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  تنسیق وتعاون 
  الحركة الدولیة للصلیب األحمر والھالل األحمر

  
  جخالصة النتائ

تعاون الحركة الدولیة للصلیب األحمر والھالل األحمر مدى إسھام یتناول ھذا التقریر الخاص بتنسیق و
. فعالة ومالئمةمجدیة والحركة الدولیة في تلبیة االحتیاجات اإلنسانیة تلبیة الموجودة لدى تنسیق ال آلیات

نة من التجارب الحدیثة في ستند إلى عّیتویحّدد ھذا التقریر األمور التي تتطلب التحسین، ویقّدم توصیات 
  .مجال تنسیق العمل اإلنساني

  
تعاون الحركة تنسیق ولأربع عملیات استعراض : مّما یلياالستنتاجات الرئیسیة المستمدة ویعرض التقریر 

؛ ٢٠١٣ من عام أغسطس/یولیو إلى شھر آب/شھر تموزة الممتدة من رالدولیة ُأجریت خالل الفت
تنسیق وأعمال أخرى جاریة بشأن  بلدًا؛ ١٢ائیة ُأرسلت إلى مكونات الحركة الدولیة في ودراسات استقص

  .٢٠١١ منذ مجلس المندوبین لعام  الدولیةتعاون الحركةو
  
  

  التنسیق داخل الحركة الدولیة

  أركان التنسیق الفعال  - ١

 حسنة في ھذا أسوةوالمسؤولین كون القادة و ،وااللتزام بالعمل الجماعيتتیح الشفافیة والثقة المتبادلة 
األطراف  ویعطي التنسیق الجید لمشاریع الحركة الدولیة . داخل الحركة الدولیةتحسین التنسیقالصدد، 

 یؤدي ھذا األمر بالتالي إلى تیسیر الوصول إلى وقد. ركة الدولیةصورة مشرقة للحالخارجیة المعنیة 
وتحسین كیفیة تلبیة الحركة الدولیة ملیة حشد الموارد، إلى المساعدات اإلنسانیة، وتسھیل عالمحتاجین 

 في واقع األمر لتنسیق السیئالوخیمة ل عواقبالقتصر توال . الحتیاجات المتضررین في نھایة المطاف
على أیضًا یمكن أن تكون لھ عواقب وخیمة  بل واالنسجام داخل الحركة الدولیة،الوحدة على إضراره ب

  .عملیة حشد الموارد
  
حتى اآلن من جعل مكوناتھا تعمل معًا دائمًا لم تتمكن  الحركة الدولیة أّنثبت التجارب المیدانیة الحدیثة وت

من المجاالت وفي جمیع مراحل العمل ویمكن إدخال تحسینات كبیرة في الكثیر . بالطریقة األكثر تكامًال
  .الحتیاجات اإلنسانیة واإلنعاش والتنمیةثّم تلبیة ااالستعداد لمواجھة عواقب النزاعات والكوارث ب ابتداًء

  
  :من العوامل الرئیسیة التي تساھم في التنسیق الجید داخل الحركة الدولیةوُتعّد األمور التالیة 

وفھم أھداف ومھمات كل مكون من مكونات .  مكونات الحركة الدولیةوضوح أدوار ومسؤولیات  )١(
  .اتوالمھمالحركة الدولیة واحترام ھذه األھداف 

مع الحوار المفتوح والتواصل المنتظم في مختلف المستویات، والرغبة في  الحرص على التنسیق  )٢(
  .والقبول بھالتنسیق 

التوجھات  على االتفاق مع ةمشتركة ستراتیجیوضع خطط او.  داخل الحركة الدولیةوحدة الخطاب  )٣(
حلیلھا، وعن طریق االستناد إلى  وتوالمواقف عن طریق االشتراك في تحدید الثغراتواألولویات 
  .لعملیات اإلعالممشتركة استراتیجیة 
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لطویل األجل مع التعاون اكذلك  و، ألّي مكون من مكونات الحركة الدولیةالحضور المیداني یھّیئ  )٤(
التنسیق المیداني وقد تكون عملیة . الجمعیات الوطنیة، الظروف الالزمة إلنشاء آلیات للتنسیق

  . المنشودةھا لیست أقل أھمیة من النتیجة بید أنعسیرة

العملیة المحددة، وآلیات التنسیق  ، للتعاون، واالتفاقات الثالثیة األطرافاالتفاقات اإلطاریة  )٥(
إلى إضفاء الطابع الرسمي على عملیة  كّل ھذه األمور تؤديو. واألھداف الواضحة، والمتابعة

  .التنسیق وتیسیرھا

  
على صعید الحركة الدولیة،  وأدوات للتنسیق الفعال وإرشاداتإطار تنظیمي  الحاضرویوجد في الوقت 

وال بّد أیضًا من تغییر ثقافة . والتدریب على استعمالھا بصورة سلیمةولكن ال بّد من نشر ھذه الوسائل 
لیھا التزام مكونات الحركة الدولیة ومسؤو(ام ومن االلتزداخل الحركة الدولیة حالیًا  السائدة اإلعالم

  . والتنافس بین مكونات الحركة الدولیةالتنازع بنبذ) المیدانیین
  

  "الوكالة الرائدة"مفھوم   - ٢

، إذ عّزز ھذا االتفاق تكمیلیةاتفاق إشبیلیة وتدابیره الّسن تنسیق الحركة الدولیة بالتأكید منذ اعتماد تح
لذي تأخذ بھ ھذه المكونات للبّت في لحوار بین مكونات الحركة الدولیة وعّزز الطابع العملي للنھج اا

كل عملیة من العملیات لوجرى مع ذلك وضع ترتیبات مختلفة .  المسؤولیات الخاصة بالتنسیقتوزیع
 إلى تلبیة ل قیادة مساعي الحركة الدولیة الرامیةجمؤخرًا من أاإلنسانیة التي اضطلعت بھا الحركة الدولیة 

وُیظھر ھذا األمر التغیرات . التقلیدي" الوكالة الرائدة"تعادًا عن نھج االحتیاجات اإلنسانیة، مّما ُیعّد اب
وفي المتواصلة في أدوار وقدرات مكونات الحركة الدولیة، وال سّیما أدوار وقدرات الجمعیات الوطنیة، 

  .المشھد اإلنساني، وفي أدوار وتطلعات األطراف الفاعلة الخارجیة
  

بدًال من إسنادھا إلى " الوكالة الرائدة"بمسؤولیات دید من السیاقات، ویضطلع أكثر من كیان واحد، في الع
الوقوف على الجوانب المختلفة التي التي یقوم علیھا ھذا األمر في وتتمّثل الفكرة الرئیسیة . منظمة واحدة

تبة تحدید الكیانات القادرة على االضطالع بالمسؤولیة المترویصبح .  الرائدةدور الوكالةینطوي علیھا 
ھذا تتولى سالتي تحدید المنظمة أو الریادي عندئذ أكثر أھمیة من دور القیادي جوانب العلى كل جانب من 

لمھمة وقدرة كل  المسؤولیات وفقًا توزیعوُیؤخذ في سیاقات عدیدة بنھج عملي یقوم على . الدور القیادي
ألمر إلى إیجاد قیادة مشتركة ویفضي ھذا ا. مكون من مكونات الحركة الدولیة الحاضرة في المیدان

  .الدعم والمساندة وعلى صعید تنفیذ العملیاتوعلى صعید وتقسیم العمل على الصعید االستراتیجي 
  

الوكالة "في سیاقات كثیرة على الرغم من وجود فھم مشترك لمفھوم ولم یكن التنسیق فعاًال بالضرورة 
ولم تتخلل . مختلف مكونات الحركة الدولیة أدوار وإجراءات على خالفات نشوبنظرًا ل" الرائدة

التي اسُتعرضت أیة قیادة عملیات الحركة الدولیة في عدد من السیاقات التي ُأجریت بشأن المناقشات 
ُیعّد تحسین تحلیل قدرات ومواطن قوة وضعف كل مكون من و. اتفاق إشبیلیة وتدابیره التكمیلیةإشارة إلى 

القیود المفروضة على عمل كّل مكون من ھذه  وكذلك - في المیدان مكونات الحركة الدولیة الحاضرة
داخل المشتركة  وعلى المسؤولیات قیادةاللالتفاق على من المتطلبات األساسیة  -المكونات في سیاق ما 

  .الحركة الدولیة
  

 نزاع  أو حالة أخرى من حاالت العنف أو توتر أو كارثة أو نزاع مسلح- حالةوال بّد من أخذ نوع ال
وال بّد أیضًا من إنشاء آلیات واضحة .  بعین االعتبار عند إسناد األدوار القیادیة- وكارثة في آن معًا

طوارئ، وذلك بناًء على الوكالة الرائدة، وُیستحسن إنشاء ھذه اآللیات قبل حدوث حالة  مسؤولیات لتوزیع
ود المفروضة على كل كیان من ھذه تقییم لقدرات كل كیان من الكیانات الحاضرة في المیدان وللقی



CD/13/6.1

٣

 التي اسُتعرضت تجاربھا إلى تعزیز الشفافیة في تحدید نوع الحالة بلدان المن د عدادعقد  و.الكیانات
  .تقییم القدراتفي الشفافیة  ویشمل ھذا األمر المعاییر المستخدمة لھذا الغرض، وكذلك ،المواَجھة

  
تمل حب أي تضارب م وتجّنإدراكالوكالة الرائدة من لع بأدوار وال بّد لمكونات الحركة الدولیة التي تضط

، في حال عدم إدراكھا إذ یمكن أن تقوم ھذه المكوناتبین أدوارھا التنفیذیة وأدوارھا التنسیقیة؛ للمصالح 
التنسیق للبرامج الخاصة بھا على حساب  انطباع بإعطاء األولویة تركبإعطاء األولویة أو ب ،لھذا األمر

 الجمعیة الوطنیة بدورھا كھیئة مساعدة للحكومة طریقة اضطالع ضعضعتوقد . ل للحركة الدولیةالفعا
زاعات المسلحة أو ، وال سّیما أثناء النفعل ذلكتأنھا عتقد بأو قد ُی مبدأي االستقالل والحیاد األساسیین

یة نداء الواجب اإلنساني، وال على تلبوقد یؤثر ھذا األمر في قدرة الحركة الدولیة برمتھا . حاالت االنقسام
  .سّیما في األماكن التي تضطلع الجمعیة الوطنیة فیھا بدور الوكالة الرائدة

  
التي تضّم الكثیر من وُیعّد تنسیق الحركة الدولیة أمرًا حاسمًا أثناء الكوارث واألزمات والنزاعات 

أیة عملیة تكاملیة في جمیع مجاالت  الحاالت من العمل معًا بطریقة هفال بّد في ھذ. األطراف الفاعلة
، وعملیات التقییم والتخطیط، وبناء لطوارئوالتصدي لحاالت ا ،طر األمنیةاُألوضع إنسانیة، ومنھا 

 ، وحشد المواردعملیات اإلعالم الداخلي والخارجيقدرات الجمعیة الوطنیة وتطویرھا التنظیمي، و
  .واإلدارة

  

  عمل آلیات التنسیق  - ٣

 على بالعمل معًا جمیع مكونات الحركة الدولیة لزامإلعات التنسیق اآللیات الرئیسیة المستخدمة ُتعّد اجتما
في حاالت  ُتبرمو. والصعید التنفیذي والصعید التقنيمختلف األصعدة، أي على الصعید االستراتیجي 

قًا نافذًا لتنسیق عمل  اتفا١٥ویوجد في الوقت الحاضر .  اتفاقات تنسیقیة أو إطاریة،فضًال عن ذلككثیرة، 
 آلیات التنسیق اعُتبرتو. في جمیع أرجاء العالم، وما زالت اتفاقات أخرى في طور اإلعدادالحركة الدولیة 

 عندما أتاحت ھذه اآللیات إقامة حوار بین مكونات التي اسُتعرضت تجاربھامفیدة في البلدان بوجھ عام 
 المھاراتستخدام الطریقة المثلى الكذلك بشأن و ،النسبیةكیفیة استغالل مزایاھا الحركة الدولیة بشأن 

  .التي یمكن لكّل مكون المساھمة بھا في عملیة إنسانیة منسقة المتكاملة المواردو
  

أّن ھذه  و،حّققت نتائج سیئة على صعید العملیات في بعض الحاالتوُیعتقد مع ذلك أّن آلیات التنسیق 
ل مواجھة الوضع األمني وتقییم االحتیاجات ووضع استراتیجیة قویة  في مجااآللیات كانت ضعیفة أحیانًا

مرافق الحركة الدولیة  االشتراك في مدى اختلفو. ة الدولیة على سبیل المثالكومتفق علیھا للحر
 المختلفة التي والسیاقات البلدان ضمن مجموعةمن بلد آلخر ومن سیاق آلخر وخدماتھا اختالفًا كبیرًا 

  .بھااسُتعرضت تجار
  

 بین مكونات قائمةوتبّین عملیات االستعراض التي ُأجریت مؤخرًا أن التوترات الكبیرة والمشاكل ال
كل عن طریق التواصل على مستوى المیدان ولم ُتصّعد معظم المشانادرة؛ فقد جرى حّل الحركة الدولیة 

  .أعلى من ذلكإلى مستویات 
  

أیة ى أدوار مكونات الحركة الدولیة ومسؤولیاتھا في االتفاق عل ضرورةویوجد إقرار واسع النطاق ب
 ھذا األمر من الناحیة العملیة في كل  على الرغم من عدم حدوثاندالع األزمةعملیة إنسانیة قبل 

 التفاھم على توضیح ھذه االتفاقات والمذكرات ومذكرات تنسیقالوال تقتصر فوائد إبرام اتفاقات . السیاقات
األطراف األخرى ویعي قدراتھا یتفھم أولویات طرف جعل كّل  بل تشمل أیضًا ،لألدوار والمسؤولیات

وینبغي إبرام اتفاقات . تحسین التواصل بین النظراء في مختلف الكیانات، وكذلك والقیود المفروضة علیھا
المعّرضة لحاالت في جمیع السیاقات قبل وقوع الكوارث ووضع خطط لحاالت الطوارئ قبل حدوثھا 
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غیر كافیة بوجھ اعُتبرت الجھود المبذولة في مجال إعداد استراتیجیات لالنسحاب قد و. مفاجئةطوارئ 
  .عام، وُأدرجت ھذه المسألة في ِعداد المسائل التي تحتاج مكونات الحركة الدولیة إلى العمل علیھا معًا

  

  االتساق الداخلي وھویة الحركة الدولیة  - ٤

 صورةجاد ھویة واضحة للحركة الدولیة نشر المبادئ األساسیة بیتطلب تحقیق االتساق الداخلي وإی
والسلطات واألخذ بنھج متسق للحركة الدولیة حیال السكان المتضررین والجماعات المسلحة  ،جماعیة

وُیعّد االنقسام الداخلي أكبر تھدید لسمعة الحركة الدولیة  .الوطنیة والمانحین واألطراف الفاعلة الخارجیة
یمكن أن یضّر االفتقار إلى الوحدة، سواء أكان متصّورًا أم حقیقیًا، بقدرة الحركة الدولیة على و. برمتھا

وقد یؤدي التأخر في االتفاق على األدوار وفي وضع . إلى المحتاجین إلى المساعدات اإلنسانیةالوصول 
 یقة التي تنظر بھاالطرعملیة حشد الموارد، وقد یؤثر في تبطيء القواعد داخل الحركة الدولیة إلى 

  . األخرى الفاعلة في مجال اإلغاثة إلى الحركة الدولیةالسلطات والسكان المتضررین واألطراف
  

جئة التي المفافیما عدا في حاالت الطوارئ  الداخلي من األمور التي تسیر بصورة جیدة نسبیًا اإلعالموُیعّد 
ُیعّد اإلعالم الخارجي ، بینما  الداخلي أثناءھاماإلعالما زالت الحركة الدولیة تواجھ تحدیات في مجال 

التي اتُّخذت حّتى اآلن اعُتبرت التدابیر قد  و. من المجاالت التي تتطلب المزید من التحسینمشتركال
رسائل ة ومشتركونشرات إخباریة ة مشترك ردود صحفیة إعداد مثل -م الخارجي اتساق اإلعاللتحسین 
 أكثر بصورةكان ھناك توافق عام على وجوب اتخاذ ھذه التدابیر ، ولكن یدةمف -ة مشترك إقلیمیة إخباریة
  . وعلى وجوب إعداد أدوات إضافیةانتظامًا

  
االعتقاد بوجود فھم جید لھویة الحركة وأّكدت نتائج عملیات االستعراض ونتائج الدراسات االستقصائیة 

نھا وحدة واحدة ولكن بدون إدراكھم بالضرورة و عامة الناس یعتبرالدولیة وھویتھا لدى عامة الناس وبأّن
 وتعرف األطراف األخرى الفاعلة في مجال العمل .للمھمات المختلفة المسندة إلى مكوناتھا المختلفة

. ختلفة للحركة الدولیة معرفة جیدةالمھمات واألدوار المختلفة المسندة إلى المكونات الماإلنساني عادة 
تطبیقھا المتسق للمبادئ األساسیة، وفي یِّزة للحركة الدولیة تتمثل في ویوجد إقرار بأن السمة المم
وقد ُعّززت ھویة الحركة الدولیة عن طریق .  لتنفیذ عملیاتھا اإلنسانیةفریداستخدامھا للشارة وأخذھا بنھج 

حركة عن الجمعیات الوطنیة واالتحاد الدولي واللجنة الدولیة بشأن نھج الة الصادرة مشتركالبیانات ال
ة الرامیة إلى إیصال رسائل أساسیة متفق مشتركالدولیة، وكذلك عن طریق عملیات اإلعالم الخارجي ال

  .ة وُبذلت جھود من أجل التوفیق بین عملیات التخطیط السنوی.علیھا
  

االتساق الداخلي للحركة الدولیة االنفرادیة في بعض الحاالت وأضعفت األنشطة غیر المنسقة أو األعمال 
 الجمعیات الوطنیة المشاركة في العمل اإلنساني خارج بلدانھا في سیاقات قلیلة استخدمتفقد . ورتھاوص

 مّما أضّر بالحركة الدولیة ،أو اتصلت بمسؤولین حكومیین بطریقة انفرادیة وغیر منسقةحراسًا مسلحین 
عود عن العمل والتردد في  والقإخالف الوعود بالمساعدة وكان .قدرًا معینًا من اإلرباكبرمتھا وأوجد 

وأن تعیق وصولھا یمكن أن تشوه صورة الحركة الدولیة وسمعتھا كان اتخاذ القرارات من المخاطر التي 
فیھا یكتنف وینبغي للحركة الدولیة، في الحاالت التي . من الكوارث والنزاعاتإلى الناس المتضررین 

وعن المنظمات ا یمّیزھا عن منظومة األمم المتحدة ، أن تتخذ التدابیر الالزمة لتعزیز مھویتھاالغموض 
  .غیر الحكومیة وغیرھا من الكیانات

  

  حشد الموارد  - ٥

حشد موارد إضافیة تشكل تحدیًا للحركة الدولیة وما زالت مسألة المحافظة على المستوى الراھن للموارد 
ألمر في حاجة الحركة الدولیة إلى وتتمثل النتیجة الرئیسیة التي جرى التوصل إلیھا بشأن ھذا ا. برمتھا

  .قاتھا بالمانحین أكثر استراتیجیًةجعل عال
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إلى جمع األموال بصورة انفرادیة مع القلیل من التنسیق أو بدون التنسیق مكونات الحركة الدولیة میل وت
رامیة االشتراك في جمع األموال وعلى تعزیز الجھود العلى مع اآلخرین، وإن كانت ھناك بعض األمثلة 

أّن  الكثیر من األشخاص الذین قوبلوا قد رأىو. إلى زیادة الموارد قدر المستطاع داخل الحركة الدولیة
التي یشارك  في العملیات الضخمة -النھج الحالي لجمع األموال یعمل بصورة جیدة  بینما رأى آخرون 

 للموارد یتطلب مشتركلحشد ال أّن نظام ا- الكثیر من مكونات الحركة الدولیة على وجھ الخصوص افیھ
نطوي  ت-وقد یدّل وضع استراتیجیة لحشد الموارد على نطاق الحركة الدولیة . قدرًا كبیرًا من التحسین

 -لتحلیل الحالة وتقییم االحتیاجات، وعلى نھج أكثر اتساقًا للعملیات المیدانیة على نھج أكثر استراتیجیًة 
بدوره إلى تعزیز وقد یؤدي ھذا األمر . ونات الحركة الدولیةقدر أكبر من الوحدة بین مكوجود على 

لحركة لوزن  إعطاء في مجال جمع األموال، وإلى طمأنة المانحین واتساقھامصداقیة الحركة الدولیة و
  .الدولیة في تفاعالتھا مع األمم المتحدة

  
، مل اإلنساني خارج بلدانھااتحادات یضّم كّل منھا عّدة جمعیات وطنیة مشاركة في العإنشاء ثبت نجاح و

ملف واحد بتقدیم ، بموجب ھذا الترتیب، ویقوم كل اتحاد.  تطویره وتعزیزهویستحق ھذا األمر مواصلة
ویخفف من األعباء اإلداریة للمشروع المراد تنفیذه إلى المانحین، مّما یعّزز قدرتھ على جمع األموال 

  .المضیفةیات الوطنیة الملقاة على كاھل المانحین والجمع
  

 الدولیة من التنسیق الجید بید للحركةتمویل أنشطة التنسیق، إذ ال بّد ویجب المضّي قدمًا في استطالع ُسبل 
ترك مكون إلى إیجاد طریقة لتقاسم تكلفة التنسیق بدًال من وتحتاج الحركة الدولیة . أّن لھذا األمر تكلفة

  .هیغطي ھذه التكلفة بمفرد)  بوجھ عامالوكالة الرائدة(واحد من مكونات الحركة الدولیة 
  

  الخارجیة  باألطراف الفاعلة الحركة الدولیةعالقات مكونات

  مع األطراف الفاعلة الخارجیةالتنسیق   - ١

 مع تنّسق و،تقوم الجمعیات الوطنیة في كل السیاقات بالمشاركة في مختلف آلیات التنسیق الحكومیة
ویشارك . ھیئات التنسیق الوطنیةمع ما یقوم مقامھا، ومع  أو ،السلطة الوطنیة إلدارة الكوارث في بلدانھا

في االتحاد الدولي واللجنة الدولیة أیضًا بصفة مراقب في مجموعة متنوعة من آلیات التنسیق الحكومیة 
م المتحدة أو في الھیئات في مجموعات األم مشاركة الجمعیة الوطنیة حجمویختلف . سیاقات متعددة

یشارك بعضھا بصفة  المتحدة اختالفًا ھائًال من سیاق میداني إلى آخر، إذ المشتركة بین وكاالت األمم
عضو نشیط أو بصفة مراقب وتتردد جمعیات وطنیة أخرى في المشاركة في عملیات التنسیق التي تقودھا 

انیة، وال سّیما على وجود أو عدم ى الظروف المید المشاركة إلى حّد ما علحجمویتوقف . األمم المتحدة
  .وجود نزاع مسلح في مناطق عمل الجمعیات الوطنیة

  
ة للتنسیق مع األطراف الفاعلة الخارجیة تتمثل یروا بأّن الفائدة الرئیسیوأقّر معظم األشخاص الذین اسُتش

ن، مّما یساعد على تفادي ازدواجیة لجمع معلومات عّما یفعلھ اآلخروالفرصة التي یتیحھا ھذا التنسیق في 
وُأبرزت في كل السیاقات حاجة مكونات الحركة الدولیة إلى التشاور . وییّسر تشاطر الحلولالجھود 

 ال مع اآلخرینالحركة الدولیة تنسیق "وُیعّد شعار .  مواقفھا حیال األطراف الفاعلة الخارجیةتنسیقو
  التمسّك بھعملیًامشتركًا للحركة الدولیة، بید أّنھ ال یجري ًا شعار" لعمل الحركة الدولیة تنسیق اآلخرین

  .في سیاقات معینة
  

  الشراكات المیدانیة مع األطراف الفاعلة الخارجیة  - ٢

حركة لالمیدانیة لعملیات ال مع األطراف الفاعلة الخارجیة فرصًا لتوسیع نطاق ةتتیح الشراكات المیدانی
ویوجد داخل الحركة الدولیة  .من أجل العمل اإلنساني القائم على المبادئ يوتعزیز نفوذھا المیدانالدولیة 
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، وال سّیما لمبدأي الحیاد وعدم ةاألطراف الفاعلة الخارجیة للمبادئ األساسیوقبول تعّھد بضمان فھم 
أّال تؤدي إقامة شراكة مع طرف فاعل خارجي إلى المساس بھذه المبادئ أو بسالمة أي التحّیز، وضمان 

  .مكون من مكونات الحركة الدولیة
  

فكلما زادت قدرة الحركة الدولیة . وُیعتبر التنسیق الجید لعمل الحركة الدولیة أولویة في معظم العملیات
. شراكات مع كیانات خارجیةتضاءلت دواعي سعیھا إلى إقامة على االعتماد على الموارد الخاصة بھا 

مع لسیاقات التي اسُتعرضت عدم إقامة أیة شراكة میدانیة وقد قررت الجمعیة الوطنیة في عدد من ا
األطراف الفاعلة الخارجیة ألنھ لم یكن ُینظر إلى أي طرف من ھذه األطراف على أنھ یتمتع بما یكفي من 

  .الحیاد أو االستقالل أو عدم التحّیز
  

عدة  بناًء علىالخارجیة شراكات مع األطراف الفاعلة  أو بعدم إقامة ةواُتخذت القرارات الخاصة بإقام
؛ ونظرة  والتوافق مع الخطة االستراتیجیة للجمعیة الوطنیة بالمبادئ األساسیة؛التقّید: ، وھي ما یليعوامل

المجتمع المحلي إلى الكیان اآلخر؛ ووصول متطوعي الجمعیة الوطنیة وموظفیھا اآلمن إلى المحتاجین؛ 
وأكرھت األطراف الفاعلة الخارجیة بعض الجمعیات . يیة الوطنیة على التطویر التنظیموقدرة الجمع

على الرغم من عدم نسانیة مختلفة على الصعید الوطني على إقامة شراكات لتلبیة احتیاجات إالوطنیة 
المحتملة من األضرار على الرغم  و،توافق إقامة ھذه الشراكات مع استراتیجیات ھذه الجمعیات الوطنیة

  .الجمعیات الوطنیةبالشراكات ھذه التي یمكن أن تلحقھا 
  

  العالقات بالحكومات  - ٣

في ما یخص لبلدانھا أحیانًا، بصفتھا ھیئة مساعدة للسلطات العامة تطلب الحكومات من الجمعیات الوطنیة 
وُیعتقد في بعض . بطریقة تفوق قدراتھا ومواردھامواجھة حاالت طوارئ إنسانیة  ،األمور اإلنسانیة

كون ھذه ات تعامل الجمعیات الوطنیة كمجّرد ھیئات تابعة لھا ناسیًة أو متناسیًة الحاالت أّن الحكوم
فقد تطلب الحكومة من الجمعیة .  بحكم القانونیحّق لھا التمتع باالستقاللالجمعیات الوطنیة كیانات 

حكومة من أو قد تنتظر الالوطنیة على سبیل المثال توزیع مواد اإلغاثة بموجب القواعد األمنیة للحكومة 
 حركةقدرات الویمكن أن تحّد ھذه الضغوط من . الجمعیة الوطنیة تقدیم مساعدات إنسانیة في مناطق معّینة

األخرى الفاعلة في مجال  األطراف عتبروقد ت. قد تجعل التمسك بالمبادئ األساسیة أمرًا عسیرًاأو الدولیة 
 الوطنیة أداًة للحكومة، وقد یؤدي ھذا عیةالعمل اإلنساني والمعارضة المسلحة في بعض الحاالت الجم

سمعة الحركة الدولیة والحّد من قدرتھا على تقدیم المساعدات اإلنسانیة وتعریض األمر إلى تشویھ 
لمكون آخر من مكونات وقد یكون وجود مكتب أو حضور موظفین . المتطوعین والموظفین للمخاطر

نیة مفیدًا إلیجاد موقف موحد للحركة الدولیة على الصعید الحركة الدولیة في الفرع المحلي للجمعیة الوط
  .المحلي

  
تمّكن الحركة الدولیة یمكن أن  من األمور التي الحكومةباعُتبرت العالقة الجیدة  - بل وأھّم -وخالفًا لذلك 

  .من العمل بفعالیة في الكثیر من السیاقات شریطة فھم استقالل الجمعیة الوطنیة واحترامھ
  

   أثناء الكوارث واألزمات األخرىالقوات المسلحة و بالھیئات المدنیةالقاتالع  - ٤

بالمزید من  تضطلع ھذه القوات في الكثیر من السیاقات في الوقت الحاضر، إذ القوات المسلحةیتغّیر دور 
دي مال التنمیة والتصلبلدانھا، وفي أع) الحمایة المدنیة(المسؤولیات في ُنظم األمن والدفاع المدني 

 للحركة الدولیة بشأن مشتركبالموقف ال راسخًاالتزامًا  وال تلتزم مكونات الحركة الدولیة جمیعھا .للكوارث
ویوجد مع ذلك إقرار واسع . على الصعید الُقطريكیفیة التواصل مع األطراف الفاعلة المدنیة والعسكریة 

یمكن أن تعود   المدنیة والقوات المسلحةبالھیئات ھإساءة أحد مكونات الحركة إدارة عالقاتالنطاق بأّن 
ویجري التنسیق الضروري مع األطراف . ة الدولیةكبعواقب وخیمة على المكونات األخرى للحر
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الحمایة (السلطة الوطنیة إلدارة الكوارث أو السلطة الوطنیة للدفاع المدني العسكریة عادًة عن طریق 
 على ةقدرالمن أجل االحتفاظ بالقوات المسلحة  عن ًىاء بمنأالبقویفّضل بعض الجمعیات الوطنیة ). المدنیة

 ویوجد إقرار واسع النطاق أیضًا بخبرة اللجنة الدولیة في مجال .الوصول اآلمن إلى المجتمعات المحلیة
ومع حاملي السالح، وتستشیر الجمعیات الوطنیة اللجنة الدولیة كثیرًا التواصل مع أفراد القوات المسلحة 

  . والمساعدة في ھذا المجالاإلرشادنھا وتلتمس م
  

 والتبعیة ، العسكریةاألدواتوتتعلق المسائل التي لم تعالج بعُد، وال سّیما أثناء النزاعات، باستخدام 
وقد تكون ھناك مع ذلك فرص . ، والتحدیات األمنیة، واالنتھاكات المحتملة للمبادئ األساسیةالمیدانیة

ویمكن التي ال تواجھ مكونات الحركة الدولیة فیھا حالة نزاع، ي السیاقات للتنسیق مع القوات المسلحة ف
  . تسخیر ھذا التنسیق لتعزیز فعالیة عمل الحركة الدولیة وجدواهذعندئ

  

  المبادئ األساسیة واستخدام الشارة  - ٥

أمرًا واألوقات یظّل التزام مكونات الحركة الدولیة بالمبادئ األساسیة التزامًا صارمًا في جمیع األحوال 
. ھذا األمرعلى عند التصدي لألزمات اإلنسانیة مھمًا، إذ تتوقف سالمة موظفي ومتطوعي الحركة الدولیة 

یمكن أن تشّوه معالجة أیة مسألة بالقیام في الوقت المناسب بوتواصل الجمعیات الوطنیة بوجھ عام التزامھا 
  .سمعتھا أو سمعة الحركة الدولیة برمتھا

  
إساءة استخدام الشارة یعود بعواقب أمنیة أّن  الكثیر من السیاقات المیدانیة التي اسُتعرضت  فيئيارُتقد و

في بعض البلدان أّن إساءة استخدام أیضًا وارُتئي . وخیمة، مّما یتطلب معالجة ھذه المشكلة بسرعة وحذر
نیة، وعلى عملیات ینطوي على مخاطر شدیدة على سمعة الجمعیة الوط على الصعید المحلي الشارة

وتواصل الجمعیات الوطنیة واللجنة الدولیة التزامھا بمعالجة ھذه المشكلة . الحركة الدولیة في سیاق معّین
  .بالتعاون مع السلطات الوطنیة التي تتحّمل المسؤولیة الرئیسیة عن ضمان احترام الشارة

  
مع األموال یشّكل تحدیًا خاصًا على ألغراض الترویج وجوما زال استخدام شعارات الجمعیات الوطنیة 
  .صعید استخدام مكونات الحركة الدولیة للشارة

  

  إقامة شراكات مع القطاع الخاص  - ٦

بین التعاون على الصعید تتراوح الشراكات التي تقیمھا مكونات الحركة الدولیة مع كیانات القطاع الخاص 
تعزیز موارد ھذه الشراكات إیجابیة وناجحة في ام بأن ُیعتقد بوجھ عو. كبیرةالعالمیة الشراكات الالمحلي و

 أمر ة ھذه المخاطر، وبأّن السیطرة على مخاطرھا ومعالجالحركة الدولیة وتعزیز تأثیر عملھا اإلنساني
  .داعیًا للقلق في بعض الحاالتواعُتبر استخدام بعض الشركاء من القطاع الخاص للشارة . یسیر

  
مع كیانات القطاع الخاص المخاطر المقترنة بإقامة شراكات یة بوجھ عام وتدرك مكونات الحركة الدول

ویعلم الكثیر من مكونات الحركة الدولیة أّن .  المحتملة لھذه الكیاناتالتجاریةنظرًا للمصالح السیاسیة و
إذا مناطق معینة ى ھذه الشراكات یمكن أن تشّوه صورة الحركة الدولیة وأن تعیق بالتالي وصولھا إل

  .اعتبرت األطراف الفاعلة المسلحة كیانات القطاع الخاص المعنیة طرفًا في النزاع
  

ودافع أعضاء الجمعیات الوطنیة الذین یملكون شركات خاصة بھم في بعض الحاالت عن مصالحھم 
اتخذوا جمعیتھم ( على سائر المصالح ھامصالحغلیب العمل لصالح جمعیاتھم الوطنیة وتمن الخاصة بدًال 

  ).طنیة وسیلة للترویج ألعمالھم التجاریة على سبیل المثالالو
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  االستنتاجات وآفاق المستقبل

على أّن تعزیز تنسیق وتعاون تدّل نتائج معظم عملیات االستعراض والدراسات االستقصائیة الُقطریة 
سانیة في تحسین كیفیة تقدیم المساعدات اإلنالحركة الدولیة یتطلب التركیز في الوقت الحاضر على 

  .المیدان عن طریق تدابیر عملیة
  

حالیًا لدى الحركة الدولیة ویوجد إقرار بأّن تحسین كیفیة استخدام القواعد واألدوات واإلرشادات الموجودة 
 ُأطر التنسیقبأّن ، وعلى الصعید المیدانيیمكن أن یساھم مساھمة كبیرة في تحسین تنسیق الحركة الدولیة 

ھ ینبغي لمكونات  أّنرُتئيوا. في الوقت الحاضر الدولیة ما زالت مالئمة وعملیة الموجودة لدى الحركة
استطالع النظر في الممارسات الجیدة والسیئة وأن تقف على الثغرات قبل  تواصل الحركة الدولیة أن

اق إشبیلیة اتف ، ومنھاةالتنظیمی الوثائق العمل اإلضافي الذي قد یتعّین علیھا القیام بھ في ما یخّص مراجعة
  . على سبیل المثالوتدابیره التكمیلیة

  
 المزید من العمل التي تتطلب  المجاالتفي ِعداد عدة مجاالت رئیسیة لتنسیق الحركة الدولیة ُأدرجتو

 ھذه األدوار والمسؤولیات، توزیعأدوار ومسؤولیات الوكالة الرائدة واالتفاق على عملیة العاجل، ومنھا 
 وال بّد أیضًا من تحسین التخطیط وتعزیز.  واإلعالم الخارجي، وحشد الموارد،یةوإدارة الشؤون األمن

  .في ما یخّص طریقة تصدي الحركة الدولیة لألبعاد اإلقلیمیة ألیة أزمةالقدرة على التنبؤ 
  

 التأثیر الجماعي لمكونات الحركة الدولیة جعلإلى ضمان  نطاقال الواسعویجب أن یھدف برنامج التغییر 
 قدرات الجمعیات الوطنیة تعزیزفي جمیع مجاالت العمل، ومنھا مجتمعة  جھودھا الفردیة تأثیرر من أكب

التزامًا بالعمل معًا وسیتطلب ھذا األمر التزام جمیع مكونات الحركة الدولیة . والبرمجة الطویلة األجل
  .كامًال

  

  قیادة العملیات اإلنسانیة  - ١

إجراءات اختیارھا مع توزیع توضیح ورة وجود وكالة رائدة والوقوف على ضر إجراءاتیجب توضیح 
تحسین التحلیل السیاقي وتعزیز التقییم  وسیتطلب ھذا األمر .على مكونات الحركة الدولیة تالمسؤولیا

  .األنسب لكل جانب من جوانب الدور التنسیقيالمعّمق لتحدید مكون الحركة الدولیة 
  

وما الذي متى تكون القیادة المشتركة ممكنة : األسئلة التالیة فیھا ظریجب النوتضم المسائل األخرى التي 
قدرة الوكالة ؟ وما ھي اآللیات القائمة لتقییم  یمكن فعلھ لضمان االضطالع بكل جوانب الدور القیادي

داء ؟ وكیف یمكن للمكونات األخرى للحركة الدولیة إب  بفعالیةالوظیفة هالرائدة المعّینة على االضطالع بھذ
  ؟  )وال سّیما عندما تكون الوكالة الرائدة جمعیة وطنیة(تأییدھا للوكالة الرائدة 

  

  الحشد المشترك للموارد  - ٢

وقد یدّل وضع استراتیجیة لحشد . نحین أكثر استراتیجیةال بّد للحركة الدولیة من جعل عالقاتھا بالما
استراتیجیًة لتحلیل الحالة وتقییم االحتیاجات،  تنطوي على نھج أكثر -الموارد على نطاق الحركة الدولیة 

.  على وجود قدر أكبر من الوحدة بین مكونات الحركة الدولیة-وعلى نھج أكثر اتساقًا للعملیات المیدانیة 
 في مجال جمع األموال، وإلى اتساقھاوقد یؤدي ھذا األمر بدوره إلى تعزیز مصداقیة الحركة الدولیة و

  .لحركة الدولیة في تفاعالتھا مع األمم المتحدةل وزن ءإعطاطمأنة المانحین و
  

وینبغي استطالع إمكانیة توجیھ . في ھذا الصددویتطلب تحسین تنسیق حشد الموارد بذل المزید الجھود 
سّیما في حاالت الطوارئ المفاجئة وفي الحاالت التي تتسم بطلب كبیر على ، وال مشتركةنداءات 
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لجمعیات وطنیة تقوم عن طریقھا بجمع األموال الالزمة لتمویل عّد إنشاء اتحادات وُی.  اإلنسانیةالمساعدات
وتستحق مسألة الجمع بین . والتعزیزالتي تصب في مصلحة الجمیع مبادرة جدیرة باالھتمام المشاریع 

 .الممتلكات والخدمات اللوجستیة والمكاتب وأجھزة االتصاالت وغیرھا من الوسائل مواصلة النظر فیھا
  .وینبغي النظر أخیرًا في كیفیة تقاسم تكلفة تنسیق الحركة الدولیة

  

  ھویة الحركة الدولیة وإعالمھا  - ٣

 ویوجد إقرار بأن السمة الممیِّزة للحركة .ُیعّد االنقسام الداخلي أكبر تھدید لسمعة الحركة الدولیة برمتھا
تخدامھا للشارة وأخذھا بنھج فرید لتنفیذ الدولیة تتمثل في تطبیقھا المتسق للمبادئ األساسیة، وفي اس

  .عملیاتھا اإلنسانیة
  
ولكن یصبح . في الظروف العادیةبصورة جیدة نسبیًا للحركة الدولیة تسیر عملیات اإلعالم الداخلي و

 تحدیات في مجال اإلعالم الداخلي عندئذالحركة الدولیة الوضع أكثر تعقیدًا في حاالت الطوارئ، وتواجھ 
تحسین تنسیق عملیات اإلعالم الخارجي لمكونات وال بّد في ھذه الحاالت من . على حّد سواءوالخارجي 

والبیانات مشتركة الصحفیة الردود المثل إعداد أدوات ووسائل و  وضع نھوجینبغيو. الحركة الدولیة
وسائل ة، أو األخذ بھذه النھوج واستخدام ھذه المشتركالخباریة اإلوالرسائل نشرات الوالمشتركة 

تحسین اإلعالم الخارجي المشترك وضمان اتساق الرسائل واألدوات استخدامًا أكثر انتظامًا، من أجل 
  .ةاألساسی

  

  التصدي لألبعاد اإلقلیمیة لألزمات  - ٤

رغم من االمتداد إلى البلدان المجاورة على الالراھنة إلى والكوارث النزاعات الكثیر من تمیل عواقب 
تلبیة االحتیاجات ب  دائمًاتقوم مكونات للحركة الدولیةو.  لمعظم ھذه النزاعات والكوارثالطابع غیر الدولي

ي ذولذلك ال بّد للحركة الدولیة من تعزیز تنسیقھا اإلقلیمي ال. على جانبي الحدودفي ھذه الحالة  اإلنسانیة
  .لتحسین تصدیھا لألزمات على الصعید اإلقلیميُیعّد ضعیفًا في الوقت الحاضر 

  

  تعزیز فعالیة آلیات التنسیق  - ٥

. واالمتثال لھا على الصعید العالمي للحركة الدولیة ةالتنظیمیُألطر ایجب إیجاد نظام للتشجیع على تطبیق 
والتدریب على تطبیقھا بصورة وینبغي تعزیز اآللیات القائمة وإنشاء آلیات جدیدة لضمان نشر اُألطر 

للمساءلة من أجل ضمان التنسیق میدان وفي المقّر على حّد سواء  المدراء في الخضاع وینبغي إ.كافیة
  .السلیم في المیدان

  

  التنسیق مع األطراف الفاعلة الخارجیة  - ٦

 التأثیر تعزیزعلى خارجیة وإقامة شراكات میدانیة الفاعلة الطراف األیمكن أن تساعد إقامة عالقات مع 
زیز قدرات مكونات الحركة الدولیة، عن طریق حشد تع، وعلى قدر المستطاعالعام للعمل اإلنساني 

بالسمة إلى المساس أبدًا  وینبغي مع ذلك أّال تؤدي ھذه الشراكات .واالستخدام األمثل للمھاراتالموارد 
  . العمل اإلنساني القائم على المبادئتعزیزأن ُتقام كوسائل فعالة لالممیِّزة للحركة الدولیة، وینبغي 

  
عن اختالف الخارجیة الفاعلة لمختلفة لكل مكون من مكونات الحركة الدولیة باألطراف وتنّم العالقات ا

وال بّد من االمتثال للمبادئ . المھمة المسندة إلى كّل من اللجنة الدولیة واالتحاد الدولي والجمعیات الوطنیة
 االمتثال ا ھذعّدوُی. قاتواللوائح التنظیمیة الساریة في جمیع األحوال واألوالعامة لسیاسات ااألساسیة و

 هفي ھذبعمل الحركة الدولیة كافًة  السلطات وحاملي السالحقبول م، إذ یكون مھمًا للغایة في حاالت االنقسا
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یؤدي عدم االمتثال بالفعل إلى الحّد من قدرة جمیع مكونات الحركة الدولیة ، وقد  ضروریًاالحاالت أمرًا
عرضة  الموظفین والمتطوعین یجعلوقد عدات اإلنسانیة على الوصول إلى المحتاجین إلى المسا

  .للمخاطر
  

ویمكن إعداد استراتیجیات أو خطط مشتركة لمساعدة مكونات الحركة الدولیة على التنسیق وإقامة 
وینبغي أن . ةومتناسقمع األطراف الفاعلة الخارجیة، وضمان حصول ھذا األمر بطریقة متسقة الشراكات 

  .وتوجیھ األنشطة الفردیة لمكونات الحركة الدولیةجیات إلى حمایة المصالح الجماعیة تھدف ھذه االستراتی
  
  

****  
  


