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 قرار

 :بين مكونات الحركةتعزيز التنسيق والتعاون 

 تحسين االستجابة اإلنسانية للحركة 

 

 :2015إن مجلس مندوبي الحركة في دورته لسنة 

مع القلق بتغير المناخ السياسي واالجتماعي االقتصادي في العالم على نحو ارتفعت فيه االحتياجات  إذ يقر

 اإلنسانية المعقدة ومتعددة األوجه الناجمة عن النزاعات المسلحة والكوارث الطبيعية وغيرها من األزمات،

على نحو أكثر فعالية وفاعلية الطلب المتنامي على خدمات الحركة لالستجابة على نطاق واسع و وإذ يدرك

 ، في خدمة األكثر استضعافا لهذا الوضع المعقد، مما يضع الحركة في صدارة العمل اإلنساني الفعال والمجدي

بأنه في ضعف التنسيق والتعاون، وفي التنافس الداخلي، وفي غياب الوعي الكافي بتكامل مواطن  وإذ يقر

الحركة على إحداث الوقع المرجو من عملها وتأثير على مصداقية القوة لدى عناصر الحركة عرقلة لقدرة 

 عناصرها المترابطة والفردية وقوتها،

، الذي أوكلت بموجبه إلى اللجنة الدولية 2013الصادر عن مجلس المندوبين سنة  4بالقرار  وإذ يذكر

، بين مكونات الحركةواالتحاد الدولي مهمة مواصلة العمل المشترك من أجل تعزيز التنسيق والتعاون 

 (،CD/13/R4)المرجع 

، الذي اعتمد بموجبه "االتفاق بشأن تنظيم 1997الصادر عن مجلس المندوبين سنة  6أيضا بالقرار  وإذ يذكر

 8األنشطة الدولية لعناصر الحركة الدولية للصليب األحمر والهالل األحمر" )اتفاق إشبيلية(، وبالقرار 

، الذي اعتمد بموجبه "التدابير التكميلية لتعزيز تنفيذ اتفاق إشبيلية"، 2005جلس المندوبين سنة الصادر عن م

 ،بين مكونات الحركةوبتقارير متابعة القرارين كأسس ينبني عليها التنسيق والتعاون 

جوهري للجمعيات الوطنية على على األبعاد المحلية والعالمية في اآلن نفسه لعمل الحركة والدور ال وإذ يؤكد

المستوى المحلي بصفتها أول من يهب لالستجابة وبوصفها جهة إنسانية مساعدة للسلطات العامة في البالد 

المعنية، إلى جانب األدوار والمهام التي توكل إلى االتحاد الدولي لجمعيات الصليب األحمر والهالل األحمر 

لصليب األحمر )اللجنة الدولية( على الصعيد الدولي والمنصوص عليها في )االتحاد الدولي( واللجنة الدولية ل

 النظام األساسي للحركة الدولية للصليب األحمر والهالل األحمر،

منذ انعقاد مجلس المندوبين  بين مكونات الحركةالتحسن الملموس في التنسيق والتعاون  مع التقدير وإذ يالحظ

ا في العمليات على النطاق الواسع في أنحاء المعمورة، وهو ما تجلى مؤخرا في ما شهدنا ، ال سيم2013سنة 

 في نيبال وبحيرة تشاد واليمن وميانمار،

في تعزيز األثر اإلنساني  بين مكونات الحركةالتنسيق والتعاون حاجة الملحة إلى مساهمة العن  وإذ يعرب

 ،الكبرىر لصالح المنكوبين جراء حاالت الطوارئ للصليب األحمر والهالل األحم

لمشاركة وعمل االتحاد الدولي واللجنة الدولية وكل الجمعيات الوطنية التي  وإذ يعرب عن تقديره ودعمه

ساهمت في المشاورات على نطاق الحركة، حيث وقع التطرق على نحو ملموس إلى التحديات والفرص 

الراهنة في مجاالت القيادة والتنسيق، والخطط التنفيذية، واألدوات واآلليات، واالتصاالت، وحشد الموارد، 



2  CD/15/R1 

 

قد أدرجت جميعها في التقرير الموحد المرفق حول خطة العمل، في شكل سلسلة من النتائج والتوصيات و

 القابلة للتنفيذ،

 بين مكونات الحركةبالتركيز بشكل خاص على ضمان التناسق بين هدف تعزيز التنسيق والتعاون  وإذ يقر

رؤية للحركة ومشروع المبادئ األساسية ومبادرة العالمة ومبادرات أخرى أطلقتها الحركة من قبيل بلورة 

 المميزة للحركة، 

 ما يلي: قرر 

يرحب بالنتائج والتوصيات الواردة في التقرير ويعتمدها إلى جانب األهداف واإلجراءات الواردة في  -أ 

 خطة العمل المرفقة.

مل ورفع تقرير في هذا الصدد يطلب من اللجنة الدولية واالتحاد الدولي اإلشراف على تنفيذ خطة الع -ب 

 ،2017إلى مجلس المندوبين لدى انعقاده سنة 

يطلب من جميع عناصر الحركة أن تدعم تنفيذ خطة العمل وتوفر الموارد لذلك، بوسائل منها إدخال  -ج 

 التعديالت الالزمة على سياساتها وممارساتها التشغيلية.

بين مكونات يؤكد على أن النتائج التالية ضرورية لتهيئة مناخ مالئم لتعزيز التنسيق والتعاون  -د 

 ، ويدعو جميع عناصر الحركة إلى االستثمار وااللتزام المستمر:الحركة

يعد تحسين التنسيق على مستوى الحركة أمرا ملحا وهاما ويستوجب التزاما من جميع شركاء  -1

 الحركة،

تمثل الثقة والتفاهم المتبادل واالحترام ركائز التنسيق والتعاون ويتعين أن تنبني عليها العالقات  -2

 بين شركاء الحركة على نحو فعلي،

أٌقر بأن اإلطار التنظيمي الحالي )للتنسيق في الحركة( هو األساس الذي يقوم عليه التنسيق  -3

ن تطبيقه على نحو شامل وتدعيمه باآلليات التنفيذية ذات . ويتعيبين مكونات الحركةوالتعاون 

 الصلة كمكمل له ومواصلة التفكر فيه،

تضطلع الجمعية الوطنية في البلد المتضرر بدور محوري في استجابة الحركة ويتعين أن يدعمها  -4

 شركاء الحركة قبل حالة الطوارئ وأثناءها وبعدها،

إلى السياق، بدءا من مرحلة التأهب وصوال إلى  بين مكونات الحركةيتعين أن يستند التنسيق  -5

 مرحلة االستجابة

يؤكد أيضا على أن النتائج الموالية تمثل عناصر تنفيذية أساسية لضمان فعالية التأهب واالستجابة  -ه 

 :الكبرىوتكاملهما في حاالت الطوارئ 

وهو  ويستوجب استثمارا متواصال، بين مكونات الحركةيعد التأهب محوريا لتحقيق تنسيق فعال  -6

ضروري للجمعيات الوطنية الموجودة في أقاليم معرضة للكوارث لكي تستعد مسبقا للوافدين من 

 شركاء الحركة واألشخاص والسلع، حين تحل الكارثة؛ 
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أن تكون االستجابة على درجة عالية من التنسيق واالتساق منذ أولى بوادر حالة الطوارئ  يجب -7

 ويجب أن تُدعم من خالل أدوات وآليات موحدة، 

يمثل التواصل المتسق جزءا أساسيا من االستجابة الفعالة للحركة. إذ ينبغي أن تقوم "كلمة  -8

 لصادرة عنها ومختلف أوجه اتصاالتها، الحركة" القوية والمميزة على تنسيق بين الرسائل ا

لحشد الموارد على التكامل ال على التنافس،  بين مكونات الحركةينبغي أن يستند النهج المعتمد  -9

 أي تفادي التنافس بين مكونات الحركة.

من يتعين تعزيز االمتثال والمساءلة من خالل إضفاء المزيد من الشفافية على عدم االمتثال و -10

 خالل التشجيع على الممارسات الفضلى

يطلب كذلك من االتحاد الدولي واللجنة الدولية، باالقتران بمشاركة الجمعيات الوطنية ومساهمتها على  -و 

نحو فعلي، مواصلة رصد جهود التنسيق وتقييمها، وأن تضمن االلتزام الجماعي باالستفادة من 

 ات باالستناد إلى األدلة.الدروس المستخلصة وإجراء المزيد من اإلصالح

بعد انعقاد مجلس  بين مكونات الحركةإلى مواصلة تعزيز التنسيق والتعاون  الملحة الحاجة وإذ يدرك -ز

 ، من خالل تجميع االقتراحات والتوصيات وتنفيذها، 2015المندوبين لسنة 
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 1الملحق 

 

 الحركةبين مكونات  تعاونالو تنسيقال تعزيز

 

 2017-2016 عاميل العمل خطة

 

التي أجريت على  تشاوريةال عمليةحصائل  إلى واستنادا  . 2015 عامل المندوبين لمجلس التنسيق والتعاون بين مكونات الحركة تعزيز تقريرهذه  العمل خطةتكمل 

 في الحركة مكونات بها لتضطلع ملموسة وإجراءات أهداف إلىللتقرير  الرئيسية والتوصيات النتائج ترجمت افإنه ،2015و 2014 عامي مدى على حركةنطاق ال

 في بها التنبؤ يمكنو الةوفع   متماسكة إنسانية استجابة توفيرالالزمة ل اإلجراءات تنفيذ خالل منالحركة "تفي بالغرض"  أن ضمان إلى تهدف وهي. القادمة السنوات

 .المتغير اإلنساني المشهدإطار 

 

 تحقيق في، ويسهم محددة حصائل إلى ؤدييس اإلجراءات هذه اتخاذ أنب توقع مع محددة، إجراءات عدةينطوي كل منها على  أهدافخطة العمل إلى ثمانية  نقسمتو

 إجراءات تنفيذ سياقات أو البلدان لعدد أدنى ا  حد الغايات بعض وتهدف. تنفيذال رصد لتسهيل إجراء لكل زمنيا   محددةال الغاياتو ملموسةال نتائجال فعر  تُ و. األهداف

إلى  2016ن، من وتغطي خطة العمل فترة عامي. الحركة مستوى على تشغيلية استجابةألن تشهد  احتماال   األكثر البلدان لتلك األولويةوسيجري إيالء . مختلفة

 الطموحيلزمه المزيد من  والتنسيق التعاون بتحسين لتزاماالبيد أن . 2017 عاملى مجلس المندوبين عرض عيُ  شامل مرحلي تقريريتعين في نهايتها إعداد  ،2017

 التي عمليةمعلما  رئيسيا  لهذه ال 2017عام لسيكون مجلس المندوبين  ،منها ستكشافياال سيما ال اإلجراءات، بعضففيما يتعلق ب لذلك، ونتيجة. بشكل كبير والتركيز

 .قد تتجاوز هذا الخط الزمني

 

 وبالمثل،. تتحققلكي  الحركة شركاء جميعمن  ومشاركة مستمرا   التزاما   تتطلب هيوتنشد الغايات الموضوعة لخطة العمل هذه الواقعية وأن تكون قابلة للتحقق. و

 بناءعزز سيخطة العمل هذه  تنفيذفإن التعاون والتكاتف من أجل  النحو، هذا علىو. لمواردل وتجميع جماعي كجهد لتنفيذالالزمة ل المواردتدبير  إلى النظر ينبغي

 .الحركةمكونات فيما بين  الجيد التعاونوفرص  عالقاتال
  



5 CD/15/R1 

 

 

 2017-2016لعامي  العمل خطة

 

 

 عمليات وبعد وأثناء قبل والتعاون التنسيق تحسين خالل من زيادة كبيرة األحمر والهالل األحمر للصليب الدولية للحركةزيادة التأثير اإلنساني : الهدف العام بيان

  .الكبرى الطوارئ

 الغاية المخرجات الحصائل اإلجراء

 التدريب المالئمة.ووالتأهب  التنفيذ آليات بفضل والثقةالتكامل  بروح وتطبيقه حركة،ال أعمال لتنسيق التنظيمي : اإللمام باإلطار1الهدف 

واالتحاد الدولي والجمعيات  الدولية اللجنةنقوم 

التي تواجهها  والنجاحاتالوطنية بتوثيق التحديات 

 الطوارئ حاالت في التنظيمي اإلطار تنفيذأثناء 

 .الكبرى

  وأوجه عدم  والثغرات التحدياتتحديد

المحتملة،  والنجاحات التماسك )التنافر(

 وتدعيم ذلك باألدلة؛

 اإلطاربها  ليسه  التي  لكيفيةعلى ا أمثلة 

التنسيق والتعاون بين مكونات فعالية  التنظيمي

 أو يعرقلها. الحركة

  بما، األدلة على قائمة دروساستخالص 

عمليات التقييم الفوري  ذلك في

 .مشتركال

 المقرر  التقرير في الرئيسية النتائج إدراج

مجلس المندوبين عام عرضه على 

2017. 

 أداة تطوير الدولي واالتحاد الدولية اللجنة تواصل

على ، للمساعدة الحركةالتشغيلي داخل  تنسيقال

 حاالت في المسؤوليات توزيع حول الحوار

 ،(المواجهةو التأهبفيما يتعلق ب) الكبرى الطوارئ

 .لذلك وفقا   اوتكييفهميدانيا   داةاأل اختبارو

  أداة بواسطة التنظيمي اإلطار تطبيقتسهيل 

 ؛االستخدام وسهلة بسيطة

 على القدرة لزيادة نتيجة الثقةمستوى  زيادة 

 .التنبؤ

 الحركةالتشغيلي داخل  تنسيقال أداة.  الحركةالتشغيلي داخل  تنسيقال أداة نشر 

 الكبرى الطوارئ سياقات في وتطبيقها

 .2017 ينايرقبل حلول كانون الثاني / 

 بمشاركة الدولي واالتحاد الدولية للجنةاقيام 

الجمعيات الوطنية، باالشتراك في إنتاج نموذج 

 حاالت في والتعاون التنسيق تدريبي وفيديو بشأن

 التنظيمي اإلطار ذلك في بما) الكبرى الكوارث

 (.المتاحة واآلليات واألدوات ،الحركة تنسيقل

 الحركة داخل التنسيق طارتقديم تفسير إل 

 بمصطلحات سهلة؛
 الحركة تنسيقبشأن  والفهم المعرفة تحسين 

 .المتاحة واآلليات واألدوات

  باللغات حركةعن ال فيديوإنتاج 

 والفرنسية سبانيةواإل اإلنجليزية

 ؛والعربية

  من أجل القادة  حركةال تنسيقإدراج

 للصليب الدوليةالتنفيذيين باللجنة 

الجمعيات و الدولي واالتحاد األحمر،

 الوطنية في نماذج التدريب الموجودة

 قبل حركةال داخلالمنتج  فيديونشر ال 

 ؛2017 ينايرحلول كانون الثاني / 
  في العمليات قادة من٪ 40مشاركة 

الدورات التدريبية قبل حلول كانون الثاني 

 .2017/ يناير 
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)الحشد الدولي والتأهب للعمل، ومركز 

 المعلومات والرصد، الخ(.

 وبعدها. الحركة فترة استجابة طوال دورها في المتضرر للبلد الوطنية الجمعية دعم: 2 الهدف

 قدرات لبناء مشترك نهجل حركةال مكوناتتطوير 

 التنفيذية القيادة مجالالجمعيات الوطنية في 

 .والتنسيق

 ا  وتماسك كفاءة أكثر لحركةا نهجيكون  أن، 

الجمعيات  قدراتالمعني ببناء ها لنهج ومكمال  

 .القطري المستوى على الوطنية

  ياقاتمع الس القدرات بناء أنشطةتناغم 

 .الصلة ذات
  ،من  ،2017 عام بحلولانتهاء الحركة

 بناء أجل من الحركة اتفاق تطوير

سياقا  من  15 عن يقل ال فيما القدرات

 واسعة استجابة تشهد أن المرجح السياقات

 .الحركةعلى نطاق 

الجمعيات و الدولي واالتحاد الدولية اللجنةقيام 

الوطنية باستعراض أدواتهم/عملياتهم األساسية 

تحقيق التناغم  أجل من القدرات بناءالمعنية ب

تدبير الموارد الالزمة  خطط ذلك في بما والتكامل،

 .القدرات لبناء

 بناء خطط تنفيذ في والكفاءة التماسك زيادة •

 ؛القدرات
 بناء وعمليات أدوات حول الحوارتواصل  •

 .القدرات

  القدرات بناء أدواتتناغم وتناسق.   استعراض األدوات األساسية لبناء

واللجنة  الدولي االتحادالقدرات لدى 

 عام حلولالدولية والجمعيات الوطنية قبل 

2017. 

الستخالص ممارسة  الحركة مكوناتجري تُ 

 السابقة القطرية الخطط أساس على لدروسا

 ،ككل سورية ألزمة المثال سبيل على) والجارية

 مواصلة، و(نيبال زلزال، والفلبينوإعصار هايان ب

 حركة".قطرية للخطة الال" نهج تطوير

تماسك خطط الحركة للمواجهة وارتكازها  •

 وقدرات ،عليه متفقال االحتياجات تقييمعلى 

 مكونات بين التكاملالجمعيات الوطنية، و

 ؛الحركة

. واستقاللهاالجمعيات الوطنية،  دور دعم •

ها بعد انتهاء عملية استجابة الحركة تركو

 أقوى مما كانت عليه قبلها؛
 الجمعية الوطنيةوحوافز  فرص زيادة •

المشاركة من أجل دعم الجمعية الوطنية 

 .منسقة بطريقةالمضيفة 
 
 
 
 
 
 
 

  ،توثيق الدروس المستخلصة

 ؛المقبل سياقوتشاطرها، وتطبيقها في ال
  وجود نموذج وقالب وأمثلة لكل خطة

 قطرية للحركة.

  خلصة المست الدروستقرير بشأن عرض

 ؛2017لى مجلس المندوبين لعام ع
 طة القطرية للحركة في خاستخدام قالب ال

 عام لولسياقات بح 10ما ال يقل عن 

2017. 
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 والفعالية الجدوى لزيادة للسياق الحركة تكييف استجابة: 3 الهدف

 طخط أو اتاتفاقفيها  وجدتالتي ال  سياقاتال في

 في الحركةتشرع مكونات  ،قطرية طوارئ

 تسهل أن شأنها من اتفاقات إبرام أجل من مناقشات

بما يتناسب مع  حركةال استجابة وتنفيذ تصميم

التنسيق التشغيلي  أداة اختبارب/  باستخدامالسياق )

 داخل الحركة(.

 

وخطط  اتفاقاتفيها  توجدأما في السياقات التي 

، فيجري مناقشة وتحديث هذه قطريةطوارئ 

 االتفاقات أو الخطط بشكل دوري.

 لحاالت الحركة مواجهة وتنفيذ تصميم 

بشكل يتناسب مع السياق،  الكبرى الطوارئ

 ؛جماعي بشكلومتفق عليه 

 االتصاالت لزيادة نتيجة الثقةمستوى  زيادة 

 .الجماعي التخطيط المبادالت وممارساتو

  إبرام أو تحديث اتفاقات تنسيق الحركة

 خطط أو/و ثالثية تفاهم مذكراتو/أو 

 .طوارئ

 اليوجد لدى ما  ،2017 عام نهاية بحلول 

من السياقات التي  ،سياقا   25 عن يقل

على نطاق يرجح أن تشهد استجابة 

الحركة، اتفاقات تنسيق الحركة جديدة أو 

 محد ثة، تكملها خطط طوارئ ذات صلة.

 .الكبرى الطوارئ لحاالت جماعي لالستجابة بشكل تحسين تأهب الحركة: 4 الهدف

 بشكل محددة سياقات في الحركة مكوناتاضطالع 

خطة  من كجزءأن يكون ذلك  ويفضل جماعي،

 واألصول، الخبرة،) قدراتبتحديد  لطوارئ،ا

 مكونات جميع وأنشطة ،ومصالح ،(والموارد

 على الصعيدين القطري واإلقليمي. الحركة

 تيح ت هاومصالحالحركة  قدراتب اإللمام زيادة

 في بما) كفاءةتحديد أولويات نهج الحركة ب

 (.الثغرات تحديد خالل من ذلك

  حسب السياق  الحركة قدراتتحديد

  .عليه متفق قالب إلى استنادا  
 يكون قد تم  ،2017 عام نهاية بحلول

تحديد قدرات ومصالح وأنشطة الحركة 

 .سياقات 5 عن يقل الفي ما 

والجمعيات  الدولي واالتحاد الدولية اللجنةقيام 

المعنيين  والمعلمات مفهومال استكشافالدولية ب

إلكترونية  بوابةعالمية لتحديد القدرات و أداةب

  .معلوماتمشتركة لتشاطر العالمية 

 ومصالحها تتيح  الحركة قدراتاإللمام ب زيادة

 المستوى على الحركة نهج أولوياتحديد ت

 .بكفاءة العالمي

  التطوير المشترك لالختصاصات

 .عالمية أداة تطويرالمعنية ب
 المعنية  المقبلة خطواتلل محددة توصيات

 .2017بمجلس المندوبين لعام 
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 مع بالتشاورالدولي،  واالتحاد الدولية اللجنةقيام 

 أدوات تنقيح فيالجمعيات الوطنية، باالشتراك 

 سبيل على) المناسب النحو على الرئيسية التنسيق

تنقيح القالب والمذكرة التوجيهية المعنيين  ،المثال

الصبغة الرسمية  إضفاءباتفاقات تنسيق الحركة( و

 .على مقترح مجموعة أدوات الحركة

 الراهنة  الممارسةمع  الحركة أدوات تكييف

 حاالت في الحركة تنسيق في المتمثلة

 .الكبرى الطوارئ

 .إتاحة مجموعة أدوات الحركة الكاملة   نهايةنشر مجموعة أدوات الحركة قبل 

 .2016 عام

 واالتحاد الدولية اللجنةقيام الخبراء األمنيين لدى 

الجمعيات الوطنية،  مع بالتشاور الدولي،

المعنية  حركةلل األمنية لترتيباتباستعراض ا

 .الكبرى عملياتبال

 فيتماسكا  وفعالية  أكثر سالمةال/  ألمنل إدارة 

 .الميدانية العمليات
 لحركة،ل األمنية الترتيبات استعراض 

 وأفضل لخياراتا قائمة ذلك في بما

 .الممارسات

 لحركةل منيةاأل لترتيباتا عرض إطار 

 .2017 مجلس المندوبين لعام لىع

والجمعيات  الدولي واالتحاد الدولية اللجنةمواصلة 

 الخدمات تقديم جدوى ستكشافالوطنية ال

 .الحركة داخل ةالمشترك

  تقديم خدمات الحركة بمزيد من الفعالية

 والكفاءة االقتصادية.
  المشتركة الخدماتتقديم  فرصتحديد ،

 .االقتضاء عندوإيقافها 
 في الممكنة الخبرات/  النتائج إدراج 

المقرر عرضه على مجلس  التقرير

 .2017المندوبين عام 

الجمعيات و الدولي واالتحاد الدولية اللجنةمواصلة 

تناغم القدرة على  جدوى ستكشافال الوطنية

، وحدات مواجهة المثال سبيل علىالتدخل السريع )

 (الخالسريع ... الطوارئ، وحدات االنتشار 

  قدرة الحركة على تقديم الدعم السريع في

 بمزيد من التناغم والفعالية. الكبرىالعمليات 
  النحو على الفرصمواصلة استكشاف 

 .المحدد
 في الممكنة الخبرات/  النتائج إدراج 

المقرر عرضه على مجلس  التقرير

 .2017المندوبين عام 

 التالية لوقوع حالة األولى الساعات على خاص بوجه التركيز مع منسقة، بطريقة الكبرى الطوارئ مواجهة حاالتبشكل جاد من أجل  الحركة يسع: 5 الهدف

 .الطوارئ

أول في غضون  المستوى رفيعة مصغرة قمة عقد

تلي وقوع  ثماٍن وأربعين ساعة أربٍع وعشرين إلى

يليها إصدار حضورية(،  أو افتراضيةقمة )األزمة 

 .بيان مشترك

 

 تطوير الدولي واالتحاد الدولية اللجنةمواصلة 

 الخبرات إلى استنادا   مصغرةال قمةال مفهوم

 .خلصةالمست والدروس

 بسبب التنسيق نوتحس   الثقةمستوى  زيادة 

وزيع المسؤوليات بشكل تاالتفاق على 

 ؛واضح
 في بماوفي تنفيذه،  تنسيقال في الرغبة زيادة 

 .المسؤوليات تقاسم ذلك

  التقييم الفوري الدروساستخالص / 

 الدولية اللجنةالذي تجريه  المشترك

 تنسيق على التركيزمع  الدولي واالتحاد

 االستجابة مرحلة في الحركة

 يكون قد جرى  ،2017 عام نهاية بحلول

 مشترك بيانإصدار /  مصغرة قمةعقد 

 حاالت من٪ 75 في)على سبيل االختبار( 

إجراء و ،الكبرى الجديدة الطوارئ

 .ممارسة استخالص الدروس
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إلى جانب  الدولي واالتحاد الدولية اللجنةقيام 

الجمعيات الوطنية بوضع تصور لمفهوم نشر 

مسؤولي تنسيق الحركة، واختبار ذلك النشر 

 في للحركة المشتركة المصالح خدمةبغرض 

 .الكبرى الطوارئ حاالت
 

 وفي الحركة مكونات بين الثقةمستوى  زيادة ،

 ؛الحركة التنسيق آليات
 استجابةبشأن  كفاءةالو التنسيق مستوى زيادة 

 .الحركة

  مسؤولي  نشراستخالص الدروس بشأن

 الطوارئ حاالت في الحركة تنسيق

 .الكبرى

 نشريكون قد جرى  ،2017 عام بحلول 

 طوارئ حالة في الحركة تنسيقمسؤولي 

وعرض تقرير تقييمي مع  ،الكبرى

على مجلس المندوبين عام  توصيات

2017. 

 العامة الصورة من مكوناتها، وتعزيز مكون لدى كل االتصاالت إمكانات وتعظيم ومتماسكة، قوية رسائل تقديم خالل من فعَّال من مكانتها بشكل تعزز الحركة: 6 الهدف

 .الكبرى الطوارئ حاالت أثناء للحركة

 مع بالتشاور الدولي، واالتحاد الدولية اللجنةقيام 

 إطار واختبار تطوير مواصلةالجمعيات الوطنية، ب

 الطوارئ حاالت في الحركةلدى  التصاالتل

 القرارات واتخاذ التنسيق آليات يحدد، الكبرى

 واألدوار ،ومخططات التحقق من الصالحية

 .والمسؤوليات

  خدمة  تقديم على الحركة مكونات قدرةتعزيز

 الطوارئ حاالت االتصاالت العامة في

 بشكل مشترك أو منسق؛ الكبرى
 مع صلاوالتو والمصداقية التأثير زيادة 

 .المستهدف الجمهور

 الطوارئ حاالت في التصاالتل إطار 

 .الكبرى

 الطوارئ حاالت في اإلطار آليات تجريب 

 2016طيلة عامي  الكبرى الرئيسية

 .2017و

 واالتحاد الدوليةفي اللجنة  االتصاالتقيام أقسام 

بتطوير  المشاركة الوطنية والجمعيات الدولي

 الطوارئ حاالت في لالتصاالت مشتركة أدوات

 .مرحلة التأهب ذلك، ويشمل الكبرى

 خدمة  تقديم على الحركة مكونات قدرة زيادة

 الطوارئ حاالت في العامة االتصاالت

 بشكل مشترك أو منسق؛ الكبرى
 مع صلاوالتو والمصداقية التأثير زيادة 

 .المستهدف الجمهور

 بوابة إلكترونية لتشاطر المعلومات؛ 

 فيما  اتنجازفحص مرجعية إل قائمة

 ؛االتصاالتيتعلق ب

 لدى  االتصاالت الستراتيجية نموذج

 ؛لحركةا
 دة؛ تشغيل إجراءات  موح 
  المجتمعات إشراكإرشادات من أجل 

 .المحلية

  اإللكترونية  بوابةال ومعلمات مفهومتحديد

، 2016لتشطر المعلومات قبل نهاية عام 

 ؛2017 عام وإنشاء البوابة خالل
 قالبإتاحة قائمة فحص مرجعية، و ،

دة قبل  تشغيل وإجراءاتإرشادات، و موح 

، ويجري تطبيقها حتى 2016 عام نهاية

 .2017 عام نهاية

الجمعيات و ،الدولي واالتحاد الدولية اللجنةم اقي

سبل  استكشافب ،المتاحة القدراتالوطنية ذات 

ومهمة ، السريع لتدخلمشتركة ل قدرة تطوير

 حاالت في االتصاالتمعنية ب حركةلل تنسيق

 .الطوارئ

 

 

 

 

 صورة  دعمعلى  الحركة شركاء قدرة زيادة

الصليب األحمر والهالل  حركةومكانة 

على  الحفاظ مع االتصاالت، خاللاألحمر من 

 .مكون لكلوالمصالح المنفردة  الهوية

 السريع لتدخلالمشتركة ل القدرة حديدت •

 ؛للتنفيذيتها وجاهز
 قدرةال تنسيق غضون ذلك، يجري في •

 ممكنا   ذلك كان كلماالسريع  التدخل على

 .الكبرى الطوارئ حاالت في

 تقريرال في والتوصيات النتائج إدراج 

المقرر عرضه على مجلس المندوبين عام 

2017. 
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 .الكبرى الطوارئ حاالت في لحشد الموارد ومتكامل متماسك لنهج الحركة عابات: 7 الهدف

 الدولي واالتحاد الدولية اللجنةمواصلة 

الحركة  نموذج وصقل واختبار تطوير

نداء الطوارئ المنسق" من أجل " بشأن

 المستقبل، في الكبرى الطوارئ حاالت

التواصل مع المانحين وإمدادهم  ذلك ويشمل

 المساعدات تتبع ذلك في بما)بالتقارير 

 .(منسقةال الثنائية

 ة منسق الكبرى الطوارئ نداءات

وخالية من التنافس  ةزامنومتة ومتكامل

 ؛داخليال

  عن  الجماعية بالمسؤوليةالشعور زيادة

أمام  لمساءلةالخضوع لو عملياتال

 ؛المانحة جهاتال
 المخصصة األموالفي  محتملة زيادة 

 الستجابة الحركة بشكل عام.

  نداءاتل الحركةاختبار نموذج 

 الطوارئ حاالت في الطوارئ

 ؛المقبلة

 دروس، ممارسة استخالص ال

 وتحس ن النموذج وتكييفه.

  ،من  ،2017 عام بحلولاالنتهاء

 نداءالحركة ل نموذجاختبار 

 حاالت جميع في المنسق ارئوالط

 .الكبرى الجديدة الطوارئ

 الدولي، واالتحاد الدولية اللجنةقيام 

 مواصلةب الوطنية، الجمعيات مع بالتشاور

، واحد دولي نداء إطالق جدوى استكشاف

 والميزانيات واألنشطة هدافاأل يتضمن

 .األخرى المكوناتالمعنية ب

   التماسك و الكفاءةنطباع عن اال نتحس

 ؛الحركة استجابة في الوضوحو

  من الجماعية بالمسؤوليةالشعور زيادة 

أمام  لمساءلةالخضوع لو العمليات حيث

 ؛المانحة لجهاتا

  التبرعات زيادة احتمالتزايد. 

  النداء وشروطه؛ نموذجتحديد 
  تفاقاال / تفاهمال مذكرةقالب. 

 مذكرة قالبإتاحة ، ونموذجتحديد ال 

 ؛2016 عام نهايةقبل  تفاهمال
 بحلول تفاهمال مذكرة قالب اختبار 

 .2017 عام

 الدولي، واالتحاد الدولية اللجنةقيام 

 استكشافب الوطنية، الجمعيات مع بالتشاور

 مشترك نداءالتحرك صوب إصدار سبل 

 والفرص التحديات ذلك في بما بالكامل،

 .به الخاصة النظمتناغمه مع  وتحسين

 

 

 

  في تماما   متكاملاستجابة الحركة بشكل 

 ؛الكبرى الطوارئ حاالت

   والوضوح التماسكاالنطباع عن  نتحس 

 ؛الحركة استجابةفي سياق  الجدوىو

  التبرعات زيادة احتمالاستمرار تزايد. 

  والفرص التحدياتتحديد.  المقرر  التقرير في التوصيات إدراج

عرضه على مجلس المندوبين عام 

2017. 
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 .عليها المتفق والمعايير بمقتضى القواعد وتخضع للمساءلة، بها للتنبؤ قابلة الحركة استجابة: 8 الهدف

 الدولي، واالتحاد الدولية اللجنةقيام 

 استكشافب الوطنية،الجمعيات  مع بالتشاور

 في بما واالمتثال، المساءلة تعزيز وسائل

 :التالية العناصر ذلك

 ممارساتمن أجل  حوافزوضع  (أ 

 التنسيق السليمة؛

 االلتزام بشأن الشفافية وتعزيز رصد (ب 

 ؛االمتثال عدمبشأن و بالقواعد

النزاعات من /المنازعات تسويةآلية ل (ج 

 بالمنازعات.المعني تنسيق الحركة 

 • ضمان كيفية على التركيز زيادة 

 .حركةال من أجل تنسيق المساءلة
 عمل فريق من مقدم اقتراح 

 عزيزت وسائلبشأن  مشترك

على نطاق  واالمتثال المساءلة

 الحركة.

 المساءلة عزيزت وسائل إدراج 

المقرر  التقرير في واالمتثال

عرضه على مجلس المندوبين عام 

2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


