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  رؤیة لتعزیز االستجابة اإلنسانیة للصلیب األحمر والھالل األحمر

  

االتحاد ( لجمعیات الصلیب األحمر والھالل األحمر وليتعرض ھذه الوثیقة رؤیة اإلدارة العلیا لالتحاد الد
لطریقة التي یمكن أن یساھم فیھا تحسین عن ا) اللجنة الدولیة(للصلیب األحمر  واللجنة الدولیة )الدولي

في الحتیاجات اإلنسانیة اأنماط في ظل تغّیر التنسیق والتعاون داخل الحركة في زیادة فعالیة االستجابة 
  . دینامیات في مجال المساعدة اإلنسانیةتحّول اللم، والعاكل أنحاء 

  ر المشھد اإلنساني تغّی

 . ، واإلنجازات الكبیرة في مجال مكافحة األمراض المذھللتكنولوجياالتقدم  من إننا نعیش في عصر 

س نااحتیاجات ال أنحاء العالم ومعرفةرتنا على نقل المعلومات فورًا إلى مختلف ثورة في قدوقد حدثت 

 المالیة وتنامي الشعور بعدم اتنعیش أیضًا في زمن أعمال العنف الرھیبة واألزمومع ذلك . بشكل مباشر

  .  بالشكل المناسبالیقین، وإخفاق آلیات الحكم العالمیة والوطنیة في رعایة المعوزین وحمایتھم

حاجات التي تولدھا تزاید حجم البسبب أن من غیر المرجح أن یّخف الطلب للعمل اإلنساني والمؤسف 

وقوع المخاطر و، وتنامي  في مجالي المساعدة والحمایة النزاعات المسلحة وحاالت العنف األخرى

لظواھر المناخیة الشدیدة والتھدیدات البیئیة، والمزید من اإلجحاف في المرتبطة باالكوارث واألزمات 

  . لسیاسيعدم االستقرار االقتصادي واو ،فرص الحصول على الطعام والماء

 ، یزداد التشكیك بقیمة الحصول على مساعدة تھاسیادالدول لتأكید و ى الدولیة دینامیة القوحّولوأمام ت

وتلجأ جھات إنسانیة فاعلة إلى تفسیر األسس األخالقیة للمساعدة . إنسانیة مستقلة وغیر مشروطة

نسانیة ، وعدم التحیز، والحیاد  المبادئ اإلنسانیة األربعة المتفق علیھا عمومًا أي اإل-اإلنسانیة 

منھا مانحة ال(، بینما  تطعن بھا صراحة بعض الدول طرق أقل صرامة واتساقًا    ب-واالستقالل

ویمكن أن یشكل ذلك عائقًا أمام قدرة الجھات اإلنسانیة على العمل السیما إذا ). مضیفة على حد سواءوال

  .   العسكریة كجزء من البرامج السیاسیة أواكان ُینظر إلیھ

   للحركة  المطروحة داخلالتحدیات

على ضوء المعلومات التي جمعناھا من استعراض التنسیق داخل الحركة في عدد من العملیات المتصلة 

الصریح  ، والتقییم ٢٠١٣أغسطس /یولیو وآب/والتي أجریناھا في تموزبنزاعات وكوارث طبیعیة ھامة 

واجھ  تركنا أنھ بالرغم من األمور الكثیرة التي نحسن تنفیذھا ، إلنجازات الذي حققناھا مؤخرًا ، أدل

  . اإلنسانیة وآثارھاالحركة تحدیات داخلیة یجب معالجتھا إذا أردنا توسیع نطاق جھودنا 

عملیات التنسیق ، وتؤثر فیھا سیر خاصة المصالح الحداث و، فغالبًا ما تحدد األة العملیممارسةأما في ال

الحركة ككل الحركة من جھة ومصالح مختلف مكونات الذي یؤدي إلى توترات بین الشخصیات، األمر 

تطبق دائمًا اإلجراءات المشتركة وال . تناقضات في أنشطتنا اإلنسانیةفضًال عن المن جھة أخرى، 

بعض عملیاتنا األخیرة غیاب االلتزام بالعمل المنسق في حین اظھرت أطر التنسیق القائمة ، المحبذة في 

  ".  في المیدان"فعال ال

بعض اإلخفاقات في األزمات الكبیرة بالنسبة إلى االستفادة إلى الحد األقصى من مختلف حدوث إننا نّقر ب

إلى حد ما و، إذا أردنا لروحیة الصكوك التي نعتمدھا ف. أوجھ التآزر والقدرات المتاحة في الحركة
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 ماسك لھاتفسیر مشترك ومتوافق على األقل على أن نمحتواھا أیضًا ، أن تبقى ذات أھمیة ، فعلینا ل

  . تطبیقھا العمليمن شأنھا تحسین  إجراءات أو آلیات إضافیة والنظر في إدراج

 األمر ،ال توجد آلیات واضحة لالتفاق على دور الوكالة الرائدة أو لتخصیص مسؤولیات قیادیة مشتركة

وُیفّسر مفھوم الوكالة الرائدة . الثقة والمساءلةیض تقوإلى وسوء الفھم حاالت من الذي یؤدي أحیانًا إلى 

كونھ  بدًال من المراقبةقیادة ویتعلق بالفي غالب األحیان بذھنیة االستئثار بدال من الجمع ، وباعتباره 

مجموعة من الخدمات والمسؤولیات ینبغي للوكالة الرائدة تحملھا إزاء الجھات الفاعلة األخرى في 

ن من مكونات الحركة أن یوفر في العدید من الحاالت أن من غیر الممكن ألي مكّوومن الواضح . الحركة

  . وحده المجموعة الكاملة من الخدمات الالزمة للمكونات األخرى

التجزئة والتحرر من القواعد التنظیمیة سمات  ناميشعور بتالداخل الحركة أیضًا ویمكن أن یبرز 

وفي بعض حاالت النزاعات واالضطرابات الداخلیة .  ني عمومًا التي تسود قطاع العمل اإلنساوالتنافس

تقیید بشأن حیاد الجمعیة الوطنیة واستقاللھا قد تؤدي إلى تساؤالت غیر مبررة  أو محّقة تظھر تساؤالت 

 فرص تقدیم المساعدة اإلنسانیة لیس بالنسبة إلى الجمعیة الوطنیة المعنیة فحسب بل بالنسبة أیضًا إلى

لبات متعارضة اطمإزاء  جھات الفاعلة في الحركةال ینشأ توتر بینیمكن أن و. األخرى للحركة المكونات

 ، أو إزاء طلبات  من جھة أخرى والرغبة في اإلعراب عن التضامن الدولي من جھةالسیادة الوطنیةب

سیرات ویمكن لمثل ھذه التوترات والتف" . اإلنسانیة"على مبدأ " الوحدة"بإعطاء األولویة لمبدأ 

  . المتعارضة أن تطرح تحدیات كبیرة أمام االستجابة الفعالة والمنسقة للحركة

ونجد أحیانًا أن الفشل في .  اإلنساني على كل المستویات تحدیًا ھامًاناعمللوال یزال جمع األموال الالزمة 

 احصتنزیادة صیاغة وجھة نظر مشتركة للتأھب واالستجابة والعمل في األمد الطویل یقف حائًال أمام 

  . لموارد المتوفرةة من االجماعی

في وضع أفضل الحركة الشركاء من خارج فیھا یكون تحدث حاالت وأخیرًا نعترف أن من المحتمل أن 

معھا وعلینا في مثل ھذه الحاالت أن نبذل كل ما بوسعنا للتكامل ، السلع والخدمات مما نحن علیھ لتسلیم 

  .بدًال من التنافس

  

  رؤیة لتعزیز تنفیذ االستجابة اإلنسانیة للحركة 

 م ھذا اإلرث والبناء علیھ دعمن واجبنا عامًا في طلیعة العمل اإلنساني الدولي المنّظم ، و١٥٠وقفنا خالل 

التحویل الالزم لذلك وتحسین استجابتنا اإلنسانیة وتوسیع إنجاز وسعیًا إلى . ینحتاجمن أجل خیر الم

  : ما یليفي سبیل مضاعفة جھودھا الحركة إلى مكونات نطاقھا ، ندعو كل 

 القرب من فمثل ھذا (  األشخاص المتضررین للعمل بشكل وثیق ومباشر معبذل كل ما بوسعھا
 ألي نشاط للصلیب األحمر ةساسیإلیھم ھما القاعدة األالوصول المباشر وإمكانیة والضحایا 

 ؛)والھالل األحمر
 لتنمیة طویلة األجل، احتیاجات اوتلبیة احتیاجاتھم العاجلة حمل مسؤولیة من تالناس تمكین

 ات قبل األزم وذلك التي ینتمون إلیھامنظماتالوإعطاء األولویة لتعزیز صمودھم وصمود 
؛وأثناءھا

الوطنیة المضیفة ووضعھا وطموحھا؛تكییف أطر التنسیق التشغیلیة وفقًا لقدرات الجمعیة 



CD/13/6.2

٣

 متعدد النھج كجزء من تحسین الوالتنمیة طویلة األمد  اإلغاثة واالنتعاشأعمال بین الجمع
 ؛لمساعدة اإلنسانیة  في مجال االمجاالت

؛رث والنزاعات وفي التقلیل من األخطاراالستثمار في التأھب للكوا
؛ الحركة كلمعالجة قضایا األمن وقبول المساعدة وتسییسھا بطریقة متماسكة ومنسقة في
 ؛وضع إطار للمساءلة الجماعیة والمتبادلة والحرص على احترامھ فردیًا
معالجة قضایا االمتثال والنزاھة؛
 ؛ تعزیز فھم مزایا العمل اإلنساني المستند إلى المبادئسیادة المبادئ اإلنسانیة من أجلإعادة تأكید
 حمایة نزاھة أوًال وقبل كل شيء إلى وضع اتفاقات موحدة مع الشركاء الرئیسیین وتطبیقھا سعیًا

؛الحركة وسمعتھا
 ابتكار الحلول واستخدام التكنولوجیا لتحسین األداء واستكشاف طرق جدیدة لتوفیر المساعدة

. والحمایة

التركیز على المجاالت األربعة رح في الرد على التحدیات الرئیسیة الداخلیة والخارجیة المحددة ، ونقت

  : التالیة 

تعزیز أدوار القیادة والتنسیق -١

 سواء أكانت الجمعیة الوطنیة –إن التمتع بذھنیة قیادیة جامعة ومسؤولة یتطلب من الوكالة الرائدة 

 إنجاز مجموعة واسعة من خدمات القیادة ومھامھا –اللجنة الدولیة المضیفة ، أو االتحاد الدولي، أو 

وعندما تتولى الجمعیة الوطنیة المضیفة دور . لصالح كل الجھات الفاعلة المشاركة من داخل الحركة

الوكالة الرائدة، یلتزم كل من اللجنة الدولیة واالتحاد الدولي باالتفاق صراحة على أفضل السبل 

  .  كل الخدمات والمھام المتوقعةلدعمھا في إنجاز

  التشغیلیةالحركة  استجابة وسیع نطاقت-٢

ومع أن . أن نقدم المساعدة اإلنسانیة بمزید من الكفاءة والفاعلیةالواسعة النطاق علینا، في سیاق األزمات 

حركة كل الجھات الفاعلة في التمّكن تصمیم واستخدام آلیات من الضروري التنسیق لیس ھدفًا بحد ذاتھ، 

ونذكر كجزء من ھذه العملیة .   وتستفید من مھاراتھا وخبراتھا المكّملة لبعضھا البعضالمشاركةمن 

الصلیب أنشطة  كل تحدید ، و وتحلیلھاالحتیاجاتتقییم افي مشتركة عملیات إجراء ، ویةأطر أمنإدراج 

  . استراتیجیات تشغیلیة مشتركةوضع و ،األحمر والھالل األحمر

االت الحسنة التنسیق تعزیز االتص-٣

، بالغنا باھتمام عمل وسائل اإلعالم اتتفحص فیھفي ظل بیئة تزداد فیھا المنافسة في مجال االتصاالت و

 مع تعاملنا مع الداخلیة والخارجیة متماسكة ومنسقة تنسیقًا جیدًا ، وتكون متوافقةرسائلنا یجب أن تكون 

  .الجھات الخارجیة

  

   لمواردنھج جدیدة لحشد ااستكشاف -٤

 أي السعي إلى –" للقناة الحمراء"نرید خالل السنتین القادمتین اختبار أطر لحشد الموارد تعطي األولویة 

حشد وإدارة الموارد على نطاق واسع من خالل قنوات الصلیب األحمر والھالل األحمر مباشرة بدًال من 
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بالتأكید یكون لذلك وسوف . رج الحركة مجرد استخدام قنوات األمم المتحدة أو غیرھا من القنوات من خا

  .  الحركة وربما حتى إلى توحیدھاالتوصل إلى تنسیق أفضل لنداءاتآثار بالنسبة إلى 

  

االنفتاح من بروح  تكمن الرؤیة التي نقترحھا في أن تبذل جمیع الجھات الفاعلة في الحركة، وفي الختام،

لصلیب األحمر والھالل أنشطة اإلنشاء رابط قوي بین  خالل السنوات القادمةكل ما بوسعھا  التعاون ، و

تجنب المعاناة اإلنسانیة " فيمھمتنا المشتركة إنجاز بذلك ة، ودولیالمحلیة والوطنیة واإلقلیمیة والاألحمر 

وتخفیفھا أینما وجدت ، وحمایة الحیاة والصحة، وضمان احترام اإلنسان خاصة في أوقات النزاع المسلح 

ئ األخرى، والعمل على الوقایة من المرض وتعزیز الصحة والرعایة االجتماعیة، وحاالت الطوار

والتشجیع على الخدمة التطوعیة، واستعداد أعضاء الحركة الدائم للمساعدة، وإحساس عالمي بالتضامن 

ل النظام األساسي للحركة الدولیة للصلیب األحمر والھال( ."مع جمیع المحتاجین إلى حمایتھا ومساعدتھا

  ).األحمر

المقدمة في إننا ندعو الجمعیات الوطنیة للصلیب األحمر والھالل األحمر إلى العمل معنا لتنقیح الرؤیة 

بسرعة نتائج التحقیق ، لالفردیة والجماعیة جھودنا من خالل وسوف نبذل كل ما بوسعنا، . ھذه الوثیقة 

  . ولصالحھماألشخاص المستضعفین وفعالیة أكبر مع 

  


