
       

 

Internal 

أثر  لتحقيق اتفاق بشأن التنسيق داخل الحركة  
 جماعي 

 ( 2.0)اتفاق إشبيلية 
 

 ر قرا 

2022 يونيو/حزيران AR 

CD/22/R8 

 ليزيةج باإلن األصل:
 معتمد قرار

 من إعداد وثيقة  
االتحاد الدولي لجمعيات الصليب األحمر والهالل األحمر 

)اللجنة )االتحاد الدولي(، واللجنة الدولية للصليب األحمر 
الدولية( وفريق الصياغة المكلّف بمراجعة اتفاق إشبيلية والتدابير  

التكميلية )المكّون من أعضاء من جمعية الصليب األحمر 
النيجيري، والصليب األحمر األلماني، واالتحاد الدولي، واللجنة 

فريق  الالدولية(، وبالتشاور مع الجمعيات الوطنية كافة و
 جمعية وطنية(  15لحركة )المكّون من التابع ل االستشاري
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 8رقم   قرار

أثر  لتحقيق اتفاق بشأن التنسيق داخل الحركة 
 جماعي

 ( 2.0)اتفاق إشبيلية 

 مجلس المندوبين،  إنّ 

 ، أنحاء العالم شتى مستوى المعاناة اإلنسانية في  من البالغ هقلق عرب عني  إذ 

المتمثلة   بمهمة الحركة الدولية للصليب األحمر والهالل األحمر )الحركة(  روإذ يذكّ 
على المستويات الفردية والمجتمعية والوطنية  وتخفيفها    تجنب المعاناة اإلنسانية  في

 ، مبادئها األساسية القائمة علىوالدولية، 

ي التأكيدي عوإذ  األحمر   د  والهالل  األحمر  للصليب  الوطنية  الجمعيات  أن   على 
لدور  ل  يعرب عن خالص تقديرهوقوة حيوية للحركة،    تشكل  )الجمعيات الوطنية(

لجمعيات الوطنية في بلدانها بصفتها هيئات مساعدة للسلطات  ا   الذي تؤديه   المركزي
  في المجال   موثوق بهالو  المفضل  شريكال  وصفهابو  ،اإلنسانيالعامة في المجال  

سق  استثمار متّ   على ضرورة وجود  مجددا  ويؤكد    ،محليعلى الصعيد ال  نساني اإل
المسلحة والكوارث النزاعات    حدوث  قبل   لها  قنسّ مودعم  لجمعيات الوطنية  في ا

 ، هاوبعد هاوأثناء واألزمات األخرى

ي تزدادألزمات  لالتصدي  أن  ب  ذّكروإذ  ضعف    وتداخال    تعقيدا    التي  تفاقم  والتي 
لجمعيات الوطنية واالتحاد الدولي  اعلى    ي حتّم ،  تهمومعانا  األشخاص المتضررين

واللجنة الدولية للصليب  لجمعيات الصليب األحمر والهالل األحمر )االتحاد الدولي(  
  والشمول التآزر  تتيح  بطريقة    في ما بينهاق  تعاون وتنسّ أن ت)اللجنة الدولية(    األحمر

ز ، وبالتالي تعزّ والتكميليةوخبراتها وقدراتها المتميزة    مهامها  كفل االستفادة منوت
 ،المساعدةلصالح األشخاص المحتاجين إلى أكبر  أثرا  ق قوتها الجماعية وتحقّ 

  ه،إبراززيادة  و  األحمر" اإلنساني للحركة  العماد"  أثرتعزيز  بالحاجة إلى    وإذ يقرّ 
 ،ال سيما من خالل تحقيق أهداف الحركة المشتركةو

التقديروإذ يشير   المنجز منذ    إلى  مع  المندوبين لعام  انعقاد  العمل   2019مجلس 
لتنظيم األنشطة    بشأن  تفاقاال"  مراجعةل االدولية  الدولية للصليب  مكونات  لحركة 

الصادر عن    6المعتمد بموجب القرار    ،()اتفاق إشبيلية  "األحمر والهالل األحمر
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المندوبين   و"1997لعام  مجلس  إشبيلية،  اتفاق  تنفيذ  لتعزيز  التكميلية  "  التدابير 
الصادر عن مجلس المندوبين لعام    8القرار    المعتمدة بموجبالتكميلية(،    التدابير)

 ،الجماعي للحركة األثر، بهدف تعزيز 2005

على  هذا العمل، و  إلطالقهمااالتحاد الدولي واللجنة الدولية    ي رئيس  وإذ يثني على
إجراء  من خالل    تنفيذهة  المدير العام للجنة الدولية واألمين العام لالتحاد الدولي لقياد

 ،مكثفة مع الجمعيات الوطنيةمشاورات 

ي التابع للحركة االستشارة  الوطني  لجمعياتافريق    على مساهمات  الضوء  طسلّ وإذ ي 
الجماعي   األثرمشتركة لتعزيز    المشاورات األولية ووضع أهدافا    رسم معالم  الذي

 ، للحركة

يعرب   قّدمتها  لمساهماتل  تقديره  خالص  عنوإذ  الوطنية    التي    أثناء الجمعيات 
اتفاق إشبيلية    تنقيحإلى    وتهادعلو  ،التي دعمت هذه األهداف المشتركةو  ،المشاورات

ل  إبرازمن أجل  التكميلية    هوتدابير المركزي  بلدانالدور  الوطنية في  ،  هالجمعيات 
من    كل مّكون  مهام  يستند إلىتنسيق مرن وشامل  بتحقيق  التزامات    تضمين النصو

  ،والتواصل اإلعالمي  ،الموارد  حشدتحسين تنسيق  و،  ومكامن قوته  مكونات الحركة
،  لها  دعمتقديم ال في الجمعيات الوطنية و  باتساقوالتمثيل، واالستثمار    ،التموضعو

االتفاق وتنفيذ  النزاهة،  إلىبأمانة،    وتعزيز  الجيّ   استنادا    القائمةدة  الممارسات 
في  ،المستخلصة  والدروس تعزيز  ها  بما  مكونات  تنسيقالمبادرة  بين   والتعاون 
 ، الحركة

الجمعيات الوطنية واالتحاد الدولي  عدد من  ن من  الصياغة المكوّ   فريقب  ي شيدوإذ  
في    ا  خذآ،  ثها وجّددهاوحدّ التكميلية    رهتدابيو  اتفاق إشبيلية  نقّح  ذي واللجنة الدولية، ال

الوطنية الجمعيات  مساهمات  بشأن    تفاقاال"  صاغو  ،المشاورات  خالل  االعتبار 
 ، كملحق المدرج "(2.0أثر جماعي )اتفاق إشبيلية لتحقيق التنسيق داخل الحركة 

دة المستمدة  والممارسات الجيّ   المستخلصةالدروس  يستند إلى    تفاقاال بأن    بحّ وإذ ير
  للجنة الدولية واالتحاد الدولي والجمعيات الوطنية بشأن بين امن العمل المشترك  

الصادر عن    9للقرار    وفقا    ،الحركة  والتعاون بين مكونات  تنسيق المبادرة تعزيز  
 ، (2.0  الحركة  والتعاون بين مكونات  تنسيقالتعزيز  )  2019مجلس المندوبين لعام  

مج   1والقرار   عن  لعام  الصادر  المندوبين  عن    1والقرار    ،2017لس  الصادر 
المندوبين عن  4والقرار    ،2015لعام    مجلس  لعام    الصادر  المندوبين  مجلس 

الحركة  و،  2013 نطاق  على  الموارد  حشد  القرار  مبادئ  بموجب    2المعتمدة 
 ،دةجيّ الممارسات ال  غيرها من  ، من بين 2017مجلس المندوبين لعام الصادر عن 

ي علما  وإذ  رئيسب  حيط  في    يتوصية  الدولية،  واللجنة  الدولي  رسالتهما  االتحاد 
باعتماد    الموجهة الوطنية،  الجمعيات  الحركة اال"إلى  داخل  التنسيق  بشأن   تفاق 
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 ،2022لعام  في مجلس المندوبين "(2.0)اتفاق إشبيلية أثر جماعي لتحقيق 

 

داخل  "اال  يعتمدأن    ريقرّ  -1 التنسيق  بشأن  ماعي  ج أثر  لتحقيق    الحركةتفاق 
إشبيلية   يحلّ لحقكمالمدرج    "(2.0)اتفاق  الذي  إشبيلية   محلّ   ،  لعام    اتفاق 

 ؛ 2005لعام  التكميلية هوتدابير 1997

مسؤوليات    يولت  إلىالجمعيات الوطنية واالتحاد الدولي واللجنة الدولية    يدعو  -2
في   عليها  المنصوص  بطريقة    تفاقاالالتنسيق  بالشمول  وتنفيذه  تتّصف 

المتبادلوالتآزر   أفضل وجه منوالدعم  االستفادة على  قوتها   مكامن  ، مع 
 ؛إلى المساعدة للمحتاجين ممكنة تقديم أفضل استجابةمن أجل التكميلية 

ز تعزّ التي  عمل على تحقيق األهداف المشتركة  إلى المكونات الحركة    دعو ي -3
 العماد"بالتالي  تقّوي  ، و2030للحركة بحلول عام    ينالجماعي  والقيمة  األثر

 :من خالل ما يلي ال سيماو، "األحمر

  وتحدّ   السكان  ف معاناةالتي تخفّ المناسبة وعالية الجودة  زيادة الخدمات   -أ
لوصول إلى عدد أكبر  من أجل ا  ،على الصمود  تهمقدر وتبني    هممن ضعف

 .2021مقارنة بعام  في المائة 50من األشخاص بنسبة  

اكتساب المزيد من الثقة والقبول على مستوى العالم من خالل إظهار   -ب
 .أصحاب المصلحة وااللتزام بالمعايير المهنية أمامالنزاهة والمساءلة 

جهود محلية وعالمية مشتركة في مجال التأثير على السلطات من خالل   -ج
 .الدبلوماسية اإلنسانية 

 .اتتقديم الخدم بشأنوالبيانات  التعقيباتإظهار الفعالية من خالل  -د

ها ن هج ، بما في البلدان  قة على مستوىمنسّ الشاملة وال  الحركة  تبسيط ن هج -ه
واالستثمارات التكميلية في   الموارد،  وحشدوالدعوة،    التواصل اإلعالمي
 لها. المقّدم  مدعالالجمعيات الوطنية و

استجابة الحركة  بشأن  االستفادة من القيمة المحلية والعالمية المعترف بها   -و
 ، من أجل بناء خدمات ومؤسسات مستدامة. 19-لجائحة كوفيد

بالتعاون مع الجمعيات أن يطّورا  من اللجنة الدولية واالتحاد الدولي    يطلب -4
لتتبع التقدم المحرز نحو تحقيق هذه    ووسائل  الوطنية المؤشرات ذات الصلة

الحركة  يضمناو   ،األهداف أدوات  جميع  مع  نماذجهاو  توافق    هذا   الحالية 
والتعاون    تنسيقالمبادرة تعزيز    مثل  ،من خالل المبادرات الجارية  تفاقاال

 ؛2.0  الحركة بين مكونات
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الدولية    يدعو -5 الدولي  واللجنة  لإلى  االتحاد  لرصد  دعم اوضع عملية شاملة 
مع  و بالتشاور  ي سّمون  الوطنية  الجمعيات  عن  ممثلون  فيها  يشارك  التنفيذ 

تقديم   إلى  تدعو  أن  إلى  الدائمة  اللجنة  من  ويطلب  الدائمة،  تقارير اللجنة 
والدروس المستخلصة من هذا   تفاقاالتنفيذ  إلى مجلس المندوبين عن   منتظمة
 . التنفيذ


