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الديباجة
نحن، مكونات الحركة الدولية للصليب األحمر والهالل األحمر )الحركة(، نجّدد هذا االتفاق في وقت يرزح فيه 

النزاعات  فيه  وتزِهق  الفقر؛  براثن  إلى  آخرين  بماليين  ودفعت  الماليين  بحياة  أودت  جائحة  نير  تحت  العالم 

المسلحة المتعددة وحاالت العنف األخرى واألزمات طويلة األمد األرواح وتمزق أواصر المجتمعات، مخّلفة 

آثارًا تتفشى في مناطق بأكملها وفي مختلف أنحاء العالم؛ وتنتقل فيه أعداد غير مسبوقة من الناس من 

مكان إلى آخر بحثًا عن األمن والسالمة؛ وتشكل فيه المخاطر المناخية تهديدًا وجوديًا على الحياة وعلى سبل 

العيش في جميع أنحاء العالم.

ونجّدد هذا االتفاق في مواجهة هذه األزمات اآلخذة في التطور والتقاطع، علمًا بأن من يتعرض ويستجيب 

لها في آِن معًا هم في أكثر األحيان األشخاص أنفسهم والمجتمعات ذاتها. ونحن نقف متضامنين معهم.

ونقّر بأن مهمة حركتنا ال تزال تتسم باألهمية، مثلما كانت دائمًا، أال وهي: »تجنب المعاناة اإلنسانية وتخفيفها 

وحاالت  المسلح  النزاع  أوقات  في  خاصة  اإلنسان  احترام  وضمان  والصحة،  الحياة  وحماية  وجدت،  أينما 

الطوارئ األخرى، والعمل على الوقاية من المرض وتعزيز الصحة والرعاية االجتماعية، والتشجيع على الخدمة 

التطوعية، واستعداد أعضاء الحركة الدائم للمساعدة، وإحساس عالمي بالتضامن مع جميع المحتاجين إلى 

حمايتها ومساعدتها«.

ومن أجل تحقيق مهمتنا المشتركة في مواجهة أزمات اليوم والغد، نلتزم في هذا االتفاق المنّقح بأن نضمن 

بتوحيد  ونلتزم  الدور.  هذا  وُتعزز  بلدانها،  في  الوطنية  للجمعيات  المركزي  بالدور  تعترف  الدولية  أن جهودنا 

التكميلية، والعمل معًا بصورة  تعزيز مكامن قوتنا  أجل  والمرونة والمصداقية، من  اإلبداع  بروح من  قوانا 

أفضل وبقدر أكبر لصالح األشخاص الذين يحتاجون إلى حماية ومساعدة إنسانيتين محايدتين وغير متحّيزتين 

ومستقلتين.

ونلتزم، في أوقات الطوارئ كما في أوقات السلم، باالستخدام األمثل لصوتنا ومواردنا ومكامن قوتنا وخدماتنا.

ونقّر بأن تطبيق هذا االتفاق بأمانة سيعتمد على النية الحسنة والثقة والواقعية واالحترام والدعم المتبادل 

لعمل كل منا، وعلى روح التعاون واإلدماج التي نقدر فيها مساهمات كل واحد منا بوصفنا شركاء في مهمة 



إنسانية مشتركة تذّكرنا بأن لدينا، في جميع األماكن وفي كل األوقات، مسؤولية مشتركة لكي نتضافر ونتكاتف 

لبذل أفضل الجهود لمساعدة األشخاص الذين نعمل من أجلهم.

الجزء األول - أحكام عامة
المادة 1: نطاق االتفاق 

ينطبــق االتفــاق علــى األنشــطة الدوليــة التــي ُتدعــى المكونــات إلــى تأديتهــا بالتعــاون فــي مــا بينهــا، ســواء علــى 

أســاس ثنائــي أو متعــدد األطــراف، باســتثناء األنشــطة التــي ينــص النظــام األساســي للحركــة واتفاقيــات جنيــف 

علــى أن تؤديهــا المكونــات بصفــة فرديــة.

1 - 1 »األنشــطة الدوليــة« لمكونــات الحركــة هــي أنشــطة الجمعيــات الوطنيــة المعّرفــة فــي الفقرتيــن 3 و5 مــن 

المــادة 3 مــن النظــام األساســي للحركــة؛ وأنشــطة اللجنــة الدوليــة للصليــب األحمــر )اللجنــة الدوليــة( المعّرفــة 

فــي الفقــرات 2 و3 و4 مــن المــادة 5 مــن النظــام األساســي للحركــة؛ وأنشــطة االتحــاد الدولــي لجمعيــات 

الصليــب األحمــر والهــالل األحمــر )االتحــاد الدولــي( المعّرفــة فــي الفقــرات 3 و4 و5 مــن المــادة 6 مــن النظــام 

األساســي للحركــة.

1 - 2 وفقــًا للفقــرة 1 مــن المــادة 7 مــن النظــام األساســي للحركــة، يحــّدد هــذا االتفــاق تنظيــم األنشــطة الدوليــة 

التــي تتعــاون المكونــات التاليــة فــي تنفيذهــا علــى أســاس ثنائــي أو متعــدد األطــراف:

· الجمعيات الوطنية واتحادها الدولي؛	

· الجمعيات الوطنية واللجنة الدولية؛	

· الجمعيات الوطنية في ما بينها؛	

· اللجنة الدولية واالتحاد الدولي؛	

· اللجنة الدولية واالتحاد الدولي والجمعيات الوطنية.	

1 - 3 ليــس فــي هــذا االتفــاق مــا يمكــن تفســيره علــى أنــه يقّيــد أو يعيــق الــدور واالختصاصــات الخاصــة بــكل 

ــة، وبموجــب النظــام األساســي  ــات جنيــف وبروتوكوالتهــا اإلضافي ــات الحركــة، وفقــًا التفاقي مكــّون مــن مكون

للحركــة.

1 - 4 ينطبــق االتفــاق أيضــًا علــى الجمعيــات الوطنيــة التــي تعمــل داخــل بلدانهــا بالتعــاون مــع المكونــات التــي 

تنّفــذ أنشــطة دوليــة.



المادة 2: هدف االتفاق والغرض منه
أهداف االتفاق وأغراضه هي كالتالي:

تقديم التوجيه بشأن تنسيق العمليات والتعاون الوظيفي على مستوى الحركة؛أ( 

األشخاص 	(  لمصلحة  والمالية  والمادية  البشرية  الحركة  لموارد  الجماعي  واألثر  الكفاءة  تيسير 

واألزمات  الكوارث  ومن  المباشرة،  ونتائجها  الداخلية  االضطرابات  أو  المسلحة  النزاعات  من  المتضررين 

األخرى؛

مع ت(  ككل،  الحركة  تعزيز  وبالتالي  إليها،  م  المقدَّ والدعم  الوطنية  للجمعيات  المركزي  الدور  تعزيز 

االعتراف بأن »الجمعيات الوطنية تشكل قاعدة الحركة وتشكل قوة حيوية لها«؛

إرساء موضع للحركة باعتبارها عمادًا متماسكًا داخل منظومة العمل اإلنساني بشكلها األوسع؛ث( 

الخاصة ج(  الدولية  الحركة فيما يخص تنسيق األنشطة والمسؤوليات  بين مكونات  الخالفات  تجّنب 

بكل منها داخل الحركة، وتسوية هذه الخالفات، إذا لزم األمر.

المادة 3: المبادئ التوجيهية
التي  والقيم  والمبادئ  للقواعد  األوقات  جميع  في  خاضعًا  الحركة  لمكونات  الدولية  األنشطة  تنظيم  يظل 

تسترشد بها الحركة كما وردت في:

· المبادئ األساسية للصليب األحمر والهالل األحمر؛	

· النظام األساسي للحركة؛	

· اتفاقيات جنيف وبروتوكوالتها اإلضافية.	

الجزء الثاني: االستجابة الجماعية للحركة
المادة 4: التنسيق داخل الحركة في حاالت العمليات: المبادئ العامة

4-1  ال يمــس التنســيق داخــل الحركــة بتنفيــذ الجمعيــة الوطنيــة الســتراتيجيتها وأنشــطتها المحليــة وفقــًا 

للمهمــة الموكلــة إليهــا. وعلــى وجــه التحديــد، تبقــى الجمعيــة الوطنيــة مســؤولة عــن تنميتهــا وقيــادة زمــام هــذه 



التنميــة، وال ســيما مــن أجــل ضمــان اســتدامة قدرتهــا علــى تقديــم االســتجابة اإلنســانية والخدمــات قبــل وقــوع 

حــاالت تتطلــب اســتجابة جماعيــة مــن الحركــة، وأثناءهــا وبعدهــا. وتقــّدم مكونــات الحركــة األخــرى التــي تعمــل 

فــي ســياق مــا الدعــم إلــى الجمعيــة الوطنيــة المضيفــة فــي هــذا الشــأن وفقــًا للمــادة 8 مــن هــذا االتفــاق.

4-2  ُتنشــأ آليــات التنســيق داخــل الحركــة فــي جميــع الظــروف التــي تعمــل فيهــا مكونــات مختلفــة مــن الحركــة 

وتســاهم فــي عمليــة فــي بلــد معّيــن. وُتنشــأ آليــات التنســيق عــن طريــق »اتفاقــات تنســيق داخل الحركــة« ُتقرها 

مكونــات الحركــة التــي تكــون موجــودة فــي ســياق معّيــن وتنفــذ عمليــات فيــه، وتســتند إلــى األدوات والتوجيهــات 

التــي ُتَعــّد وفــق سياســات الحركــة مــن أجــل تعزيــز تعاونهــا وتنســيقها.

4-3  فــي الحــاالت التــي تتطلــب اســتجابة جماعيــة مــن الحركــة، تنّســق مكونــات الحركــة عملهــا وتتعــاون مــن 

خــالل إســناد دوري »الُميّســر« و«الُميّســر المشــارك« إلــى كل مكــّون حســب الحالــة، ومــن خــالل إنشــاء آليــات 

مناســبة للتشــاور والتنســيق ألداء هذيــن الدوريــن. ويمثــل نظــام »الُميّســر« و«الُميّســر المشــارك« اســتجابة 

مؤقتــة لالحتياجــات مــن المســاعدات الدوليــة مــن أجــل مواجهــة العواقــب اإلنســانية الوخيمــة، علــى أن تعــود 

بعدهــا آليــات التنســيق داخــل الحركــة إلــى تلــك المحــّددة فــي المــادة 2-4.

4-4  فــي الحــاالت التــي تتطلــب اســتجابة جماعيــة مــن الحركــة، تلتــزم جميــع المكونــات بالتنفيــذ الفعــال والكفــؤ 

لجهــود تنســيق العمليــات علــى مســتوى الحركــة. وينبغــي أن تدعــم جميــع جهــود التنســيق األخــرى ذات الصلــة 

هــذا الهــدف مــن أجــل تجنــب االزدواجيــة والتجــزؤ.

المادة 5: التنسيق داخل الحركة في حاالت العمليات: التنظيم
المادة 5-1 »الُميّسر« و»الُميّسر المشارك«

في الحاالت التي تتطلب استجابة جماعية من الحركة:

ُيعهد إلى الجمعية الوطنية، داخل بلدها، بدور »الُميّسر« في جميع الحاالت المحّددة في أ( 

المادة 4-5.

ُيعهد إلى اللجنة الدولية بدور »الُميّسر المشارك« في حاالت النزاعات المسلحة الدولية 	( 

وغير الدولية، واالضطرابات الداخلية ونتائجها المباشرة المحّددة في األقسام ألف وباء وهاء من 

المادة 5-4-1، والمادة 2-4-5.



ُيعهد إلى االتحاد الدولي بدور »الُميّسر المشارك« في حاالت الكوارث، وعند الحاجة إلى ت( 

داخلية  نزاع وال تشهد اضطرابات  ليست طرفًا في  دولة  تتأثر  عندما  أو  النزاع،  انتهاء  بعد  اإلغاثة 

بحركة تنقل للسكان، على النحو المحّدد في األقسام جيم ودال وواو من المادة 1-4-5.

المادة 5-2 آليات التنسيق ووظائفها
1 - 1-1  تتمثــل مســؤولية الُميّســر والُميّســر المشــارك فــي جمــع مكونــات الحركــة مــن خــالل آليــات تنســيق 

مختلفــة مــن أجــل أن تكفــل معــًا التنســيق والتعــاون علــى أكمــل وجــه ممكــن لتحقيــق قــدر أكبــر مــن األثــر 

الجماعــي لصالــح األشــخاص المحتاجيــن إلــى المســاعدة، وال ســيما عــن طريــق وضــع قنــوات تواصــل وتجنــب 

االزدواجيــة والتنافــس، وضمــان تقديــم الدعــم المناســب إلــى الجمعيــة الوطنيــة المضيفــة وإتاحــة منتديــات 

ــك. ــى اقتضــى األمــر ذل لحــل المشــاكل، إذا ومت

1 - 1 - 2  فــي حيــن قــد تختلــف بنيــة آليــات التنســيق باختــالف الســياقات حســب االحتياجــات المعّينــة، يشــمل 

تصميمهــا العــام عــادة هيــاكل علــى ثالثــة مســتويات مختلفــة فــي البلــد المعنــي.

منصة على المستوى االستراتيجي، تضم الرئيس و/أو األمين العام الرئيسة و/أو األمينة العامة 	( 

للجمعية الوطنية المضيفة، ورئيس/رئيسة بعثة اللجنة الدولية، ورئيس/رئيسة بعثة االتحاد الدولي، إضافة 

إلى الجمعيات الوطنية الشريكة التي يدعوها الُميّسر على أساس مخّصص الغرض إلى حضور منتديات مثل 

مؤتمرات القمة المصّغرة. ويكمن دور هذه المنصة في إعداد التوجهات والمسارات االستراتيجية لالستجابة 

الجماعية والتكميلية للحركة في بلد ما، واعتمادها، وضمان تنفيذها وفقًا للمبادئ والسياسات على نطاق 

الحركة.

الوطنية 	(  الجمعية  في  العمليات  مستوى  على  القيادات  تضم  العمليات،  مستوى  على  منصة 

المضيفة واللجنة الدولية واالتحاد الدولي، وممثلي الجمعية الوطنية الشريكة الذين يعملون في بلد معّين، 

ملموسة،  عمليات  خطط  إلى  االستراتيجية  التوجهات  ترجمة  في  المنصة  هذه  دور  ويكمن  منتَدبيهم.  أو 

واإلشراف على تنفيذها من خالل تنسيق شامل وقائم على حل المشاكل، مع التركيز على احتياجات األشخاص 

لتكييف استجابة  يلزم  الحركة حسبما  أيضًا مساهمات مكونات  بانتظام  المنصة  المتضررين. وتستعرض 

الحركة بحيث تالئم الوضع واالحتياجات المتغّيرة لألشخاص المتضررين.



منصات على المستوى الفني، تنشئها منصة مستوى العمليات، ولها اختصاصات محّددة، وتضم ت( 

موظفين فنيين تابعين لمكونات الحركة المعنية. ويكمن دورها في تنفيذ خطط العمليات في مجال نشاط 

محّدد عن طريق الجمع بين خبرات مختلف مكونات الحركة.

1 - 1 - 3  تتولى كل منصة حسب مستواها الوظائف التالية1:

تبادل المعلومات1. 

تحليل الوضع، وتقييم االحتياجات، وتحديد األهداف واألولويات العامة2. 

وضع استراتيجية عمليات وخطة عمل3. 

تنفيذ عمليات منّسقة وتكميلية داخل الحركة4. 

االتساق في دعم تنمية الجمعيات الوطنية المقّدم إلى الجمعية الوطنية المضيفة5. 

إدارة األمن والسالمة6. 

الحفاظ على عالقات واتصاالت تشغيلية مع السلطات والجهات الفاعلة األخرى7. 

التموضع والتواصل اإلعالمي والتمثيل8. 

حشد الموارد	. 

الرصد والتقييم واإلبالغ.1.. 

1 - 1 - 4  ينبغــي، فــي كل ســياق، اعتمــاد نهــج عملــي وتوزيــع الوظائــف وفقــًا لمهــام المكونــات وخبراتهــا 

وقدراتها. وينتج عن ذلك حالة تكون فيها القيادة شــاملة، وتقّســم فيها المهام على المســتوى االســتراتيجي 

والمســتوى الفنــي ومســتوى العمليــات. 

1 - 1 - 5  عنــد بحــث مســألة »القــدرة«، تؤخــذ العوامــل التاليــة فــي االعتبــار: طبيعــة الحالــة، بمــا فــي ذلــك 

ــادئ  ــادئ األساســية، وال ســيما مب ــة إجرائهــا وفقــًا للمب ــة وإمكاني ــة التــي ُتفــرض علــى العملي القيــود المحتمل

الحيــاد واالســتقالل وعــدم التحّيــز، فضــاًل عــن قبــول الجهــات الفاعلــة واألشــخاص المحتاجيــن إلــى المســاعدة 

لمكونــات الحركــة، وإمكانيــة وصــول هــذه المكونــات إليهــم.

ــل المهــام والنواتــج والحصائــل المتوقعــة مــن كل وظيفــة فــي سياســات الحركــة مــن أجــل تعزيــز التعــاون والتنســيق داخلهــا،  1   ُتفصَّ
 CD13/R4 وال ســيما مبــادرة تعزيــز التنســيق والتعــاون بيــن مكونــات الحركــة التــي ُأطلقــت فــي مجلــس المندوبيــن لعــام 2.13 )القــرار
وجميــع قــرارات مجلــس المندوبيــن التــي تلتــه( والموقــع اإللكترونــي المخصــص لهــا: مجموعــة أدوات تعزيــز التنســيق والتعــاون بيــن 

مكونــات الحركــة.

https://ar.smcctoolkit.org/
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1 - 1 - 6  توثــق مكونــات الحركــة توزيــع هــذه الوظائــف فــي مــا بينهــا مــن أجــل تيســير التنســيق والتواصــل داخــل 

الحركــة وخارجهــا علــى الســواء، علــى ســبيل المثــال مــن خــالل »بيانــات مشــتركة« ُتعتمــد فــي مؤتمــرات قمــة 

مصغــرة.

1 - 1 - 7  تتبــادل جميــع مكونــات الحركــة المعلومــات عــن اتفاقــات تعــاون محتملــة مــع جهــات فاعلــة إنســانية 

خارجيــة، بمــا فيهــا وكاالت األمــم المتحــدة المتخصصــة، وفقــًا لسياســات الحركــة ذات الصلــة.2

المادة 5-3 المسؤوليات المحّددة
إضافة إلى المسؤوليات والوظائف المبّينة في المادة 5-2، يتولى كل مكون بوجه خاص المسؤوليات المحددة 

التالية في مجال التنسيق داخل الحركة:

ألف( الجمعية الوطنية المضيفة التي تؤدي دور الُميّسر:

تنّظم مع الُميّسر المشارك جميع االجتماعات ومؤتمرات القمة الخاصة بالتنسيق؛أ( 

تقّدم خبراتها في مجاالت السياسيات والمجاالت االجتماعية واالقتصادية واإلنسانية، بما في ذلك 	( 

تموضعها داخل سياقها؛

وتنفيذها، وفقًا لخططها ت(  الحركة  المشاركة في صوغ استجابة جماعية من  رئيسيًا في  دورًا  تؤدي 

وقدرتها في مجال العمليات؛

تكفل وتعزز في جميع األوقات احترام المبادئ األساسية وسياسات الحركة واالمتثال لها؛ث( 

تعّزز احترام القواعد السارية المتصلة باستخدام الشارات المميزة المعترف بها بموجب اتفاقيات ج( 

جنيف وبروتوكوالتها اإلضافية؛

العام ح(  اإلعالمي  التواصل  بشأن  للحركة  توجيهية  مبادئ  المشارك،  الُميّسر  مع  بالتعاون  تضع، 

والرسائل الرئيسية.

2   خاصــة القــرار .1 المعتمــد فــي مجلــس المندوبيــن لعــام 3..2 )»العناصــر الدنيــا الواجــب إدراجهــا فــي االتفاقــات التشــغيلية بيــن 
مكونــات الحركــة وشــركائها الخارجييــن فــي العمليــات«(، والقــرار 2 المعتمــد فــي مجلــس المندوبيــن لعــام 2.11، والتوجيهــات اإلضافيــة 

ونمــوذج االتفاقــات التــي أعّدتهــا اللجنــة الدوليــة واالتحــاد الدولــي.



باء( في الحاالت التي تؤدي فيها اللجنة الدولية دور الُميّسر المشارك:

وتقديم أ(  الحماية  بتوفير  تتعلق  التي  الجماعية  الحركة  العامة الستجابة  واالتجاهات  األهداف  تقترح 

المباشرة،  ونتائجها  الداخلية  واالضطرابات  المسلحة  النزاعات  من  المتضررين  األشخاص  إلى  المساعدة 

بالتشاور مع الجمعية الوطنية المضيفة ومكونات الحركة األخرى؛

تقيم عالقات واتصاالت مع جميع أطراف النزاع، وتحافظ عليها؛	( 

تقّدم التوجيه من أجل أن تتماشى استجابة الحركة الجماعية مع أحكام القانون الدولي اإلنساني ذات ت( 

الصلة وتمتثل للمبادئ األساسية لالستقالل والحياد وعدم التحّيز؛

الناجمة عن ث(  المباشرة  للنتائج  ُتنّفذ استجابة  التي  الحركة  أمنيًا لجميع أنشطة مكونات  تحّدد إطارًا 

تحليل  على  بناًء  أمكن،  حيث  وتدعمه،  األمني  اإلطار  هذا  وتتيح  الداخلية،  واالضطرابات  المسلحة  النزاعات 

مشترك؛

تقّدم التوجيه من أجل ضمان احترام القواعد السارية المتعلقة باستخدام الشارات المميزة المعترف ج( 

بها بموجب اتفاقيات جنيف وبروتوكوالتها اإلضافية ألغراض الحماية؛

والرسائل ح(  العام  اإلعالمي  التواصل  بشأن  للحركة  توجيهية  مبادئ  الُميّسر،  مع  بالتعاون  تضع، 

الرئيسية.

جيم( في الحاالت التي يؤدي فيها االتحاد الدولي دور الُميّسر المشارك:

إلى أ(  المساعدة  بتقديم  تتعلق  التي  الدولية  الحركة  الستجابة  العامة  واالتجاهات  األهداف  يقترح 

األشخاص المتضررين من الكوارث واألزمات األخرى المحّددة في األقسام جيم ودال وواو من المادة 1-4-5، 

دعمًا للجمعية الوطنية المضيفة وبالتشاور مع مكونات الحركة األخرى؛

يقّدم التوجيه إلى جميع الجمعيات الوطنية التي تعمل في السياق من أجل أن تمتثل لمبادئ وقواعد 	( 

الصليب األحمر والهالل األحمر للمساعدة اإلنسانية )31.2( ومدونة قواعد السلوك للحركة الدولية للصليب 

األحمر والهالل األحمر والمنظمات غير الحكومية أثناء اإلغاثة في حاالت الكوارث )5991(؛



يقّدم إلى الجمعيات الوطنية معلومات سريعة عن الكوارث واألزمات األخرى المحّددة في األقسام ت( 

جيم ودال وواو من المادة 5-4-1، من أجل إتاحة المجال لحشد جميع أشكال اإلغاثة الممكنة وتنسيقها؛

يشّجع، فيما بعد مرحلة الطوارئ، على إقامة برامج إلعادة التأهيل وإعادة اإلعمار والوقاية، وتطوير ث( 

هذه البرامج، ويحشد الدعم لهذا الغرض من الجمعيات الوطنية في بلدان أخرى؛

عن ج(  الناجمة  الوطنية،  الجمعيات  تنمية  ألولويات  التخطيط  في  المضيفة  الوطنية  الجمعية  يدعم 

حاالت الطوارئ، وتنسيق هذه األولويات وتنفيذها؛

والرسائل ح(  العام  اإلعالمي  التواصل  بشأن  للحركة  توجيهية  مبادئ  الُميّسر،  مع  بالتعاون  يضع، 

الرئيسية.

المادة 5-4 الحاالت التي تتطلب استجابة جماعية من الحركة
5-4-1 إن »الحاالت التي تتطلب استجابة جماعية من الحركة« هي تلك التي تقتضي مساعدة سريعة ومّتسقة 

ومتواصلة من أجل االستجابة الحتياجات األشخاص المتضررين الواسعة النطاق والطويلة األمد، التي يرد 

شرحها فيما يلي:

ألف( يوجد نزاع مسلح عندما يدور العمل المسلح بين طرفين أو أكثر ويشمل قدرًا أدنى من التنظيم؛ وفي 

مسلح«  نزاع  »حالة  عبارة  تشمل  االتفاق،  هذا  ومفهوم  اإلضافيين  وبروتوكوليها  جنيف  اتفاقيات  مفهوم 

وتقديم  النزاع  هذا  من  المتضررين  األشخاص  حماية  إلى  الحاجة  دامت  ما  النزاع  أطراف  أراضي  مجموع 

المساعدة لهم قائمة؛

ــات جنيــف وبروتوكوليهــا اإلضافييــن بعــد  ــزاع« فــي مفهــوم اتفاقي ــج المباشــرة للن ــارة »النتائ ــاء( تنطبــق عب ب

توقــف األعمــال العدائيــة الفعليــة، وتمتــد لتشــمل الحــاالت التــي يظــل فيهــا األشــخاص المتضــررون مــن 

النــزاع محتاجيــن إلــى الحمايــة والمســاعدة لحيــن تحقيــق عــودة شــاملة للســلم؛

جيــم( تنطبــق أيضــًا عبــارة »النتائــج المباشــرة للنــزاع« علــى الحــاالت التــي تتحّقــق فيهــا عــودة شــاملة للســلم، 

ولكــن يظــل األشــخاص المتضــررون محتاجيــن إلــى اإلغاثــة أثنــاء فتــرة مــا بعــد النــزاع، وخاصــة فــي ســياق برامــج 

إعــادة اإلعمــار والتأهيــل؛



دال( تنطبــق أيضــًا عبــارة »النتائــج المباشــرة للنــزاع« علــى الحــاالت التــي يوجــد فيهــا األشــخاص المتضــررون 

مــن النــزاع علــى أراضــي دولــة ليســت طرفــًا فــي نــزاع وال متأثــرة باضطرابــات داخليــة، وخاصــة بعــد تنّقــل واســع 

النطــاق للســكان؛

هــاء( ال تعنــي االضطرابــات الداخليــة بالضــرورة عمــاًل مســلحًا، بــل أعمــال عنــف خطيــرة تتواتــر لفتــرة طويلــة 

أو حالــة عنــف دفيــن، ســواء كان مصدرهــا سياســيًا أو دينيــًا أو عرقيــًا أو اجتماعيــًا أو اقتصاديــًا أو مصــدرًا آخــر، 

مصحوبــة بواحــدة أو أكثــر مــن الســمات التاليــة: حــاالت التوقيــف واســعة النطــاق أو االختفــاء القســري أو 

ــة الطــوارئ أو إعــالن األحــكام العرفيــة؛ ــة أو إعــالن حال ــات القضائي ــة أو تعليــق الضمان االحتجــاز ألســبا	 أمني

واو( الكــوارث واألزمــات األخــرى التــي تتطلــب مــوارد تتجــاوز مــوارد الجمعيــة الوطنيــة المضيفــة، والتــي تنطبــق 

فيهــا مبــادئ وقواعــد الصليــب األحمــر والهــالل األحمــر للمســاعدة اإلنســانية )31.2(.

5-4-2 ينشــأ دور الُميّســر المشــارك الــذي تؤديــه اللجنــة الدوليــة فــي االضطرابــات الداخليــة عــن زيــادة حالــة 

االســتقطا	 داخــل البلــد وتصاعــد حــدة العنــف، اللذيــن يؤديــان إلــى ازديــاد احتياجــات الســكان المتضرريــن 

ويتطلبــان اســتجابة جماعيــة مــن الحركــة مــن أجــل تلبيــة االحتياجــات اإلنســانية الناشــئة عنهمــا، علــى أن تعــود 

ــى تلــك المحــّددة فــي المــادة 2-4. آليــات التنســيق بعدهــا داخــل الحركــة إل

المادة 6: الفترات االنتقالية، بما فيها األزمات طويلة األمد
1 - 1  ترصــد منصتــا المســتوى االســتراتيجي ومســتوى العمليــات التطــورات فــي الســياق وتحّلالنهــا بانتظــام 

وتعيــدان، عنــد االقتضــاء، توزيــع الوظائــف التــي ُأســندت فــي بدايــة الحــاالت التــي تتطلــب اســتجابة جماعيــة مــن 

الحركــة.

1 - 2  خــالل الفتــرات االنتقاليــة، حيــن تتنقــل الحالــة مــن أزمــة إلــى فتــرة تعــاٍف وإعــادة تأهيــل وصــواًل إلــى 

ــر نــوع و/أو تواتــر  حالــة عاديــة أو إلــى أزمــة طويلــة األمــد، ُيحافــظ علــى آليــات التنســيق واالتفاقــات، ولكــن يتغّي

االجتماعــات وفقــًا لذلــك.

1 - 3  يتولى الُميّســر والُميّســر المشــارك، حيث ينطبق ذلك، مســؤولية اإلشــراف على أي تعديالت أو تغييرات 

علــى اآلليات واالتفاقــات القائمة.



ــر  ــي أو العكــس، نتيجــة لتغّي 1 - 4  عندمــا ينتقــل دور الُميّســر المشــارك مــن اللجنــة الدوليــة إلــى االتحــاد الدول

الحالــة، وفقــًا للمــواد ذات الصلــة مــن االتفــاق الحالــي، ُتّتخــذ جميــع الخطــوات لضمــان نقــل هــذا الــدور بكفــاءة 

وتناســق مــن أجــل إعــداد اســتجابة الحركــة الجماعيــة الجديدة، دون المســاس بدور الجمعيــة الوطنية المضيفة 

ــة تعمــل  ــة االتحــاد الدولــي لــدور الُميّســر المشــارك، بالتزامــن مــع حال ــب تأدي ــة تتطّل كُميّســر. وإذا نشــأت حال

فيهــا اللجنــة الدوليــة مســبقًا كُميّســر مشــارك، تّتفــق مكونــات الحركــة الثالثــة علــى كيفيــة التعــاون والتنســيق 

مــن أجــل ضمــان أعلــى مســتوى مــن الدعــم لألشــخاص المتضرريــن. وإذا نشــب نــزاع مســلح أو اضطــرا	 

داخلــي فــي حالــة يكــون فيهــا االتحــاد الدولــي هــو الُميّســر المشــارك، ينتقــل دور الُميّســر المشــارك مــن االتحــاد 

الدولــي إلــى اللجنــة الدوليــة نتيجــة لتغّيــر الحالــة.

1 - 5  تضمــن مكونــات الحركــة أن دعــم تنميــة الجمعيــات الوطنيــة المقــّدم إلــى الجمعيــة الوطنيــة المضيفــة 

يعــّزز اســتدامة مؤسســاتها وعملياتهــا وبرامجهــا، وال ســيما فــي حــاالت األزمــات طويلــة األمــد.

وإنهائهــا،  الحركــة،  مكونــات  تنظمهــا  التــي  األخــرى  واألنشــطة  البرامــج  بــدء  اســتراتيجيات  ُتناقــش    6  -  1

واســتخدام المســاهمات التــي تظــل متوفــرة فــي نهايــة عمليــة إغاثــة دوليــة، في إطــار عمل المنصات، بالتشــاور 

مــع الجهــات المانحــة، حســب االقتضــاء.

الجزء الثالث: القوة الجماعية للحركة: التعاون الوظيفي
المادة 7: التعاون الوظيفي واألدوار المحّددة

1 - 1  يعتمد اتساق عمل مكونات الحركة على التعاون والتنسيق فيما بينها في جميع الظروف.

1 - 2  تعهــد اتفاقيــات جنيــف والنظــام األساســي للحركــة بــأدوار محــّددة إلــى كل مكــون مــن المكونــات، الــذي 

يتولــى بالتالــي المســؤولية األساســية عــن هــذه المســائل.

1 - 3  يقــّدم المكــون الــذي ُيعهــد إليــه بــدور محــّدد التوجيه ويضع المعايير ويوفر اإلرشــاد والقيادة في مواضيعه 

المحــددة ومراقبــة الجــودة. وليــس هــذا الــدور حصريــًا بــل هــو شــمولي، ويتطلــب التعــاون مــع مكونــات الحركــة 

األخــرى، مــع االحتــرام الكامــل لمهامها.

1 - 4  ينطبــق التعــاون الوظيفــي بيــن الجمعيــات الوطنيــة واالتحــاد الدولــي واللجنــة الدوليــة بشــكل خــاص علــى 

المجــاالت المبّينــة فــي المــواد مــن 8 إلــى 41.



1 - 5  تلتــزم مكونــات الحركــة بالتشــاور المنتظــم بهــدف تحليــل االحتياجــات والفــرص وتوّقعهــا. والمنظمــة التــي 

تــؤدي دورًا محــّددًا فــي مجــال بعينــه هــي األقــدر علــى أن تّتخــذ المبــادرة فــي ذلــك المجــال.

المادة 8: الجمعية الوطنية في صلب االهتمام من خالل االستثمار 
ق  المتسق والدعم المنسَّ

1 - 1  تتمثــل تنميــة الجمعيــات الوطنيــة فــي الجهــود المتواصلــة التــي تبذلهــا كل جمعيــة وطنيــة مــن أجــل االرتقــاء 

بنفســها إلــى منظمــة مســؤولة ومســتدامة وضمــان اســتمراريتها، لتقــّدم - مــن خــالل المتطوعيــن والموظفيــن 

- خدمــات مناســبة علــى نطــاق البلــد مــن أجــل تلبيــة االحتياجــات والحــد مــن مواطــن الضعــف وبنــاء القــدرة علــى 

الصمــود والمســاهمة فــي تعزيــز قــوة الحركــة.

1 - 2  تقــع مســؤولية تنميــة الجمعيــات الوطنيــة وتبنيهــا علــى عاتــق كل جمعيــة وطنيــة. وتتولــى الجمعيــة 

الوطنيــة بنفســها تحديــد أولوياتهــا اإلنمائيــة وتنفيذهــا. وعنــد الحاجــة، يجــوز أن تدعمهــا فــي تنميتهــا جهــات 

فاعلــة أخــرى، وفقــًا للســياق واالحتياجــات والقــدرات.

1 - 3  ُيعــّرف دعــم تنميــة الجمعيــات الوطنيــة بأنــه أي دعــم تقّدمــه جهــة فاعلــة خارجيــة إلــى جمعيــة وطنيــة، بنــاًء 

علــى أولويــات الجمعيــة الوطنيــة وطلبهــا، ويشــمل مــا يشــار إليــه »بتعزيــز القــدرات« بمــا فــي ذلــك »االســتثمار 

ــى  ــة عل ــة الوطني ــي تســاهم بشــكل هــادف فــي مســاعدة الجمعي ــة«، الت ــة التنظيمي ــي« و«التنمي المــادي والمال

االرتقــاء بنفســها إلــى منظمــة مســؤولة ومســتدامة وضمــان اســتمراريتها، لتكــون قــادرة علــى تقديــم خدمــات 

علــى وجــه  ذلــك  للمبــادئ األساســية3. ويتطلــب  الكامــل  االحتــرام  إطــار  فــي  جــودة وميّســرة  مناســبة وذات 

الخصــوص مــا يلــي:

مواءمة جميع أوجه دعم تنمية الجمعيات الوطنية مع األولويات اإلنمائية التي حددتها الجمعية الوطنية؛	 

استناد جميع أوجه دعم تنمية الجمعيات الوطنية إلى الكفاءات التي تتناسب مع احتياجات الجمعية الوطنية؛	 

استناد جميع أوجه دعم تنمية الجمعيات الوطنية إلى ُنهج منّسقة وسعيها إلى بناء أوجه التآزر والمواءمة؛	 

االعتراف بقيمة التعلم المتبادل وفائدته كعاملين رئيسيين من أجل تعظيم جودة دعم تنمية الجمعيات 	 

الوطنية.

3   ميثاق االتحاد الدولي لتنمية الجمعيات الوطنية، 2.19



1 - 4  تســاهم الجمعيــات الوطنيــة الشــريكة بقــدر مــا تســمح مواردهــا فــي تنميــة الجمعيــات الوطنيــة األخــرى 

التــي تحتــاج إلــى مثــل هــذه المســاعدة، عبــر اتفاقــات ثنائيــة ومتعــددة األطــراف تتماشــى مــع السياســات 

واالســتراتيجيات ذات الصلــة المعتمــدة مــن االتحــاد الدولــي وفــي االجتماعــات الدســتورية للحركــة.

1 - 5  يتولــى االتحــاد الدولــي المســؤولية األساســية عــن مســاندة الجمعيــات الوطنيــة فــي تعزيــز دعــم تنميــة 

الجمعيــات الوطنيــة، وتنفيــذ هــذا الدعــم وتنســيقه. وتماشــيًا مــع مســؤوليته عــن ضمــان جــودة دعــم تنميــة 

الجمعيــات الوطنيــة، يضــع االتحــاد الدولــي سياســات واســتراتيجيات ومعاييــر وأدوات عالميــة مــن أجــل توجيــه 

دعــم تنميــة الجمعيــات الوطنيــة وإرشــاده ومواءمتــه.

1 - 6  تدعــم اللجنــة الدوليــة تنميــة الجمعيــات الوطنيــة فــي المجــاالت المتعلقــة بمهمتهــا وخبرتهــا، وال ســيما 

مــن خــالل تعزيــز قــدرات الجمعيــات الوطنيــة علــى التأهــب واالســتجابة بأمــان لحــاالت النزاعــات المســلحة 

واالضطرابــات الداخليــة.4 ويجــوز للجنــة الدوليــة أن تقــّدم الدعــم فــي مجــاالت أخــرى حيــث توجــد احتياجــات إنمائية 

هامــة لــم ُتلــّب، بنــاًء علــى طلــب الجمعيــة الوطنيــة المضيفــة وبالتنســيق مــع االتحــاد الدولــي.

1 - 7  ُيولــى اهتمــام خــاص لدعــم تنميــة الجمعيــات الوطنيــة فــي حــاالت الطــوارئ. وتأخــذ جميــع المكونــات فــي 

االعتبــار االحتياجــات اإلنمائيــة المتراكمــة، بمــا فــي ذلــك الحاجــة إلــى حمايــة نزاهــة الجمعيــة الوطنيــة أثنــاء حــاالت 

الطــوارئ، مــع عــدم إغفــال أولوياتهــا اإلنمائيــة طويلــة األمــد. وتســعى مكونــات الحركــة إلــى النظــر فــي كيفيــة 

تقديــم الدعــم لتنميــة الجمعيــات الوطنيــة، وال ســيما فــي مجــاالت الخدمــات اللوجســتية والماليــة والمــوارد 

البشــرية، فضــاًل عــن التدقيــق الداخلــي وإدارة المخاطــر مــن أجــل دعــم الجمعيــة الوطنيــة فــي ضمــان اســتدامة 

االلتزامــات الناشــئة عــن االســتجابة لحــاالت الطــوارئ وإدارة هــذه االلتزامــات. وتأخــذ آليــات التنســيق داخــل 

البلــد هــذه االحتياجــات فــي الحســبان إلــى جانــب األولويــات الخاصــة بالعمليــات.

1-8  تلتــزم جميــع مكونــات الحركــة، إلــى أقصــى حــد ممكــن، بإتاحــة الحصــول علــى تمويل طويل األجل أو تيســيره5 

واالســتثمار فــي قــدرة الجمعيــة الوطنيــة علــى حشــد الموارد المحلية، بما يتماشــى مــع أولوياتها.

4   يشــمل ذلــك علــى وجــه الخصــوص إطــار الوصــول اآلمــن والمســؤولية الدســتورية للجنــة الدوليــة عــن الحفــاظ علــى األنشــطة 
القائمــة علــى احتــرام المبــادئ وتعزيزهــا فــي مجــال العمــال اإلنســاني.

5   علــى ســبيل المثــال مــن خــالل تحالــف االســتثمار فــي الجمعيــات الوطنيــة، الــذي يديــره بشــكل مشــترك االتحــاد الدولــي واللجنــة 
الدوليــة.



1 - 9  إن وجــود مكونــات الحركــة فــي بلــد معّيــن ليــس بديــاًل ُيغنــي عــن دور الجمعيــة الوطنيــة المضيفــة، 

وال ينافســها علــى االعتــراف المحلــي الــذي تحتــاج إليــه لضمــان اســتدامة الخدمــات ذات الصلــة وتنفيذهــا، 

المصلحــة والتمويــل. إلــى أصحــا	  والوصــول 

المادة 9: حشد الموارد: تعزيز إمكانات الحركة
1 - 1  إن التــزام الحركــة بــأداء مهمتهــا اإلنســانية المتمثلــة فــي تجنــب المعانــاة اإلنســانية وتخفيفهــا، أينمــا 

وجــدت، ضــرورة ســتظل فــي صميــم جميــع أنشــطتها، بمــا فــي ذلــك حشــد المــوارد.

1 - 2  إقــرارًا بمبــادئ حشــد المــوارد علــى نطــاق الحركــة6 والتزامــًا بهــا، وال ســيما فــي حــاالت الطــوارئ واســعة 

النطــاق، واألزمــات طويلــة األمــد، واألزمــات اإلقليميــة أو العالميــة، تقــوم مكونــات الحركــة بمــا يلــي:

1 - 1-1  العمــل معــًا علــى تعزيــز اســتجابة محليــة ودوليــة تكميليــة لصالــح األشــخاص المتضرريــن، تضــع 

الجمعيــة الوطنيــة المضيفــة فــي موضــع جّيــد لحشــد المــوارد، وبالتالــي، تعزيــز قدرتهــا علــى أداء مهمتهــا، 

وتنفيــذ عملياتهــا، وتحقيــق تنميتهــا المســتدامة. وال ســيما:

أن تعرض في إطار حوارها مع الجهات المانحة، األدوار والمهام المحددة لكل مكون من مكونات أ( 

الحركة والطبيعة التكميلية لعمليات كل منها ونطاقها، وتوجيه الدعم وفقًا لنوايا الجهات المانحة في روح 

من التضامن والشراكة الجّيدة؛

أن تواصل االستثمار في تعزيز قدرة الجمعيات الوطنية على تنفيذ عملياتها، وفقًا للمادة 8.	( 

1 - 1 - 2  بنــاء شــبكة مــن الجمعيــات الوطنيــة القويــة والمســتدامة القــادرة علــى حشــد المــوارد الالزمــة لتمويــل 

برامجهــا وخدماتهــا، وعلــى المســاهمة فــي مجمــل أعمــال الحركــة؛

1 - 1 - 3  اإلقــرار بــأن للجمعيــات الوطنيــة األســبقية فــي جمــع التبرعــات ألنشــطتها داخــل أســواق كل منهــا، 

وبأنهــا تتحمــل المســؤولية عــن زيــادة إيراداتهــا إلــى أقصــى حــد مــن أجــل تنفيــذ المهمــة اإلنســانية للحركــة؛

ــه وهياكلــه، مــن أجــل ضمــان  1 - 1 - 4  اســتمرار كل مكــون فــي تحمــل مســؤولية حشــد المــوارد إلدارة عمليات

اســتدامته الماليــة، ويجــوز لــكل مكــون أن يختــار تمويــل أي مكــون آخــر مــن مكونــات الحركــة؛

6   انظر مبادئ حشد الموارد على نطاق الحركة )القرار 2 الصادر عن مجلس المندوبين لعام 2.17 (



1 - 1 - 5  الســعي بعــزم إلــى تنســيق جهودهــا لجمــع أقصــى قــدر مــن التبرعــات لصالــح الجميــع، مــع احتــرام نيــة 

الجهــات المانحــة، وفــي ضــوء االلتزامــات التــي قطعتهــا الــدول لدعــم مختلــف مكونــات الحركــة؛

1 - 1 - 6  إطــالق نــداءات جّيــدة التنســيق، والعمــل علــى إطــالق نــداء دولــي واحــد حيثما يســمح تنســيق العمليات 

والخطــط والظروف بذلك؛

1 - 1 - 7  التعــاون علــى أســاس الثقــة، وتجنــب جميــع أشــكال المنافســة، والســعي بعــزم إلــى أن تكــون مكونــات 

الحركــة الشــريك المفضــل لجهاتهــا الداعمــة مــن خــالل أهميــة عمــل الحركــة اإلنســاني وجودتــه، وإيــالء الجهــات 

المانحــة بالــغ االهتمــام والعنايــة.

المادة 10: التواصل اإلعالمي العام والتموضع
1 - 1  تحترم مكونات الحركة المبادئ األساسية وتعززها في تواصلها اإلعالمي العام.

1 - 2  يشــكل التواصــل اإلعالمــي العــام مســؤولية ومســعى ونشــاطًا منتظمــًا بالنســبة إلــى جميــع مكونــات 

الحركــة. ولــكل منهــا دور حاســم فــي التواصــل اإلعالمــي العــام والتموضــع إزاء القضايــا اإلنســانية، بمــا فيهــا 

تلــك التــي تهــم الحركــة ككل.

1 - 3  تعــّزز اللجنــة الدوليــة واالتحــاد الدولــي والجمعيــات الوطنيــة، فــي جميــع أشــكال التواصــل اإلعالمــي العــام، 

هوياتهــا العالميــة والمحليــة لتحســين تموضــع الحركــة ومهمتهــا اإلنســانية. ويســاهم تواصلهــا اإلعالمــي 

العــام فــي زيــادة فهــم ماهيــة الحركــة والثقــة فيهــا وقبولهــا لــدى الجمهــور وأصحــا	 المصلحــة اآلخريــن، 

بمــا فــي ذلــك مــن خــالل إدارة المخاطــر علــى الســمعة. وُتْعِلــم هــذه المكونــات، فــي إطــار تواصلهــا اإلعالمــي 

العــام، قــدر اإلمــكان، الجمهــور وأصحــا	 المصلحــة اآلخريــن بــأدوار كل منهــا داخــل الحركــة، وتقــّر بمســاهمات 

المكونــات األخــرى، وتعمــل معــًا علــى عــرض صــورة موحــدة للحركــة.

1 - 4  مــن المســّلم بــه أن جــودة التواصــل اإلعالمــي العــام تتطلــب تواصــاًل جّيــدًا بيــن الجمعيــات الوطنيــة 

واالتحــاد الدولــي واللجنــة الدوليــة.

1 - 5  تنّســق الجمعيــات الوطنيــة واالتحــاد الدولــي واللجنــة الدوليــة، وال ســيما فــي حــاالت الطــوارئ واســعة 

النطــاق واألزمــات طويلــة األمــد، وبشــأن المواضيــع التــي تهّمهــا علــى الصعيــد العالمــي، ســبل تواصلهــا 

اإلعالمــي العــام، وُتعــّد رســائل مشــتركة وأدوات تواصــل موّحــدة. وعنــد الضــرورة، تنشــئ هــذه المكونــات آليــات 



تنســيق مخصصــة للتواصــل اإلعالمــي العــام )بمــا فــي ذلــك مــن خــالل آليــات التنســيق المشــار إليهــا فــي المــادة 

5-2(، مــع مراعــاة مهــام مختلــف المكونــات وأدوارهــا وخبراتهــا.

1 - 6  تسعى مكونات الحركة إلى تحديد فرص للتموضع والتواصل اإلعالمي العام بشكل مشترك.

1 - 7  تتشــاور الجمعيــة الوطنيــة المضيفــة بصفتهــا الُميّســر مــع الُميّســر المشــارك فــي حالــة معّينــة مــن أجــل 

توفيــر التوجيــه بشــأن التواصــل اإلعالمــي والتموضــع، وذلــك علــى ســبيل المثــال مــن خــالل الرســائل الرئيســية 

و«المبــادئ التوجيهيــة الخاصــة بالتواصــل اإلعالمــي«، بالتنســيق مــع مكونــات الحركــة األخــرى التــي تعمــل فــي 

الســياق.

1-8  ُتِعــّد مكونــات الحركــة، متــى أمكــن، »خطابــًا مشــتركًا للحركــة« تســتند إليــه فــي التواصــل اإلعالمــي العــام 

والتموضــع والنــداءات المنســقة أو المشــتركة.

1 - 9  وفقــًا للقواعــد الحاليــة،7 يجــوز لمكونــات الحركــة اســتخدام رمــز الحركــة فــي التمثيــل والتواصــل اإلعالمــي 

والترويــج وجمــع التبرعــات.

المادة 11: التمثيل
1 - 1  ينبغــي أن يدعــم تمثيــل مكونــات الحركــة موضــع الجمعيــة الوطنيــة وصورتهــا ودورهــا الرئيســي فــي بلدهــا 

بشــأن جميــع المســائل التــي تعنيهــا بشــكل مباشــر.

1 - 2  تســعى مكونــات الحركــة إلــى تحديــد فــرص للتمثيــل المشــترك بشــأن المســائل ذات االهتمــام المتبــادل 

أو التــي تهــم الحركــة ككل.

1 - 3  تنّفــذ الجمعيــات الوطنيــة فــي بلدانهــا أنشــطتها اإلنســانية وفقــًا لنظامهــا األساســي وللتشــريعات 

الوطنيــة، بمقتضــى مهمــة الحركــة ووفقــًا للمبــادئ األساســية. وهــي تدعــم الســلطات العامــة فــي مهامهــا 

اإلنســانية، بصفتهــا هيئــات مســاعدة للســلطات العامــة فــي المجــال اإلنســاني.

1 - 4  إن االتحــاد الدولــي، وفقــًا للنظــام األساســي للحركــة، يمّثــل بصفــة رســمية الجمعيــات الوطنيــة األعضــاء 

علــى الصعيــد الدولــي، ويتولــى دور الحــارس لســالمة هــذه الجمعيــات والحامــي لمصالحهــا.

7   القــرار CD/15/R2( 2(، »مبــادرة العالمــة المميــزة للحركــة الدوليــة للصليــب األحمــر والهــالل األحمــر: اعتمــاد رمــز الحركــة الدوليــة 
للصليــب األحمــر والهــالل األحمــر«.



1 - 5 يتواصــل االتحــاد الدولــي واللجنــة الدوليــة مــع الســلطات الوطنيــة، فــي إطــار أداء أدوارهمــا الدســتورية 

والنظاميــة. ووفقــًا للنظــام األساســي للحركــة ودســتور االتحــاد الدولــي، يعمــل االتحــاد الدولــي فــي كل بلــد عــن 

طريــق الجمعيــة الوطنيــة أو باالتفــاق معهــا. وتقيــم اللجنــة الدوليــة حــوارًا ثنائيــًا مــع الســلطات الوطنيــة بشــأن 

مســائل محــددة تتصــل بمهمتهــا.

1 - 6  فــي إطــار تعــاون اللجنــة الدوليــة والجمعيــة الوطنيــة فــي بلدهــا، يناقــش االثنــان مقدمــًا طرائــق مشــاركة 

الجمعيــة الوطنيــة فــي حــوار اللجنــة الدوليــة مــع الســلطات الوطنيــة، إّلا إذا كان الموضــوع ذا طبيعــة ســرّية 

ويرتبــط بــأداء اللجنــة الدوليــة لمهمتهــا. وعــالوة علــى ذلــك، يّتفقــان علــى طرائــق تقديــم الجمعيــة الوطنيــة 

معلومــات عــن مســائل ذات اهتمــام مشــترك وضمــن مهمــة اللجنــة الدوليــة، باســتثناء المســائل التــي تدخــل 

فــي إطــار الحــوار الســري للجمعيــة الوطنيــة مــع ســلطاتها، وال ســيما فــي دورهــا كهيئــات مســاعدة لســلطاتها 

فــي المجــال اإلنســاني.

المادة 21: المبادئ األساسية
1 - 1  تتأكــد جميــع مكونــات الحركــة مــن أن المبــادئ األساســية هــي موضــع احتــرام مــن كل مكــّون مــن مكونــات 

الحركــة وأجهزتهــا النظاميــة والدســتورية.

1 - 2  تتولــى اللجنــة الدوليــة المســؤولية األساســية عــن صــون المبــادئ األساســية ونشــرها. وتتعــاون اللجنــة 

ــة. وتــؤدي الجمعيــات الوطنيــة دورًا  ــادئ بيــن الجمعيــات الوطني ــي فــي نشــر هــذه المب الدوليــة واالتحــاد الدول

أساســيًا فــي دعــم المبــادئ األساســية ونشــرها داخــل بلدانهــا، وفــي مســاعدة الحكومــات التــي تنشــرها كذلــك.

المادة 13: القانون الدولي اإلنساني
1 - 1  تتولــى اللجنــة الدوليــة المســؤولية األساســية عــن تعزيــز القانــون الدولــي اإلنســاني وتطويــره ونشــره. 

ــز القانــون الدولــي اإلنســاني وتطويــره، ويتعــاون معهــا فــي  ويســاعد االتحــاد الدولــي اللجنــة الدوليــة فــي تعزي

ــة. ــات الوطني نشــره بيــن الجمعي

1 - 2  تنشــر الجمعيــات الوطنيــة القانــون الدولــي اإلنســاني وتســاعد حكوماتهــا فــي ذلــك. وتتعــاون كذلــك مــع 

حكوماتهــا فــي ضمــان احتــرام القانــون الدولــي اإلنســاني وحمايــة الشــارات المميــزة المعتــرف بهــا بموجــب 

اتفاقيــات جنيــف وبروتوكوالتهــا اإلضافيــة.



المادة 14: النزاهة
األفــراد  أمــام  المســاءلة  النزاهــة8، وال ســيما  بأعلــى معاييــر  راســخًا  التزامــًا  المكونــات  تلتــزم جميــع    1  -  1

والمجتمعــات المحليــة والجهــات المانحــة والشــركاء، فضــاًل عــن منــع أي شــكل مــن أشــكال إســاءة الســلوك 

أو التمييــز أو االعتــداء أو االســتغالل، والحمايــة منهــا. وتكتســي نزاهــة كل مكــون مــن المكونــات أهميــة بالغــة 

ــى الحركــة ككل. بالنســبة إل

ــز النزاهــة. ويشــكل دعــم تنميــة  1 - 2  تتعهــد جميــع المكونــات بالعمــل معــًا ودعــم بعضهــا بعضــًا فــي تعزي

الجمعيــات الوطنيــة علــى النحــو المبّيــن فــي المــادة 8 نهجــًا فعــااًل لتعزيــز القــدرات الوطنيــة للكشــف المبكــر 

عــن المخاطــر المهــددة للنزاهــة وإدارتهــا إدارة فعالــة.

1 - 3  تقــع مســؤولية القضايــا المقلقــة المتعلقــة بالنزاهــة داخــل االتحــاد الدولــي واللجنــة الدوليــة علــى عاتــق كل 

منظمــة، وتتولــى كل واحــدة منهــا معالجتها.

1 - 4  ُتعالــج المســائل المتعلقــة بالنزاهــة داخــل الجمعيــات الوطنيــة عــن طريــق آلياتهــا الداخليــة، وحســب 

االقتضــاء، بدعــم مــن االتحــاد الدولــي الــذي يتولــى المســؤولية األساســية عــن حمايــة نزاهــة الجمعيــات الوطنية. 

وقــد يشــمل ذلــك اإلحالــة إلــى لجنــة االمتثــال والوســاطة.

1 - 5  يتشــاور االتحــاد الدولــي واللجنــة الدوليــة، حســب االقتضــاء، فــي أفضــل مســار عمــل لمعالجــة الحــاالت 

التــي تشــملها هــذه المــادة، وال ســيما عندمــا تنشــأ دواعــي قلــق تتعلــق باحتــرام المبــادئ األساســية، فــي حــوار 

مــع الجمعيــة الوطنيــة.

الجزء الرابع: أحكام ختامية
المادة 15: التنفيذ واإلبالغ وحل المشاكل

1 - 1  تتعهــد جميــع مكونــات الحركــة بــأن تحتــرم االتفــاق الحالــي وتنفــذه، وفقــًا للمــادة 7 مــن النظــام األساســي 

للحركة.

1 - 2  يتولــى كل مــن االتحــاد الدولــي واللجنــة الدوليــة والجمعيــات الوطنيــة المســؤولية الفرديــة عــن تنفيــذ أحــكام 

هــذا االتفــاق، وعليهــا أن تضمــن تلقــي قادتهــا وموظفيهــا ومتطوعيهــا تعليمــات وتدريبــات على هــذا االتفاق.

8   بيان الحركة الدولية للصليب األحمر والهالل األحمر عن النزاهة، مجلس المندوبين لعام 2.19.



1 - 3  يقــع علــى عاتــق جميــع مكونــات الحركــة مســؤولية التشــاور والتعــاون مــن أجــل ضمــان تنفيــذ هــذا االتفــاق، 

واتخــاذ جميــع الخطــوات الالزمــة لحــل أي خــالف قــد ينشــأ بينهــا. ونظــرًا إلــى األدوار النظاميــة والدســتورية 

التــي تؤديهــا اللجنــة الدوليــة واالتحــاد الدولــي، فهمــا يتبــادالن معلومــات عــن أنشــطة العمليــات العالميــة 

ذات الصلــة بهــذا االتفــاق، ويتحّمــالن مســؤولية خاصــة لضمــان تذليــل الصعوبــات المحتملــة التــي قــد تعيــق 

التعــاون الســلس بيــن المكونــات.

1 - 4  ينبغي أن ُتحّدد المشاكل المتعلقة بتنفيذ االتفاق بسرعة ووضوح في السياق المعني وعلى المستوى 

الــذي تنشــأ فيــه، وأن يتولــى األفــراد المعنيــون أو المكونــات المعنيــة معالجتهــا فــي ذلــك المســتوى بشــكل 

ثنائــي أو عــن طريــق آليــات التنســيق، مثــل منصــة المســتوى االســتراتيجي و/أو منصــة مســتوى العمليــات. 

وتضمــن مختلــف مكونــات الحركــة، قــدر اإلمــكان، أن لــدى موظفيهــا علــى جميــع المســتويات، االختصــاص 

والتفويــض الالزميــن التخــاذ القــرارات الراميــة إلــى حــل المشــاكل الناشــئة فــي البلــد الــذي ُتنّفــذ فيــه العمليــة.

1 - 5  تكــون مكونــات الحركــة فــي البلــد الــذي ُتنّفــذ فيــه العمليــة مســؤولة عــن ضمــان تحديــد المشــاكل وطرحها 

علــى نحــو ملمــوس، وتقديــم اقتراحــات لحّلهــا علــى هــذا المســتوى. ويتعّيــن توثيــق مثــل هــذه الجهــود علــى نحــو 

واضــح وبصيغــة مكتوبة.

1 - 6  ُتحــال المشــاكل التــي تعــّذر حّلهــا فــي البلــد الــذي ُتنّفــذ فيــه العمليــة، علــى الرغــم مــن الجهــود المبذولــة 

ــد  ــى الصعي ــي تعمــل عل ــة الت ــات الحركــة المعني ــى مقــرات مكّون ــى نحــو واضــح، إل لهــذا الغــرض والموّثقــة عل

الدولــي. ويتولــى كبــار المديريــن المســؤولين عــن العمليــة علــى مســتوى المقــر النظــر فــي الحالــة، اســتنادًا إلــى 

الوثائــق والمعلومــات المتوفــرة، واتخــاذ القــرار الــالزم بشــأنها. وإذا لــم يتمّكنــوا مــن حــل المشــكلة، فســُتعرض 

علــى مســتوى قيــادة كل منهــم.

1 - 7  تعالــج الحــاالت المتكــررة مــن عــدم امتثــال أي مكــّون مــن مكّونــات الحركــة لهــذا االتفــاق عنــد القيــام بــدوره 

ــر علــى اتســاق عمــل الحركــة الدوليــة للصليــب األحمــر والهــالل األحمــر  ومســؤولياته المّتفــق عليهــا، التــي تؤث

وصورتهــا وســمعتها، فــي المقــام األول علــى مســتوى البلــد ومســتوى المقــر، علــى النحــو المبّيــن أعــاله. وقــد 

ُينظــر، حســب الظــروف، إلــى هــذه الحــاالت علــى أنهــا حــاالت ُتخــّل بالنزاهــة.



1-8  تدعــو اللجنــة الدائمــة اللجنــة الدوليــة واالتحــاد الدولــي إلــى تقديــم تقاريــر عــن تنفيــذ االتفــاق، وتدرج بنــدًا خاصًا 

باالتفــاق فــي جــدول أعمــال كل اجتمــاع مــن اجتماعــات مجلــس المندوبيــن، وُتنشــئ بذلــك عمليــة اســتعراض 

منتظــم لهــذا االتفــاق.

1 - 	  إذا نشــأت خالفــات بيــن المكونــات بشــأن تنفيــذ االتفــاق وتعــذر حّلهــا بطريقــة أخــرى، يجــوز للجنــة الدائمــة 

أن تنشــئ، إذا ومتــى اقتضــى األمــر ذلــك، هيئــة خاصــة ومســتقّلة تتولــى التحكيــم، بموافقــة األطــراف، فــي مــا 

ينشــب مــن خالفــات بيــن مكونــات الحركــة عندمــا تكــون المصالحــة والوســاطة قــد أخفقتــا فــي حّلهــا ضمــن 

فتــرة معقولــة. وتتكــون الهيئــة الخاصــة والمســتقّلة مــن أعضــاء مختاريــن بصفتهــم الشــخصية، علــى أن يختــار 

ــن األعضــاء بعــد ذلــك باإلجمــاع عضــوًا إضافيــًا بصفــة رئيــس.  كل طــرف معنــي عضــوًا واحــدًا منهــم. وُيعيِّ

وتبّلــغ الهيئــة الخاصــة والمســتقّلة األطــراف بنتيجــة عملهــا وتقــّدم تقريــرًا بهــذا الشــأن إلــى اللجنــة الدائمــة. 

وترفــع اللجنــة الدائمــة تقريــرًا إلــى مجلــس المندوبيــن عــن عمــل الهيئــة الخاصــة والمســتقّلة.

المادة 16: العالقة باالتفاقات السابقة
للصليب  الدولية  الحركة  لمكونات  الدولية  األنشطة  تنظيم  بشأن   7991 عام  اتفاق  محل  االتفاق  هذا  يحّل 

األحمر والهالل األحمر )»اتفاق إشبيلية«( والتدابير التكميلية لتعزيز تنفيذ اتفاق إشبيلية المعتمدة في القرار 

8 الصادر عن مجلس المندوبين لعام 2..5.




