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تقرير مرحيل
تعزيز التنس ﻴق والتعاون بني مكوانت احلركة
موجـز
أأطﻠق القرار  4املعمتد يف جمﻠس املندوبني 2013 ،مبادرة تعزيز التنس ﻴق والتعاون بني مكوانت احلركة اليت اكتسبت زخامً كبري ًا خالل
الس نتني املاضﻴتني و أأدت اىل حتسني قدرة احلركة عىل حتقيق اس تجابة فعاةل خالل حاالت الطوارئ واسعة النطاق .ويس تفيد تنفيذ املبادرة
من ادلمع املبارش لأكرث من  40مجعﻴة وطنﻴة وقد أأطﻠق معﻠﻴة تغﻴري تدرجيﻴة و أأاثر دلى مكوانت احلركة روحية اجيابﻴة ازاء معﻠﻴة تعزيز
التنس ﻴق والتعاون بني مكوانت احلركة وجعل احلركة مس تعدة لﻠتقدم داخل ﻧظام العمل االنساين املتطور.
وتستند الاس تنتاجات املقدمة يف هذا التقرير اىل بﻴاانت مجعت يف أأماكن خمتﻠفة ،واىل املراقبة ادلقيقة مخلسة س ﻴاقات حمددة مت اختﻴارها
ابعتبارها "خمتربات" قطرية (هاييت ،والفﻠبني ،وجنوب السودان ،وسوراي ،و أأوكراﻧﻴا) اس تفادت من تركزي أأكرب من جاﻧب فربق تنس ﻴق
املرشوع .و أأسفر تنفيذ مبادرة تعزيز التنس ﻴق والتعاون بني مكوانت احلركة عن عدد من االجنازات ُصنّفت يف هذا التقرير املرحيل مضن
ثالث فئات يه التنس ﻴق والتأأهب والاس تجابة.
وكام ظهر من املعﻠومات اجملموعة ،أأدى عدد كبري من ا ألنشطة املنفذة وفق ًا خلطة معل تعزيز التنس ﻴق والتعاون بني مكوانت احلركة اىل
حتسني اماكﻧﻴة اطالع امجلعﻴات الوطنﻴة عىل أأدوات وألﻴات التنس ﻴق .فعىل سبيل املثال ،يس تطﻴع العامﻠون يف احلركة احلصول عىل
املعﻠومات الهامة والاطالع عىل أأمثةل لعمﻠﻴات تنس ﻴق انحجة من خالل دورة اس تجابة احلركة اليت تشلك أأساس مجموعة أأدوات التنس ﻴق
املقدمة عىل الاﻧرتﻧت .اضافة اىل ذكل ،جند أأن ادلورات التدريبية املؤسس ﻴة مثل ادلورة التدريبية اخلاصة ابحلشد ادلويل والتأأهب لﻠعمل،
وادلورة التعريفية اخملصصة لﻠقادة التنفيذيني يف احلركة ،تشمل الن أأحدث املعﻠومات عن التنس ﻴق يف احلركة وتربز أأمهﻴة الاس تعداد
اذلهين لﻠتنس ﻴق وروحية تعزيز التنس ﻴق والتعاون بني مكوانت احلركة اليت تظهر أأيض ًا يف فيمل فيديو تروجيي.
وحتسن التأأهب امجلاعي يف املﻴدان بفضل ادراج ألﻴات خاصة مثل اخلطط القطرية لﻠحركة وخطط الطوارئ .وقد سامهت هذه ا ألدوات،
ّ
ت
ً
من خالل تنفيذها ،يف زايدة الشفافية والثقة دلى رشاكء احلركة .عالوة عىل ذكل ،أأدى أأيضا توحيد هنج منﻴة امجلعﻴات الوطنﻴة اليت
حددت معاملها يف خطة معل مبادرة تعزيز التنس ﻴق والتعاون بني مكوانت احلركة ،اىل حتسني االتصاالت فامي بني مكوانت احلركة.
أأما يف الاس تجاابت التشغﻴﻠﻴة ،فاكن النجاح يف اس تخدام خمتﻠف أأدوات التنس ﻴق وغالب ًا اس تخداهما جممتعة ،كام حدث مث ًال يف مواهجة
االعصار ماتﻴو يف هاييت ،دافع ًا البداء اهامتم أأكرب بتعزيز التنس ﻴق والتعاون بني مكوانت احلركة .و أأدى هذا الاهامتم اىل تطبﻴق أأدوات
تعزيز التنس ﻴق والتعاون بني مكوانت احلركة يف حاالت الطوارئ ا ألصغر ﻧطاق ًا ويف جمال التمنﻴة .واكن من بني ا ألدوات اليت الىق اس تخداهما
رواج ًا "القمة املصغرة" اليت حتدد اس تجابة احلركة يف غضون أأول مثاﻧﻴة و أأربعني ساعة من حاةل الطوارئ ،وقد ثبتت فعالﻴهتا ويه أأداة
تعزيز التنس ﻴق والتعاون بني مكوانت احلركة اليت لها ا ألثر الأكرث ظهور ًا لﻠعﻴان ابلنس بة اىل العمﻠﻴات.
وتؤكد املالحظات الواردة من التجارب املﻴداﻧﻴة فوائد حتسني التنس ﻴق والتعاون ابلنس بة اىل تنفيذ العمﻠﻴات ،وحتسني العالقات املؤسس ﻴة
يف املﻴدان ،وتمنﻴة قدرات امجلعﻴات الوطنﻴة .غري أأهنا تظهر أأيض ًا أأن التحدايت اليت تواجه التنس ﻴق الفاعل يف املﻴدان وعىل مس توى املقر
ال تزال مرتبطة بقضااي مثل الثقة والاحرتام املتبادل واحلﻠول املناس بة لﻠس ﻴاق املعين.
وال تزال هناك حتدايت كبرية أأمام مواصةل تنفيذ معﻠﻴة تعزيز التنس ﻴق والتعاون بني مكوانت احلركة ،مهنا الاختالف يف الثقافات التنظميﻴة
اذلي يرتافق مع تضارب املصاحل وصعوبة توافق ا ألﻧظمة ،والصعوبة يف االتصاالت الس امي بني خمتﻠف املس توايت اجلغرافية ( أأي املس توايت
احملﻠﻴة واالقﻠميﻴة والعاملﻴة) ،واحلوافز السﻠبﻴة اليت تظهرها بعض اجلهات املعنﻴة اخلارجية ابلنس بة اىل الرشوط اخلاصة اليت تفرضها اجلهات
املاحنة ا ألصﻠﻴة وختصﻴصها الس تخدام املوارد .وتتكبد احلركة تاكلﻴف كبرية لﻠتغﻠب عىل هذه التحدايت.
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عالوة عىل ذكل ،جرت تغﻴريات حتويﻠﻴة أأخرى ،مثل اس تخدام النداء ادلويل الواحد لﻠﺠنة ادلولﻴة والاحتاد ادلويل ،أأظهرت قضااي
أأساس ﻴة أأخرى من مثل صعوبة حتقيق تناسق الاسرتاتﻴﺠﻴات ،أأو الثغرات يف رمس الاس تجابة الاكمةل لﻠحركة .وسيتطﻠب ذكل تطويرات
الحقة يف املرحةل التالﻴة من املرشوع.
وسعﻴ ًا اىل ادامة زمخ التقدم احملرز حىت الن يف جمال تعزيز التنس ﻴق والتعاون بني مكوانت احلركة ،تستند التوصﻴات اىل ما حتقق من
تقدم مشﺠع مع تركزي الاستامثر يف اجملاالت اليت جتمع بني نس بة العائد اىل التلكفة التشغﻴﻠﻴة ومصاحل املاحنني من أأجل حتقيق أأفضل النتاجئ
عىل الصعﻴد االنساين .ولهذا يُقرتح الرتكزي يف املرحةل التالﻴة عىل ما ييل :أأ) زايدة االملام بعمﻠﻴة تعزيز التنس ﻴق والتعاون بني مكوانت
احلركة وتشﺠﻴع اﻧتشار روحية عاملﻴة يف التنس ﻴق والتعاون ،وب) حتسني التشغﻴل املتبادل والتناسق يف ادلمع واخلدمات ،خاصة يف جمايل
ا ألمن والﻠوجستية.

 -1اخلﻠفية
ان بذل اجلهود لﻠعمل مع ًا بشلك أأفضل كحركة واحدة ليس اب ألمر اجلديد .واكﻧت معﻠﻴة تعزيز التنس ﻴق والتعاون بني مكوانت احلركة قد
اكتسبت زخامً كبري ًا عام  2013مع اعامتد القرار 1 4يف جمﻠس املندوبني يف س ﻴدين ،أأسرتالﻴا .و أأدى ذلك يف الفرتة  2015-2014اىل
اطالق معﻠﻴة استشارية شامةل عىل ﻧطاق احلركة شاركت فهيا أأكرث من  140مجعﻴة وطنﻴة .وقُدمت ﻧتاجئ الاستشارات وما اس تتبعها من
توصﻴات اىل جمﻠس املندوبني ،2015 ،يف تقرير مرحيل 2أأشار اىل رضورة حتسني تنس ﻴق احلركة يف ا ألزمات االنساﻧﻴة واىل رغبة قوية
من مكوانت احلركة لﻠعمل سو ًاي من أأجل حتقيق ا ألهداف املشرتكة لﻠحركة .وبرز هذا الزمخ االجيايب وهذه الروحية يف القرار  31اذلي
اعمتد بتوافق الراء يف جمﻠس املندوبني ،2015 ،ولكف احلركة بتنفيذ خطة معل تعزيز التنس ﻴق والتعاون بني مكوانت احلركة لﻠفرتة
.2017-2015
 1-1خطة معل تعزيز التنس ﻴق والتعاون بني مكوانت احلركة واعدادها
اكﻧت خطة العمل لﻠعام  2015مبنﻴة عىل توصﻴات التقرير املرحيل اليت ترمجت اىل مثاﻧﻴة أأهداف تريم اىل تعزيز اس تجابة احلركة يف
حاالت الطوارئ الكربى .وميكن تﻠخﻴص هذه ا ألهداف عىل النحو التايل :التاكمل والثقة ،ودمع امجلعﻴات الوطنﻴة ،وتكيﻴف الاس تجابة
لﻠس ﻴاق ،والتأأهب بشلك جامعي ،والتنس ﻴق منذ الساعات ا ألوىل حلاةل الطوارئ ،واتساق االتصاالت ،وتاكمل حشد املوارد ،و أأخري ًا
الامتثال لﻠمعايري.
ومن أأجل تنفيذ ﻧقاط العمل املتعﻠقة بتحقيق هذه ا ألهداف ،أأنشئت فرق تنفيذ مشرتكة مكوﻧة من موظفني كبار يف الﻠﺠنة ادلولﻴة والاحتاد
ادلويل مع دعوة لك امجلعﻴات الوطنﻴة لﻠمشاركة فهيا .واكﻧت هذه الفرق مسؤوةل عن حتديد أأنسب الطرق لضامن ادراج وهجات ﻧظر
امجلعﻴة الوطنﻴة املعنﻴة يف التنفيذ وتأأمني املوارد املالﻴة وغريها من املوارد الالزمة لﻠمساعدة عىل التنفيذ الفعال ،متاش ﻴ ًا بذكل مع طﻠب القرار
من لك مكوانت احلركة أأن تدمع تنفيذ خطة معل تعزيز التنس ﻴق والتعاون بني مكوانت احلركة وتوفر املوارد ذلكل.
وحت ّمل فريق التوجيه رفيع املس توى ،وانئب مدير عام الﻠﺠنة ادلولﻴة ،ووكﻴل ا ألمني العام لﻠربامج والعمﻠﻴات يف الاحتاد ادلويل ،املسؤولﻴة
العامة لتنفيذ خطة العمل ،وتوىل توجيه العمﻠﻴة ،وضامن الالزتام ابجلداول الزمنﻴة احملددة واحراز التقدم .واكن فريق التوجيه رفيع املس توى
يتﻠقى دمع فريق التنس ﻴق املشرتك.

http://rcrcconference.org/wp-content/uploads/2015/03/2013-Council-of-Delegates-resolution-booklet-AR.pdf1
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ولقي القرار املتعﻠق بتعزيز التنس ﻴق والتعاون بني مكوانت احلركة مصادقة واسعة النطاق واس تجابت  24مجعﻴة وطنﻴة لدلعوة اىل الاهامتم
ابملوضوع و أأعربت عن رغبهتا يف املسامهة يف تنفيذ خطة العمل .اضافة اىل ذكل ،سامهت أأكرث من  20مجعﻴة وطنﻴة أأخرى يف معل
خمتﻠف فرق التنفيذ املشرتكة مما يعين املشاركة الفاعةل لأكرث من  44مجعﻴة وطنﻴة يف معﻠﻴة تعزيز التنس ﻴق والتعاون بني مكوانت احلركة.
 1-2تنفيذ معﻠﻴات تعزيز التنس ﻴق والتعاون بني مكوانت احلركة
مت الاضطالع يف أن مع ًا ابحملافظة عىل ﻧقطة الرتكزي العمﻠﻴة لتعزيز التنس ﻴق والتعاون بني مكوانت احلركة ،ووضع املفاهمي ،وتنفيذ ا ألدوات
واللﻴات املطورة حديث ًا .كام بُذلت هجود مجلع أأفضل املامرسات والتجارب القامئة يف خمتﻠف الس ﻴاقات سعﻴ ًا اىل توثﻴق تنفيذ تعزيز التنس ﻴق
والتعاون بني مكوانت احلركة.
وبعد ﻧقاش مس تفيض مع اجلهات املعنﻴةُ ،حدد س ﻴاق واحد من لك منطقة ُُسي يف ما بعد "اخملترب" القطري لتعزيز التنس ﻴق والتعاون
بني مكوانت احلركة ،هبدف جعل هذا التعمل الين ممكن ًا .والبدلان املعﻴنة لتكون خمتربات قطرية يه (ابلرتتيب ا ألجبدي ابلﻠغة االنلكزيية):
هاييت ،والفﻠبني ،وجنوب السودان ،وسوراي ،4و أأوكراﻧﻴا .وتُركت ملكوانت احلركة يف هذه الس ﻴاقات هممة اختاذ القرار بشأأن اس تخدام
أأدوات وألﻴات تعزيز التنس ﻴق والتعاون بني مكوانت احلركة الأكرث مالءمة لﻠعمﻠﻴة املعنﻴة .ومع أأن هذه البدلان اكﻧت موضع اهامتم خاص،
مل مينع ذكل احراز التقدم يف تنفيذ تعزيز التنس ﻴق والتعاون بني مكوانت احلركة يف بدلان خارج هذه الس ﻴاقات امخلسة.5
و أأصبح من الواحض ،خالل معﻠﻴة التنفيذ ،أأن بعض النتاجئ املطﻠوب حتقيقها وبعض ا ألهداف املدرجة يف خطة العمل اكﻧت طموحة جد ًا
فامي يتعﻠق بتوقيهتا وﻧطاقها .واكن من الرضوري اجراء تعديالت أأخرى الاتحة التنفيذ بشلك واقعي وتشاريك .و أأدى ذكل اىل أاثر اجيابﻴة
عىل تنفيذ تعزيز التنس ﻴق والتعاون بني مكوانت احلركة ،كام أأظهر أأن اجلهود املبذوةل لتعزيز التنس ﻴق والتعاون بني مكوانت احلركة
تس هتكل الكثري من الوقت وتتطﻠب هجد ًا ودعامً مس مترين.
وجيدر التذكري بأأن خطة معل تعزيز التنس ﻴق والتعاون بني مكوانت احلركة نرشت أأدوات جديدة لتحسني التنس ﻴق والتعاون بني مكوانت
حاالت الطوارئ الكربى ولكهنا دمعت أأيض ًا اس تخدام أأدوات وألﻴات احلركة املوجودة .وتأأكﻴد ًا لروحية تعزيز التنس ﻴق والتعاون بني
مكوانت احلركة ،طبق أأيض ًا عدد من البدلان بعض ا ألدوات واللﻴات املدرجة يف خطة معل تعزيز التنس ﻴق والتعاون بني مكوانت احلركة
الس امي ما يتعﻠق ابلتأأهب ،يف س ﻴاقات مل تكن مطابقة ملعﻴار حاالت الطوارئ الكربى احملدد أأص ًال لتنفيذ تعزيز التنس ﻴق والتعاون بني
مكوانت احلركة.
وﻧتيجة ذلكل ،أأدى نرش روحية تعزيز التنس ﻴق والتعاون بني مكوانت احلركة عىل ﻧطاق واسع اىل تطوير مبادرات وس ﻴاسات أأخرى
داخل احلركة ،مثل املوقف امجلاعي من بعض القضااي ذات الاهامتم املشرتك (جدول أأعامل التوطني ،الهﺠرة ،أأخل.)..
 1-3بروز صورة تعزيز التنس ﻴق والتعاون بني مكوانت احلركة وتقامس املعﻠومات
سعﻴ ًا اىل اطالع لك مكوانت احلركة عىل مس تجدات الوضع والتعريف ابملامرسات السﻠمية ،أأرسﻠت نرشاتن اخباريتان عن تعزيز التنس ﻴق
والتعاون بني مكوانت احلركة (يولﻴو  ،2016ويناير  )2017اىل قادة لك امجلعﻴات الوطنﻴة .وبيامن اطﻠع  %40من اذلين أأرسﻠت الهيم
النرشة الثاﻧﻴة عىل حمتواها ،تشري التعﻠﻴقات اىل أأن اندر ًا ما اكﻧت املعﻠومات تصل اىل موظفي العمﻠﻴات يف امجلعﻴات الوطنﻴة.
ومشﻠت أأنشطة اعالمية أأخرى الرتوجي لتعزيز التنس ﻴق والتعاون بني مكوانت احلركة وتقدميه يف عدة اجامتعات لﻠحركة مثل الاجامتع
الس نوي لﻠخدمات الﻠوجستية ،واجامتع قيادات امجلعﻴات الوطنﻴة يف بدلان رشق أأورواب ،والبﻠطﻴق ،وجنوب القوقاز ،وأس ﻴا
 4سوراي :مل يصل أأي تأأكﻴد رُسي بسبب التغﻴري يف القيادة وتواصل معﻠﻴات الاس تجابة.
 5اﻧظر عىل سبيل املثال ،اس تجابة احلركة ألزمة الغذاء يف أأفريقيا يف شهر أأبريل Movement response/narrative to Food Crisis in 2017
 Africaيف اثﻴوبﻴا ،وكﻴنيا،وﻧﻴجرياي ،والصومال ،وجنوب السودان ،والمين.
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الوسطى،واجامتعات املستشارين القاﻧوﻧﻴني وفريق معل ادارة الكوارث ،واجامتع الرشاكء االقﻠميﻴني ملنطقة أأورواب .واضافة اىل هذه
الاجامتعات ،مت تصوير فيديو تروجيﻴة عن معﻠﻴة تعزيز التنس ﻴق والتعاون بني مكوانت احلركة أأدرجت يف الربامج التدريبية القامئة.
ابلرمغ من هذه اجلهود الرامية اىل مواصةل اطالع مكوانت احلركة عىل التطورات اخلاصة بتعزيز التنس ﻴق والتعاون بني مكوانت احلركة،
ال يزال هناك الكثري مما جيب أأن ﻧفعهل لتطوير املعرفة املالمئة بعمﻠﻴة تعزيز التنس ﻴق والتعاون بني مكوانت احلركة و أأدواهتا وتبنهيا من جاﻧب
العامﻠني يف احلركة عىل الصعﻴد العاملي.

 -2حتﻠﻴل/التقدم احملرز
مت مجع وتوحيد الاس تنتاجات والتعﻠﻴقات والتوصﻴات املدرجة يف هذا اجلزء من التقرير املرحيل من تقارير خاصة وضعهتا فرق التنفيذ
املشرتكة و"اخملتربات" القطرية ،ومن مصادر أأخرى كذكل مثل التقياميت الﻧﻴة وتقارير ا ألنشطة .وميكن ااتحة تقارير فرق التنفيذ املشرتكة
أأو "اخملتربات" القطرية بناء عىل طﻠب يُقدم اىل فريق التنس ﻴق املعين بتعزيز التنس ﻴق والتعاون بني مكوانت احلركة.
ومع أأن املعﻠومات الواردة يف هذا التقرير قد تكون ذات أأمهﻴة يف عدة جماالت معنﻴة ابلتنس ﻴق والتعاون ،فقد ُمجعت الاس تنتاجات
والتوصﻴات ،تسهﻴ ًال لﻠقراءة ،عىل النحو التايل :الاس تنتاجات العامة ،وألﻴات التنس ﻴق و أأدواته ،والتأأهب والاس تجابة.
 1-2الاس تنتاجات العامة
يبدو من العمل املشرتك املنتظم مع اجلهات املعنﻴة ،أأن معﻠﻴة تعزيز التنس ﻴق والتعاون بني مكوانت احلركة جنحت ،ابلرمغ مما تبقى من
حتدايت وابلرمغ من العمل/والالزتام الالزمني لتحقيق التنس ﻴق ،يف حتسني صورة احلركة أأمام امجلهور ،وزايدة أأثر معﻠﻴاهتا ،وفاعﻠﻴهتا.
"جاءت اس تجابة احلركة أأثناء أأحداث جنوب السودان ﻧتيجة تضافر و أأقر رشاكء احلركة الس امي يف هاييت ،وجنوب السودان ،و أأرمينﻴا،
هجود رشاكء احلركة .وتعاوﻧت الﻠﺠنة ادلولﻴة مع الصﻠﻴب ا ألمحر ابالضافة اىل املاكسب املﻠموسة لتنفيذ تعزيز التنس ﻴق والتعاون
جلنوب السودان والاحتاد ادلويل بتنس ﻴق جيد من أأجل مساعدة بني مكوانت احلركة ،أأن العمﻠﻴة اكﻧت أأيض ًا وس ﻴةل مثﻴنة لزايدة
اذلين ترضروا ،واكن ينظر الهيم ابعتبارمه عائةل الصﻠﻴب ا ألمحر" الثقة والتفامه املتبادل ا ألساس ﻴني لﻠتنس ﻴق الفاعل داخل احلركة.
ولكن مع ذكل ،ال حيدث التنس ﻴق بشلك طبﻴعي .ويرتبط مفهوما
مندوب الﻠﺠنة ادلولﻴة املعين ابلتعاون فىي جنوب السودان
التنس ﻴق والتعاون ارتباط ًا وثﻴق ًا ويتطﻠبان تغﻴري ًا يف اذلهنﻴة
ساعدت معﻠﻴة تعزيز التنس ﻴق والتعاون بني مكوانت احلركة عىل
مكوانت
مكون من ّ
تعزيزها يف عدد كبري من الس ﻴاقات املعنﻴة .ويبقى اس مترار الالزتام الفاعل وتناسق االتصاالت من جاﻧب قيادة لك ّ
احلركة ،عنرص ًا أأساس ﻴ ًا لوضع هنج بناء يف التنس ﻴق يس تفيد من قوة توافق القيادات يف املﻴدان وعىل مس توى املقر ،واحملافظة عىل
هذا الهنج.
حتول التنس ﻴق من جمرد تبادل املعﻠومات اىل تطوير رشااكت خاصة
ومنذ بداية تنفيذ معﻠﻴة تعزيز التنس ﻴق والتعاون بني مكوانت احلركةّ ،
بأأهداف مشرتكة ُحتقق من خالل أأنشطة متاكمةل .و أأظهرت أأيض ًا التﺠربة أأن اجناز تنس ﻴق فعال يتطﻠب تركزي ًا واحض ًا ،وختطﻴط ًا حس ن ًا،
والاس تفادة من اذلهنﻴة الصحﻴحة .وجيب أأن يبقى التنس ﻴق بس ﻴط ًا ،وموهج ًا حنو حتقيق النتاجئ ،ومالمئ ًا لﻠظروف املﻴداﻧﻴة كام جيب أأن
يتيح ل ألفراد اماكﻧﻴة اعطاء ا ألولوية ملصاحل احلركة قبل مصاحل املؤسسة اليت ميثﻠوهنا.
ان تعزيز التنس ﻴق يف احلركة هو ﻧتيجة مسعى يويم .ومع أأن حاالت الطوارئ توفر لﻠعﻴان أأبرز أأمثةل التنس ﻴق اجلﻴد ،ينبغي لﻠﺠهود املبذوةل
لتعزيز التنس ﻴق أأال تنحرص يف حاالت الطوارئ واسعة النطاق .فقد أأثبتت مكوانت احلركة ،يف أأماكن عدة مثل ﻧيبال وغامبﻴا وميامنار ،أأن
التأأهب يف ا ألوقات "العادية" هو مفيد لتحقيق تعاون فاعل يف حاالت الطوارئ اليت يطول أأمدها أأو يف حاالت ما بعد الطوارئ.
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مثة صعوبة رئيس ﻴة أأمام حتسني التنس ﻴق يف احلركة تمتثل يف النظر غالب ًا اىل تعزيز التنس ﻴق والتعاون بني مكوانت احلركة ابعتباره مسعى
معقد ًا .حصﻴح أأن تنفيذ تعزيز التنس ﻴق والتعاون بني مكوانت احلركة من شأأﻧه ااثرة معﻠﻴات جديدة ومعقدة ومﻠﻴئة ابلتحدايت ،اال أأن
أأمهﻴة املثابرة وتقدمي ادلمع املبارش اكﻧت تربز ابس مترار كوس ﻴةل ّ
لﻠتعمل .وابلرمغ من أأن تنفيذ تعزيز التنس ﻴق والتعاون بني مكوانت احلركة
اكن جتربة اجيابﻴة معوم ًا ،ال يزال يوجد يف احلركة الكثري من سوء الفهم واﻧعدام الثقة واالحجاف وال ميكن مواهجهتا اال بشلك جزيئ من
خالل املساعي يف جمال االتصاالت.
واكﻧت بعض الس ﻴاقات منوذجية يف ما أأظهرته من اماكﻧﻴة حتقيق تنس ﻴق فعال يف احلركة ،حىت لو اكﻧت االرشادات أأو التعﻠاميت حمدودة،
اذا ما مت تطبﻴق الروحية الصحﻴحة كام حدث عىل سبيل املثال يف ميامنار ،وغابون ،وغامبﻴا/الس نغال .وابملقابل ،أأظهرت س ﻴاقات أأخرى
مك أأن التنس ﻴق يف احلركة ميكن أأن يكون هش ًا ،ومك يعمتد عىل ذهنﻴة التنفيذ وعىل ا ألفراد.
"احلركة .لك من الﻠﺠنة ادلولﻴة والاحتاد ادلويل أأبىل بالء حس ن ًا .لقد حدثت عدة تطورات اجيابﻴة فامي يتعﻠق ابلس ﻴاسات ،وظهر
الﻠﺠنة ادلولﻴة انلت املدحي ملا يس متر الناس يف اعتبار دورها الفريد ذكل يف مبادرات جامعﻴة عززت بشلك عام ماكﻧة احلركة،
وصورهتا ،وتأأثريها ،ومصداقيهتا .ورمبا اكن أأكرث التطورات بروز ًا
يف الصفوف ا ألمامية لﻠعمل االنساين ،بيامن ميثل الاحتاد ادلويل
ومجعﻴاته الوطنﻴة جتس ﻴد املعارف احملﻠﻴة ومشاركة القاعدة الشعبﻴة" مرتبط ًا ابلقمة العاملﻴة لﻠعمل االنساين وهو اجامتع ﻧظمته ا ألمم
 Nick van Praag, director of Ground Truthاملتحدة يف مايو  2016العادة هﻴلكة ﻧظام العمل االنساين.
 Solutionsوقدمت احلركة خالل القمة التقرير بعنوان "اسطنبول وما
بعدها" 6اذلي تضمن مواقف مشرتكة من عدة قضااي يه يف
مقدمة جدول أأعامل العمل االنساين يف العامل .ولنئ احلركة اس تطاعت اقامة روابط واحضة مبامرسات احلركة القامئة وتقدمي الطموحات
املشرتكة بشلك جامعي وعرض هنج موحد ،فقد أأاتحت بذكل بروز املدى الهائل لنطاق معﻠها وقدراهتا عىل تقدمي املساعدة االنساﻧﻴة
واكﻧت من بني اجلهات اليت حققت "فوز ًا" يف القمة العاملﻴة لﻠعمل االنساين .7وفامي يتعﻠق ابلصفقة الكربى ،أأي االتفاق بني اجلهات املاحنة
ومنظامت االغاثة االنساﻧﻴة لﻠسعي اىل زايدة الفعالﻴة واحلوافز لمتويل العمل االنساين ،أأعدت الﻠﺠنة ادلولﻴة والاحتاد ادلويل وثﻴقة مشرتكة
لﻠحركة ادلولﻴة لﻠصﻠﻴب ا ألمحر والهالل ا ألمحر حول الصفقة الكربى .وشاركت املؤسس تان وتلكمتا بصوت واحد عن تطبﻴق الصفقة
الكربى .أأما ابلنس بة اىل التنس ﻴق املدين-العسكري ،فقد عززت احلركة موقفها وتأأثريها بتقدمي تعﻠﻴقات ومالحظات موحدة اىل مكتب
تنس ﻴق الشؤون االنساﻧﻴة يف ا ألمم املتحدة بشأأن مسودة املعايري املتعﻠقة ابلتنس ﻴق املدين-العسكري يف اجملال االنساين .وساﻧدت أأيض ًا
الﻠﺠنة ادلولﻴة املكتب االقﻠميي لالحتاد يف منطقة أس ﻴا واحملﻴط الهادئ ابﻧتداهبا مستشار مدين-عسكري دلمع اعداد اسرتاتﻴﺠﻴة لﻠحركة يف
منطقة أس ﻴا واحملﻴط الهادئ معنﻴة ايلعالقات املدﻧﻴة-العسكرية.
وابلرمغ من أأن من غري املمكن ارجاع أأي من هذه االجنازات اىل معﻠﻴة تعزيز التنس ﻴق والتعاون وحدها ،ينبغي االشارة اىل أأن روحية
تعزيز التنس ﻴق والتعاون بني مكوانت احلركة لعبت دور ًا هام ًا يف لك اجناز من هذه االجنازات .ووفق ًا ملا قاهل عدد كبري من كبار القادة يف
احلركة ،ال شك يف أأن تعزيز التنس ﻴق والتعاون بني مكوانت احلركة اكن هل تأأثري يف التفاعالت بني مكوانت احلركة وهمّد الطريق أأمام
تناسق أأكرب يف القضااي املتعﻠقة بس ﻴاساهتا .فقد ﻧقﻠت معﻠﻴة تعزيز التنس ﻴق والتعاون بني مكوانت احلركة احلوار بني املكوانت اىل
مس توى جديد.

 6املبادئ االنساﻧﻴة ،والوصول اىل املس تفيدين والقرب مهنم ،والقاﻧون ادلويل االنساين ،وحتمل املسؤولﻴة أأمام اذلين ﻧقدم هلم اخلدمات ،والعنف اجلنيس
والعنف القامئ عىل ﻧوع اجلنس ،وخدمات الصحة خالل ا ألزمات.
http://www.ifrc.org/Global/Documents/Secretariat/201605/WHS%20report-A4-EN-LR.pdf
Nick van Praag director of Ground Truth Solutions7
http://groundtruthsolutions.org/2016/05/31/whsummit-scorecard-winners-and-others/
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التوصﻴات
 -1الالزتام بعمﻠﻴة التنس ﻴق والتعاون بني مكوانت احلركة
بفضل الالزتام الراخس لﻠقيادة العﻠﻴا مجلﻴع مكوانت احلركة:
أأ) مواصةل التعريف بعمﻠﻴة التنس ﻴق والتعاون بني مكوانت احلركة وفوائدها عىل لك مس توايت احلركة ومكوانهتا.
ب) مواصةل تشﺠﻴع معﻠﻴة حتسني التنس ﻴق يف مجﻴع الظروف اليت يعمل فهيا عدد من مكوانت احلركة.
ج) مواصةل تعزيز احلوار بني مكوانت احلركة حول مسائل الس ﻴاسة من أأجل ترس ﻴخ تأأثري احلركة يف جمال العمل االنساين.

 2-2ألﻴات التنس ﻴق و أأدواته
ان معرفة االطار التنظميي لﻠحركة والالزتام به أأمر أأسايس حلسن التنس ﻴق والتعاون بني مكوانت احلركة يف حاالت الطوارئ .وتأأكد أأثناء
تنفيذ خطة العمل ومن خالل متابعة التساؤالت بشأأن أأمهﻴة االطار التنظميي يف تنس ﻴق احلركة – اليت برزت خالل العمﻠﻴة الاستشارية
عام  -2014أأن االطار التنظميي ليس عائق ًا أأمام حسن التنس ﻴق.
و أأكدت التقياميت الﻧﻴة لعدد من العمﻠﻴات واسعة النطاق اﻧطباعات مماثةل ،ولكهنا أأظهرت أأيض ًا أأن من املمكن تعزيز املعرفة ابالطار
التنظميي .وجرى تقيمي لفائدة االطار التنظميي من خالل اس تبيان أأرسل اىل امجلعﻴات الوطنﻴة يف أأماكن خمتارة شهدت اس تجابة مشرتكة
لﻠحركة .8و أأظهرت النتاجئ أأن االطار التنظميي ساعد عىل اختاذ القرارات و أأشري الﻴه مكرجع دلى مناقشة توزيع ا ألدوار واملسؤولﻴات
(هاييت) .أأما يف س ﻴاق أخر فمل يُعترب حىت من الرضوري مناقشة موضوع االطار التنظميي بفضل روح التعاون والاﻧفتاح (غابون).

ّتبني أأن املشاركة يف معﻠﻴة تعزيز
التعاون والتنس ﻴق يف احلركة أأساس ﻴة
يف تغﻴري العقﻠﻴات وتعزيز بيئة مؤاتﻴة
لزايدة القدرة عىل ايصال املساعدات
االنساﻧﻴة.

واكن من التطورات الهامة عىل الصعﻴد االقﻠميي اتفاق الﻠﺠنة ادلولﻴة والاحتاد ادلويل عىل هنج
متناسق ألفريقيا .فهو يركز عىل جماالت ذات ا ألولوية املشرتكة مثل تنفيذ خطة معل تعزيز
التنس ﻴق والتعاون بني مكوانت احلركة داخل القارة ،والتأأهب حلاالت الطوارئ ومواهجهتا ،وتمنﻴة
امجلعﻴات الوطنﻴة .كام ينظر يف قضااي الزناهة ويبحث عن س بل حتسني ماكﻧة احلركة لتحافظ
عىل أأمهﻴة معﻠها وبروزه لﻠعﻴان .ويُنظر الن يف تكرار جتربة هذا الهنج املتناسق يف مناطق أأخرى.
وابلرمغ من االجناز االجيايب احملقق يف هذه املنطقة ،فال تزال هناك حتدايت وال يزال حيدث
بعض سوء التفامه العائد غالب ًا اىل ضعف االتصاالت رأأس ﻴ ًا و أأفقي ًا.

أأما عىل مس توى البدلان ،فيحدد اتفاق التنس ﻴق يف احلركة بضورة عامة اطار التفاعل بني مكوانت احلركة .وهو عنرص أأسايس يف
التنس ﻴق الفعال ،الس امي ما يتعﻠق بتنفيذ مس توايت التنس ﻴق الثالثة (الاسرتاتﻴﺠي ،والتشغﻴيل ،والتقين) وتكثﻴف التفاعل وتدفق
املعﻠومات فامي بيهنا .غري أأن من الرضوري جد ًا أأال تصبح هذه اللﻴات وغريها ،جمرد منتدايت لتبادل املعﻠومات .فيﺠب أأن تكون املناقشات
شفافة وتس هتدف اختاذ القرارات يك تقدم قمية مضافة .وحني تُنفد تنفيذ ًا جيد ًا كام اكن احلال يف هاييت ،من الواحض أأن ألﻴات التنس ﻴق
تشلك عام ًال حمفزاً لالضطالع اب ألنشطة بشلك شامل ومتاكمل.
ومن هذه اللﻴات اليت أأنشأأهتا معﻠﻴة تعزيز التنس ﻴق والتعاون بني مكوانت احلركة ،القمة املصغرة .خفالل الس نتني املاضﻴتني ،مثة أأمثةل عدة
الﻧعقاد مثل هذا الاجامتع اخملصص الختاذ القرارات بني امجلعﻴة الوطنﻴة يف البدل املترضر والاحتاد ادلويل والﻠﺠنة ادلولﻴة وذكل يف غضون
أأول أأربع وعرشين اىل مثان و أأربعني ساعة من بدء حاةل الطوارئ ،ا ألمر اذلي أأاتح سري معﻠﻴات احلركة منذ البداية يف الاجتاه الصحﻴح.

 8غابون ،وهاييت ،وغامبﻴا/الس نغال
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اكﻧت هذه يه احلال يف هاييت بعد وقوع االعصار ماتﻴو ،ويف بنغالدش يف أأعقاب االعصار مورا والاهنﻴارات ا ألرضﻴة الضخمة ،ويف
جنوب السودان يف مواهجة العنف ،ويف اﻧدوﻧيس ﻴا بعد وقوع زلزال ،ويف الفﻠبني يف مواهجة ا ألحداث يف ماراوي ،ويف أأوكراﻧﻴا .أأما يف
غامبﻴا/الس نغال ويف غابون ،فقد تواصل رشاكء احلركة عن بعد منذ الساعات ا ألوىل حلصول ا ألزمة لضامن جناح اس تجابة احلركة وتنس ﻴقها
تنس ﻴق ًا جيد ًا .ومل تنعقد يف هذين املثالني ا ألخريين مقم مصغرة ابملعىن ادلقيق لﻠلكمة ،اال أأن اعامتد العنرص ا ألسايس لﻠقمة املصغرة – وهو
التنس ﻴق فامي بني اجلهات املعنﻴة منذ بداية حاةل الطوارئ _ وتكيﻴفه وفق ًا لﻠس ﻴاق اكن موفق ًا .و ّتبني أأن ألﻴة القمة املصغرة ،مدعومة مبذكرة
توجهيﻴة قصرية وقامئة مرجعﻴة ،يه ألﻴة فعاةل واكن لها ابلتأأكﻴد أأبرز أاثر معﻠﻴة تعزيز التنس ﻴق والتعاون عىل سري العمﻠﻴات امجلاعﻴة.
حتول وظائف التنس ﻴق الواردة يف اتفاق اشبيﻠﻴة
و أأقّر فريق العمل املعين ابدارة الكوارث بفائدة أأداة التنس ﻴق التشغﻴيل داخل احلركة اليت ّ
اىل أأس ئةل تتيح التوزيع الشامل لﻠمسؤولﻴات فامي بني الرشاكء يف احلركة أأثناء مرحﻠيت التأأهب والتخطﻴط السابق حلاةل الطوارئ حني
يكون الوقت متاح ًا .وسعﻴ ًا اىل التغﻠب عىل احلدود اليت يفرضها جحم ا ألداة ،سيمت تكيﻴفها من أأجل ادراهجا يف التدريب اخلاص ابلتنس ﻴق
يف احلركة.
أأاثرت التأأويالت اخملتﻠفة وسوء فهم الغرض من اخلطة القطرية لﻠحركة وعنارصها املكوﻧة مشالك أأثناء تنفيذ تعزيز التنس ﻴق والتعاون بني
مكوانت احلركة .ويبدو أأن ذكل اكن يعود يف جزء منه اىل الاس تخام السابق لهذه العبارة داخل احلركة ألغراض خمتﻠفة بعض اليشء.
وبعد العمﻠﻴة التشاورية ،أأصبح واحض ًا أأن اخلطة القطرية لﻠحركة يه وثﻴقة أأساس ﻴة تسعى اىل التأأكد من أأن لك مكوانت احلركة متتكل
فهامً مشرتاكً لﻠتطور احملمتل لﻠوضع خالل فرتة حمددة مس بق ًا .وميكن ملكوانت احلركة اس تخدام اخلطة القطرية لﻠحركة وفق ًا لس ﻴاقها اخلاص
ومتطﻠباته ألغراض التناسق التشغﻴيل مث ًال ،أأو لغرض تروجيي ،أأو لغرض المتويل .ويف أأوضاع مثل أأوضاع أأوكراﻧﻴا أأو جنوب السودان
حيث ختضع حالﻴ ًا هذه ا ألداة لالختبارّ ،تبني أأهنا تشلك دافع ًا لﻠشفافية والاحرتام املتبادل ألهنا جترب الرشاكء عىل مناقشة قضااي أأساس ﻴة
تتعﻠق ابلبيئة التشغﻴﻠﻴة ،وهوية احلركة ،وطموحاهتا عىل الصعﻴد التشغﻴيل.
وبدا أأن عدم الامتثال الطار التنس ﻴق مثري لﻠقﻠق ،بيامن يشلك الامتثال أأحد اجلواﻧب الرئيس ﻴة املسامهة يف تعزيز التنس ﻴق يف احلركة.
وقام فريق التنفيذ املشرتك املسؤول عن حتقيق هذا الهدف ،بنقاشات عرب ش بكة الاﻧرتﻧت مع عدة مجعﻴات وطنﻴة ،ومجع املعﻠومات عرب
اس تبيان أأرسل اىل  12مجعﻴة وطنﻴة و أأربع بعثات لﻠﺠنة ادلولﻴة والاحتاد ادلويل .و أأكدت النتاجئ أأن ضامن الامتثال للﻴات التنس ﻴق
ومبادئه يواجه بعض التحدايت ،اال أأن تنفيذ معﻠﻴة تعزيز التنس ﻴق والتعاون بني مكوانت احلركة يتغﻠب بشلك مبارش أأو غري مبارش عىل
غالبﻴة هذه التحدايت .ويبقى من الرضوري جد ًا يف لك ا ألحوال اجياد الس بل الالزمة ملراقبة عدم امتثال مكوانت احلركة الطار التنس ﻴق
ألن هناك أأحيا ًان بعض احلوافز السﻠبﻴة (عىل سبيل املثال ،فرض بعض ادلول أأو بعض املاحنني ا ألصﻠﻴني أأولوايت أأو أأنشطة أأو طرق
معل خاصة) اليت تؤثر بشلك مبارش يف الطريقة اليت تعمل هبا بعض مكوانت احلركة .وهذه العنارص ليست قضااي تتعﻠق ابلتنس ﻴق حبد
ذاته ولكهنا قد تكون عوارض من عدم امتثال مؤسيس أأمعق ملبادئ احلركة وقواعدها و أأﻧظمهتا .ولهذا قد يكون من الرضوري معاجلة هذه
القضااي بطريقة مشولﻴة عرب معﻠﻴات أأخرى.
و أأخري ًا مثة عنرص مركزي للﻴات التنس ﻴق وهو مجموعة ادوات التنس ﻴق يف احلركة املتاحة عىل الاﻧرتﻧت بنسق ش بيك عرب لكمة رس جماﻧﻴة،
وتتضمن مجﻴع الامنذج واملذكرات التوجهيﻴة والقوامئ املرجعﻴة وغريها من أأدوات التنس ﻴق يف احلركة .وتستند هذه اجملموعة من ا ألدوات اىل
دورة اس تجابة احلركة (املرفقة ابلقرار  1املتعﻠق بتعزيز التنس ﻴق والتعاون بني مكوانت احلركة) اليت ترتبط هبا الواثئق والتفسريات الهامة
ذات الصةل .وس تﺠري يف املرحةل القادمة أأحباث أأخرى بشأأن جدوى توفري تطبﻴق جملموعة أأدوات التنس ﻴق يف احلركة يتاح عىل
ا ألهجزة احملموةل.
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التوصﻴات

 -2االطار التنظميي لﻠحركة:
• ضامن نرش تقدمي االطار التنظميي لﻠحركة اذلي وضع حديث ًا واس تخدامه ابلشلك املالمئ من أأجل رفع الوعي وبناء املعرفة.
• مواصةل مجع ا ألدةل عن فعالﻴة االطار التنظميي لﻠحركة وادماجه يف معﻠﻴات التقيمي القامئة.
• اقرتاح معاجلة قضااي الزناهة اليت تؤثر يف الامتثال للﻴات التنس ﻴق يف اطار معﻠﻴة تفكري أأوسع داخل احلركة.
 -3التعاون والتنس ﻴق يف احلركة
• الرتوجي الس تخدام اتفاقات التنس ﻴق يف احلركة يف مجﻴع الس ﻴاقات اليت يتواجد فهيا عدة رشاكء وضامن التنفيذ الفعيل
للﻴات التنس ﻴق واس تخدام القمة املصغرة منذ بدء حاةل الطوارئ.
• الرتوجي جملموعة أأدوات التنس ﻴق يف احلركة املتاحة عىل الاﻧرتﻧت ،وتكيﻴفها وفق ًا لدلروس املس تخﻠصة وتقيمي جدوى توفري
تطبﻴق ل ألهجزة احملموةل يتاح عىل الهواتف اذلكﻴة.
• التأأكد من أأن تنس ﻴق احلركة عىل مس توى املقر الوطين لﻠﺠمعﻴات الوطنﻴة يتكرر عىل مس توى فروعها ،وضامن اقامة
االتصاالت فامي بيهنا واحلفاظ عﻠهيا.

 3-2التأأهب
بدت قمية الاس تعداد مع ًا اس تعداد ًا جيد ًا واملاكسب امجلاعﻴة اليت يوفرها واحضة أأثناء العمﻠﻴة التشاورية السابقة جملﻠس املندوبني،2015 ،
ا ألمر اذلي أأعطى دفع ًا قو ًاي لهذا الاجتاه يف خطة العمل املعمتدة لتعزيز التنس ﻴق والتعاون بني مكوانت احلركة.
ان وضع خطة طوارئ مشرتكة لﻠحركة عنرص حامس لضامن اس تجابة مشرتكة حممتةل يف املس تقبل ،وقد ّتبني أأيض ًا أأهنا معﻠﻴة هامة لتعزيز
التفاعل فامي بني مكوانت احلركة .وابلرمغ من أأن العديد من مكوانت احلركة اكن قد وضع أأص ًال خطط ًا لﻠطوارئ بدرجات وحدود خمتﻠفة،
فان هذا االجراء ليس معمامً بعد .وتسهﻴ ًال لهذا العمل ،جرى اس تعراض لﻠتوجهيات ادلاخﻠﻴة املوجودة حول املوضوع .و أأقرت الاس تنتاجات
أأن ال حاجة لوضع أأي أأدوات جديدة لﻠحركة بل ينبغي فقط اعطاء توجهيات لرشاكء احلركة بشأأن اختﻴار ما هو مالمئ وفق ًا لﻠظروف.
وﻧتيجة ذلكل ،متت صﻴاغة مذكرة توجهيﻴة بس ﻴطة تريم اىل مساعدة رشاكء احلركة يف مض خرباهتم وجتارهبم بدون السعي اىل ابتاكر
اخرتاعات عظمية .واملذكرة متاحة يف مجموعة أأدوات التنس ﻴق عىل الاﻧرتﻧت.
عىل صعﻴد العمﻠﻴات ،يبدو أأن اجلهود املبذوةل ،داخل "اخملتربات" القطرية لتعزيز التنس ﻴق والتعاون بني مكوانت احلركة أأو خارهجا ،لوضع
خطط طوارئ مشرتكة أأاثرت القدر الأكرب من الاهامتم دلى رشاكء احلركة .وابلفعل اكﻧت جيري يف س ﻴاقات عدة اعداد خطة طوارئ
لﻠحركة ،وقت صﻴاغة هذا التقرير ،أأو اكن يُنظر يف وضع خطة طوارئ لﻠحركة .وابلرمغ من أأن ا ألدةل املوجودة تبقى حمدودة ،يبدو أأن
عوامل النجاح ا ألساس ﻴة يف هذا اجملال يه التالﻴة :أأ) استامثر حقيقي من جاﻧب لك الرشاكء واﻧدماج شامل ألصول احلركة ،ب) الرباغامتﻴة
اليت تتصف هبا ا ألداة وسهوةل اس تعاملها ،ج) اعامتد معﻠﻴة موهجة حتو حتقيق النتاجئ ،د) الاختبار املنتظم لﻠسيناريوهات (احملااكة) وتقيميها.
ورمبا اكن التحدي الرئييس يمكن يف بناء فرص التأزر يف خطط مماثةل تضعها هجات فاعةل خارجية بدون تعرض احلركة لتأأثريات سﻠبﻴة
وفقدان اس تقاللها.
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ويرتدي بناء القدرات أأمهﻴة كبرية يف دمع امجلعﻴات الوطنﻴة لﻠبدلان املترضرة يف تأأدية دورها بشلك فعال أأثناء مواهجة حاالت الطوارئ.9
وقد بُذلت هجود خاصة داخل املرشوع لوضع هنج مشرتك بشأأن بناء القدرات ،واس تعراض ا ألدوات والعمﻠﻴات وتوحيدها ،واجراء متارين
الس تخالص ادلروس يف ثالثة س ﻴاقات .وبشلك عام ،أأظهرت النتاجئ أأن معﻠﻴة تعزيز التنس ﻴق والتعاون بني مكوانت احلركة سامهت يف
حتسني التنس ﻴق ،ولكن بشلك رئييس عىل مس توى مقرات امجلعﻴات الوطنﻴة .وابلرمغ من اجلهود احلقيقية املبذوةل لتﺠنب ازدواجية ادلمع
عىل املس توى الوطين ،مل حيقق حىت الن اال القﻠﻴل ملعاجلة الاختالالت الواحضة يف ادلمع املقدم اىل الفروع لبناء القدرات يف بعض
جماالت العمل.
ووفق ًا لﻠنتاجئ ،فان غﻴاب التنس ﻴق بشأأن بناء القدرات فامي بني رشاكء احلركة يعين أأن الاستامثر يرتكز غالب ًا يف الفروع اليت جتري فهيا
العمﻠﻴات ،بيامن ال يقدم أأي دمع لﻠفروع ا ألخرى .واكن ذكل واحض ًا بشلك خاص ابلنس بة اىل ادلمع املقدم يف جمايل تمنﻴة الفروع و أأمهنا.
و أأبرز أأيض ًا الاس تعراض أأن معﻠﻴة تعزيز التنس ﻴق والتعاون بني مكوانت احلركة لن تكمتل اال اذا أأولت اجلهود املبذوةل لبناء القدرات،
ومعﻠﻴة تعزيز التنس ﻴق والتعاون بني مكوانت احلركة اهامتم ًا أأكرب لﻠتنس ﻴق عىل مس توى الفروع ويف املاكن اذلي تُنفذ فيه العمﻠﻴات،
ولﻠتنس ﻴق بني املقر واملﻴدان .ووجد أأيض ًا فريق التنفيذ املشرتك املعين اب ألدوات والعمﻠﻴات القامئة أأن هناك عدة أأدوات لﻠتقيمي حس نة
التناسق ومعروفة جيداً ،و أأن من غري الرضوري ترش ﻴدها بقدر أأكرب .غري أأﻧه ال يزال من الرضوري الاشرتاك يف تطوير تدريب استبايق
خمصص لﻠعامﻠني يف امجلعﻴات الوطنﻴة ،خاصة العامﻠني يف املﻴدان ،حيث ُحيمتل أأن تولك الهيم أأدوار ومسؤولﻴات التنس ﻴق .اضافة اىل
ذكل ،مثة هجود جيب أأن تُبذل لتعزيز االدراك بوجوب اعطاء ا ألولﻴة لتمنﻴة امجلعﻴة الوطنﻴة يف اعداد الاس تجابة ازاء حاالت الطوارئ.
ابلرمغ من أأن مخس مجعﻴات وطنﻴة فقط اس تجابت بشلك رُسي لدلعوات املتكررة اليت
تس تفيد الاس تجابة املشرتكة لﻠحركة
أأطﻠقهتا قيادة الاحتاد ادلويل والﻠﺠنة ادلولﻴة ابملسامهة يف هجود التعاون لتحقيق أأمن احلركة،
من متاسك واتساق أأمن احلركة ألن
جرت استشارات ومناقشات كثرية حول هذا املوضوع ،الس امي من خالل املشاركة يف ش بكة
ذكل يتيح اماكﻧﻴة وصولها اىل الساكن املنسقني ا ألمنﻴني لﻠحركة أأو من خالل الرد عىل اس تبيان خاص وجه لعﻴنة من امجلعﻴات
املس تضعفني وقبوهلم هبا.
الوطنﻴة .وجتدر االشارة اىل الفرص الكبرية والرغبة دلى رشاكء احلركة يف زايدة التأزر يف
ممارسات ادارة ا ألمن .غري أأﻧه ال يوجد توافق يف الراء حول ادلمج الاكمل الدارة ا ألمن يف
ألﻴة واحدة ألن دلى لك منظمة الزتاماهتا اخلاصة يف واجب الرعاية وقدراهتا اخلاصة من حيث املوارد املتوفرة.
وسعﻴ ًا اىل السري قدم ًا ،س ﻴكون من املهم زايدة الاستامثر املشرتك والرتكزي عىل الرشاكة من أأجل أأكرث من جمرد التعاون ،خاصة يف
البيئات املعرضة خملاطر عالﻴة ،والزايدة اىل أأقىص حد من فعالﻴة موارد لك رشيك من رشاكء احلركة .وجيب أأن تكون اتفاقات دمع ادارة
ا ألمن أأكرث وضوح ًا ،كام جيب تعزيز التفاعل والتعاون بني مكوانت دمع ادارة ا ألمن ابلنس بة اىل اجلهود احلالﻴة املبذوةل يف بعض ا ألماكن
اليت تنفذ فهيا معﻠﻴات .وجيب تأأمني مشاركة أأكرب من جاﻧب امجلعﻴات الوطنﻴة لضامن مشاورات أأوسع يف احلركة ،وبذل املزيد من اجلهود
لبناء القدرات يف جمال ادارة السالمة وا ألمن .ومن املهم ضامن التطبﻴق املتسق لﻠتوجهيات املؤسس ﻴة يف اجملاالت احلساسة املتعﻠقة ابدارة
السالمة وا ألمن.

 9مثة هجود تبذل أأيض ًا خارج معﻠﻴة تعزيز التنس ﻴق والتعاون بني مكوانت احلركة من أأجل تعزيز وتناسق هنج احلركة يف بناء قدرات امجلعﻴات الوطنﻴة مثل
ألﻴة استامثر امجلعﻴة الوطنﻴة.
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التوصﻴات
 -4التأأهب وبناء القدرات
أأ) مواصةل وضع خطط طوارئ لﻠحركة واحلفاظ عﻠهيا يف لك الس ﻴاقات املعرضة حلاالت الطوارئ .مجع أأفضل املامرسات
وتقاُسها عىل مس توى لك احلركة.
ب) التصممي واجراء الاختبارات التﺠريبية وتوفري التدريب الاستبايق ملوظفي امجلعﻴات الوطنﻴة يف جمال التنس ﻴق يف احلركة.
ج) التأأكد من أأن تعزيز قدرات امجلعﻴات الوطنﻴة مدرج يف مواهجة حاالت الطوارئ.
 -5ادارة ا ألمن
أأ) توضﻴح اتفاقات ادارة ا ألمن بأأكرب قدر ممكن ابلنس بة اىل اجلهود املبذوةل حالﻴ ًا يف عدة أأماكن تنفذ فهيا معﻠﻴات.
ب) ترش ﻴد أأدوات ادارة ا ألمن والتدريب متاش ﻴ ًا مع توصﻴات فرق معل املنسقني ألمن احلركة.
ج) زايدة مشاركة امجلعﻴات الوطنﻴة أأ) من خالل املشاركة يف ش بكة املنسقني ألمن احلركة وب) من خالل منتدايت
التشاور البديةل مع امجلعﻴات الوطنﻴة ا ألخرى.
د) تعزيز ادلمع عىل بناء قدرات امجلعﻴات الوطنﻴة يف جمال ادارة السالمة وا ألمن.
 4-2الاس تجابة
اكﻧت اجنازات وأاثر معﻠﻴة تعزيز التنس ﻴق والتعاون بني مكوانت احلركة الأكرث بروز ًا لﻠﺠمهور يف اس تجابة احلركة ،تبع ًا ملا اكن مقصود ًا.
وتشمل بعض معﻠﻴات التنفيذ الرئيس ﻴة خلطة معل تعزيز التنس ﻴق والتعاون بني مكوانت احلركة العمﻠﻴات يف اكوادور ،وهاييت ،،والبدلان
املترضرة من أأزمة الغذاء يف أأفريقيا (ﻧﻴجرياي ،وجنوب السودان ،واثﻴوبﻴا ،وكﻴنيا ،والصومال) ،والس نغال/غامبﻴا ،وميامنار ،وبنغالدش،
و أأوكراﻧﻴا ،والمين.
لقد س بق وﻧوقشت أأمهﻴة القمة املصغرة يف القسم املتعﻠق ابلتنس ﻴق يف هذا التقرير .غري أأﻧه ّتبني أأن اصدار بﻴان مشرتك هو مفيد لزايدة
فعالﻴة القمة املصغرة اىل أأقىص حد ممكن .وهذه ا ألداة يه أأساس ﻴة وتس تخدم لنرش حتﻠﻴل الوضع وما يس تتبعه من قرارات متخذة أأثناء
القمة املصغرة عىل ﻧطاق لك احلركة ،ومن مث ااتحة الاس تجابة التشغﻴﻠﻴة املالمئة .وحتدد البﻴاانت املشرتكة بشلك واحض ما هو "مطﻠوب"
( أأو "غري مطﻠوب") من بقية أأعضاء احلركة .وهذا العنرص حامس لتﺠنب تقدمي دمع غري مطﻠوب يف مواهجة حاةل الطوارئ .وينص المنوذج
الهنايئ لهذه الوثﻴقة عىل أأن يكون حتديد "ما هو مطﻠوب" رصحي ًا .و أأصدرت بﻴاانت مشرتكة بناءة وفعاةل يف اﻧدوﻧيس ﻴا ،وميامنار ،وهاييت،
وبريو ،وجنوب السودان.
واكن موضع نشاط فريق التنفيذ املشرتك املعين ابالتصاالت تعزيز ماكﻧة احلركة بشلك فعال من خالل تقدمي رسائل قوية ومامتسكة ،وتعظمي
اماكانت االتصاالت دلى لك مكون من مكوانهتا ،وتعزيز صورة احلركة دلى امجلهور أأثناء حاالت الطوارئ الكربى .ومتكّن فريق التنفيذ
املشرتك بعمهل مع مجموعة من عرش مجعﻴات وطنﻴة والتشاور معها ،من اس تكامل اطار لتنس ﻴق االتصاالت يف احلركة واجراءات تشغﻴل
موحدة توجهيﻴة ،ومنوذج اتفاق ملا قبل وقوع الاكرثة يتعﻠق ابالس تجابة االعالمية .كام وضع منوذج ًا السرتاتﻴﺠﻴة االتصاالت يف احلركة ،وقامئة
حفص مرجعﻴة ملا ينبغي حتقيقه من اتصاالت يف حاالت الطوارئ ،وسعى اىل تعزيز مشاركة اجملمتعات احملﻠﻴة ،ووضع ارشادات لﻠمساءةل.
ويف غضون ذكل ،بُذلت هجود تلكﻠت ابلنجاح يف المين ،وسوراي (رسائل مشرتكة لﻠﺠنة ادلولﻴة والاحتاد ادلويل يف املومترين املعنﻴني
ابعالن التربعات) ،ويف هاييت ،وميامنار ،وبنغالدش ،وفيﺠي ،و دلى الاس تجابة ألزمة الغذاء يف أأفريقيا .واكن املثال ا ألبرز ،رمغ مواهجته
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أأحيا ًان لﻠتحدايت ،هو الاس تجابة ألزمة الغذاء حيث مت االتفاق عىل خطاب واحد 10لﻠحركة فامي بني لك مكوانت احلركة مبا يف ذكل
امجلعﻴات الوطنﻴة يف ﻧﻴجرياي ،وجنوب السودان ،والصومال ،واثﻴوبﻴا ،والمين ،وكﻴنيا ،واطﻠعت عﻠﻴه لك امجلعﻴات الوطنﻴة.
و أأشار فريق االعالم اىل رضورة املزيد من التوضﻴح لﻠظروف اليت يكون فهيا النشاط االعاليم املشرتك ممكن ًا وواقعﻴ ًا ورمبا ابتعد عن
االطار ا ألويل لعمﻠﻴة تعزيز التنس ﻴق والتعاون املقترصة عىل حاةل الطوارئ الواسعة النطاق .والحظ أأيض ًا تركزي ًا زائد ًا عىل االتصاالت
املشرتكة يف احلاالت اليت يكون فهيا التوصل اىل اتفاق صعب ًا بسبب اختالف والايت مكوانت احلركة وهﻴالكها ،وغالب ًا اختالف هنﺠها يف
االتصاالت واختالف مجهورها و أأهدافها .وهذا ما ميكن أأن يثري صعوابت يف تنس ﻴق االتصاالت ،ويتضمن اجرءات معقدة لﻠموافقة عىل
املواد االعالمية ال تتالءم مع الرسعة املطﻠوبة يف وسائل االعالم احلالﻴة .ويتسم تنس ﻴق االتصاالت يف احلركة بعدم الاﻧتظام وهو يف أأغﻠب
ا ألحيان تفاعﻠﻴ ًا بد ًال من أأن يكون منظامً واستباقي ًا ومتناسق ًا ومتسق ًا يف لك احلركة .ولوحظت ثغرات يف اتساق تقامس ا ألدوات اليت
وضعت يف اطار معﻠﻴة تعزيز التنس ﻴق والتعاون بني مكوانت احلركة واس تخداهما.
وتشري خطة العمل اىل انشاء بوابة الكرتوﻧﻴة لتشاطر املعﻠومات ابعتبارها وس ﻴةل لتقامس املعﻠومات والبﻴاانت بطريقة أأكرث مناس بة وفعالﻴة.
وخالل الس نتني املاضﻴتني ،زادت ابس مترار أأمهﻴة مجع البﻴاانت وتشاطر املعﻠومات يف دمع سري العمﻠﻴات .وتُبذل هجود كثرية لتحسني
تقامس بﻴاانت احلركة فامي بني الرشاكء ،ولكن انشاء بوابة عامة لتشاطر املعﻠومات يتجاوز جمال نشاط تعزيز التنس ﻴق والتعاون بني مكوانت
احلركة وميكن اعتباره مرشوع ًا منفص ًال .وبدا انشاء مواقع مصغرة ألدوات معﻴنة (مجموعة أأدوات املساعدات النقدية يف حاالت الطوارئ،
ومجموعة أأدوات التنس ﻴق يف احلركة املتاحة عىل الاﻧرتﻧت) اخلﻴار ا ألفضل الاتحة الوصول الفوري اىل ا ألدوات املشرتكة الس تجابة احلركة.
وقد ُحددت الاختصاصات واملعايري االدارية ملهام مسؤويل التنس ﻴق يف احلركة ويه جاهزة لالختبار .وتصف ابلتفصﻴل ا ألدوار
واملسؤولﻴات اخلاصة هبذا املنصب وتؤكد البعد الاستشاري البحت لﻠمهمة احملددة يف دمع فريق التنس ﻴق عىل املس توى الاسرتاتﻴﺠي من
أأجل ضامن جودة التنس ﻴق ابالس تخدام املالمئ ل ألدوات واللﻴات القامئة .ووضعت قامئة بأأسامء العامﻠني يف امجلعﻴات الوطنﻴة والاحتاد
ادلويل والﻠﺠنة ادلولﻴة اجلاهزين لالﻧتشار .و أألغي اختبار لالﻧتشار يف هاييت يف هناية العام  2016بسبب العﺠز عن اختاذ القرارات مضن
فرتة زمنﻴة مقبوةل .و أأبرز ذكل ادلروس ا ألساس ﻴة املس تخﻠصة ،ومتت معاجلة املشالك من خالل اعامتد اجراءات التشغﻴل املوحدة
لدلمع الرسيع.
ميكن لالس تجابة يف حاالت الطوارئ الكربى أأن تتجاوز أأحيا ًان قدرات مكوانت احلركة .ووضع لك من الﻠﺠنة ادلولﻴة والاحتاد ادلويل
ألﻴات لﻠتدخل الرسيع ميكن تفعﻴﻠها من أأجل توفري املزيد من العامﻠني أأو غريها من املوارد حلاالت الطوارئ غري اخملطط لها أأو غري املتوقعة.
وابلرمغ من أأن التعاون بني الﻠﺠنة ادلولﻴة والاحتاد ادلويل بشأأن ألﻴات التدخل الرسيع اكن دامئ ًا موجود ًا مبس توى معني ،فان معﻠﻴة تعزيز
التنس ﻴق والتعاون بني مكوانت احلركة أأولكت لﻠمؤسس تني هممة مواصةل العمل لتحقيق تنامغ القدرات يف جمال التدخل الرسيع من أأجل
الاس تجابة برسعة وهمنﻴة يف مجموعة واسعة من ا ألزمات اخملتﻠفة.
و أأكدت املؤسس تان أأن ألﻴات التدخل الرسيع اخلاصة بلك مهنام تتضمن جواﻧب أأساس ﻴة من معﻠﻴة تعزيز التنس ﻴق والتعاون بني مكوانت
احلركة ،مثل القمة املصغرة ،واالتصاالت املشرتكة ،واالشارة اىل روح التنس ﻴق والتعاون .و أأجري الاس تعراض ا ألخري ل ألدوات العاملﻴة
لالحتاد ادلويل هبدف ادراج ألﻴة النرش الرسيع لﻠﺠنة ادلولﻴة ،واستندت معﻠﻴة "الاس تجابة الرسيعة املثىل" اىل الفرق املرجعﻴة اليت تقودها
امجلعﻴات الوطنﻴة والﻠﺠنة ادلولﻴة والاحتاد ادلويل .اضافة اىل ذكل ،اﻧضم الاحتاد ادلويل اىل فريق الﻠﺠنة ادلولﻴة املعين ابعادة الروابط
العائﻠﻴة يف ش بكة العمل الرسيع – ويه خطوة هممة يف تنفيذ اسرتاتﻴﺠﻴة احلركة العادة الروابط العائﻠﻴة .ووضعت ألﻴة تدخل رسيع مبنﻴة
عىل أأفضل املامرسات وادلروس املس تخﻠصة من نرش العامﻠني مع الﻠﺠنة ادلولﻴة العادة الروابط العائﻠﻴة ،من أأجل ااتحة توس ﻴع ﻧطاق
10
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العمﻠﻴات بقدرات الﻠﺠنة ادلولﻴة وامجلعﻴات الوطنﻴة وجيري اس تكاملها حالﻴ ًا .و أأدرج الاحتاد ادلويل يف تدريبه عىل التدخل الرسيع مشاركني
من الﻠﺠنة ادلولﻴة حتقيق ًا لﻠمزيد من التنامغ يف التدريب عىل ألﻴات التدخل الرسيع .وخالل ادلورات التدريبية ا ألخرية لفريق التقيمي والتنس ﻴق
يف املﻴدان ،أأدرجت لك اجلواﻧب الهامة من تعزيز التنس ﻴق والتعاون بني مكوانت احلركة يف ادلورات والامترين .وابلرمغ من هذه االجنازات،
ال يزال من الرضوري تنقيح اللﻴات ابلشلك املالمئ كﺠزء من من حتقيق الاس تجابة الرسيعة املثىل ،وحتسني املعرفة اب ألدوات وحتسني
تنفيذها ،وتعممي اس تخداهما يف مجﻴع معﻠﻴات الاس تجابة االنساﻧﻴة لﻠحركة.
منذ التنفيذ ا ألول لتعزيز التنس ﻴق والتعاون بني مكوانت احلركة ،شلك موضوع حشد املوارد قضﻴة مركزية ظهرت أأص ًال بعض ﻧتاجئها
االجيابﻴة قبل اﻧعقاد جمﻠس املندوبني عام  .2015واس متر فريق التنس ﻴق املشرتك يف الاجتاه ﻧفسه معترب ًا أأن ﻧداءات الطوارئ املنسقة يه
احلد ا ألذىن املقبول ،مواص ًال تطوير مفهوم النداء ادلويل الواحد اذلي مت اختباره لﻠمرة ا ألوىل يف ﻧيبال عام  2015وحقق جناح ًا أأكﻴد ًا.
وتمكن فكرة النداء ادلويل الواحد يف قيام الﻠﺠنة ادلولﻴة والاحتاد ادلويل ،دلى مواهجة حاةل طوارئ واسعة النطاق ،بتقدمي ﻧداء واحد
لﻠامحنني عىل أأن تدرج احدى املؤسس تني أأنشطهتا يف ﻧداء املؤسسة ا ألخرى .وشلك توقيع االتفاق بشأأن طريقة المتويل اذلي حدد اطار
هذا املفهوم ،جزء ًا ممزي ًا من تعزيز التنس ﻴق والتعاون بني مكوانت احلركة منذ اﻧعقاد جمﻠس املندوبني  ،2015والقاعدة اليت استند الهيا
تنفيذ املزيد من النداءات ادلولﻴة الواحدة يف هاييت ،وﻧﻴجرياي ،والمين ،وجنوب السودان ،عىل سبيل املثال.
ففي هاييت مث ًال ،أأدرجت يف ﻧداء الاحتاد ادلويل ملواهجة االعصار ماتﻴو ،أأنشطة الﻠﺠنة ادلولﻴة املتعﻠقة ابعادة الروابط العائﻠﻴة ،واطار
الوصول المن ،واالسعافات ا ألولﻴة ،ودمع التنس ﻴق التشغﻴيل والاسرتاتﻴﺠي ،ابالضافة اىل عدد من أأنشطة امجلعﻴات الوطنﻴة املشاركة.
واس تقبل املاحنون ذكل بشلك اجيايب ،ا ألمر اذلي عزز التوقعات ابماكﻧﻴة أأن يصبح ذكل ،كحد أأدىن ،اجراء معتاد ًا يف احلركة .غري أأﻧه
ينبغي عدم التغايض عن الثغرات والتحدايت بل التصدي لها .ويشمل ذكل خفض التاكلﻴف العالﻴة لﻠمعامالت املتعﻠقة برتتيبات النداء
ادلويل الواحد عىل مس توى املﻴدان وعىل املس توى االقﻠميي .وابلفعل ،أأعطﻴت أأحيا ًان ا ألولوية لﻠعمﻠﻴة والرغبة يف تقدمي صورة لوحدة
احلركة عىل حساب التناسق التشغﻴيل .وميكن معاجلة ذكل ابالقرار بأأن النداء ادلويل الواحد ليس يف أأفضل احلاالت ادلافع حلسن التنس ﻴق
بل هو ﻧتيجة التنس ﻴق اجلﻴد .وعىل ضوء ما س بق ،يصبح اﻧتاج اجراءات /أأرشادات تشغﻴل موحدة واحضة ومركزة وواقعﻴة وتوزيعها عىل
العامﻠني املعنﻴني يف لك املس توايت ،موضوع ًا جيب أأن تعطى هل ا ألولوية بنفس قدر ا ألولوية املمنوحة الس تخالص ادلروس .وﻧظر ًا اىل
الصعوابت املالحظة ،تقرر ،يف هذه املرحةل ،عدم مواصةل اس تكشاف املفهوم الأكرث تعقيد ًا "لﻠنداءات املشرتكة" اذلي سيتطﻠب قدر ًا
هائال من التناسق البعﻴد ا ألمد بني أأﻧظمة خمتﻠف الرشاكء .ويف غضون ذكل ،تظل الفرص متاحة لﻠرتوجي بشلك أأوسع لﻠنداء ادلويل
الواحد لﻠحركة دلى املاحنني وامجلهور معوم ًا ،والاس تفادة بذكل من اماكﻧﻴات ش بكة الصﻠﻴب ا ألمحر والهالل ا ألمحر لﻠحصول عىل ادلمع
املايل الالزم لﻠعمﻠﻴات.
زايدة التعاون يف جمال الﻠوجستية عىل خالل معﻠﻴة املشاورات اليت جرت ما بني  2013و 2015عىل مس توى لك احلركة،
قدمت بعض املالحظات حول تقدمي اخلدمات املشرتكة مثل اخلدمات الﻠوجستية ،ابلنس بة
مس توى لك احلركة والاس تفادة من
اىل املهمة اليت حددهتا خطة معل تعزيز التنس ﻴق والتعاون بني مكوانت احلركة واليت تطﻠب
ا ألصول واخلربات املتاحة أأمر أأسايس من الﻠﺠنة ادلولﻴة والاحتاد ادلويل وامجلعﻴات الوطنﻴة اس تكشاف جدوى تقدمي اخلدمات
لتحقيق وفورات احلﺠم والوصول اىل
املشرتكة داخل احلركة .وﻧظر ًا اىل اعادة الهﻴلكة ادلاخﻠﻴة لبعض اخلدمات وسعﻴ ًا اىل اعطاء
ا ألولوية لتنفيذ اخلدمات اليت لها أأكرب قدر ممكن من الاثر يف جمال العمﻠﻴات ويف مردود
عدد أأكرب من الساكن املترضرين.
املال املنفق ،قرر الرشاكء الرتكزي عىل موضوع الﻠوجستيات .وخالل اجامتع عقد يف أأوائل
 2017مع امجلعﻴات الوطنﻴة الرئيس ﻴة املشاركة يف هذا املﻴدان ،تقرر جتاوز جمرد اس تكشاف جدوى حتقيق التناسق يف اخلدمات
الﻠوجستية ،والرتكزي أأيض ًا عىل حتسني قدرات امجلعﻴات الوطنﻴة ،وادلمع الﻠوجس يت لربامج التحويالت النقدية ،والتخزين ،والرشاء .وجيدر
التذكري بأأن زايدة التنس ﻴق و /أأو تشاطر القدرات لن يؤدي اىل فعالﻴة ووفورات عىل املدى الطويل اال بعد القيام ابستامثر أأويل .وتذهب
هذه املساعي اىل أأبعد من تعزيز التنس ﻴق والتعاون بني مكوانت احلركة مبعىن أأن حتسني الﻠوجستية وتنس ﻴق سﻠسةل االمدادات وحتقيق
النتيجة املثىل س ﻴكون لها أاثر تتجاوز حاالت الطوارئ الكربى اليت اكﻧت تشلك موضوع الرتكزي ا ألصيل لعمﻠﻴة تعزيز التنس ﻴق والتعاون
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بني مكوانت احلركة .وسيتوجب وضع منوذج سﻠمي ومتفق عﻠﻴه لمتويل مثل هذه اخلدمات .ومن املهم جد ًا صﻴاغة خطة معل طويةل ا ألمد
توحض ﻧطاق التنفيذ وا ألولوايت واجلداول الزمنﻴة والنقاط املعقدة ،من أأجل حتقيق التقامس ا ألمثل ل ألصول واخلدمات يف سﻠسةل االمداد
عىل صعﻴد لك احلركة ،واماكﻧﻴة التشغﻴل املتبادل لها .ويشلك حتسني اماكﻧﻴة التشغﻴل املتبادل لﻠخدمات الﻠوجستية خطوة هامة يف
مواهجة الضغط اخلاريج املزتايد لتأأمني خدمات أأصغر جحامً و أأفضل تناسق ًا.
" 5-2اخملتربات" القطرية
ابلرمغ من اجلهود الكبرية املبذوةل والتقدم احملرز يف الكثري من البدلان ،من املهم الاطالع عىل النتاجئ والتعﻠﻴقات وا ألفاكر والتوصﻴات
اخلاصة الواردة من اخملتربات القطرية امخلسة من أأجل الاس تفادة من الاستامثر امجلاعي يف تنفيذ معﻠﻴة تعزيز التنس ﻴق والتعاون بني
مكوانت احلركة داخل هذه البدلان .وتقدم النقاط املعروضة أأدانه اسهامات خاصة من هذه اخملتربات القطرية عﻠامً أأهنا ال تتناول اال بعض
النقاط اخملتارة من التقدم احملرز اذلي يربز يف التعﻠﻴقات .ويس تحق تنفيذ معﻠﻴة تعزيز التنس ﻴق والتعاون بني مكوانت احلركة يف سوراي
لك الثناء ،لكنه اكن أأبطأأ بسبب قيود تشغﻴﻠﻴة واحضة ،ومل ُجتمع يف هذه الوثﻴقة اال قةل من النتاجئ.
و أأكدت بشلك عام اخملتربات القطرية أأن تنفيذ معﻠﻴة تعزيز التنس ﻴق والتعاون بني مكوانت احلركة برتكزيه عىل التاكمل وعدم التنافس اىل
جاﻧب ما يتطﻠبه من الزتام واستامثر اكن هل تأأثري اجيايب عىل التنس ﻴق داخل احلركة ويف الهناية عىل اس تجابة احلركة داخل البدل.
أأوكراﻧﻴا
• يف حال ا ألزمات اليت يطول أأمدها وتتطور ابس مترار مثل ا ألزمة يف أأوكراﻧﻴا ،جيب أأن تعقد مقم مصغرة بشلك منتظم.
• يتيح تنفيذ تعزيز التنس ﻴق والتعاون بني مكوانت احلركة مجلﻴع رشاكء احلركة فرصة العمل مع ًا واظهار قوة احلركة ،و ّيبني بذكل
أأﻧه ليس جمرد ﻧظرية بل ذهنﻴة توفر املزااي مجلﻴع الرشاكء.
• يس تفيد التنس ﻴق معوم ًا من وجود ممثﻠني لﻠحركة من ذوي اخلربات أأي العامﻠني اذلين يدركون الاثر الكبرية املرتتبة عىل التنس ﻴق
يف احلركة.
• يتطﻠب أأي شلك من التنس ﻴق ،وليس فقط معﻠﻴة تعزيز التنس ﻴق والتعاون بني مكوانت احلركة ،استامثر ًا يف الوقت ووجود
الهﻴلك املناسب .وميكن أأن تساعد ا ألدوات اليت وضعت لعمﻠﻴة تعزيز التنس ﻴق والتعاون بني مكوانت احلركة يف كسب الوقت
من خالل ااتحة جماالت التأزر واس تخدام املوارد بفعالﻴة أأكرب.
• اقرار ًا مهنا خبربات الاحتاد ادلويل ودوره ا ألسايس يف تأأمني وجود قوي لﻠحركة ودمع تمنﻴة امجلعﻴات الوطنﻴة ،وافقت الﻠﺠنة
ادلولﻴة عىل متويل جزء من أأنشطة الاحتاد ادلويل وتاكلﻴفها ا ألساس ﻴة خالل فرتة زمنﻴة حمددة.
• يف هناية املطاف ،لن ينﺠح تعزيز التنس ﻴق والتعاون بني مكوانت احلركة اال اذا أأظهر املشاركون احرتام ًا متباد ًال ورغبة يف
العمل مع ًا .وجيب أأن تكون الثقة يه العامل السائد.
• مت اختﻴار تطوير خطة قطرية لﻠحركة ،وانشاء ألﻴات تنس ﻴق فعاةل يف لك مس توى من املس توايت ،ابعتبار ذكل من ا ألولوايت
يف تنفيذ معﻠﻴة تعزيز التنس ﻴق والتعاون بني مكوانت احلركة.
هاييت
• سادت روحية تعزيز التنس ﻴق والتعاون بني مكوانت احلركة خالل مرحةل الطوارئ من الاس تجابة ازاء اعصار ماتﻴو ،و أأدى
ذكل ،وفق ًا لنتاجئ التقيمي الفوري ،اىل تقدمي اس تجابة تشغﻴﻠﻴة أأفضل مما اكﻧت عﻠﻴه يف حاالت الطوارئ السابقة.
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• سعﻴ ًا اىل الاﻧتقال برسعة من جمرد الرغبة يف التنس ﻴق اىل التطبﻴق العميل لﻠتنس ﻴق يف احلركة ،جيب ،يف خضم حاةل الطوارئ،
الاعامتد عىل أأدوات موجودة أأص ًال .و ّتبني أأن ا ألدوات املس تخدمة مثل القمة املصغرة ،والبﻴان املشرتك ،واتفاق التنس ﻴق يف
احلركة وألﻴات التنس ﻴق القامئة ،والنداء ادلويل الواحد ،وخطة االتصاالت دلى احلركة ،تشلك لكها قاعدة راخسة لتنفيذ معﻠﻴة
تعزيز التنس ﻴق والتعاون بني مكوانت احلركة.
• ان اس تخدام النداء ادلويل الواحد اذلي مشل أأنشطة لﻠﺠنة ادلولﻴة وامجلعﻴات الوطنﻴة املشاركة ،أأاتح ألعضاء احلركة التاكمل
فامي بيهنا وتعزيز معﻠها السابق مع امجلعﻴة الوطنﻴة واجملمتعات احملﻠﻴة .واس مترت ألﻴة التنس ﻴق الاسرتاتﻴﺠﻴة يف تناول لك املسؤولﻴات
الوظﻴفية طوال مرحةل الطوارئ .غري أأﻧه س ﻴكون من املفيد اعطاء املزيد من التوضﻴحات بشأأن املسؤولﻴات املتعﻠقة حبشد
املوارد الس امي ابلنس بة اىل ﻧطاق ﻧداء الطوارئ ومدى نرشه.
• نرشت احلركة برسعة قدراهتا يف جمال التدخل الرسيع يف هاييت .وجيب تكيﻴف احلشد الرسيع بتحويهل من الامنذج التقﻠﻴدية اىل
الس ﻴاق املعين .وجيب بذل املزيد من اجلهود الدماج قدرات امجلعﻴات الوطنﻴة املشاركة والقدرات دون االقﻠميﻴة بلكفة أأقل.
• اكن هناك اقرار بأأن ختصﻴص ا ألدوار واملسؤولﻴات جرى بشلك واقعي و أأن هذا التوزيع ال يتناقض مع االطار التنظميي
احلايل لﻠحركة.
جنوب السودان
• أأدى التنس ﻴق والتعاون الفعﻠﻴان بني رشاكء احلركة اىل هنج مشرتك لﻠعمل القامئ عىل املبادئ وادلامع لﻠتناسق يف االتصاالت،
وحتقيق اجلودة يف العمﻠﻴات ،والاتساق يف االجراءات املتبعة ،وحتسني القبول دلى اجلهات املعنﻴة ،ومن مث تعزيز املاكﻧة
املشرتكة لﻠحركة وصورهتا وهويهتا.
• ضامن ارشاك امجلﻴع وحتقيق االتفاق وتوافق الراء دلى رشاكء احلركة يطرح حتدايت ويس هتكل الكثري من الوقت.
• الاختالف يف الرسائل اليت ينرشها رشاكء احلركة يف املﻴدان وعىل مس توى املقر من شأأﻧه أأن يعقد أأحيا ًان معﻠﻴة التنس ﻴق.
وجيب التوصل اىل فهم أأفضل لﻠقمية اليت تضﻴفها معﻠﻴة تعزيز التنس ﻴق والتعاون بني مكوانت احلركة.
• اكن الرتكزي الرئييس لتنفيذ معﻠﻴة تعزيز التنس ﻴق والتعاون بني مكوانت احلركة عىل اخلطة القطرية لﻠحركة.
الفﻠبني
• وضع الصﻠﻴب ا ألمحر الفﻠبيين ،والاحتاد ادلويل ،والﻠﺠنة ادلولﻴة ،خريطة ألماكن وصول احلركة اىل املس تفيدين ،ا ألمر اذلي
أأاتح تعزيز التنس ﻴق يف احلركة من خالل القيام ابﻧتظام بتقيمي مس توى اماكﻧﻴات وصول رشاكء احلركة اىل املس تفيدين يف البالد.
• أأدى تنفيذ تعزيز التنس ﻴق والتعاون بني مكوانت احلركة ،أأثناء حاالت الكوارث ،اىل اعامتد ممارسات ادلمع املتبادل والتضامن
فامي بني مكوانت احلركة بقيادة الصﻠﻴب ا ألمحر الفﻠبيين ،مع مراعاة القدرات اخلاصة بلك مهنا والاحتﻴاجات االنساﻧﻴة عىل
ا ألرض .كام أأدى ذكل اىل تعزيز التفاعل املس متر يف خمتﻠف الربامج فامي بني الصﻠﻴب ا ألمحر الفﻠبيين ،والاحتاد ادلويل ،والﻠﺠنة
ادلولﻴة وامجلعﻴات الوطنﻴة املشاركة.
• يتواصل احلوار الفعال والتوعﻴة دلى رشاكء احلركة مع تزايد الرتكزي عىل ادارة أأمن املوظفني واملتطوعني.
• أأدى حتسني التنس ﻴق اىل تقدمي اس تجابة أأفضل حلاالت الطوارئ املعتادة .وتمتتع مكوانت احلركة مبوقع قوي يتيح لها التأأهب
ومواهجة حاالت الطوارئ واسعة النطاق وحاالت الطوارئ البس ﻴطة عىل حد سواء.

CD/17/5

15

سوراي
• يف سوراي ،وحىت قبل بدء معﻠﻴة تعزيز التنس ﻴق والتعاون بني مكوانت احلركة ،مت توقيع مذكرة تفامه/اتفاق حركة ثاليث ا ألطراف
بني الهالل ا ألمحر السوري والاحتاد ادلويل والﻠﺠنة ادلولﻴة ،وال يزال االتفاق صاحل ًا الﻴوم .وهو يعرض ا ألدوار واملسؤولﻴات
املنوطة برشاكء احلركة يف تﻠبيهتا لالحتﻴاجات االنساﻧﻴة الناش ئة من ا ألزمة السورية.
• توجد يف سوراي جلنتان لﻠتنس ﻴق التقين يف احلركة ،احداهام معنﻴة بتنس ﻴق أأنشطة رشاكء احلركة املتعﻠقة مبصادر الرزق،
وا ألخرى بأأنشطة الرعاية الصحﻴة ا ألولﻴة.

التوصﻴات
 -6االتصاالت:
أأ) نرش منوذج البﻴان املشرتك مبا يف ذكل "ما هو مطﻠوب" ،واعادة انشاء الﻠﺠنة الثالثﻴة لتنس ﻴق االتصاالت.
ب) تعزيز تنس ﻴق االتصاالت من خالل جعل االتصاالت متناسقة ،والاس تفادة من موقع احلركة الفريد بتقامس املعﻠومات
واحملتوايت ومواصةل تطوير اس تخدام ا ألدوات والعمﻠﻴات عرب تدريب شامل.
ج) زايدة التنس ﻴق املتبادل بني العمﻠﻴات واالتصاالت لضامن ﻧتاجئ فعاةل تأأيت يف الوقت املناسب.
د) مواصةل اس تكشاف اماكﻧﻴة امتالك بوابة الكرتوﻧﻴة خاصة ابحلركة لتشاطر البﻴاانت واملعﻠومات ،وتشﺠﻴع التبادل الاكمل
جملموعات البﻴاانت.
 -7الاﻧتشار الرسيع:
أأ) مواصةل تطوير عنارص التأزر يف قدرات احلركة عىل التدخل الرسيع وفق ًا ملعايري الاس تجابة الرسيعة املثىل ،واس تكشاف
طرق حتسني تناسق ادلورات التدريبية لضامن اماكﻧﻴة نرش العامﻠني املسؤولني عن التدخل الرسيع بسهوةل عرب
خمتﻠف اللﻴات.
ب) ضامن النرش الفعال لﻠمسؤولني عن التنس ﻴق يف احلركة عند الاقتضاء يف حاالت الطوارئ املس تقبﻠﻴة وتكيﻴف املفهوم بناء
عىل ادلروس املس تخﻠصة.
 -8حشد املوارد:
أأ) حتسني مفهوم النداء ادلويل الواحد وتنفيذه بناء عىل أأفضل املامرسات ،وضامن تعزيز املعرفة ابلعمﻠﻴة دلى خمتﻠف مس توايت
املؤسسات املعنﻴة.
ب) اس تكشاف جدوى اس تخدام النداء ادلويل الواحد لتأأمني دمع مايل أأوسع وتزويد املاحنني بصورة عامة عن اس تجابة احلركة.
 -9التشغﻴل املتبادل لﻠخدمات الﻠوجستية:
أأ) مواصةل تطوير اماكﻧﻴات التشغﻴل املتبادل لﻠخدمات الﻠوجستية فض ًال عن خطة معل طويةل ا ألمد توحض ﻧطاق التنفيذ
وا ألولوايت واجلداول الزمنﻴة والنقاط املعقدة.
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 -3الاس تنتاجات وس بل السري قدم ًا
ّتبني الاس تنتاجات املقدمة يف هذا التقرير املرحيل أأن اماكﻧﻴات تقدمي املساعدات االنساﻧﻴة بشلك فعال تعمتد عىل املراجعة املس مترة
لﻠتنس ﻴق التشغﻴيل يف احلركة وحتسينه .وميكن لعمﻠﻴة تعزيز التنس ﻴق والتعاون بني مكوانت احلركة ،أأن تدفع ،يف ﻧواح كثرية ،اىل مبارشة
مثل هذه املبادرات أأو تعزيزها من خالل اس تخدام أأدواهتا وألﻴاهتا .ويعترب الالزتام القوي للك مكوانت احلركة "ابلعامد ا ألمحر" أأمر ًا أأساس ﻴ ًا
ملواهجة التحدايت املشرتكة وتعزيز تأأثريها امجلاعي يف مبادرات عاملﻴة مثل الصفقة الكربى.
وابلرمغ من أأن التاجئ اكﻧت معوم ًا اجيابﻴة ابلنس بة اىل رؤية املوضوع ،وحشد املوارد ،وﻧطاق العمﻠﻴات ،فان التنس ﻴق ال حيدث بعد
كعمﻠﻴة عادية.
وااتح تنفيذ خطة معل تعزيز التنس ﻴق والتعاون بني مكوانت احلركة ،مجع ادلروس ا ألساس ﻴة املس تخﻠصة بشأأن لك من ماكسب حتسني
التنس ﻴق يف احلركة وثغراته .و أأظهر حتﻠﻴل خمتﻠف احلاالت وممارسات التنس ﻴق أأن روحية تعزيز التنس ﻴق والتعاون بني مكوانت احلركة
منحت ا ألفراد واملؤسسات اماكﻧﻴة التغﻠب عىل العقبات .وتؤكد ا ألدةل الصادرة بشلك خاص عن "اخملتربات" القطرية أأن لك مكوانت
احلركة والس امي امجلعﻴة الوطنﻴة يف البدل املترضر تس تفيد من تنفيذ روحية تعزيز التنس ﻴق والتعاون بني مكوانت احلركة وحمتواه.
ان اجلهود امجلاعﻴة املبذوةل لرتش ﻴد التنس ﻴق يف احلركة جيب أأن تكثف مبزيد من الرتكزي كام جيب مواصةل اس تكشاف التغﻴريات التحويﻠﻴة.
ومن الرضوري ذلكل أأن تس متر مجﻴع مكوانت احلركة يف الاستامثر والالزتام .أأما حتسني االملام بتعزيز التنس ﻴق والتعاون بني مكوانت
احلركة ،وتشﺠﻴع التغﻴري املالمئ يف اذلهنﻴات ،ومجع ا ألدةل عن احراز تقدم يف التنس ﻴق داخل احلركة ،جفمﻴعها خطوات أأساس ﻴة لﻠحفاظ
عىل الزمخ االجيايب اذلي تودله معﻠﻴة تعزيز التنس ﻴق والتعاون بني مكوانت احلركة.
ويقرتح أأن نسري قدم ًا يف العمل اذلي س ﻴﺠري من الن وحىت جمﻠس املندوبني  ،2019برتكزي أأقوى وتبع ًا لهﻴلك اداري أأبسط و أأخف.
وجيب أأيض ًا أأن تس متر احلركة يف الاستامثر يف حتسني تقدميها لﻠخدمات وادلمع يف جماالت مثل ا ألمن ،والﻠوجستية ،وحشد املوارد ،ويه
جماالت ذات تأأثريات حممتةل كبرية عىل معﻠﻴات احلركة ،ومردود املال املنفق ،واملصداقية ،ا ألمر اذلي يؤثر يف الهناية يف العمل امجلاعي
لﻠحركة من أأجل مساعدة لﻠساكن املترضرين.
تﻠخﻴص ًا للك ذكل ،ميكن القول أأن التقدم احملرز من خالل تنفيذ معﻠﻴة تعزيز التنس ﻴق والتعاون بني مكوانت احلركة أأاتح بناء قاعدة متﻴنة
من اخلربات س توفر ،اىل جاﻧب روح العمﻠﻴة ،الزمخ الالزم ملواهجة العوائق أأمام التنس ﻴق الفعال لﻠحركة وتعزيز مس توى معل احلركة
واتساع ﻧطاقه .واكن السعي اىل حتقيق التنس ﻴق ا ألمثل يف احلركة يشلك حتد ًاي مالزم ًا لﻠعديد من العمﻠﻴات طوال عرشات الس نني ،وقد
أن ا ألوان الﻴوم و أأكرث من أأي وقت مىض ،لرتس ﻴخ التقدم احملرز ووضع احلركة يف موقع الش بكة االنساﻧﻴة املثىل.
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تعزيز التنس ﻴق والتعاون بني مكوانت احلركة
تقرير عن خطة العمل لعايم 2017-2016

بﻴان الهدف العام :زايدة التأأثري االنساين لﻠحركة ادلولﻴة لﻠصﻠﻴب ا ألمحر والهالل ا ألمحر زايدة كبرية من خالل حتسني التنس ﻴق والتعاون قبل و أأثناء وبعد معﻠﻴات الطوارئ الكربى
الهدف  :1االملام ابالطار التنظميي لتنس ﻴق أأعامل احلركة ،وتطبﻴقه بروح التاكمل والثقة بفضل ألﻴات التنفيذ والتأأهب والتدريب املالمئة
النتاجئ
الغاية
اخملرجات
احلصائل
االجراء
ﻧقوم الﻠﺠنة ادلولﻴة والاحتاد ادلويل • حتديد التحدايت والثغرات • اس تخالص دروس قامئة عىل ادراج النتاجئ الرئيس ﻴة يف التقرير ابس تثناء تعﻠﻴقات عامة من جاﻧب احدى امجلعﻴات
و أأوجه عدم الامتسك (التنافر) ا ألدةل ،مبا يف ذكل معﻠﻴات التقيمي املقرر عرضه عىل جمﻠس الوطنﻴة ،مل تقدم أأية أأدةل عن اعاقة االطار التنظميي
وامجلعﻴات الوطنﻴة بتوثﻴق
أ
لتنس ﻴق احلركة .بيامن أكد تقيامين أﻧﻴان الس تجابة
املندوبني عام .2017
التحدايت والنجاحات اليت تواهجها
والنجاحات احملمتةل ،وتدعمي الفوري املشرتك.
احلركة يف اكوادور ،وهاييت ،جناح التنس ﻴق يف احلركة
أأثناء تنفيذ االطار التنظميي يف
ذكل اب ألدةل؛
وحتس نه ووجود رغبة واحضة يف احرتام ا ألدوار
حاالت الطوارئ الكربى.
• أأمثةل عىل الكيفية اليت يسهِّّل
ّ
واملسؤولﻴات عىل النحو الوارد يف االطار التنظميي.
هبا االطار التنظميي فعالﻴة
كام أأشري اىل أأن من املمكن تعزيز التوعﻴة ابالطار
التنس ﻴق والتعاون بني
التنظميي.
مكوانت احلركة أأو يعرقﻠها.
تواصل الﻠﺠنة ادلولﻴة والاحتاد • تسهﻴل تطبﻴق االطار التنظميي • أأداة التنس ﻴق التشغﻴيل داخل نرش أأداة التنس ﻴق التشغﻴيل ابلرمغ من القبول بأأداة التنس ﻴق التشغﻴيل يف
داخل احلركة وتطبﻴقها يف التأأهب ،جيب تنقيح مجموعة ا ألدوات وتبس ﻴطها
ادلويل تطوير أأداة التنس ﻴق
بواسطة أأداة بس ﻴطة وسهةل احلركة.
س ﻴاقات الطوارئ الكربى قبل الخضاعها لالختبار يف حاالت الطوارئ الكربى ،أأو
التشغﻴيل داخل احلركة ،لﻠمساعدة
الاس تخدام؛
حﻠول اكﻧون الثاين  /يناير ادراهجا يف التدريب عىل التنس ﻴق يف احلركة .ويعود
عىل احلوار حول توزيع املسؤولﻴات • زايدة مس توى الثقة ﻧتيجة
التأأخر يف التحرك حنو اس تخداهما اىل التعقيد
.2017
يف حاالت الطوارئ الكربى (فامي
لزايدة القدرة عىل التنبؤ.
املستشف يف الوثﻴقة ا ألصﻠﻴة.
يتعﻠق ابلتأأهب واملواهجة) ،واختبار
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ا ألداة ميداﻧﻴ ًا وتكيﻴفها وفق ًا ذلكل.
قيام الﻠﺠنة ادلولﻴة والاحتاد ادلويل
مبشاركة امجلعﻴات الوطنﻴة،
ابالشرتاك يف اﻧتاج منوذج تدرييب
وفيديو بشأأن التنس ﻴق والتعاون
بني مكوانت حاالت الكوارث
الكربى (مبا يف ذكل االطار التنظميي
لتنس ﻴق احلركة ،وا ألدوات
واللﻴات املتاحة).

• تقدمي تفسري الطار التنس ﻴق
داخل احلركة مبصطﻠحات سهةل؛
• حتسني املعرفة والفهم بشأأن
تنس ﻴق احلركة وا ألدوات
واللﻴات املتاحة.

• اﻧتاج فيديو عن احلركة ابلﻠغات
االجنﻠزيية واالس باﻧﻴة والفرنس ﻴة
والعربﻴة؛
• ادراج تنس ﻴق احلركة من أأجل
القادة التنفيذيني ابلﻠﺠنة ادلولﻴة
لﻠصﻠﻴب ا ألمحر ،والاحتاد ادلويل
وامجلعﻴات الوطنﻴة يف مناذج
التدريب املوجودة (احلشد ادلويل
والتأأهب لﻠعمل ،ومركز املعﻠومات
والرصد ،اخل).

نرش الفيديو املنتج داخل احلركة اﻧتاج فيديو تروجيﻴة تصف البيئة التشغﻴﻠﻴة اليت
قبل حﻠول اكﻧون الثاين  /يناير تعمل فهيا مكوانت احلركة وتقدم دوافع لتعزيز
التنس ﻴق والتعاون بني مكوانت احلركة.
2017؛
مشاركة  ٪40من قادة العمﻠﻴات
يف ادلورات التدريبية قبل حﻠول اضافة وحدات تدريبية عن تعزيز التنس ﻴق والتعاون
اكﻧون الثاين  /يناير  .2017بني مكوانت احلركة ،فض ًال عن عنارص أأخرى ،اىل
التدريب اخلاص ابحلشد ادلويل والتأأهب ،وادلورات
التعريفية اخملصصة لﻠقادة التنفيذيني يف احلركة .وجيري
حالﻴ ًا اس تكشاف تدريبات أأكرث قابﻠﻴة لﻠتكيّف.

الهدف  :2دمع امجلعﻴة الوطنﻴة لﻠبدل املترضر يف دورها طوال فرتة اس تجابة احلركة وبعدها.
الغاية
اخملرجات
احلصائل
االجراء
تطوير مكوانت احلركة لهنج • أأن يكون هنج احلركة أأكرث كفاءة • تنامغ أأنشطة بناء القدرات مع انهتاء احلركة ،حبﻠول عام ،2017
من تطوير اتفاق احلركة من أأجل
مشرتك لبناء قدرات امجلعﻴات ومتاساكً ،وممك ًال لهنﺠها املعين الس ﻴاقات ذات الصةل.
بناء القدرات فامي ال يقل عن 15
الوطنﻴة يف جمال القيادة التنفيذية ببناء قدرات امجلعﻴات الوطنﻴة
س ﻴاق ًا من الس ﻴاقات املرحج أأن
والتنس ﻴق.
عىل املس توى القطري.
تشهد اس تجابة واسعة عىل ﻧطاق
احلركة.

مراجعة التقدمي املوحد لالطار التنظميي وجعهل متاح ًا.

النتاجئ
بعد اختﻴار "اخملتربات" القطرية لتعزيز التنس ﻴق
والتعاون بني مكوانت احلركة ،مت التوصل اىل هنج
مشرتك لبناء قدرات امجلعﻴات الوطنﻴة يف ثالثة بدلان
من اخملتربات القطرية امخلسة(الفﻠبني ،وجنوب
السودان ،و أأوكراﻧﻴا) .وجتدر االشارة اىل أأن الرتكزي
عىل اخملتربات القطرية الثبات التفاعل بني خمتﻠف
اللﻴات بدالً من العمل يف س ﻴاقات معزوةل ،اكن
خياراً متعمداً.
قيام الﻠﺠنة ادلولﻴة والاحتاد ادلويل • زايدة الامتسك والكفاءة يف تنفيذ • تنامغ وتناسق أأدوات بناء القدرات .اس تعراض ا ألدوات ا ألساس ﻴة لبناء لوحظ ،خالل اس تعراض ا ألدوات والعمﻠﻴات القامئة
القدرات دلى الاحتاد ادلويل دلى الﻠﺠنة ادلولﻴة والاحتاد ادلويل وامجلعﻴات
وامجلعﻴات الوطنﻴة ابس تعراض خطط بناء القدرات؛
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أأدواهتم/معﻠﻴاهتم ا ألساس ﻴة املعنﻴة • تواصل احلوار حول أأدوات
ببناء القدرات من أأجل حتقيق ومعﻠﻴات بناء القدرات.
التنامغ والتاكمل ،مبا يف ذكل خطط
تدبري املوارد الالزمة لبناء القدرات.

والﻠﺠنة ادلولﻴة وامجلعﻴات الوطنﻴة
قبل حﻠول عام .2017

ُجتري مكوانت احلركة ممارسة • متاسك خطط احلركة لﻠمواهجة
الس تخالص ادلروس عىل أأساس وارتاكزها عىل تقيمي الاحتﻴاجات
اخلطط القطرية السابقة واجلارية املتفق عﻠﻴه ،وقدرات امجلعﻴات
(عىل سبيل املثال ألزمة سورية الوطنﻴة ،والتاكمل بني مكوانت
كلك ،واعصار هااين ابلفﻠبني ،احلركة؛
وزلزال ﻧيبال) ،ومواصةل تطوير • دمع دور امجلعﻴات الوطنﻴة،
هنج "اخلطة القطرية لﻠحركة".
واس تقاللها .وتركها بعد انهتاء
معﻠﻴة اس تجابة احلركة أأقوى مما
اكﻧت عﻠﻴه قبﻠها؛
• زايدة فرص وحوافز امجلعﻴة
الوطنﻴة املشاركة من أأجل دمع
امجلعﻴة الوطنﻴة املضﻴفة بطريقة
منسقة.
الهدف  :3تكيﻴف اس تجابة احلركة لﻠس ﻴاق لزايدة اجلدوى والفعالﻴة
احلصائل
االجراء
يف الس ﻴاقات اليت ال توجد فهيا • تصممي وتنفيذ مواهجة احلركة
اتفاقات أأو خطط طوارئ قطرية ،حلاالت الطوارئ الكربى بشلك
ترشع مكوانت احلركة يف
يتناسب مع الس ﻴاق ،ومتفق

• توثﻴق ادلروس املس تخﻠصة ،عرض تقرير بشأأن ادلروس
وتشاطرها ،وتطبﻴقها يف الس ﻴاق املس تخﻠصة عىل جمﻠس املندوبني
لعام 2017؛
املقبل؛
• وجود منوذج وقالب و أأمثةل للك اس تخدام قالب اخلطة القطرية
لﻠحركة يف ما ال يقل عن 10
خطة قطرية لﻠحركة.
س ﻴاقات حبﻠول عام .2017

الوطنﻴة ،أأن هناك عدة أأدوات تقيمي جيدة التناسق
ومعروفة ،و أأن ليس من الرضوري القيام ابملزيد من
الرتش ﻴد لها .ويبقى من املطﻠوب املشاركة يف وضع
تدريب استبايق ملوظفي امجلعﻴات الوطنﻴة خاصة عىل
مس توى املﻴدان يف حال مواهجهتم حلاالت قد يُطﻠب
مهنم فهيا تويل أأدوار ومسؤولﻴات التنس ﻴق.
يف الفﻠبني ،وجنوب السودان ،و أأوكراﻧﻴا ،البدء
مبناقشات حول اخلطط القطرية لﻠحركة وصﻴاغة
خطط تشمل هنج ًا مامتساك ً لبناء القدرات .و ّتبني من
هذه اجلهود املبذوةل لوضع خطة قطرية لﻠحركة أأهنا
تشلك دافع ًا لﻠتحيل ابلشفافية والتفامه والاحرتام
املتبادل.
وسوف ي ُ ّطور منوذج قابل لﻠتكيﻴف بناء عىل ادلروس
املس تخﻠصة من هذه املبادرات التﺠريبية املتنوعة.

النتاجئ
الغاية
اخملرجات
منذ بداية عام  ،2016توقيع أأو حتديث  18اتفاق
• ابرام أأو حتديث اتفاقات تنس ﻴق حبﻠول هناية عام  ،2017يوجد
احلركة و /أأو مذكرات تفامه ثالثﻴة دلى ما ال يقل عن  25س ﻴاق ًا ،من اتفاقات تنس ﻴق احلركة .وقد ﻧ ُفذت اس تجاابت
من الس ﻴاقات اليت يرحج أأن تشهد لﻠحركة منسقة تنس ﻴق ًا جيداً يف هاييت ،وغابون،
و /أأو خطط طوارئ.

20

CD/17/5

عﻠﻴه بشلك جامعي؛
مناقشات من أأجل ابرام اتفاقات
من شأأهنا أأن تسهل تصممي وتنفيذ • زايدة مس توى الثقة ﻧتيجة لزايدة
اس تجابة احلركة مبا يتناسب مع
االتصاالت واملبادالت وممارسات
الس ﻴاق (ابس تخدام  /ابختبار
التخطﻴط امجلاعي.
أأداة التنس ﻴق التشغﻴيل داخل
احلركة).
أأما يف الس ﻴاقات اليت توجد فهيا
اتفاقات وخطط طوارئ قطرية،
فيﺠري مناقشة وحتديث هذه
االتفاقات أأو اخلطط بشلك
دوري.
الهدف  :4حتسني تأأهب احلركة لالس تجابة بشلك جامعي حلاالت الطوارئ الكربى.
اخملرجات
احلصائل
االجراء
اضطالع مكوانت احلركة يف
• زايدة االملام بقدرات احلركة • حتديد قدرات احلركة حسب
س ﻴاقات حمددة بشلك جامعي،
ومصاحلها تتيح حتديد أأولوايت الس ﻴاق استناد ًا اىل قالب متفق
ويفضل أأن يكون ذكل كﺠزء من
هنج احلركة بكفاءة (مبا يف ذكل عﻠﻴه.
خطة الطوارئ ،بتحديد قدرات
من خالل حتديد الثغرات).
(اخلربة ،وا ألصول ،واملوارد)،
ومصاحل ،و أأنشطة مجﻴع مكوانت
احلركة عىل الصعﻴدين القطري
واالقﻠميي.
قيام الﻠﺠنة ادلولﻴة والاحتاد
• زايدة االملام بقدرات احلركة • التطوير املشرتك لالختصاصات
ادلويل وامجلعﻴات ادلولﻴة
ومصاحلها تتيح حتديد أأولوايت املعنﻴة بتطوير أأداة عاملﻴة.

وغامبﻴا ،والمين ،وجنوب السودان ،والصومال،
اس تجابة عىل ﻧطاق احلركة،
اتفاقات تنس ﻴق احلركة جديدة أأو وﻧﻴجرياي ،واكوادور ،وفيﺠي ،والفﻠبني ،وبنغالدش،
حمدَّثة ،تمكﻠها خطط طوارئ ذات وميامنار ،وبريو ،وغاان ،والعراق ،وغﻴنيا.
صةل.

النتاجئ
الغاية
حبﻠول هناية عام  ،2017يكون قد بد أأ وضع خطط الطوارئ اخلاصة ابحلركة أأو هو جار
مت حتديد قدرات ومصاحل و أأنشطة يف أأرمينﻴا ،و أأذربﻴجان ،وسريالﻴون ،ولﻴرباي ،وحتديد
القدرات هو جزء ال يتﺠز أأ من هذا العمل .اضافة اىل
احلركة يف ما ال يقل عن 5
ذكل ،بد أأ وضع اخلريطة ا ألولﻴة لﻠس ﻴاقات اليت
س ﻴاقات.
س ﻴكون تنفيذ خطة الطوارئ ممكن ًا فهيا .كام جيري
صﻴاغة مذكرة توجهيﻴة دلمع الفرق العامةل يف البدلان
اليت تقوم بوضع خطة طوارئ خاصة ابحلركة.
توصﻴات حمددة لﻠخطوات املقبةل
املعنﻴة مبجﻠس املندوبني

العمل جار لتحقيق التناسق من أأجل تقامس مجموعات
بﻴاانت احلركة فامي بني الاحتاد ادلويل والﻠﺠنة ادلولﻴة

21

CD/17/5

ابس تكشاف املفهوم واملعﻠامت
املعنﻴني بأأداة عاملﻴة لتحديد
القدرات وبوابة الكرتوﻧﻴة عاملﻴة
مشرتكة لتشاطر املعﻠومات.

قيام الﻠﺠنة ادلولﻴة والاحتاد
ادلويل ،ابلتشاور مع امجلعﻴات
الوطنﻴة ،ابالشرتاك يف تنقيح
أأدوات التنس ﻴق الرئيس ﻴة عىل
النحو املناسب (عىل سبيل
املثال ،تنقيح القالب واملذكرة
التوجهيﻴة املعنﻴني ابتفاقات تنس ﻴق
احلركة) واضفاء الصبغة الرُسﻴة
عىل مقرتح مجموعة أأدوات احلركة.
قيام اخلرباء ا ألمنﻴني دلى الﻠﺠنة
ادلولﻴة والاحتاد ادلويل ،ابلتشاور
مع امجلعﻴات الوطنﻴة ،ابس تعراض
الرتتيبات ا ألمنﻴة لﻠحركة املعنﻴة

هنج احلركة عىل املس توى العاملي
بكفاءة.

لعام .2017

وامجلعﻴات الوطنﻴة.
انشاء بوابة عامة لتشاطر املعﻠومات يتجاوز جمال
نشاط تعزيز التنس ﻴق والتعاون بني مكوانت احلركة
وميكن اعتباره مرشوع ًا منفص ًال.

• تكيﻴف أأدوات احلركة مع املامرسة • ااتحة مجموعة أأدوات احلركة الاكمةل .نرش مجموعة أأدوات احلركة قبل
هناية عام .2016
الراهنة املمتثةل يف تنس ﻴق احلركة
يف حاالت الطوارئ الكربى.

• ادارة ل ألمن  /السالمة أأكرث • اس تعراض الرتتيبات ا ألمنﻴة عرض اطار الرتتيبات ا ألمنﻴة
متاساكً وفعالﻴة يف العمﻠﻴات لﻠحركة ،مبا يف ذكل قامئة اخلﻴارات لﻠحركة عىل جمﻠس املندوبني لعام
.2017
و أأفضل املامرسات.
املﻴداﻧﻴة.

بدت املواقع املصغرة اخلاصة بأأدوات معﻴنة (مجموعة
أأدوات املساعدات النقدية يف حاالت الطوارئ،
ومجموعة أأدوات التنس ﻴق يف احلركة املتاحة عىل
الاﻧرتﻧت) اخلﻴار ا ألفضل الاتحة الوصول الفوري اىل
ا ألدوات املشرتكة الس تجابة احلركة.
اس تكامل مراجعة مجموعة ادوات احلركة وتنقيحها.
مجموعة أأدوات احلركة املتاحة وسهةل املنال يف موقع
مصغر ،أأصبحت متاحة وميكن الاطالع عﻠهيا ،ويه
تتضمن مجﻴع ا ألدوات والامنذج والتوجهيات ذات
الصةل .ويُعترب أأن من املمكن توفري تطبﻴق يتاح عىل
ا ألهجزة احملموةل.

اس تعراض الرتتيبات ا ألمنﻴة لﻠحركة واالتفاق عىل
توضﻴح اتفاقات ادارة ا ألمن بأأكرب قدر ممكن.
بدء العمل لرتش ﻴد أأدوات ادارة ا ألمن والتدريبات،
وتوقع مواصﻠته.
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ابلعمﻠﻴات الكربى.
اجامع عىل مواصةل العمل العامتد طرق ومصطﻠحات
مشرتكة لتقيمي اخملاطر عىل السالمة وا ألمن .اجراء
دراسة جدوى ملعرفة ما اذا اكن من املمكن تكيﻴف
منرب معﻠومات ادارة ا ألمن اخلاص ابلﻠﺠنة ادلولﻴة وفق ًا
حلاجات الاحتاد ادلويل وامجلعﻴات الوطنﻴة.
اس تعراض أأطر أأمن لﻠحركة يف أأربع س ﻴاقات تشغﻴﻠﻴة
(أأفغانس تان ،وهاييت ،وجنوب السودان)
مواصةل الﻠﺠنة ادلولﻴة والاحتاد • تقدمي خدمات احلركة مبزيد من • حتديد فرص تقدمي اخلدمات ادراج النتاجئ  /اخلربات املمكنة يف بدء الﻠﺠنة ادلولﻴة والاحتاد ادلويل وامجلعﻴات الوطنﻴة
املشرتكة ،وايقافها عند الاقتضاء .التقرير املقرر عرضه عىل جمﻠس ابلسعي ،من خالل فرق العمل ،اىل حتقيق ﻧتاجئ
ادلويل وامجلعﻴات الوطنﻴة
الفعالﻴة والكفاءة الاقتصادية.
مﻠموسة يف حتسني قدرات امجلعﻴات الوطنﻴة ،وادلمع
املندوبني عام .2017
الس تكشاف جدوى تقدمي
الﻠوجس يت لربامج التحويالت النقدية ،والتخزين،
اخلدمات املشرتكة داخل احلركة.
والرشاء.
مواصةل الﻠﺠنة ادلولﻴة والاحتاد • قدرة احلركة عىل تقدمي ادلمع • مواصةل اس تكشاف الفرص عىل ادراج النتاجئ  /اخلربات املمكنة يف أأكد الاحتاد ادلويل والﻠﺠنة ادلولﻴة أأن ألﻴات التدخل
التقرير املقرر عرضه عىل جمﻠس الرسيع تتضمن اجلواﻧب ا ألساس ﻴة من معﻠﻴة تعزيز
ادلويل وامجلعﻴات الوطنﻴة
الرسيع يف العمﻠﻴات الكربى مبزيد النحو احملدد.
التنس ﻴق والتعاون بني مكوانت احلركة ،الس امي القمة
املندوبني عام .2017
الس تكشاف جدوى تنامغ القدرة
من التنامغ والفعالﻴة.
املصغرة ،واالتصاالت املشرتكة ،ووظﻴفة التنس ﻴق يف
عىل التدخل الرسيع (عىل سبيل
احلركة .ويسعى الاحتاد ادلويل والﻠﺠنة ادلولﻴة اىل
املثال ،وحدات مواهجة الطوارئ،
حتقيق تناسق قدرات الاس تجابة يف جمال التدخل
وحدات الاﻧتشار الرسيع ...اخل)
الرسيع من أأجل حتسني قدرة احلركة عىل الاس تجابة
برسعة وهمنﻴة يف مجموعة واسعة من ا ألزمات اخملتﻠفة.
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الهدف  :5سعي احلركة بشلك جاد من أأجل مواهجة حاالت الطوارئ الكربى بطريقة منسقة ،مع الرتكزي بوجه خاص عىل الساعات ا ألوىل التالﻴة لوقوع حاةل الطوارئ.
النتاجئ
الغاية
اخملرجات
احلصائل
االجراء
حبﻠول هناية عام  ،2017يكون قد اﻧعقاد مقم مصغرة يف لك من هاييت ،واﻧدوانس ﻴا،
زايدة مس توى الثقة
عقد مقة مصغرة رفيعة املس توى يف •
أ
جرى عقد مقة مصغرة  /اصدار وجنوب السودان ،وبنغالدش ،والفﻠبني ،تأكدت من
مثان
وحتسن التنس ﻴق بسبب االتفاق
غضون أأول أأربع ٍ وعرشين اىل ٍ
ُّ
خاللها فائدة مفهوم القمة املصغرة مع السعي أأيض ًا اىل
بﻴان مشرتك (عىل سبيل
و أأربعني ساعة تيل وقوع ا ألزمة (مقة عىل توزيع املسؤولﻴات بشلك
الاختبار) يف  ٪75من حاالت حتسني املفهوم .اﻧعقاد اجامتعات شبهية ابلقمم املصغرة
افرتاضﻴة أأو حضورية) ،يﻠهيا واحض؛
الطوارئ اجلديدة الكربى ،واجراء يف غامبﻴا ،والس نغال ،وغابون ،أأمنت جناح اس تجابة
اصدار بﻴان مشرتك.
احلركة.
ممارسة اس تخالص ادلروس.
مواصةل الﻠﺠنة ادلولﻴة والاحتاد • زايدة الرغبة يف التنس ﻴق ويف • اس تخالص ادلروس  /التقيمي حبﻠول هناية عام  ،2017يكون قد صﻴاغة مذكرة توجهيﻴة وقامئة مرجعﻴة لﻠقمة املصغرة
ادلويل تطوير مفهوم القمة املصغرة تنفيذه ،مبا يف ذكل تقامس الفوري املشرتك اذلي جتريه الﻠﺠنة جرى عقد مقة مصغرة  /اصدار وتقاُسها مع امجلعﻴات الوطنﻴة يف يولﻴو .2016
وشلك ذكل قاعدة لﻠمناقشات يف احلاالت املذكورة
ادلولﻴة والاحتاد ادلويل مع الرتكزي بﻴان مشرتك (عىل سبيل
استناد ًا اىل اخلربات وادلروس املسؤولﻴات.
أأعاله و أأثبت جدواها.
عىل تنس ﻴق احلركة يف مرحةل الاختبار) يف  ٪75من حاالت
املس تخﻠصة.
الطوارئ اجلديدة الكربى ،واجراء
الاس تجابة
ممارسة اس تخالص ادلروس.
مت حتديد دور مسؤول التنس ﻴق يف احلركة
• زايدة مس توى الثقة بني مكوانت • اس تخالص ادلروس بشأأن نرش حبﻠول عام  ،2017يكون قد
قيام الﻠﺠنة ادلولﻴة والاحتاد
ومسؤولﻴاته يف وثﻴقة الاختصاصات اخلاصة هبذا
احلركة ،ويف ألﻴات التنس ﻴق مسؤويل تنس ﻴق احلركة يف حاالت جرى نرش مسؤويل تنس ﻴق
ادلويل اىل جاﻧب امجلعﻴات
احلركة يف حاةل طوارئ الكربى ،املنصب ممكةل بوثﻴقة حتدد املعايري االدارية .وس توضع
الوطنﻴة بوضع تصور ملفهوم نرش
الطوارئ الكربى.
احلركة؛
وعرض تقرير تقيميي مع توصﻴات خالل جمﻠس املندوبني  2017قامئة بأأسامء هؤالء
مسؤويل تنس ﻴق احلركة ،واختبار • زايدة مس توى التنس ﻴق والكفاءة
عىل جمﻠس املندوبني عام  .2017املسؤولني .وتتعﻠق اماكﻧﻴة الاختبار مبناس بات النرش
ذكل النرش بغرض خدمة املصاحل
بشأأن اس تجابة احلركة.
القادمة حيث يمت حيهنا اختبار فعالﻴة املنصب
املشرتكة لﻠحركة يف حاالت
ومالءمته واس تخالص ادلروس.
الطوارئ الكربى.
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الهدف  :6تعزز احلركة من ماكنهتا بشلك ف َّعال من خالل تقدمي رسائل قوية ومامتسكة ،وتعظمي اماكانت االتصاالت دلى لك مكون من مكوانهتا ،وتعزيز الصورة العامة لﻠحركة أأثناء حاالت الطوارئ الكربى.
النتاجئ
الغاية
اخملرجات
احلصائل
االجراء
• تعزيز قدرة مكوانت احلركة عىل • اطار لالتصاالت يف حاالت جتريب ألﻴات االطار يف حاالت اصدار بﻴاانت مشرتكة بعد وقوع كوارث يف ميامنار،
قيام الﻠﺠنة ادلولﻴة والاحتاد
الطوارئ الرئيس ﻴة الكربى طﻴةل وبريو ،واﻧدوﻧيس ﻴا ،وجنوب السودان ،وهاييت،
ادلويل ،ابلتشاور مع امجلعﻴات
تقدمي خدمة االتصاالت العامة يف الطوارئ الكربى.
وصﻴاغة خطاب شامل لﻠحركة خبصوص حاةل اجلفاف
عايم  2016و.2017
الوطنﻴة ،مبواصةل تطوير واختبار
حاالت الطوارئ الكربى بشلك
يف أأفريقيا مبا يف ذكل المين وﻧﻴجرياي.
اطار لالتصاالت دلى احلركة يف
مشرتك أأو منسق؛
عالوة عىل ذكل ،تقدمي املوقف املشرتك لﻠﺠنة ادلولﻴة
حاالت الطوارئ الكربى ،حيدد • زايدة التأأثري واملصداقية
والاحتاد ادلويل يف املومترين املعنﻴني ابعالن التربعات
ألﻴات التنس ﻴق واختاذ القرارات
والتواصل مع امجلهور املس هتدف.
من أأجل سوراي والمين.
وخمططات التحقق من الصالحية،
وا ألدوار واملسؤولﻴات.
قيام أأقسام االتصاالت يف الﻠﺠنة • زايدة قدرة مكوانت احلركة عىل • بوابة الكرتوﻧﻴة لتشاطر املعﻠومات؛ حتديد مفهوم ومعﻠامت البوابة اس تكامل اجراءات تشغﻴل موحدة وقوامئ مرجعﻴة
ادلولﻴة والاحتاد ادلويل وامجلعﻴات تقدمي خدمة االتصاالت العامة يف • قامئة حفص مرجعﻴة الجنازات فامي االلكرتوﻧﻴة لتشاطر املعﻠومات قبل التصاالت احلركة .ااتحة ارشادات الرشاك اجملمتعات
هناية عام  ،2016وانشاء البوابة احملﻠﻴة واملساءةل يف يناير  2017من أأجل اختبارها.
الوطنﻴة املشاركة بتطوير أأدوات
حاالت الطوارئ الكربى بشلك يتعﻠق ابالتصاالت؛
وسيمت تعديﻠها عند الاقتضاء بعد فرتة الاختﻴار.
• منوذج السرتاتﻴﺠﻴة االتصاالت دلى خالل عام 2017؛
مشرتكة لالتصاالت يف حاالت
مشرتك أأو منسق؛
الطوارئ الكربى ،ويشمل ذكل • زايدة التأأثري واملصداقية احلركة؛
ااتحة قامئة حفص مرجعﻴة ،وقالب،
مرحةل التأأهب.
والتواصل مع امجلهور املس هتدف • .اجراءات تشغﻴل مو َّحدة؛
• ارشادات من أأجل ارشاك اجملمتعات وارشادات ،واجراءات تشغﻴل
مو َّحدة قبل هناية عام ،2016
احملﻠﻴة.
وجيري تطبﻴقها حىت هناية عام
.2017
• زايدة قدرة رشاكء احلركة عىل دمع • حتديد القدرة املشرتكة لﻠتدخل ادراج النتاجئ والتوصﻴات يف التقرير اعارة املوظفني املسؤولني عن االتصاالت يف الﻠﺠنة
قيام الﻠﺠنة ادلولﻴة والاحتاد
املقرر عرضه عىل جمﻠس املندوبني ادلولﻴة اىل الاحتاد ادلويل يف فيﺠي.
ادلويل ،وامجلعﻴات الوطنﻴة ذات
صورة وماكﻧة حركة الصﻠﻴب الرسيع وجاهزيهتا لﻠتنفيذ؛
موقف احلركة من مشاركة اجملمتع احمليل يف ﻧﻴجرياي.
ا ألمحر والهالل ا ألمحر من خالل • يف غضون ذكل ،جيري تنس ﻴق عام .2017
القدرات املتاحة ،ابس تكشاف
س بل تطوير قدرة مشرتكة
االتصاالت ،مع احلفاظ عىل القدرة عىل التدخل الرسيع لكام اكن
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لﻠتدخل الرسيع ،وهممة تنس ﻴق
لﻠحركة معنﻴة ابالتصاالت يف
حاالت الطوارئ.

الهوية واملصاحل املنفردة للك
مكون.

ذكل ممكن ًا يف حاالت الطوارئ
الكربى.

الهدف  :7اتباع احلركة لهنج مامتسك ومتاكمل حلشد املوارد يف حاالت الطوارئ الكربى.
اخملرجات
احلصائل
االجراء
مواصةل الﻠﺠنة ادلولﻴة والاحتاد • ﻧداءات الطوارئ الكربى منسقة • اختبار منوذج احلركة لنداءات
ادلويل تطوير واختبار وصقل
ومتاكمةل ومزتامنة وخالﻴة من الطوارئ يف حاالت الطوارئ
املقبةل؛
منوذج احلركة بشأأن "ﻧداء الطوارئ التنافس ادلاخيل؛
املنسق" من أأجل حاالت
• زايدة الشعور ابملسؤولﻴة امجلاعﻴة • ممارسة اس تخالص ادلروس،
الطوارئ الكربى يف املس تقبل،
وحتسن المنوذج وتكيﻴفه.
عن العمﻠﻴات واخلضوع لﻠمساءةل
ُّ
ويشمل ذكل التواصل مع املاحنني
أأمام اجلهات املاحنة؛
وامدادمه ابلتقارير (مبا يف ذكل تتبع • زايدة حممتةل يف ا ألموال اخملصصة
املساعدات الثنائﻴة املنسقة).
الس تجابة احلركة بشلك عام.
قيام الﻠﺠنة ادلولﻴة والاحتاد
حتسن الاﻧطباع عن الكفاءة • حتديد منوذج النداء ورشوطه؛
• ُّ
ادلويل ،ابلتشاور مع امجلعﻴات
والامتسك والوضوح يف اس تجابة • قالب مذكرة التفامه  /االتفاق.
الوطنﻴة ،مبواصةل اس تكشاف
احلركة؛
جدوى اطالق ﻧداء دويل واحد • ،زايدة الشعور ابملسؤولﻴة امجلاعﻴة
يتضمن ا ألهداف وا ألنشطة
من حيث العمﻠﻴات واخلضوع
واملزياﻧﻴات املعنﻴة ابملكوانت
لﻠمساءةل أأمام اجلهات املاحنة؛
ا ألخرى.
• تزايد احامتل زايدة التربعات.
قيام الﻠﺠنة ادلولﻴة والاحتاد • اس تجابة احلركة بشلك متاكمل • حتديد التحدايت والفرص.
ادلويل ،ابلتشاور مع امجلعﻴات متام ًا يف حاالت الطوارئ الكربى؛
حتسن الاﻧطباع عن الامتسك
الوطنﻴة ،ابس تكشاف س بل • ُّ

الغاية
الانهتاء ،حبﻠول عام  ،2017من
اختبار منوذج احلركة لنداء
الطوارئ املنسق يف مجﻴع حاالت
الطوارئ اجلديدة الكربى.

النتاجئ
اكن مفهوم ﻧداء الطوارئ املنسق يس تخدم بشلك
مهنﺠي يف املايض مؤمن ًا بذكل التناسق والتاكمل فامي
بني النداءات املنفصةل (الصومال ،وكﻴنيا ،واثﻴوبﻴا
وبدلان أأخرى كذكل).

حتديد المنوذج ،وااتحة قالب مذكرة توقيع اتفاق متويل خاص بني الاحتاد ادلويل والﻠﺠنة
ادلولﻴة عام  2016حدد اطار النداءت ادلولﻴة
التفامه قبل هناية عام 2016؛
اختبار قالب مذكرة التفامه حبﻠول الواحدة .بعد ذكل ،خضع هذا املفهوم لالختبار يف
هاييت ،وﻧﻴجرياي ،والمين .وتُس تخدم ادلروس
عام .2017
املس تخﻠصة من هذه ا ألمثةل لصﻴاغة اجراءات تشغﻴل
موحدة تسهﻴ ًال لالس تخدام الصحﻴح لهذا المنوذج
وازاةل الثغرات.
ادراج التوصﻴات يف التقرير املقرر ﻧظراً اىل الثغرات اليت حددت أأص ًال يف النداء ادلويل
عرضه عىل جمﻠس املندوبني عام الواحد وﻧظراً اىل الرشط املس بق بتحقيق التنامغ
الاكمل لﻠنظم من أأجل الاﻧتقال اىل النداءات
.2017
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التحرك صوب اصدار ﻧداء مشرتك والوضوح واجلدوى يف س ﻴاق
ابلاكمل ،مبا يف ذكل التحدايت اس تجابة احلركة؛
والفرص وحتسني تنامغه مع النظم • اس مترار تزايد احامتل زايدة
اخلاصة به.
التربعات.
الهدف  :8اس تجابة احلركة قابةل لﻠتنبؤ هبا وختضع لﻠمساءةل ،مبقتىض القواعد واملعايري املتفق عﻠهيا.
الغاية
اخملرجات
احلصائل
االجراء
قيام الﻠﺠنة ادلولﻴة والاحتاد • زايدة الرتكزي عىل كﻴفية ضامن • اقرتاح مقدم من فريق معل مشرتك ادراج وسائل تعزيز املساءةل
ادلويل ،ابلتشاور مع امجلعﻴات املساءةل من أأجل تنس ﻴق احلركة .بشأأن وسائل تعزيز املساءةل والامتثال يف التقرير املقرر عرضه
عىل جمﻠس املندوبني عام .2017
الوطنﻴة ،ابس تكشاف وسائل
والامتثال عىل ﻧطاق احلركة.
تعزيز املساءةل والامتثال ،مبا يف
ذكل العنارص التالﻴة:
أأ) وضع حوافز من أأجل
ممارسات التنس ﻴق السﻠمية؛
ب) رصد وتعزيز الشفافية بشأأن
الالزتام ابلقواعد وبشأأن عدم
الامتثال؛
لتسوية
ج) ألﻴة
من
املنازعات/الزناعات
تنس ﻴق احلركة املعين
ابملنازعات.
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املشرتكة ( أأﻧظر التقيمي الالحق لأزمة كوسوفو)،
استبعدت فكرة اجراء دراسة جدوى .وسيمت
اس تكشاف ألﻴة بديةل يف نسق أخر الدماج مجﻴع
مكوانت احلركة يف ﻧداء واحد.
النتاجئ
قيام الﻠﺠنة ادلولﻴة والاحتاد ادلويل وامجلعﻴات
الوطنﻴة مبشاورات حول الامتثال للﻴات التنس ﻴق.
ويتصدى يف الواقع تنفيذ معﻠﻴة تعزيز التنس ﻴق
والتعاون بني مكوانت احلركة بشلك مبارش أأو غري
مبارش لبعض التحدايت احملددة املشار الهيا .وي ُ ّنظم
التقيّد بنظم التنس ﻴق يف اطار أأدوات املراقبة .أأما
التحدايت املتبقية فهيي عادة ظواهر ملشالك يف
الزناهة تؤثر يف الامتثال لقواعد التنس ﻴق وﻧظمه.
ولهذا يوىص مبعاجلة هذه التحدايت عرب معﻠﻴات
أأخرى أأكرث مشولﻴة.
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أولويات تعزيز التعاون والتنسيق داخل الحركة في  2017ـ  2019مع بيان األعمال والتأثيرات

تحسين المعرفة
والتدريب

تعزيز التعاون
والتنسيق داخل الحركة

األبجديات األولية
تكييف األدوات
ونشر أفضل الممارسات

وبناء العقليات

الرؤية
والمصداقية

مزيد من محاذاة
آليات االندفاع إلى
األمام

الوصول
والقبول
التأثير
اإلنساني

جذب المزيد من الموارد
لحاالت الطوارئ على
نطاق واسع

حشد الموارد

الدفع نحو األفضل
ببصمة الحركة

تعزيز الحوار
وبناء العقليات

التعلم من "نداء
دولي واحد" وتحسين
ذلك

فعالية التكلفة

زيادة التشغيل البيني
في مجال الخدمات
اللوجستية

الدعم والخدمات
)المسائل اللوجستية،األمن(

توضيح االتفاقات األمنية
وتبسيط التدريبات

تحسين التفاعل
حول مسألة األمن

