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 الخلفية

 8ية الحركة واستراتيج تطبيقعاما على  12يكون قد مضى  2013مجلس المندوبين في  اجتماعبحلول 
بشكل ية ستراتيجق بالمستقبل سيتعين إما تحديث االثة. وفيما يتعلمحدَّ الُ  تهابنسخأعوام على العمل 

 استبدالها. وإما مستفيض

CD/11/R30F القرار، بموجب القادمةدعا مجلس المندوبين اللجنة الدائمة  ،2011في و

 إلى:، 1

ية الحالية التي ال تزال مفتوحة، بالتعاون الوثيق مع كل مكونات ستراتيجتحديث أعمال اال 2-3"
أن يركز هذا  . وينبغي2013الحركة، بغية تنفيذها وبالتالي تقديم تقرير بشأنها إلى مجلس المندوبين لعام 

الجهد على التعاون المنسق والفعال على مستوى الحركة من أجل تعزيز صورة الحركة وأدائها في 
مجاالت أساسية متفق عليها بغية تنفيذ مهمتنا لمصلحة األشخاص األكثر استضعافاً. كما ينبغي أن يأخذ في 

 "االعتبار التوجهات القائمة في بيئات العمل الداخلية والخارجية.

بدال من  تتناول هذا األمر بنفسها هذه القضية في عدة اجتماعات ثم قررت أن تناولت اللجنة الدائمة الجديدة
 .لهذا الغرضإنشاء آلية خاصة 

وإن كان هناك عدد من األنشطة المستمرة  ،تّم تنفيذها قد الراهنة للحركة يةستراتيجاالكما رأت أن 
ية البديلة يجب أن تستوعب تلك العناصر ستراتيجأخرى، وأن اال ألسبابستكمل التي لم تُ بطبيعتها أو 

، وأن تعد كخطة قابلة للتطوير يدرسها مجلس من الوثيقة الحالية المتبقية، وأن تكون أقصر بكثير
 الحركة.  التي تواجهها يةستراتيجاالوأن تركز على القضايا  ،دورة من دوراتهفي كل  مندوبينال

، ونظرت في النُسخ الحركة وتقييمهاية استراتيجمختلف عمليات استعراض ب علمااللجنة الدائمة وأحاطت 
الجهات  عدد من الجمعيات الوطنية وغيرها منعلى  عرضتأمانتها والتي  البديلة المقترحة التي صاغتها

 جديدة الموجز وثيقة. ومرفق بهذا التقرير للتشاور حولها بصورة غير رسمية الخبرة بأمور الحركة ذات
 .المقترحة يةستراتيجلال

 الحركة يةاستراتيجاستبدال احتمال 

  ما يلي: 2011و 2009أجري بين عامي ية الحركة الذي استراتيجتقييم  جاء في

أحرز تقدم ملحوظ في ميادين بناء القدرات ومنتديات الحركة ومواجهة حاالت الطوارئ والمجاالت التي "
فيما يتعلق  لم تكن باهرةالمساعدة واالتصال الفعال. ولكن النتائج  قيام الجمعيات الوطنية بدورها تستدعي

التوجهات الخارجية وأفضل الممارسات فلم تثر كثيرا  امع القطاع الخاص. أمعالقات والبقضايا النزاهة 
 ."على اإلطالق لم يتم تناولها ، أومن االهتمام

استندت اللجنة الدائمة في تفكيرها ـ إلى جانب ما ذكر سالفا ـ إلى  ،يةاستراتيجأداة وضع بوفيما يتعلق 
 االعتبارات التالية:

على النجاح في بعض الحركة  مكوناتنها تساعد أ سمات هذه البنية. ومن لحركة بنية فيدراليةل -أوال
 ،وعملياتها وعالقاتها أيمها قيّ  وفي المقام األول بفضل ،إدارتها وبنيتها وقواعدها بفضلمساعيها 

 فيما بيننا. ية التواصلمعا وكيف طريقة عملناوما نؤمن به جميعا بفضل 

 يات السابقة.ستراتيجاال للمحافظة على استمراريةهذا أمر هام   -ثانيا
                                                

 1  http://www.standcom.ch/download/cod_2011/cod_2011_resolutions/item_3/CD11_R3_SfM_EN.pdf 

http://www.standcom.ch/download/cod_2011/cod_2011_resolutions/item_3/CD11_R3_SfM_EN.pdf
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التي تعدها مكونات الحركة ـ أي  ياتستراتيجاالمضمونا إلى  الجديدة تضيف الوثائقينبغي أن  -ثالثا
 .وأن تستند إليها -اللجنة الدولية واالتحاد الدولي والجمعيات الوطنية

 .المبادئ األساسية إلى مكونات الحركة التي تضعهايات والخطط ستراتيجاال جميعاستناد أهمية  -رابعا

 األهداف المشتركة. منه على ضرورة التأكيد على قيمة النهوج المشتركة أكثر  -خامسا

البيئة التي تعمل فيها   لمواكبة التغييرات السريعة فيية ستراتيجاال التوجهاتضرورة تغيير   -سادسا
 مكونات الحركة، سواء منفردة أو فيما بينها أو مع شركاء خارجيين.

مثل العمل  تضم األفكار المطروحة في إطار مبادرات مهمةية جديدة شاملة استراتيجأهمية وضع  -سابعا
على وضع إطار للتعاون في الحركة، والعمل المتواصل على تحسين منتديات الحركة، ومبادرة 

 العالمة المميزة الدولية، واالهتمام المتزايد بفهم المبادئ األساسية.

في و ،اعتمدتهاتكون قد ية استراتيجأداة الثقة في قدرة جميع مكونات الحركة على استخدام  -ثامنا
 .الحقالالمندوبين مجلس استعدادها لتقاسم خبرة تنفيذها في اجتماع 

 

1Fالمرفقة البديلة الوثيقةتقترح اللجنة الدائمة على مجلس المندوبين اعتماد  ما سبق،استنادا إلى 

المعنونة  2
اعتماد لتكون نقطة انطالق مشاورات اللجنة الدائمة مع الجمعيات الوطنية بهدف لحركة" اية استراتيج"

 . 2015المقرر عقده عام المندوبين مجلس اجتماع ية الجديدة في ستراتيجاال

                                                
 سوف يُطّور إخراجها و"زخرفتها" بمزيد من الدقة. النسخة المرفقة كانت في األصل كتيبا صغيرا.  2
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 للحركة جديدة توجهات
 اإلنسانية هي المستقبل

 

 

 

 التواصل 
 

 العمل معا �

 العمل مع اآلخرين �
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 المحتويات قائمة
 المبادئ األساسية

 أهدافنا

 تصدير

 من القديم إلى الجديد

 العمل معا

 اآلخرينالعمل مع 

 التعلّم والتجديد
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 تصدير

يحق لها أن تنظر إلى الوراء وأن تفخر  ،من العمل اإلنساني ة الدولية بمائة وخمسين عاماالحرك تفلإذ تح
 بإنجازاتها.

تحديات تواجه اليوم حركة الصليب األحمر والهالل األحمر باتت غير أن العالم يتغير، بسرعة وبعمق، و
 خطيرة:

عن التعبير المستفيدون يتمتعون بقسط أكبر من المعلومات والتعليم: ولديهم قدرة أفضل على  -
 حاجاتهم واهتماماتهم

ثمة تنافس متزايد وأكثر تماسكا وتنظيما على الصعيدين الدولي والمحلي يتفوق على الحركة في  -
 استجالب التمويل

 رمن جانب الدول والجمهو برأكثمة مراقبة أوثق وتوقعات  -
  بفاعلية وشعور الجمهور بفاعليتناضرورة العمل  -
 وعالقتها الوثيقة الفريدة مع الدول تجنيد الطاقاتقدرة الحركة على الحفاظ على  -
 مع جهات من خارج الحركةفاعلة إقامة شراكات  -
 العمل معا بصورة جيدة داخليا -

للفترة  ية االتحاد الدولياستراتيج ،الخطط الخاصة بالجمعيات الوطنية منها: يةاستراتيجلدينا عدة وثائق 
تعطينا  ،2014ـ  2011لجنة الدولية للفترة ية الاستراتيج، و)2020ية ستراتيج(اال 2020 حتى عام 

 للعمل. امشتركساسا وأ وجهةجميعها 

: 2005ددت في عام وجُ  2001دت أوال عام مية الحركة التي اعتاستراتيجلقد استفدنا على نحو جيد من 
 مكونات الحركة المعنية بها مباشرة. عني بها سوف تفلقد نفذت معظم بنودها. أما العناصر التي لم تنفذ بعد 

ونظّمناها  ،لتكون محل االهتمام النطاق حددنا مجاالت واسعة ، فقدنهجا جديداوقد اخترنا في هذه الوثيقة 
 بالشكل المبين في الصفحات التالية. 

سوف ، . وعندما نجتمع ثانية في مجلس المندوبينتحديد أولوياته مكون من مكونات الحركةلكل ويعود 
 للعامين القادمين. يةستراتيجاالنتبادل الخبرات ونضطلع معا بتعديل 

 .المزيدقامت الجمعيات الوطنية واللجنة الدولية واالتحاد الدولي بإنجاز الكثير. واآلن علينا أن ننجز 
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 لموجودةا ياتستراتيجاال

 . وبالتاليالهامة لذاتها ولمكوناتها التوجهاتوافقت حركة الصليب األحمر والهالل األحمر على العديد من 
 أساسا متينا يمكن أن ننطلق منهلدينا 

يات المتفق ستراتيجية باالستناد إلى االستراتيجخططها اال على تطويرالجمعيات الوطنية  تركيزلقد تزايد 
 عليها دوليا واإلسهام فيها. 

 : هيللحركة  يةستراتيجاالواألهداف 
 تعزيز مكونات الحركة -
 التعاون والترابط تعزيز تحسين فعالية الحركة وتأثيرها عن طريق -
 تحسين صورة الحركة وعالقاتها مع الحكومات والشركاء الخارجيين -

"تحقيق نتائج مميزة لصالح األشخاص  2014ـ  2011للفترة الدولية اللجنة  يةاستراتيجوتتضمن 
 :يةاستراتيج جهاتالمحتاجين" أربعة توّ 

 تعزيز نطاق عمل اللجنة الدولية -
 متعددة االختصاصاتالتعزيز استجابة اللجنة الدولية المالئمة للسياق و -
 اللجنة الدوليةتحديد إطار النقاش حول المسائل القانونية والسياسات ذات الصلة بمهمة  -
 تحسين أداء اللجنة الدولية  -

 أهداف" ثالثة العقلياتتغيير  ،رواحاألإنقاذ  "شعار تحت  2020االتحاد الدولي  يةاستراتيجتتضمن و
 تحقيق المزيد"و "بذل المزيد، بشكل أفضل ية تحت شعاراستراتيج

 واألزماتإنقاذ الحياة وحماية مصادر الرزق وتعزيز االنتعاش من الكوارث  -
 حياة صحية آمنة تهيئة ظروف -
 تشجيع االندماج االجتماعي وثقافة السالم ونبذ العنف -
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 اإلنسانية

الحركة الدولية للصليب األحمر والهالل األحمر التي نبعت من الرغبة في تقديم  إن
العون للجرحى في ميادين القتال دون تمييز بينهم، تسعى سواء على الصعيد الدولي أو 
الوطني إلى منع المعاناة البشرية حيثما وجدت والتخفيف منها. كما ترمي إلى حماية 

ام لإلنسان. وتسعى إلى تعزيز التفاهم المتبادل والصداقة الحياة والصحة وكفالة االحتر
 والتعاون والسالم الدائم بين جميع الشعوب.

 عدم التحيز

ال تميّز الحركة بين األشخاص على أساس الجنسية أو العنصر أو المعتقدات الدينية 
أو الوضع االجتماعي أو اآلراء السياسية. فهي تسعى إلى التخفيف من معاناة 

راد مسترشدة بمعيار واحد هو مدى حاجتهم للعون مع إعطاء األولوية ألشد األف
 الحاالت إلحاحا.

 الحياد

سعيا إلى االحتفاظ بثقة الجميع، تمتنع الحركة عن اتخاذ موقف مع طرف ضد 
اآلخر أثناء الحروب، كما تحجم عن الدخول في المجادالت ذات الطابع السياسي أو 

 يديولوجي.العنصري أو الديني أو األ

 االستقالل

الحركة مستقلة. وبالرغم من أن الجمعيات الوطنية تعد أجهزة معاونة لحكومات بلدانها في 
أنشطتها اإلنسانية وتخضع للقوانين السارية في هذه البلدان، يجب عليها أن تحافظ دائما 

 األوقات.على استقاللها بما يجعلها قادرة على العمل وفقا لمبادئ الحركة في جميع 

 الخدمة التطوعية

 تقوم الحركة على الخدمة التطوعية وال تسعى للربح بأي صورة.

 الوحدة

ال يمكن أن توجد سوى جمعية واحدة للصليب األحمر أو الهالل األحمر في بلد من 
البلدان. ويجب أن تكون مفتوحة أمام الجميع وأن تمارس أنشطتها اإلنسانية في 

 كامل إقليم هذا البلد.

 العالمية

الحركة الدولية للصليب األحمر والهالل األحمر حركة عالمية تتمتع في ظلها كل 
 الجمعيات بحقوق متساوية كما تلتزم كل منها بواجب مؤازرة الجمعيات األخرى.
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 من القديم إلى الجديد

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الحركة يةاستراتيجما تبقى من 

 بناء علىالحركة أجري  يةستراتيجالتقييم  جاء في
ما  2009في  مجلس المندوبين قرار صادر عن 

 :يلي

دين بناء القدرات " أحرز تقدم ملحوظ في ميا
ومنتديات الحركة ومواجهة حاالت الطوارئ 

اضطالع الجمعيات والمجاالت التي تستدعي 
واالتصال الفعال. ولكن  المساعد الوطنية بدورها

النتائج كانت أقل إبهارا فيما يتعلق بقضايا النزاهة 
القطاع الخاص. أم التوجهات والروابط مع 

رسات فلم تثر كثيرا من الخارجية وأفضل المما
 بل لم يتم تناولها." ،االهتمام

ولئن كانت قضايا النزاهة والعالقات مع القطاع 
، مثلها مثل هامةشواغل مشتركة الخاص 
الخارجية وأفضل الممارسات، فإن هذه  التوجهات

األمور تعالج بالفعل في عمليات خارج 
 ية أو تعالج على نحو أفضل بعيدا عنها.ستراتيجاال

تمت معالجة قضية منتديات الحركة من خالل 
فريق عمل تابع للجنة الدائمة، ومسألة تعاون 

بين اللجنة الدولية  الحركة من خالل نقاشات موسعة
  دولي والجمعيات الوطنية.واالتحاد ال

اللجنة الدائمة واللجنة الدولية واالتحاد تواصل س
 مع الجمعيات الوطنيةمناقشة تلك القضايا الدولي 

  .خالل العامين القادمين

 الجديدة التوجهاتبنية 

تتسم الحركة الدولية للصليب األحمر والهالل 
ومن سمات هذه البنية األحمر ببنية فيدرالية. 

 بعض نجاحاتهم  ققونيحأن أعضاء الحركة 
من  وكذلك ،إدارتها وبنيتها وقواعدها بفضل

أي ما نؤمن به  ،عملياتها وعالقاتهاقيمها و
العالقات جميعا وكيف نعمل معا وكيف نقيم 

 فيما بيننا.

وبهذه الروح تركز هذه الوثيقة على "العمل 
معا" ببعدين: كيف تضطلع مكونات الحركة 

 ن، أي معنعمل مع اآلخري ذلك، وكيفب
 ن.نا الخارجييئشركا

إننا لسنا توجيهيين عندما نقول كيف نعمل فيما 
ا أو مع اآلخرين؛ وسيتفاوت ذلك بين الحين بينن

 ن.والحين ومن مكان إلى مكا

بال توقف، ألن  حوار المهم هو مواصلة ال
 اآلية التعاون طابع اتخاذقد يؤدي إلى  توقفه
 .مفرطا بيروقراطياو ارسمي

ثمة عمليات هامة جارية ترمي إلى تحسين 
 جمعطرق تعاوننا واجتماعاتنا وصورتنا و

 تستمر تلك العمليات.تبرعاتنا. وال بد  أن 

ويكون كل مكون من مكونات الحركة مسؤوال 
 عن النتيجة.

 

 



CD/13/5.1 

9 

 العمل معا

قدرتنا على العمل معا على خير لنعتقد أن هذه القضايا جوهرية 
 العمل مع الشركاء الخارجيين بكفاءة. على وجه، و

 مالقيّ 
كل مساءلة لمساءلة المستفيدين والمانحين ولخضوع ا •

 آلخرلطرف 
 المساهمة في األهداف اإلنمائية لأللفية الجديدة •
 التمسك باألهداف األساسية وااللتزام بها •
 االحتفاء بإنجازات الغير •

 العمليات 
 ييرات السريعة: في الداخل والخارجتغالتكيف مع ال •
 الجودة: المستفيدون يستحقونها، المانحون يطلبونها •
 تالتعلّم ـ من التجربة ومن تبادل الخبرا •
 تدريب المتطوعين والموظفين •
 التكنولوجيا •
 البحث: زيادة معارفنا •
 القدرات: االستثمار فيها •

 العالقات
 ةمشترك قصة سرد •
 نداءات مشتركةوضع نحو  وجهالت •
مزيد من االتصال والتشاور بين فترات انعقاد  •

 االجتماعات
 شراكات فعالة مع الجهات الفاعلة الخارجية •
 صوت واضح وقوي •
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 العمل مع اآلخرين
 في العمل مشتركأسلوب 

بحسب خالل العامين القادمين سوف نقوم ـ كل 
ـ بالعمل واإلسهام في تطوير خاصةال هظروف

مناهج وإجراءات وآليات من شأنها تحسين 
 إزاء ما يلي:أسلوب عملنا 

 (المساعدة) العالقات مع الحكومات •
 الحركة منتديات شكل ومضمون •
 فيما بينناالتعاون  •
 تنسيق العمليات •
 التعاون في سبيل تحقيق أهداف مشتركة •
 الدبلوماسية اإلنسانية •
 الجهات المانحة •
 المواردحشد  •
الفاصلة عن  فترات في الاالتصال والتشاور  •

 اجتماعين 
 الجهات الفاعلة الخارجية والجهات الشريكة •

 

 

 

 

 التعلّم والتجديد

، استخالص من الضروري إلحراز النجاح
حصيلة ما  التجارب واستعمال من  الدروس
 التخاذ قرارات جديدة مستنيرة. تعلمناه

ولهذا الغرض تلتزم جميع مكونات الحركة 
أو  شكوكهابتشاطر نجاحاتها أو إحباطاتها أو 

بأي شكل تراه مالئما أو جيدا  ابتهاجهاأسباب 
مجلس دورة من دروات قبل انعقاد كل 

 مندوبين.ال

مجلس دورة من دورات لدى انعقاد كل 
تدعى مكونات الحركة إلى مناقشة  ،مندوبينال

باعتبارها وثيقة يستند إليها  الوثيقة وتحديثها
 فكرها وعملها خالل العامين التاليين.

الحالية ـ على كل من الصعيدين  ياتستراتيجاال
الوطني والدولي ـ تتضمن ما يخصها من أهداف 

ومؤشرات التقدم ونظم اإلبالغ. ولكن هذه 
ية ال تتضمن أيا من تلك العناصر: ستراتيجاال

على الجمعيات الوطنية واللجنة الدولية واالتحاد 
منها التنفيذية الخاصة بكل نهوج الالدولي أن تجد 
إنها  كل واحدة لألخرى بينت. ثم وتوثيق نتائجها

 لمساءلتها. مستعدة للخضوع 
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