكون ال هجزة  وينبغيبني مكوانت احلركة.    وتيرس التصالت  اجلودة

لهيا احلركةأ خرى يف مكوانت املوظفني يف الرسيع عند نرش  دماجابلإ  عاراهتم اإ  . أ و اإ

 واخلطوات املقبةلالإجراءات والإجنازات الرئيس ية 

،  موضوع التباحث هذا اضطرات اإىل الانسحابا يف رئاسة  تني تشارك تالل   تنيالوطني   عيتنيامجل   نظرا ل ن •

ق التنفيذ املشرتك بني مكوانت  يفر مل حيرز    عليه،. و يف رئاس تهاللجنة ادلولية والاحتاد ادلويل    تشاركت

وخاصة ،  سبتكنولوجيا املعلومات ف عىل    فتغري تركزي معهل لينصب  هذا تقدما كبريا يف معهل،   احلركة

ماكنية،  احلالية  الاحتاد ادلويلمع أ دوات  اللجنة ادلولية    أ دوات  ضامن تناسب امجلعيات الوطنية    اإرشاك  مع اإ

 بني ال نظمة.  تبادلضامن التشغيل امل من أ جل الاسرتاتيجيات  وستهناقش. بعد اإحراز تقدم يف التنفيذ

 الكفاءات 

ة. ويريم الفريق اإىل بكفاء  وضامن اس تخداهماالتقنية ملكوانت احلركة  و هو املسامهة يف فهم القدرات ال ساس ية    هدف الفريق

 تعزيز التاكمل.

 واخلطوات املقبةلالإجراءات والإجنازات الرئيس ية 

بشأ ن حتديد   ةعضاء الرئيس ي ال    مع امجلعيات الوطنيةالتنفيذ املشرتك بني مكوانت احلركة  ق  يفر   يتشاور •

الوطنية )كفاءات   الكفاءات  (.2018امجلعيات  اس تبيان بشأ ن حتديد  ، ونوقش  النتاجئوحتليل    وُأرسل 

 الاس تبيان والتحليل يف الفريق. 

الكفاءات   عنفرعية مجلع وحتليل املعلومات  ة أ فرقة  ق التنفيذ املشرتك بني مكوانت احلركة أ ربعيأ نشأ  فر  •

 املواضيعية وامجلعيات الوطنية. املراكزداخل أ مانة الاحتاد ادلويل واللجنة ادلولية واملراكز املرجعية/

لس تخدام الفعال  اب  ةعيتو زايدة ال   س بليف  بعد ذكل  بني مكوانت احلركة    ق التنفيذ املشرتكيسينظر فر  •

تطوير ش باكت  اس مترار  و   الفريق  رابط أ وثق بني هذا  شأ  ن س يه و واملتاكمل للكفاءات يف اس تجاابت احلركة.  

 . الكفاءات )عىل سبيل املثال، التطوير املايل(

 التوعية والرتوجي 

من    كثري ال فهيا    اليت يعمليف مجيع الس ياقات    التنس يق عرب حركتنا وتطبيقه رد الفعل اب  ضامن ترس يخهو    الفريقهدف  

التنس يق معروفة ومفهومة ويه جزء من مهنج تدريب  و مكوانت احلركة.   دث مجموعة حته و املوظفني املعنيني.    لكأ دوات 

 .ال دوات ابنتظام
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 واخلطوات املقبةلالإجراءات والإجنازات الرئيس ية 

التنفيذ املشرتك بني مكوانت احلركة  2021يف عام   • أ جرى فريق  لتقيمي   دراسة اس تقصائية،    يف احلركة 

. وأ جريت مقابالت مع  احلركة  بني مكوانتالوعي العام بعملية مبادرة تعزيز التنس يق والتعاون    مس توى

 .ادلراسة الاس تقصائية خشصا 40 اس تمكلمن مجيع املكوانت و  أ شخاص

لتيسري ق التنفيذ املشرتك بني مكوانت احلركة توصيات  يفر   عد، س يادلراسة الاس تقصائيةبناء عىل نتاجئ   •

اتحته هلم  وتسهيل مواده عىل املتدربني  احلصول عىل التدريب قلميية    قامة مناقشات لإ وجتري  .  واإ ش باكت اإ

التنس يق والتع أ جل ااون بني مكوانت احلركة.  أ و خط اتصال لتعزيز  العقليومن    اتملسامهة يف تغيري 

 ، سينظر فريق التنفيذ املشرتك بني مكوانت احلركة يف قصص جناح مثل جنوب السودان والسلوكيات

 أ وكرانيا. و 

قلميية،    س يحدد الفريقفامي يتعلق ابلرتوجي،   •  حلركة،داخل ا اجامتعات  و قنوات ومنصات مناس بة )ش باكت اإ

 وفوائد الهنج املنسقة.احلركة  بني مكوانتبادرة تعزيز التنس يق والتعاون التوعية مب لزايدة ( وغريها

 العمل احملل 

 هو ضامن التاكمل ال مثل بني اجلهات الفاعةل احمللية وادلولية. هدف الفريق

 واخلطوات املقبةلالإجراءات والإجنازات الرئيس ية 

البياانت  ينصب   • الإنساينالعمل احملل    عنالرتكزي عىل مجع  العمل  حتديد  واتضح من معلية  .  وتوطني 

مسأ ةل من  خضعت دلراسات أ قل  "  بطابع حمل"العمل  أ ن مسأ ةل  املامرسات اجليدة والفجوات يف البحث  

 .توطني العمل الإنساين

افرتاضيحداث  نظم • احملل    نان  العمل  ال  هام    - ملناقشة  كوكبنا  ويف  مقة  احلركة  تنظمها  اليت  فعالية محر 

Network:Red    وعرضت امجلعيات الوطنية امجلعيات الوطنيةاليت ينظمها الاحتاد ادلويل ملناقشة تمنية .

يف جزر الهباما وهندوراس وسرياليون والعديد من امجلعيات الوطنية ال خرى جتارهبا اليت ميكن التعمق 

 يف حتليلها. 

 وس يحددث احلالية  و ادلراسات والبححتديد  ق التنفيذ املشرتك بني مكوانت احلركة حتليل  يفر   سيس تمكل •

تس تلزم اليت  ضافية  دراسات  الفجوات  و اإ الرئيس ية  النتاجئ  وس يلخص  املس تفادة  .  ها نرش ل ادلروس 

املس تقبل  واس تخداهما اإىل.  يف  أ يضا  الفريق  تعزيز  تدريب  حزمة    حتديث  املسامهة يف  وهيدف  مبادرة 

اذلي تؤديه  لعمل احملل، وخاصة تعزيز ادلور املركزي  اب  فامي يتعلقاحلركة    بني مكوانتس يق والتعاون  التن 

من  التطوع    ائتالففريق مع مبادرات تمنية القيادة احمللية/ال  نسق، س ي اأ خري و .  االوطنية يف بدلاهن  عياتمجل ا

 .حمليا يهنفذضامن الاتساق يف العمل اذلي أ جل 
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 التوسع قابلية  

اس تجابة تناسب حالت الطوارئ من النطاقني  يف الوقت املناسب  ليك تس تجيب  احلركة  مرونة  تعزيز    هدف الفريق هو

  وقادرا عىل الابتاكر املشرتك.د أ محر أ قوى من الناحية التشغيلية وأ كرث متاساكعامبلوغ  هو    والهدف كذكل .  املتوسط والكبري

 واخلطوات املقبةلالإجراءات والإجنازات الرئيس ية 

داخل احلركة وخارهجا، حدد    بشأ ن قابلية التوسع ث والتحليل والتوثيق  و النقص احلايل يف البحابلنظر اإىل   •

أ ن "العمل ال سايس" مطلوب  يفر  التنفيذ املشرتك بني مكوانت احلركة  التوسع   يف جمالق  قبل   قابلية 

 .طار تشغيلاإ ودجمه يف احلركة  بني مكوانتمبادرة تعزيز التنس يق والتعاون  من منظور تناوهل

 غيابال مهية الاسرتاتيجية والتشغيلية للموضوع، وأ يضا  عن قابلية التوسع  كشفت املناقشات ال ولية   •

ماذا نعين  و ؛  زايدة ال نشطة أ و خفضها احلركة )عىل سبيل املثال، القدرة عىل    مضن  ني مشرتك  تعريف وفهم 

النطاق الصحيح )عوامل    عىل حتقيققدرة احلركة    يفعوامل تؤثر    وتعقيد  ،النطاق الصحيح(  بتحقيق

 (. ءمتكني وموانع عىل حد سوا

  عن قابلية التوسع،  ريذ املشرتك بني مكوانت احلركة وثيقة تأ طق التنفيي فر لن  شاراكت امل   ئيسانالر س يعد   •

 ا.خصوصياهتتالمئ و  حركتنا احتياجات تليب

 فريق التنس يق املعين بتعزيز التنس يق والتعاون بني مكوانت احلركة 

تنس يق تنفيذ  من انحيته    )فريق التنس يق(  والتعاون بني مكوانت احلركةتعزيز التنس يق  بادرة  فريق التنس يق املعين مب   واصل

نشاء هيلك  ولجنة التوجهيية،  ال دمع  من أ جل  ،  هورصد  جملس املندوبني قرار   تعزيز التنس يق مبادرة  ل س امي من خالل اإ

نشاء . ومشل  SMCC 2.0احلركة    بني مكوانتوالتعاون     ة وفرق تنفيذ مشرتك   الوطنيةفريق مرجعي من امجلعيات    ذكل اإ

  فريق التنس يق ، واصل احلركة بني مكوانت بادرة تعزيز التنس يق والتعاون مب  ومن أ جل زايدة التوعيةبني مكوانت احلركة. 

ثراء املوقع الإلكرتوين أ ربع  اإىل  ونظم ترمجُتا  احلركة    بني مكوانتجموعة أ دوات مبادرة تعزيز التنس يق والتعاون  اخلاص مب   اإ

خبارية  صدروأ  لغات   ترشين  يف  احلركة    بني مكوانتمقة مبادرة تعزيز التنس يق والتعاون    فريق التنس يقنظم  و .  بشأ هنا  نرشة اإ

أ سايس هو احلصول عىل  2021نومفرب  الثاين/ التنس يق والتعاون    لهدف  تعزيز  بني  الزتام متجدد من احلركة جتاه مبادرة 

وانُتت    ،اللجنة ادلولية(و ،  والاحتاد ادلويل،  مجعية وطنية  89من  مشارك )  300حرض القمة أ كرث من  و .  احلركة  مكوانت

 .احلركة بني مكوانتبادرة تعزيز التنس يق والتعاون مل روح التعاون  توطيد ابلرتكزي عىل راخسبتعهد القمة 

التنس يققدم  و  الفعال يف حالت الط  يف سبيل حتقيقفرق تشغيلية  اإىل  املشورة  و   ادلمع  فريق  وارئ واس متر يف  التعاون 

احلركة، مثل  تضطلع هبا    منسقة جيدا  تنفيذ اس تجابةمن أ جل  العمليات،  موظفي  تطوير ال دوات الرئيس ية، ابلتنس يق مع  

 .خطة احلركة للطوارئالإرشادية بشأ ن  وثيقةال

  بني مكوانت نرش أ فضل ممارسات مبادرة تعزيز التنس يق والتعاون  حتسني عىل فريق التنس يقكز ري يف ال شهر املقبةل، سو

من مجموعة أ دوات مبادرة    املنشورة عىل الإنرتنت تطوير النسخة غري  سريكز عىل  و هبا  ومجموعة ال دوات لزايدة الوعي  احلركة  

 عىل املس توى القطري   هالتقدمي التنس يق    عنتدريبية    وس يعد أ يضا دورات.  احلركة  بني مكوانتتعزيز التنس يق والتعاون  
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طار  الإقلميي.  أ و  كيفية جعل مؤسس ُتم متوافقة  بشأ نقادة احلركة  اإىلاإرشادات  فريق التنس يققدم يلقمة، س  امتابعة ويف اإ

ىل موظفي او احلركة    بني مكوانتمع مبادرة تعزيز التنس يق والتعاون   كيفية تنفيذ مبادرة تعزيز التنس يق بشأ ن  لعمليات  اإ

 . توطيد التأ هبو احلركة  بني مكوانت والتعاون 

 التقدم التشغيل   ( جمي 

ن مل    العديدشهدت الفرتة اخلاضعة للمراجعة     ا ومدمر   اوعاملي  امتوقعيكن أ ي مهنا  من حالت الطوارئ اجلديدة أ و املتكررة، واإ

لل زمة الصحية  اجامعيأ و  سواء وحدها. ومع ذكل، متكنت مكوانت احلركة من التصدي بفعالية 19-جاحئة كوفيد ك اوصعب

 حلركة.يف اغري املس بوقة. ويف حالت كثرية، زاد مدى التصدي ونطاقه من خالل التنس يق الفعال مع مكوانت أ خرى 

فرتة  و  طوال  شهدان  من  لقد  مس توايت  اجلاحئة 

املس تويني احملل  التنس يق مل نشهدها من قبل عىل 

جزء أ ن  من شك يف  وما  من ذكل    اكبري   اوالعاملي. 

اإىل املهنجز    يعزى  ال سايس  مبادرة    يفالعمل  طار  اإ

منذ عام  احلركة    بني مكوانتتعزيز التنس يق والتعاون  

رت    ،2013 ِّ طو  اليت  ال دوات  حيث  من  ليس 

العقليأ يضا    ال مهو فسب، بل   تغيري    اتمن حيث 

همد  و .  ياتوالسلوك  الفعل  لقد  املزتايد  رد  التلقايئ 

املنتظم اب امجلاعي  العمل  من  ملزيد  السبيل  لتنس يق 

 واملتسق والفعال. 

مس توى   عىل  وضوحا  أ كرث  الهنج  يف  التغيري  واكن 

ذ تعاون مكوان احلركة ادلوليان تعاوان متينا  ،جنيف اإ

ية، عىل الرمغ من التحدايت منذ بداية اجلاحئة العامل 

  املنظمتان الوضع. وتشاركت    النامجة عناللوجستية  

عىل  احلركة  مس توى  عىل  نداء  أ كرب  اإطالق  يف 

ذ   اإ اجملمع    فاقالإطالق،  فرنك املبلغ  مليوين 

امش  سويرسي. وهذه نتيجة مبارشة للعمل اذلي اضطلعت به أ فرقة حشد املوارد لإعداد نداءات منسقة وتنفيذها. وعىل ه

 هذا النداء، تواصلت احلركة بصورة مشرتكة مع املاحنني ونرشت رسدا مشرتاك عن العمل املنجز يف هذه ال وقات الصعبة. 

أ يضا القمية املضافة ملبادرة تعزيز التنس يق والتعاون بني مكوانت    19-أ ظهرت جاحئة كوفيدفقد  التقنية،  أ ما من انحية اجملالت  

جراء  احلركة من الناحية اللوجستية اليت شهدت معال مكثفا نهفذ عىل مر الس نني لإاتحة   معدات  رشاء  مناقصة مشرتكة ل اإ

ا عىل العمل معا يف أ وقات الشدة فسب، بل يوحض امحلاية يف ال شهر ال وىل من تفيش اجلاحئة. ول يوحض هذا ال مر قدرتن

  وضعا احلركة    احتلتتوحيد القوى    وبفضل.  ويضمن اس تخدام املوارد مبزيد من الكفاءةأ يضا أ ن التنس يق يزيد الامتسك  

ال مثةل  أ ثناء أ داء واجبنا يف الرعاية. وتبني هذه  بزايدة تفاعلنا امجلاعيمعدات حيوية مسحت لنا   للحصول عىلأ فضل بكثري  

تزال رئيس ،  أ وكرانيا  ل  س ياق  التنس  مل   ويه  تعزيز  يق بادرة 

د يس تف ت و   شاهدة،  2016والتعاون بني مكوانت احلركة منذ عام  

.  زناعتصاعد المع  ل س امي  و،  املتني  واحلوار  من هيلك التنس يق

مبادرة تعزيز    ظهرت  حىت  حتول الوضع اإىل حاةل طارئة،  وما أ ن

مقة  عىل الساحة وعهقدت  التنس يق والتعاون بني مكوانت احلركة  

يفاد عىل    واتهفق،  بيان مشرتك، وصدر  مصغرة موظف معين    اإ

احلفاظ عىل    مبوازاةلك ذكل    -  ابلتنس يق بني مكوانت احلركة 

معزز املس توايت،  لك  عىل  الرشاكء  مجيع  بني  وثيق  ا  تواصل 

للك   اجلهة ادلاعيةمسؤوليات    توزيعابتفاق عىل    بصورة خاصة

مشرتك للحركة بني الاحتاد    لوجس يت  مركز  وأ نشئ.  بدل مترضر

الصليب ال محر ال وكراين مجعية  ة ادلولية ملساعدة  ادلويل واللجن

  مقة مصغرة أ يضا  عهقدت  و   وامجلعيات الوطنية يف البدلان اجملاورة.

س تخدم أ دوات مبادرة تعزيز التنس يق والتعاون ته   فامي  ،يف روس يا

أ و   طط لس تخداهما يف بدلان مترضرة  يه بني مكوانت احلركة 

 ى. أ خر 
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والكيفية اليت ترمس هبا معامل احلركة احلركة    بني مكوانت غري الشامةل التأ ثري البعيد املدى ملبادرة تعزيز التنس يق والتعاون  

 ومالحمها.

، اذلي يدور وقت كتابة هذا التقرير، عىل ال مهية املزتايدة للتنس يق اجليد لتعزيز اس تجابة  أ وكرانياويؤكد تصعيد الزناع يف  

 ولنئ اكن.  من لك مكوانت احلركة مجع قدراهتا وتوحيد صفهاد ال محر يف مواهجة حالت الطوارئ الكربى اليت تتطلب  العام

عىل    املتخذة العديد من املبادرات املبتكرة  فتجدر الإشارة اإىل  عىل املس توى القطري ويف البدلان اجملاورة،    التنس يق قواي

دماج املتبادل  جلنة توجهيية مشرتكة عىل املس توى التشغيل الرفيع، والإ   ذكلمبا يف    املس توى الإقلميي ومس توى جنيف،

امجلعيات الوطنية.    لك لك بدل مترضر تتبعه رساةل مشرتكة اإىل  يف    اجلهات ادلاعيةيف فرق العمل، والتفاق عىل أ دوار  

  ،ساكن املترضريناإىل ال ويضع هذا ال مر احلركة يف أ فضل موضع ممكن لتقدمي املساعدة وامحلاية يف الوقت املناسب وبكفاءة  

 مع الاحرتام الاكمل للمبادئ ال ساس ية للحركة.

ثيوبيا اإىل هاييت، ومن انغورنوو اكراابخ    - يف غضون ذكل، شهد العامان املاضيان ظهور حالت طوارئ كربى أ خرى، من اإ

ىل أ فغانس تان. والسمة املشرتكة   يع حالت الطوارئ  بني مج اإىل تونغا، ومن مجهورية الكونغو ادلميقراطية )ثوران براكن غوما( اإ

لية، ويرجع  احمل س تجابة  الاجربت احلركة عىل التكيف والرتكزي بشلك أ كرب عىل  ، أ  19-هذه يه أ هنا، بسبب جاحئة كوفيد

الاس تجابة    توطدتذكل جزئيا اإىل القيود املفروضة عىل نرش املوظفني عىل املس توى ادلويل. ويف هذه الس ياقات أ يضا،  

 .احلركة بني مكوانتمبادرة تعزيز التنس يق والتعاون  بفضلوالتأ ثري امجلاعيان 

عىل مس توايت احلركة  بني مكوانتملبادرة تعزيز التنس يق والتعاون  املهمةالقمة املصغرة وغريها من ال دوات  متواس تخد

. أ جنع أ نه لكام بدأ  التنس يق مبكرا، اكنت الاس تجابة امجلاعية    ما أ كدخمتلفة يف حالت طوارئ خمتلفة يف العامني املاضيني  

 48-24ينبغي أ ن يعقد يف غضون أ ول    ،اجامتع تنس يقي مشابهأ ي  أ و    صغرةاملة  قم للثبتت القمية المثينة  ،  ويف هذا الصدد

ذ تتيح هذه القمة فرصةساعة من بداية حاةل الطوارئ.   بناء فهم مشرتك للوضع وتوضيح ال دوار واملسؤوليات، مبوازاة  ل   اإ

أ مثةل   أ دانه  املس تقبلية. وس نقدم  أ فضل يف جمال الاس تجاابت  ال داة  توحض كيف اس تخدمت  توجيه احلركة بشلك  هذه 

 وغريها من ال دوات يف س ياقات حمددة. 

الصليب   مجعية  ت دراسة حاةل داخلية أ جريت بدمع من، أ ظهر مجهورية الكونغو ادلميقراطيةيف  غوما    براكن يف مواهجة ثوران  

ساعدت عىل وضع العملية عىل املسار الصحيح. واس تفاد رشاكء احلركة أ يضا من التجارب    القمة املصغرةال محر الكندي أ ن  

يبول، ومن  عند  ، ول س امي  احلركة  بني مكوانت السابقة ملبادرة تعزيز التنس يق والتعاون   يات التنس يق أ ل   سري مواهجة مرض اإ

فرقةبشلك جيد ابلفعل. واعتهرب أ ن  ذ للتنس يق اجليدعامل متكني رئيس أآخر  القرب املادي لل  ن، اإ   فريق الاحتاد ادلويل اإ

وتبادل املعلومات بشلك متكرر    التواصليقع يف مركز اللجنة ادلولية. وزادت هذه القدرة عىل    مساحة يف مكتب  شارك 

 عىل الفور عندما يتطور الوضع الثقة بني الرشاكء، وعززت التنس يق، ووطدت التفامه املشرتك. والربط

وتبعه تدريب يف فيينا. ومع   ،2019حا يف موزامبيق يف عام  اجن  موظفني معنيني ابلتنس يق بني مكوانت احلركة وحقق نرش  

ملوظفني املعنيني ابلتنس يق بني  ومشاركة ا  -  19-دكوفي  جاحئة  استرشاءمنذ بداية    السفراملفروضة عىل  قيود  أ دت ال ذكل،  

ملوظفني املعنيني ابلتنس يق بني مكوانت  نرش ا طلبات  اإىل تعذر تلبية    -حمليا    جلاحئةهجود مواهجة ايف    معوما   مكوانت احلركة

عادة تقيمي موقف احلركة. وقد يتعزز هذا التفكري    احلركة، مثلام اكن احلال يف الاكمريون ومايل. ويس تدعي الوضع اجلديد اإ

 اذلي جيري النظر فيه حاليا دلمع الاس تجابة يف أ وكرانيا.  بنرش املوظفنيالآن 
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اليت أ عدهتا مجيع مكوانت احلركة املوجودة حتت قيادة    خطة احلركة للطوارئ، اكن اس تخدام  اكراابخ  - انغورنو ويف نزاع  

ال رم  ال محر  الصحيح. ويوحضأ ساس يا يف وضع الاس    2016 ين يف عام يالصليب  لو مل   ذكل  تجابة يف الاجتاه  أ نه، حىت 

ذ تهناقش مجيع معايري الاس تجابة الرئيس ية  علهيا، مما   ويهتفقتتطابق اخلطة مع احلاةل السائدة، فاإن معلية التخطيط مفيدة، اإ

يران. ويف س ياق  أ سلستنفيذ. ومت تعزيز تاكمل الاس تجابة وأ صبح التنس يق  ال يسمح ابلرتكزي عىل   خطة احلركة    بت أ نث ،  اإ

أ فغانس تان  مفيدة  للطوارئ الالجئني من  البدل  لإدارة خماطر تدفق  يفوق قدرات  . وأ نشئت مجموعات معل بني مجعية مبا 

يران الإسالمية والاحتاد ادلويل واللجنة ادلولية من أ جل حتديد ال دوار واملسؤوليات املتباينة. ويف  الهالل ال محر مجلهورية اإ

، ابلزتامن مع دخول املوجة ال وىل من الالجئني ال فغان البدل. واكنت  خطة احلركة للطوارئ، اس تهمكلت  2021أ يلول/سبمترب  

العامد    ووضع امجلعيات الوطنية،    وتمنيةوالشفافية،    ،حشد املواردو أ داة مفيدة للتخطيط التشغيل،    خطة احلركة للطوارئ

 املاحنني وامجلهور.  يف ماكنة ممتزية أ مامال محر 

س ياقا أآخر،    14س ياقا عىل ال قل، مع وجود خطط لتطويره يف    18املس تخدم يف    واتفاق التنس يق بني مكوانت احلركة 

ضافة اإىل   هو عنرص أ سايس يف    ،التقين(و املس توايت الثالثة اليت حيددها )الاسرتاتيجي والتشغيل    عىلأ لية التنس يق  اإ

تفاق اكن ساراي وقيد الاس تخدام المن أ ن    هايييتفادت معلية مواهجة اإعصار ماثيو يف  التنس يق القوي والشامل. واس ت 

  أ يضا  يف أ فغانس تان   لتنس يق بني مكوانت احلركة ل   اتفاق أ برم  قبل نشوب هذه احلاةل الطارئة اجلديدة. وعالوة عىل ذكل،  

لت    يزال ساراي بوصفه وثيقة مرجعية مجليع رشاكء احلركة. لهو  و   ،2021يف عام   هذه ال ليات املتاحة أ مام  وحبذا لو فهع ِّ

 من مكوانت احلركة.  مكوننيفهيا أ كرث من   يعملاملترضر يف مجيع الس ياقات اليت يف البدل امجلعية الوطنية 

، فاإن هذه ال ليات احلركة  بني مكوانتوعىل الرمغ من هذه ال مثةل اجليدة عىل فعالية أ دوات مبادرة تعزيز التنس يق والتعاون  

وهو أ حد الشواغل اليت أ ثريت خالل مقة مبادرة تعزيز التنس يق والتعاون   -  ل تزال غري معروفة بشلك اكف عرب احلركة

ة املصغرة أ ثبتت فعاليُتا، يتعني تنظمي هذه القمم املصغرة ابنتظام أ كرث يك يتس ىن  . ويف حني أ ن القماحلركة  بني مكوانت

لعبء الكبري  ابهذه ال دوات. وميكن تفسري ذكل    وضع بعض  تعذرالتكيف مع الس ياقات املتطورة. وابلإضافة اإىل ذكل،  

ذا مل  امللقى عىل عاتق منظامتنا يف حالت الطوارئ الكربى لالس تجابة بفعالية ورسعة،   مورد خمصص للتنس يق   يتحخاصة اإ

ضافية.  للك منظمة تشارك يف الاس تجابة. ويدل هذا ال مر عىل أ ن التنس يق يس تلزم استامثرات جامعية وموارد اإ

، ويه مجموعة من مبادئ توجهيية وبروتوكولت ومناذج تشلك حملة رسيعة عن نطاق صورة احلركة   حزمةواكن هذا حال  

ثيوبيا،    اثبت صعوبة تطويره  اليت قها،  الاس تجابة امجلاعية ومع  ياكد   حيثيف خضم مواهجة حالت الطوارئ. ويف س ياق اإ

عداد حزمة جيابية    العملية  حققت،  يكمتلصورة احلركة    اإ ر رشاكء احلركة  -  رمغ صعوبُتا  -نتاجئ اإ اختاذ قرار    متكهنم من  وقدَّ

دراهجاجامعي بشأ ن مؤرشات النجاح واملعلومات اليت جيب     وهيلك الوثيقة. وتشمل الس ياقات ال خرى اليت ُأعدت فهيا   اإ

 . هاييت و فزنويالصورة احلركة بنجاح  حزمة

ضاء الاحتاد  وما يرتبط به من التنس يق بني أ ع  جدول أ عامل الاحتاد ادلويل من أ جل التجديدوعالوة عىل ذكل، ميكن لتنفيذ  

 اذلي يضطلع بهالعمل    اتساقاحلركة من خالل ضامن    التنس يق بفعالية داخلادلويل عىل املس توى القطري أ ن يسهم يف  

 . دعام للجمعية الوطنية املضيفة أ عضاء الاحتاد

استامثرا.  تطلب  ي عىل الرمغ من لك تكل ال مثةل اليت تدل عىل التنس يق اجليد، علينا أ ن نقبل أ ن التنس يق يس تغرق وقتا و و 

حس امب يتضح من التحدايت اليت نواهجها يف حالت الطوارئ    ،شوطا طويال، فميكننا زايدة التحسنيسواي  ومع أ ننا قطعنا  
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جراء مت  عدد من  لالتنس يق  تعذر فهياادلروس املس تفادة يف تكل الس ياقات اليت اس تخالص رين االواسعة النطاق، وينبغي اإ

،  ال زماتال ولوية للتنس يق يف بداية    أ ن مننحال س باب ادلاخلية واخلارجية. وحنن، بصفتنا حركة، ما زلنا حباجة اإىل ضامن  

  مضن فاعلية ال للعمل مبزيد منبنية صافية الطويل ال جل عىل وأ ن يفهم مجيع الرشاكء ال دوات، وأ هنم يشرتكون يف التنس يق 

 ترضرين. امل مساعدة  أ جلمن ركة احل

 التنفيذ والرصد  ( 4

تقدم خمتلف امللفات بدمع    رصداحلركة يف    بني مكوانتاللجنة التوجهيية املعنية مببادرة تعزيز التنس يق والتعاون  ستس متر  

اإىل اللجنة ادلامئة كام س تقدم تقريرا   التقارير ابنتظام  اللجنة التوجهييةمن فريق التنس يق املعين ابملبادرة املذكورة. وس تقدم  

 . 2023عام  املندوبني يفجملس  اإىلهنائيا 

 SMCC 2.0تعزيز التنس يق والتعاون بني مكوانت احلركة  مبادرة  التحدايت يف جمال تنفيذ  

بصورة مشرتكة   19-يف حني سامهت مبادرة تعزيز التنس يق والتعاون بني مكوانت احلركة يف تصدي حركتنا جلاحئة كوفيد

اجلدول الزمين لإنشاء هيلك مبادرة    يف وأ كرث متاساك، فقد قيدت اجلاحئة قدرة فريق املبادرة عىل التنفيذ. وأ ثر ذكل سلبا  

 مجلعيات الوطنية. من اومعلية ضامن املشاركة القوية  SMCC 2.0تعزيز التنس يق والتعاون بني مكوانت احلركة 

نقص املوارد اخملصصة  ب بعض الشواغل والتحدايت    تعلقتوفامي يتعلق بعمل فرق التنفيذ املشرتكة بني مكوانت احلركة،  

أ ولوايت أ خرى ل تقل  بسبب    ، أ حياان،بطيئة من أ عضاء فريق التنفيذ املشرتك بني مكوانت احلركةال ة  شارك، وامل املتاحة

 ال عضاء أ و الرئيسني املتشاركني. تغريويف بعض احلالت أ يضا  ،( 19-)من بيهنا جاحئة كوفيد  أ مهية

عداد  أ ثبت التعقيد اذلي شاب  و  املشرتكة    ذالتنفيوفرق    SMCC 2.0ركة  مبادرة تعزيز التنس يق والتعاون بني مكوانت احلاإ

داري لضامن الامتسك و  11 عددها التابعة لها والبالغ  آزر. ويف الواقع، مت حتديد عدد كبري نسبيا تطوير فريقا أ نه حتد اإ أ وجه التأ

طار مبادرة    أ وجه الرتابط والتداخلمن   بني خمتلف فرق التنفيذ املشرتكة بني مكوانت احلركة، وبني اجلهود املبذوةل خارج اإ

آزر، مفن شأ ن ذكل أ ن   ولنئ احلركة يف موضوعات مماثةل.    بني مكوانتتعزيز التنس يق والتعاون   عرث عىل بعض أ وجه التأ

جراء مجيع التصالت ذات الصةل هممة صعبة.   يؤكد أ ن ضامن اإ

 والتوصيات  تاجات  الاس تن 

التقرير،    حس امب التنس يق و.  ادامئ  سهةل  فاإن العمل معا ليس هممةورد يف بداية هذا  مل يتحقق طموح نقل مبادرة تعزيز 

ىل املس توى التايل  احلركة    بني مكوانتوالتعاون   . امجلعيات الوطنية  اإرشاكعىل الرمغ من بعض التقدم الكبري يف    ،بعداإ

 س تفادة من استامثراهتا املس تدامةالامعلت فرق التنفيذ املشرتكة بني مكوانت احلركة يف بيئة صعبة جعلت من الصعب  و 

  حس امب،  قوايالزتاما  احلركة    بني مكوانت الالزتام مبواصةل تطوير مبادرة تعزيز التنس يق والتعاون    ويبقى.  عىل أ فضل وجه

   بادرة.امل وأ عادت تنش يط معلية  حققت جناحااليت احلركة  بني مكوانتلتعاون خالل مقة مبادرة تعزيز التنس يق وا هشهدان

  اس مترار التحدايت.  رمغ   ،احلركة   بني مكوانتا، حتققت ماكسب كبرية من خالل معلية مبادرة تعزيز التنس يق والتعاون  وممعو 

التجربة منذ عام  و  التنس يق هو معلية تدرجيية،    2013أ ظهرت   والكفاءة   تعزز املصداقيةوأ هنا  لكهنا جمدية،  و أ ن حتسني 
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من خالل   ةقق حمودلت ماكسب  و تأ ثري اس تجابتنا املشرتكة.  تعزز  الفردية وامجلاعية ملكوانت احلركة، ويف هناية املطاف  

  مل تكن موجودة حىت قبل مخسكثرية لتنس يق يف س ياقات رد فعل اباحلركة  بني مكوانتمبادرة تعزيز التنس يق والتعاون 

لينا   وجلسات الإحاطةاملواقف املشرتكة    غريتابلإضافة اإىل ذكل،  وس نوات.   والبياانت الطريقة اليت ينظر هبا املاحنون اإ

جامل، واصلت مبادرة تعزيز  و لتنبؤ.  ا  وأ قدر عىل  متاساكو   تفهامحركة أ كرث  فصاروا يرون    -تغيريا كبريا  "  العامد ال محر"  حنن اإ

ثبات أ مهيُتا وأ ن أ دواهتا احلركة   بني مكوانت التنس يق والتعاون   يرتمج اإىل ماكسب   مما حمفزات لضامن تنس يق اجلودة،  يه  اإ

 . تشغيلية من خالل حتسني الثقة والتواصل بني مكوانت احلركة

أ هداف وجداول زمنية واحضة  و رشاكء احلركة الآن هيلك وظيفي قامئ    فقد أ حضى يف متناولب ابملشاركة الإضافية،  رحَّ يه   فاميو 

ال التنفيذ  الثانية    وطيدلضامن  ل  اليت تس بق اجامتعخالل املرحةل  فرق    أ عامل  ل تزال بعضو .  2023عام  جملس املندوبني 

( عىل موضوعات لية التوسع قاب )  جمهوةلتعمل يف مناطق    هذه الفرق  ل ن  تواجه حتدايتالتنفيذ املشرتكة بني مكوانت احلركة  

عرب احلركة )العمل   كبرية  تشهد ابلفعل مشاركة  جمالتاجلديدة( أ و يف    التكنولوجيارسيعة التطور )تكنولوجيا املعلومات/

 (.املوارد وحشداحملل 

وتعزيز  ابملبادرة    ةوعيتال   زايدة املذكورة أ عاله، سينصب تركزي فريق التنس يق عىل الاس مترار يف    اخلطوات املقبةلمع    امتاش يو 

،  س توايتللقادة عىل لك امل  ومستساغةأ كرث واقعية  لك هذه ال مور  جعلعىل و  اليت تتطلهباالعقلية وال دوات واملامرسات 

اجلاري    زناعيف غضون ذكل، س توفر ادلروس املس تفادة من الوتنفيذ.  التصال والوجاهة يف ال   ضامنل  اذلين يعتربون هممني

ضافية حلركة أ فاكر من ايف أ وكرانيا والاس تجابة امجلاعية الضخمة املتوقعة   تكون مشاركتنا    يكبشلك أ كرب    تطويرهام ميكن  ع  ا اإ

 . امجلاعية أ كرث مرونة ومالءمة وقابةل للتنبؤ

عمل هبا مكوانت احلركة مواصةل حتسني الطريقة اليت تاحلركة    بني مكوانت مبادرة تعزيز التنس يق والتعاون   لنا  أ اتحتلقد  و 

الاس مترار يف املسار املوصوف   وعليناالعامني املاضيني.    طوال  واهجناهااليت    احلالت  معا حىت يف ال وقات الصعبة مثل تكل

ه اإىل  شكر  وال مجليع رشاكء احلركة.    والإرشادمع زايدة ال مهية    ولكن بوترية أ رسعأ عاله    اخلطوات املقبةليف   رشاكء مجيع  موجَّ

، احلركة  بني مكوانتمبادرة تعزيز التنس يق والتعاون    عىل تنفيذعىل الزتاهمم وطاقُتم يف املسامهة يف العمل    ااحلركة وموظفهي

 فريقا.  11البالغ عددها  بني مكوانت احلركة ةشرتكامل تنفيذ ال   اجلهود اليت بذلُتا فرقل س امي و

حري بنا  حتقيق طموح أ كرب من طموحاتنا املؤسس ية،  اإىل  جيب علينا السعي    أ نهعىل  و   الس ياق  يف هذا  احتادان   ا عىلتأ كيدو 

"حان الوقت للتخل عن    وهو أ نهاحلركة  بني مكوانتأ ن نتبىن الشعور اذلي ساد يف مقة مبادرة تعزيز التنس يق والتعاون 

 أ فضل وأ رسع". ... حتقيق املزيد بشلكشعار: "معا نس تطيع مع  يرتافق ذكلأ ن  وينبغي ،ال ان والشعارات"

 


