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الدولي لجمعیات الصلیب األحمر والھالل تقریر اللجنة الدولیة للصلیب األحمر واالتحاد 

تدابیره التكمیلیة وإشبیلیةتنفیذ اتفاق بشأن  األحمر
2009 حزیران -2007حزیران 

  
   لخصم
  

التي طرأت حدیثًا  في عملیات اإلغاثة الدولیة تدابیره التكمیلیة وإشبیلیةتواصل تنفیذ اتفاق 
لتطور األھم في تثبیت وتدعیم دور وتمثل ا. كما في العملیات الجاریة منذ فترة طویلة

لعملیات اإلغاثة، إما  كمركز )الجمعیة الوطنیة المضیفة(الجمعیة الوطنیة العاملة داخل بلدھا 
  .   التكمیلیةكشریك أساسي للوكالة الرائدة أو كوكالة رائدة، حسب ما تنص علیھ التدابیر 

  
ي العدید من عملیات اإلغاثة الدولیة، بما في  التنسیق استخدمت فعملیاتكما تم تطویر عدد من أدوات و

عملیة بدایة لدى " بیانات مشتركةل"ذلك أطر وآلیات التنسیق الخاصة بالحركة، واإلصدار المنتظم 
وثمة حاجة .  تكون متجانسة ویمكن التنبؤ بھاحاالت الطوارئلالحركة  یسھل مواجھةمما طوارئ جدیدة، 

تنفیذ واآللیات المالیة لضمان االستفادة المثلى من موارد الحركة  من العمل بخصوص طرق الإلى المزید
  . ین المتضررسكانلصالح ال

  
 إشبیلیةولم تنظم مكونات الحركة في السنتین األخیرتین سوى القلیل من الدورات التدریبیة حول اتفاق 

لموظفین الجدد كما ل المخصصة  التعریف دورات، ذلك أن ھذا الموضوع كان یدرج فيتدابیره التكمیلیةو
ولم یحرز تطبیق تدابیر التأھب .  المسؤولینفي دورات التدریب على إدارة الكوارث المخصصة للمدیرین

مذكرات تفاھم توضح مھام وضع  ـ ومن بین ھذه التدابیر مثًال ءسوى تقدم بطيالبلدان على مستوى 
 تدابیره التكمیلیة وإشبیلیةواتفاق ومسؤولیات مختلف مكونات الحركة وفقًا للنظام األساسي للحركة 

  . والتخطیط الذي تعتمده الحركة للطوارئ
  

 تحدیًا كبیرًا وثمة التعاون والتنسیق بین مكونات الحركة خالل العملیات الكبرى یشكلتنظیم وال یزال 
سینھ  وضمان تحفي شراكة اھتمام دائم للتنفیذ الكامل لسیاسات الحركة الخاصة بالعمل یالءإحاجة إلى 
  . وااللتزام بھ

  
:وتدعو التوصیات المدرجة في نھایة ھذا التقریر إلى

   
 ؛ومواجھتھاتھدف إلى التحضیر للتعاطي مع الطوارئ البلد أنشطة على مستوى
 
اتفاق على تنفیذ كمة داخل جمیع مكونات الحركة تدریب مدیري العملیات وأعضاء الھیئات الحا

؛تدابیره التكمیلیة وإشبیلیة
 

تقاسم الدروس المستخلصة والممارسات الجیدة المكتسبة من عملیات اإلغاثة الدولیة؛

 تحسین  في عملیات اإلغاثة الدولیة وتدابیره التكمیلیة وإشبیلیةإجراء استعراض لتنفیذ اتفاق
؛ طرقھا و المواردحشد مقاربات
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لتنفیذ عملیات اإلغاثة دعم الجمعیات الوطنیة المضیفة في إدارة مجموعة الشراكات الالزمة 

. الدولیة
  

المحتویات 

   المقدمة - 1
   النتائج - 2
   والتحدیات اإلنجازات - 3
 التوصیات- 4

   لحركة، باكستانالخاص باإطار التنسیق : المرفق
  
  
  المقدمة   - 1
  

 والھالل واالتحاد الدولي لجمعیات الصلیب األحمر) اللجنة الدولیة(أعدت اللجنة الدولیة للصلیب األحمر 
یونیو / حزیران  إلى2007یونیو / الذي یغطي الفترة من حزیران ھذا التقریر )االتحاد الدولي(األحمر 

فریق العمل المنشأ  ضمن اإلطار الذي حدده تدابیره التكمیلیة وإشبیلیةاتفاق  التقریر تنفیذ تناولوی. 2009
 6والذي تم تحدیثھ لیشمل أحكام القرار  2009 و2005دوبین للفترة ما بین لمجلس المن 8القرار بموجب 

  . إشبیلیةاتفاق  تنفیذ شأن ب2007مجلس المندوبین عام الذي اعتمده 
  

 یدرج و، في الفترة المذكورةأجریتجدیدة عملیات إغاثة دولیة برزت في  التقریر مسائل ناقشكما ی
وء على جمیع التوجھات والتحدیات ویسلط التقریر الض.  الجاریة حالیًاالتحلیل عملیات اإلغاثة الدولیة

التي شھدتھا ھذه الفترة والدروس المستخلصة وأفضل الممارسات استنادًا إلى أھم عملیات اإلغاثة الدولیة 
  ). الصین وھایتيومیانمار، وغزة، وباكستان، وجورجیا، وكینیا، (

  
   النتائج   - 2
  
   تدابیره التكمیلیة وإشبیلیةاتفاق تنفیذ   1- 2
  

زلزال الصین، ( عملیات اإلغاثة الدولیة في حاالت الطوارئ المستمرة والجدیدة تنظیملحركة واصلت ا
كینیا، أعمال وھایتي، العواصف االستوائیة؛ و الجنوبیة؛ ایأوسیتجورجیا، النزاع المسلح في وسیشوان؛ 

؛ واألزمة عدائیةعملیات التكثیف الباكستان، ومیانمار، اإلعصار نرجس؛ والعنف التي تلت االنتخابات؛ 
 تدابیره التكمیلیة وإشبیلیةاتفاق كر وقد ُذ. تدابیره التكمیلیة وإشبیلیةاتفاق ، وفقًا لمبادئ وأحكام )في غزة

كما تم ذكر .  الحركة للعملیات الجدیدةاي وضعتھتالتنسیق ال ترتیباتتصف التي " البیانات المشتركة"في 
.ت اإلغاثة الدولیة في الفترة المذكورةفي معظم النداءات التي غطت عملیاتفاق اال
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، التكمیلیةومن أھم التطورات التي شھدتھا فترة السنتین إلى أربع سنوات الماضیة، منذ اعتماد التدابیر 

ترتیبات التنسیق التي أعدتھا الحركة إلدارة في  1الدور المركزي للجمعیة الوطنیة المضیفةتعزیز 
ووضعت اللجنة الدولیة واالتحاد الدولي . التكمیلیةدت في التدابیر كما ور عملیات اإلغاثة الدولیة

ممارسات مشتركة لضمان إشراك تلقائي للجمعیة الوطنیة المضیفة، على مستوى القیادات، في جمیع 
ال تزال ھناك حاجة لتكثیف  لكن. ، إما كشریك أساسي أو كوكالة رائدةعملیات اإلغاثة الدولیةجوانب 

نفیذ التدابیر الھادفة إلى توفیر الدعم للجمعیة الوطنیة المضیفة وبناء قدراتھا لتمكینھا من العمل من أجل ت
ومن ) ب(والمھمة اإلنسانیة المنوطة بھا و العامة لدورھا كھیئة مساعدة للسلطات وفقًا ) أ ( مھمتھاأداء

  .  من داخل الحركة وخارجھاجھات دولیة أخرى  مع خالل إقامة شراكات
  

أو سیاسات إدارة /بالترابط مع السیاسات األخرى للحركة و تدابیره التكمیلیة وإشبیلیةاتفاق بق ھذا وُط
مع أدوات التنسیق  تتوافق عملیات اإلغاثة الدولیةوتبین أن آلیات التنسیق الموضوعة إلدارة . الكوارث

عددًا من إال أن . لمیدانیةاات أو التحالف اتفاقات التعاون ت التي تعتمدھا الحركة مثل استراتیجیاوالشراكات
تخطیط قیام مكونات الحركة قبل وقوع الكوارث بالعملیات الخاصة أظھر وبشكل جلي الحاجة إلى 

 وحاالت الطوارئ العملیاتیتم من خاللھ االتفاق مسبقًا على األدوار والمسؤولیات خالل  استراتیجي
  .الكبرى

  
التكمیلیة وتدابیره إشبیلیةاتفاق والتوعیة بالتدریب 1-1- 2

، 2007المنعقد عام ذلك  و2005 بین مجلس المندوبین المنعقد عام ،قام االتحاد الدولي واللجنة الدولیة
جمیع وقاما بحلقة تدریب مشتركة خصصت لبإعداد أداة تدریب شاملة ُوزعت على مكونات الحركة كافة 

ر، حتى تاریخ إعداد ھذا التقریر، بیانات ولم تتوف. العملیاتأثناء  اتخاذ القراراتالمسؤولین عن لموظفین ا
دورات  عددأن  لكنھ من الواضح تدابیره التكمیلیة وإشبیلیةاتفاق شاملة حول دورات التدریب على 

في المیدان أو المقرات  2007منذ عام التي نظمت  تدابیره التكمیلیة وإشبیلیةاتفاق الخاصة بالتدریب 
 اللجنة  فيمدراءیلّم كبار الو. 2007 و 2005 عامي أجریت بینیقل عن عدد الدورات التي الرئیسیة، 

ھ، وباستثناء أنفي حین تبین  تدابیره التكمیلیة وإشبیلیةاتفاق الدولیة واالتحاد الدولي جمیعھم بمضمون 
 وفي حال عدم تنظیم المزید.  أقل شیوعًا االتفاق تبقى المعرفة بھذا الھیئات القیادیة في الجمعیات الوطنیة،

   . أقل انسجامًاتدابیره التكمیلیة وإشبیلیةاتفاق المعرفة بتصبح فقد من الدورات، 
  

اللجنة الدولیة تنظمھا التي عریف تالفي دورات " أدرجت" تدابیره التكمیلیة وإشبیلیةلكن مبادئ اتفاق 
ا الحركة بوحدتي تم استبدال الدورة التدریبیة األساسیة التي تنظمھو .لمندوبین الجدد لواالتحاد الدولي

التعبئة والتأھب " و" الحمراء)البلورة ( والكریستالةاألحمرعالم الصلیب األحمر والھالل ": تدریب ھما
 لتدریب مندوبي االتحاد الدولي والجمعیات الوطنیة الذین قد دورتانن الاوتستخدم ھات. "الدولیین للعمل

إدارة الكوارث على  ات التدریب دوریرة في قصیةأدرجت وحدات تدریبكما  .على أساس ثنائيیعملون 
ترة وقد استفاد في الف. وحدات مواجھة الطوارئباالتحاد ووحدات التدریب والتنسیق في المیدان و

 ، التي تنظمھا اللجنة الدولیة بالتعاون مع االتحاد الدوليتنمیة القیاداتدورة المذكورة، ستون مشاركًا في 
  .  تدابیره التكمیلیة ویةإشبیلمن تدریب خاص على اتفاق 

  
اخل الحركة وتتضمن األدوار والمسؤولیات د الجدیدة التي تنظمھا اللجنة الدولیة دریبالت دورة تناولوت

وحدة ویشمل التدریب المخطط ل.  من خالل تمرین بلعب األدوارلحركةضمن اجتماع تنسیقي المحاكاة 
  .تدابیره التكمیلیة وإشبیلیةسیة التفاق العناصر األسااللجنة الدولیة   فياالنتشار السریع

                                                  
  ".الجمعیة الوطنیة المضیفة" وفقًا للمصطلحات المستخدمة في التدابیر التكمیلیة، تدعى الجمعیة الوطنیة في بلد تجري فیھ عملیة إغاثة دولیة 1
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 إشبیلیةتفاق المخصصة ال یةالتدریب باستعراض مشترك للوحداتاالتحاد الدولي واللجنة الدولیة وقام 

وتضمنت التوصیات إعداد وحدة تدریبیة . ، استنادًا إلى مالحظات المدربین والمشاركینتدابیره التكمیلیةو
تدابیره  وإشبیلیة العملیة حول تطبیق اتفاق ةالمزید من األمثلب رفقة ممبسطة مواد تدریب  معمعدلة

ال یمتلكون خبرة واسعة في مجال التنسیق قد  الذین نسقینالم للمدربین وتوجیھیةوتوفیر مبادئ ؛ التكمیلیة
  . داخل الحركة أو عملیات اإلغاثة الدولیة

  
 العنف إدارة المسائل األمنیة في حاالت النزاع وغیره من حاالت1-2- 2

عزیز أمن العاملین لدى الحركة، ، سعیًا منھا إلى ت2008أكتوبر/ األولتشرینقامت اللجنة الدولیة في شھر 
 لسبل إدارة أمن مكونات الحركة في البلدان المتضررة من النزاعات المسلحة أو غیرھا من وضع نھج ب

الدولیة من خالل ھذه األداة تعزیز وحاولت اللجنة . الجمعیات الوطنیة كافة أشركت فیھ حاالت العنف
عملیات اإلغاثة الدولیة حیث تكون مختلف اآلمال المعلقة على الحوار وضمان المزید من الوضوح وإدارة 

كما تدعم اللجنة الدولیة الجمعیات الوطنیة . أن تصبح وكالة رائدة لیحتماللجنة الدولیة وكالة رائدة أو 
".  الوصول اآلمن"لنزاعات وغیرھا من حاالت العنف من خالل نھج المضیفة لكي تستطیع العمل خالل ا

 اللجنة الدولیة وینسجم مع نھج االتحاد الدولي تبرمھا التي المیدانیةكات اویندرج ھذا الدعم في إطار الشر
في مین دعمًا ومشورة قّی، لالتحاد الدولي والجمعیات الوطنیةووفرت اللجنة الدولیة . المرتبط بإدارة األمن

 إشبیلیةمجال األمن في عملیات مختلفة نظمت لمواجھة كوارث طبیعیة وذلك في انسجام تام مع اتفاق 
  . تدابیره التكمیلیةو
  
2)1995 (كوارثإلغاثة في حاالت اللمراجعة مبادئ وقواعد الصلیب األحمر والھالل األحمر 1-3- 2

   
لجمعیات الوطنیة واتحادھا الدولي خالل تنسیق عمل االقواعد في مبادئ وال من قناعتھ بأھمیة انطالقًا

 شرع اإلتحاد الدولي 3،إشبیلیة اتفاق عددھا وكما یالكوارث الطبیعیة والتكنولوجیة كما یحددھا الدستور
ا مسیاسات الجدیدة بالوالعمل  لكي تتماشى بشكل أفضل مع إجراءات قواعدبمراجعة عامة لھذه المبادئ وال

 والذي قواعدوقد أوصى ممثلو فریق العمل المعني بالمبادئ وال. ه التكمیلیةتدابیر وإشبیلیة في ذلك اتفاق
لتشمل قواعد  الوطنیة واالتحاد الدولي واللجنة الدولیة، بتوسیع ھذه المبادئ والات من الجمعیممثلینیضم 

  . الكوارث الطبیعیة والتكنولوجیةنطاقھا ضمن حدود  على أن یبقى مخاطروالحد من الاالنتعاش 
  
شد الموارد المالیة لعملیات اإلغاثة الدولیة ح1-4- 2

 النداءات، اختلفت، خالل الفترة التي یغطیھا التقریر، الصیغ المستخدمة لحشد الموارد، بما في ذلك إطالق
فقد أطلقت بعض .  في العدید من عملیات اإلغاثة الدولیةمقاربات جدیدة انتھاج من حالة إلى أخرى وتم

جمعیة الصلیب األحمر الكیني وجمعیة وجمعیة الھالل األحمر الفلسطیني، (ضیفة الجمعیات الوطنیة الم
واختار االتحاد الدولي . أو االتحاد الدولي/بدعم من اللجنة الدولیة والخاصة نداءاتھا ) ماجن دافید آدوم

د قیوبسبب ( سیئة النتائج جاءتوفي كل من میانمار وجورجیا حد اوواللجنة الدولیة إطالق نداء 
حیث أطلقت كل منظمة نداءھا الخاص باكستان  إلى إتباع أسلوب مغایر في ، األمر الذي أدى)حاسبةالم

  . مع األخرى الوثیق بالتنسیق
  

ي واللجنة ویستلزم حشد الموارد المالیة تنسیقًا مستمرًا بین الجمعیة الوطنیة المضیفة واالتحاد الدول
أمین الحركة للموارد التي یحتاجھا كل من مكوناتھا بغیة تغطیة  یضمن تأن ومن شأن ھذا التنسیق. الدولیة

                                                  
  ). 1995(إلغاثة في حاالت الكوارث، المؤتمر الدولي السادس والعشرون لصلیب األحمر والھالل األحمر  القواعدمبادئ و  2
  . ، الفقرة ب، أ2-1-6تنظیم األنشطة الدولیة لمكونات الحركة الدولیة للصلیب األحمر والھالل األحمر، المادة بشأن تفاق اال  3
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وتعزیز التجانس في  ،بھ الخاصة المساءلةمقتضیات نیة على أفضل وجھ مع االلتزام بالحاجات اإلنسا
  .  والمحافظة على مصداقیتھا حیال المانحین في المستقبل،عملیات الحركة

  
خلیة ألزمة في غزة، إنشاء في مواجھة اة استجابة الحركة ممارسات جیدة في إدارعن  ةاألمثلومن بین 

وتولت . ممثلین عن اللجنة الدولیة واالتحاد الدوليمع  في مقر جمعیة الھالل األحمر الفلسطیني تنسیق
 من شركاء الحركة إلى غزة وحافظت على ارتباط وثیق مع مقدمةالمساعدات الكل الخلیة تنسیق توزیع 

  . نشأتھا جمعیة الھالل األحمر المصري التي لعبت دورًا رئیسیًا في ھذه العملیةھیئة التنسیق التي أ
  

وتتشاور اللجنة الدولیة واالتحاد الدولي مع الجمعیات الوطنیة وفیما بینھما لمراجعة المبادئ التوجیھیة 
راءات وتخفیف وتھدف المراجعة إلى تسھیل اإلج. عمل مع الجمعیات الوطنیة المضیفةالالمالیة التي تنظم 

موال أو غیرھا من الموارد من اللجنة الدولیة أو العبء عن الجمعیة الوطنیة المضیفة لدى تلقیھا األ
  . االتحاد الدولي

  
ساسي للوكالة الرائدة أو  المتخذة لضمان أن تكون الجمعیة الوطنیة المضیفة الشریك األتدابیرال 2- 2

  الوكالة الرائدة 
  

، من جمیع إشبیلیة للقرار السادس المتعلق بتنفیذ اتفاق اعتماده، عبر 2007ام طلب مجلس المندوبین لع
 ة قدروتعزیزالتركیز على بناء قدراتھا لتكون شریكًا فاعًال للجمعیات الوطنیة المضیفة  مكونات الحركة

  . ذلك، حیثما تسنى الوكالة الرائدة تكونأن تكون الشریك األساسي أو على الجمعیة الوطنیة المضیفة 
  

وطلبت .  في إدارة جمیع عملیات اإلغاثة الدولیةاستشارة الجمعیات الوطنیة المضیفة وإشراكھاوتمت 
تحتاج و.  مقارنة بجمعیات أخرىبعض الجمعیات الوطنیة المضیفة دعمًا أكبر من شركاء الحركة

ال الشراكات التي الجمعیات الوطنیة عادة إلى زیادة الدعم المخصص لھا لتتمكن من إدارة مختلف أشك
القدرات المرتبطة بدور (ومن بینھا الشراكات مع السلطات العامة الدولیة تنشأ خالل عملیات اإلغاثة 

الخارج مثل وكاالت األمم من الشركاء و، ومع الشركاء الدولیین داخل الحركة )الجمعیة كھیئة مساعدة
  . المتحدة والمنظمات غیر الحكومیة والقطاع الخاص

  
توفیر  بغیة ضمان استدامة یة التنظیمالتنمیةدعم طویل األمد إلدارة الكوارث واجة إلى برمجة وثمة ح

   .واإلدارة واألنشطة المدرة للدخل ةأجھزة الحكم التشغیلیدعم الخدمات بما في ذلك 
  

التدریب على أدى نمار مثاًال أظھر كیف الت العملیة المنفذة خالل إعصار نرجس الذي ضرب میوشّك
 الذي نظمتھ اللجنة الدولیة في المیدان لموظفي ومتطوعي جمعیة الصلیب ،ارة المیاه والصرف الصحيإد

وطلبت جمعیة الصلیب األحمر .  إلى بناء ھذه الجمعیة لقدرات دائمة في ھذا المجال،األحمر في میانمار
 دولیًا التي انخرطت في ملة الوطنیة العااتالصیني دعم االتحاد الدولي إلدارة التنسیق الدولي مع الجمعی

   ".سیشوان"لزلزال الذي ضرب منطقة غاثة عقب اعملیة اإل
  

وتمكنت بعض الجمعیات الوطنیة المضیفة التي تمتع بخبرة واسعة في مجال اإلدارة الناجحة لعملیات 
نیة عاملة طاإلغاثة الدولیة من تعزیز قدراتھا في مجال تنسیق عملیات اإلغاثة التي تشارك فیھا جمعیات و

على سبیل المثال، جمعیة الصلیب األحمر الكیني خالل أعمال (دولیًا واللجنة الدولیة واالتحاد الدولي 
جمعیة الھالل األحمر الفلسطیني خالل أزمة غزة، وجمعیة الھالل األحمر والعنف التي تلت االنتخابات، 

   ).العملیات العدائیةحدة تصاعد الباكستاني عقب 
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 بما فیھا االجتماعات داخل الحركة والتخطیط ،إلى أن تدابیر التأھب 4المندوبین قد أشاروكان مجلس 

 مذكرات تفاھم، تشكل جمیعھا أجزاء أساسیة من عملیة بناء القدرات التي إبرامللطوارئ والعمل على 
  . الدولیة في عملیات اإلغاثة  أو وكالة رائدةأساسیًاتحضر الجمعیة الوطنیة المضیفة لتصبح شریكًا 

  
الجمعیة الوطنیة (المؤسسة الوطنیة حیث تعمل  للقیادة المشتركة نموذجًا التكمیلیةویشكل تدعیم التدابیر 

المؤسسة من التي تمتلك التفویض المناسب وبدعم لحركة في اوواحدة من المؤسستین الدولیتین ) المضیفة
وبشكل مكثف التخاذ القرارات تفاعل وثیق ب) اللجنة الدولیة أو االتحاد الدولي حسب الحالة(األخرى 

 نماذج القیادة المشتركة توجھًا شكلتو. ر أفضل الخدمات للمستفیدیناالستراتیجیة وإدارة العملیات وتوفی
  . متنامیًا في عملیات اإلغاثة الدولیة في السنتین األخیرتین

  
 لیكّمل مفھوم القیادة المشتركة في تنسیق عملیات اإلغاثة الدولیة عبر مساندالشریك الویأتي مفھوم 

االستجابة بشكل فعال لحاجات یستطیع  الوكالة الرائدة ال دوراإلقرار بأن مكون الحركة الذي یضطلع ب
 وعلى سبیل المثال. جمیع مكونات الحركة المشاركة في العملیةمن یدین إال إذا حظي بالدعم الكامل المستف

عمال العنف التي تلت في مواجھتھ ألللصلیب األحمر الكیني مساند یمكن ذكر عمل اللجنة الدولیة كشریك 
  . في تصرف الصلیب األحمر الكیني في قیادتھ للعملیةوقدراتھا التشغیلیة بات عبر وضع مھاراتھا االنتخا

  
لي وجمعیة الصلیب األحمر الھایتي  لالتحاد الدومساندمن جانب آخر، لعبت اللجنة الدولیة دور الشریك ال

ربت البالد عام عبر جسر الھوات في مجال القدرة على التنسیق خالل العواصف االستوائیة التي ض
 االتحاد الدولي وجمعیة الصلیب األحمر في میانمار خالل مواجھة تداعیات إعصار ت، مثلما دعم2008
 للجنة الدولیة والجمعیة الوطنیة مساندیك ال دور الشر2008ھذا ولعب االتحاد الدولي عام . نرجس

كما تلعب الجمعیة الوطنیة العاملة دولیًا والمشاركة في عملیة معینة . المضیفة خالل أزمتي جورجیا وغزة
  .  لكنھا تكون جزءًا من عملیة الحركة ككل في البلد المعنيمساندًا  ًادور

تھا على صعید اإلدارة والمتمثلة في ا أولوینفیذ التقریر، تواصلت اللجنة الدولیة، خالل الفترة التي یغطیھاو
قدرات الجمعیات الوطنیة المضیفة في شراكاتھا مع الجمعیات الوطنیة المضیفة مركزة على تنمیة 

من أجل  وتحسین مھارات موظفیھا للعمل في شراكة مع الجمعیة الوطنیة المضیفة لطوارئا مواجھة
 من تجربة التعاون المزید من القوةالمضیفة الدولیة والجمعیة الوطنیة یستمد كل من اللجنة ضمان أن 

ویأخذ ھذا العمل بالحسبان سیاسات ومنھجیات العمل التي وضعھا االتحاد الدولي ویتم بالتنسیق . المیداني
  . معھ

  
یات بشأن األدوار والمسؤول (بلدلطوارئ ومذكرات التفاھم على صعید المواجھة اتخطیط الحركة ل  3- 2

  أو االتفاقات السابقة لإلغاثة ) كل من مكونات الحركةالخاصة ب
  
 اللجنة الدولیة واالتحاد 2007مجلس المندوبین عام  الذي اعتمده 6رقم  والقرار التكمیلیة التدابیر طلبت

  . 5 الكفیلة بأن تّیسر العمل سویًا في حاالت الطوارئ التأھب تدابیرالدولي والجمعیات الوطنیة على 
  

 .یئًا عمومًا، بط6، كما نص علیھ القرار بلدلطوارئ على صعید اللمواجھة اتخطیط الحركة وكان تطویر 
 مثًال، حیث أدى االتفاق على نیبالكما في برزت ، الممارسات الجیدة الممیزة من ةبعض األمثلغیر أن 

                                                  
، 6 رقم   القرار، 2007مجلس المندوبین عام  ،2007صدر عام  تدابیره التكمیلیة وإشبیلیة اتفاق تنفیذعن ، تقریر 2005 التكمیلیة  التدابیر 4

  . إشبیلیةتنفیذ اتفاق 
  . 3 و 2، 1، الفقرة د، 3، المادة تدابیره التكمیلیة وإشبیلیةتنفیذ اتفاق ، القرار السادس، 2007  مجلس المندوبین عام 5
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 تفاھم في منتصف عام ةراألدوار والمسؤولیات وخطط إدارة الموارد في حاالت الطوارئ إلى توقیع مذك
2009 .  

  
بلدان أخرى في عملیة تھدف إلى بدأت  في خمسة بلدان بینما مذكرات تفاھموتم حتى ھذا التاریخ توقیع 

وفي حاالت أخرى، حال االفتقار إلى الرؤیة الواضحة أو الخالف حول . التوصل إلى إبرام مذكرات تفاھم
  .  دون إبرام مذكرات تفاھمتدابیره التكمیلیة وإشبیلیة وتة التفاقاألدوار والمسؤولیات كما التفسیرات المتفا

  
بابًا عن  ، الصادر عنھ)2007(لكوارث والتخطیط للطوارئ ا مواجھةلدلیل الفي  االتحاد الدولي درجوأ
االعتبار عند التخطیط لحاالت في لتنسیق داخل الحركة لضمان اخذ سیاسات وأدوات الحركة ذات الصلة ا
لدى تحدیث  تدابیره التكمیلیة وإشبیلیةوستضاف تفاصیل جدیدة بشأن اتفاق . واسعة النطاقطوارئ ال

  . 2009الدلیل المقرر في أواخر عام 
  

 تحدیدوقامت اللجنة الدولیة واالتحاد الدولي، بغیة التعاطي مع ھذه العوامل، بإعادة إحیاء عملیة مشتركة ل
وجھات نظر  ضمی مذكرة تفاھممشترك لنموذج  صیاغة من أجلالدنیا الالزمة ر العناصمجموعة من 

یتم التركیز على عملیات و .اللجنة الدولیةوبعثات  التحاد الدوليل المكاتب المیدانیةالجمعیات الوطنیة و
  . التفاق على مذكرة التفاھملالتنسیق والتعاون بین الشركاء التي ینبغي أن تكون قائمة 

  
  عاون داخل الحركة والنتائج المرصودة آلیات وأدوات التنسیق والت  4- 2

 منتظمة بین  رسمیة اجتماعاتإدراجأظھرت الدروس المستخلصة من تنسیق عملیات اإلغاثة الدولیة أن 
 ات القراراتخاذمع تحدید جلي للمسؤولیات المتعلقة ب(الحركة التنسیق الخاصة بآلیات مكونات الحركة في 

ویرفق بھذا . ترحیب المعنیین القى وأثبت فعالیتھ) التابعة للحركة التنسیق ابرونقل المعلومات عبر من
قد و. للوضع في باكستانفي مواجھتھا الحركة استخدمتھ الذي  لحركةل األساسي لتنسیقاإطار التقریر 

 أعطى نتائج مرضیةحیث  2004مد التسونامي في المحیط الھندي عام لدى وقوع  ھذا اإلطار وضع
 استجابة دولیة من خطیرة كانت تستدعي فاجئة في حاالت طوارئ منمطيبشكل ین واستخدم منذ ذلك الح

  . قبل الحركة
  

عن الجمعیة الوطنیة المضیفة واللجنة " (مشركةبیانات "صدور  األخرى لممارسات جیدة ةومن األمثل
بیانات وصدرت . الستجابة لحالة طوارئ جدیدةالبدء با آلیات التنسیق لدى تحدد) الدولي واالتحاد الدولي

البیان في اللجنة الدولیة واالتحاد الدولي رى الیوم وت. أزمة غزة وفي میانمار وباكستانعن مشتركة 
  .أداة تنسیق معیاریةالمشترك 

  
ّكز على تصرف األفراد تر" مدونة للشراكة الجیدة"دولیة واالتحاد الدولي في صیاغة وساھمت اللجنة ال

 تشجیع و2009وسیتم عرض المدونة على مجلس المندوبین لعام . كةفي شراوالمؤسسات أثناء العمل 
لعملیات  المدونة نفیذتسھیل تكیفیة في على النظر دولیة واالتحاد الدولي الجمعیات الوطنیة واللجنة ال

    . لةافعالتنسیق التعاون وال
  
   خارج الحركة التنسیق مع شركاء من  5- 2
  

نموذج "صیاغة  على مفوضیة األمم المتحدة لشؤون الالجئین مع عمل االتحاد الدولي واللجنة الدولیة
 بھدف تعزیز " في المیدانبین مكونات الحركة وشركائھا الخارجیینالتي تبرم  المیدانیةلالتفاقات " میداني

موقع الجمعیة الوطنیة المضیفة في الشراكة ودعم الجمعیات الوطنیة المضیفة في تنفیذ الشراكات التي 
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لى جمیع عوقد تم توزیع وثیقة المعلومات والنموذج . مفوضیة األمم المتحدة لشؤون الالجئینبتربطھا 
 جالبرنامكما تم الشروع بعملیة مماثلة مع . 2008أكتوبر /الجمعیات الوطنیة في شھر تشرین األول

  . العالمي للغذاء
وكالة الرائدة أو كوكالة رائدة نحت بعض الجمعیات الوطنیة، باإلضافة إلى مسؤولیتھا كشریك أساسي للُمو

بتنسیق عملیات اإلغاثة  لتضطلع حكوماتھاریادیًا من قبل مھمًا أو دورًا في عملیات اإلغاثة الدولیة، دورًا 
ویأتي ھذا بمثابة اعتراف بوضع ).  كینیا ومیانمار والصین،عل سبیل المثال (في حاالت الكوارثالدولیة 

تدابیر المكونات الحركة أن تتخذ  أھمیة ؤكدتھا على مواجھة الكوارث ویالجمعیة الوطنیة القانوني وقدرا
لتنسیق داخل الحركة والنھوض أن یجري اضمان لمواجھتھا من أجل التخطیط للطوارئ و بلتأھالالزمة ل

تفاقات وسیاسات التنسیق داخل لالوللحركة األساسیة بالمسؤولیات الوطنیة األخرى باحترام تام للمبادئ 
  . ةالحرك

  
ویقوم االتحاد الدولي واللجنة الدولیة كذلك، وبالتشاور مع الجمعیات الوطنیة، باستطالع مجاالت أخرى 

وال یزال العمل . لمكونات الحركة العاملة مع شركاء خارجیینینبغي توفیر المزید من التوجیھ والدعم فیھا 
 ورشة عمل شمل تع الجمعیات الوطنیةخطط لھا مشاورات الماالتجاه في مراحلھ األولى لكن المفي ھذا 

    . 2009 لعام نحول ھذا الموضوع ستعقد خالل مجلس المندوبی
  
  حل المشاكل   6- 2
  

 أن تحدد بشكل واضح وتعالج  " یجبإشبیلیة المشاكل المتعلقة بتنفیذ اتفاق أن على تكمیلیةتنص التدابیر ال
سلسلة من الخطوات بوضوح فیھا  عرضوت  6".المؤسسات المعنیة/خاص أو المؤسسةفي المیدان مع األش

   .  على النحو الواجب دائمًانفذواإلجراءات لكنھا ال ت

 فعالیتھا التامة في تسھیل عملیات اإلغاثة الدولیةالموضوعة إلدارة لحركة التنسیق التابعة ل آلیات وأثبتت
 وتوضیح ة قبل وقوع الكارثلطوارئمواجھة امستوى التخطیط لرفع التوصل إلى إال أن . حل المشاكل

 من شأنھ اإلسھام في تجنب العدید ،)عبر مذكرات التفاھم مثًال(أدوار ومسؤولیات كل من مكونات الحركة 
لطوارئ قائمًا لدى الشروع بعملیة واسعة النطاق، مواجھة اأما في حال لم یكن التخطیط ل. من المشاكل

إتباع الخطوات المبینة في التدابیر ب في المیدان فور بروزھا ل بحل المشاكماللجوء أوًال إلى االلتزافیتعین 
  . تكمیلیةال
  
   اإلنجازات والتحدیات   - 3
  
  اإلنجازات    1- 3
  

 تضافر الجھود التي بذلتھا الجمعیات الوطنیة المضیفة واللجنة الدولیة واالتحاد الدولي والجمعیات أسھم
لیة والبشریة وإدارتھا، في التخفیف من معاناة الكثیر من ، عبر حشد الموارد الماالوطنیة العاملة دولیًا

وقد أنشأت نظم تنسیق . ھذه الفترةخالل المتضررین من النزاعات المسلحة وغیرھا من حاالت الطوارئ 
  . في استخدام أدوات التنسیق وتم تطویر الممارسات الجیدة عملیات اإلغاثة الدولیةواضحة في معظم 

                                                  
  .  2-6، المادة إشبیلیة التفاق تكمیلیة  التدابیر ال6
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  التحدیات      2- 3
  
خالل  االستجابة لحاجات األشخاص المستضعفین ھائلة في تحدیات ریب في أن الحركة تواجھ ال

وال ؛ ءالغذااالزدیاد بفعل الفقر والمرض وتغّیر المناخ وأزمة بفأعداد المستضعفین آخذة . السنوات المقبلة
بینما  ،ا حدتھمن المالیة اتتزید األزم والتي الستجابة لھذه الحاجات المتنامیةل تتوفر إال موارد محدودة

ومن بینھا الخدمات اإلنسانیة المدمجة في   أكثر من مصدر التحدیات التي یواجھھا العمل اإلنساني منتأتي 
. العسكریة والسیاسیةالمھمات 

في السنوات األخیرة الماضیة، بما في ذلك العالمي العمل اإلنساني أوساط ھا ت التغیرات التي شھدتأتيو
لتفرض بإتباع مقاربات مدمجة وشاملة، العمل اإلنساني في مجال  لذي أنجزتھ األمم المتحدة اصالحاإل

 وفعالیتھا في مختلف جدوى وجودھاتحافظ على إذا أرادت أن  المستجدات على الحركة التكیف مع
 كل منھا مجتمعة أو مكونات الحركةأما الموارد التي یمكن أن تحشدھا وتنشرھا جمیع . المیدانیةالسیاقات 
خاصة في عملیات اإلغاثة یرغبون في امتالكھا مزید من الشركاء من خارج الحركة  فھنالك ةعلى حد

تتوافق إدارة جمیع الشراكات خارج الحركة للتأكد من أن التصرف بحكمة ویتعین على الحركة  .الدولیة
  . تدابیره التكمیلیة وبیلیةإشالحركة األساسي واتفاق  نظاملوتتم طبقًا    للحركةلمبادئ األساسیةوا
  

سیاسات  التحدیات ولم تنفذ حتى اآلن بین مكونات الحركة یطرح العدید منوال یزال التعاون والتنسیق 
فترة الومن أھم التحدیات والنجاحات التي برزت خالل . تنفیذًا كامًال 7الحركة المتعلقة بالعمل في شراكة

  : التقریرالمعنیة ب
  

 المعنیة بین الجمعیة الوطنیة المضیفة والمؤسسة الدولیة  یادة المشتركةالقنموذج استخدام
غاثة عملیة اإلالمشترك لتنفیذ الالتقییم المشترك وكفرصة للتنسیق وبناء القدرات من خالل 

الدولیة؛ 

 في إطار خطط مواجھة الكوارث بدور الجمعیة الوطنیة المضیفة وواجباتھا ودعمھااالعتراف 
وفقًا لوظیفة الوكالة الرائدة )  في ذلك دورھا كھیئة مساعدة للسلطات العامةبما(الوطنیة 

؛ تدابیره التكمیلیة وإشبیلیة المشمولة ضمنًا في اتفاق مساندمقاربات الشریك الو

بدور الوكالة الرائدةللقیام  الالزمة للقدرات والموارد في بعض األحیان مكونات الحركة افتقار، 
الشراكة؛ ولقیادة في انھج جامع في أداء ھذا الدور دم السیما حین یستخو

 یمكن تشغیلھا على  تكمیلیةالتي توصي بھا التدابیر الاألساسیة آلیات التنسیق التأكد من أن
: لحصول على النتائج التالیةمستوى البلد بطریقة كاملة من أجل ا

o ؛   مسبقًافاق علیھاتم االتیواتصاالت خارجیة باسم الحركة مشتركة بیانات عامة
o االستخدام الفعال لتقییم حاجات الجمعیة الوطنیة المضیفة لمواجھة الكوارث وتلبیتھا

استنادًا إلى تقییمات مشتركة للقدرات؛ 
o إشراك مكونات الحركة وتوفیر الخدمات من قبل ھیئات أخرى غیر تنظم إجراءات وجود

لخطوات یتم إعدادھا ونشرھا وفقًا ل أو الجمعیة الوطنیة المضیفة/ والرائدةالوكالة 
؛تكمیلیةالمنصوص علیھا في التدابیر ال

                                                  
  2007لمجلس المندوبین لعام  6 والقرار تكمیلیة ل التدابیر الث  م7
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بما في ذلك عملیات اإلغاثة الدولیةصیاغة مقاربات متجانسة وفعالة لحشد الموارد المالیة ل ،
ونداءات على المستوى أو نداءات منفصلة ومنسقة جیدًا، ) مشترك(حد ااالختیار بین نداء و

 في مختلف  الكوارثفي حاالتالطوارئ صنادیق إغاثة  استخدام أموال وإجراءات ،الوطني
 .الحاالت نواعأ

  
 ومن خالل لحوار المستمر بین مكونات الحركةوتتطلب ھذه المسائل اھتمامًا دائمًا ومعالجة تمر عبر ا

. التوصیات المبینة أدناه
  
   التوصیات  - 4

ر، ُتعرض التوصیات التالیة على أعضاء مجلس المندوبین من المالحظات المتضمنة في ھذا التقریانطالقًا 
  : 2009للعام 

  
ومنھا  ومواجھتھالتأھب للطوارئ من أجل ا لبلدالتركیز على األنشطة المنظمة على مستوى ا  - 1

:األنشطة التالیة
   
 عقد االجتماعات بین مكونات الحركة

ألدوار ومسؤولیات كل منھا كما تطویر فھم مشترك بین مكونات الحركة الموجودة في بلد ما ،
 یؤدي إلى إبرام مذكرات ،تدابیره التكمیلیة وإشبیلیةواتفاق  النظام األساسي للحركة حددھا

تفاھم حیثما تسنى ذلك

الذي اعتمده 6  رقمطوارئ كما ھو منصوص علیھ في القراروضع تخطیط لمواجھة ال 
 20078مجلس المندوبین عام 

  
 العملیات یريفي مجال تدریب مد 2007 و2005 الجیدة المتبعة بین عامي اتمواصلة الممارس  - 2

 والتركیز تدابیره التكمیلیة وإشبیلیةاتفاق في جمیع مكونات الحركة على أجھزة الحكم وأعضاء 
للجمعیات الوطنیة في إعداد ھذا الدعم االتحاد الدولي واللجنة الدولیة ویقدم . على التنفیذ العملي

  . مالئمة عند الحاجةالتدریبیة المواد الفیر توبالتدریب 
  
الدروس المستخلصة وتشاطران الجمعیات الوطنیة ترصد اللجنة الدولیة واالتحاد الدولي   - 3

بما في ذلك آلیات ونماذج وأدوات والممارسات الجیدة المكتسبة من عملیات اإلغاثة الدولیة 
  .  التعاون والتنسیق التي أثبتت جدواھا

اتفاق  الدولي واللجنة الدولیة، بالتشاور مع الجمعیات الوطنیة، باستعراض تنفیذ د االتحایقوم  - 4
تحسین النھج  في عملیات اإلغاثة الدولیة ویواصالن العمل على تدابیره التكمیلیة وإشبیلیة

  .حشد المواردالمستخدمة لجراءات اإلو
  
الشراكات التي مجموعة إدارة ة في الوسائل الالزمة لدعم الجمعیات الوطنیة المضیفتوضع   - 5

دور الجمعیة كھیئة (ومن بینھا الشراكات مع السلطات العامة  ،الدولیة عملیات اإلغاثة تتطلبھا

                                                  
تخطیط للطوارئ یقّیم المخاطر والموارد التي یمكن "، 3، الفقرة د، 3، المادة  إشبیلیةتنفیذ اتفاق ، 6، القرار 2007  مجلس المندوبین لعام 8

  ". لمنتفعین إلى اتبار كیف یمكن تنسیق ھذه الموارد لضمان توفیر المساعدة الفعالةتعبئتھا في إطار الحركة ویأخذ في االع
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وكاالت  مع الشراكاتوومع الجمعیات الوطنیة؛ لحركة ل ة الدولیالھیئاتمع الشراكات ، و)مساعدة
. صاألمم المتحدة والمنظمات غیر الحكومیة والقطاع الخا
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  لتنسیق، باكستان ل الحركة إطار: المرفق

    
  
  
  
  
  
         
  

        
        

          
   

  

فریق العمل 
الفني

فریق العمل 
الفني

فریق العمل 
الفني

 العمل فریق
الفني

حسب الحاجة

   الحركةبرمن
)استراتیجیة( 

 الفریق المعني بالتنسیق داخل الحركة
  )تنسیق العملیات(

  

  : المسؤولیات
مراقبة تصمیم البرنامج وتنفیذه
ضمان التعاون الفعال وحل المشاكل
 تبادل المعلومات
 متجانس لجمعیة الھالل الدعم الضمان

األحمر الباكستاني
 تنسیق أنشطة الحركة مع أنشطة

ةلخارجی اةفاعلجھات الال
 الجمعیة مساھمة تحدید إمكانیات


  : المسؤولیات
 اإلشراف على المسائل اإلنسانیة واألمنیة وتحلیلھا
توجیھ الحركة االستراتیجي
 المحاسبةتأمین
 المالذ (ضمان التعاون الفعلي وحل المشاكل

)األخیر

  : األعضاء
مدیر عملیات الھالل األحمر 

لباكستانيا
منسق التعاون لدى اللجنة الدولیة
 منسق الحركة لدى االتحاد الدولي
المساھمة  الوطنیةاتممثلو الجمعی 

  :األعضاء
 أمین عام جمعیة الھالل

األحمر الباكستاني
بعثة اللجنة الدولیة رئیس 
 رئیس بعثة االتحاد الدولي


