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الديباجة

نحــن، مكونــات الحركــة الدوليــة للصليــب األحمــر والهــال األحمــر )الحركــة(، نجــّدد هــذا االتفــاق فــي 

وقــت يــرزح فيــه العالــم تحــت نيــر جائحــة أودت بحيــاة الماييــن ودفعــت بماييــن آخريــن إلــى براثــن 

الفقــر؛ وتزِهــق فيــه النزاعــات المســلحة المتعــددة وحــاالت العنــف األخــرى واألزمــات طويلــة األمــد 

األرواح وتمــزق أواصــر المجتمعــات، مخّلفــة آثــارًا تتفشــى فــي مناطــق بأكملهــا وفــي مختلــف أنحــاء 

العالــم؛ وتنتقــل فيــه أعــداد غيــر مســبوقة مــن النــاس مــن مــكان إلــى آخــر بحثــًا عــن األمــن والســامة؛ 

وتشــكل فيــه المخاطــر المناخيــة تهديــدًا وجوديــًا علــى الحيــاة وعلــى ســبل العيــش فــي جميــع أنحــاء 

العالــم.

ونجــّدد هــذا االتفــاق فــي مواجهــة هــذه األزمــات اآلخــذة فــي التطــور والتقاطــع، علمــًا بــأن مــن يتعــرض 

ويســتجيب لهــا فــي آِن معــًا هــم فــي أكثــر األحيــان األشــخاص أنفســهم والمجتمعــات ذاتهــا. ونحــن 

نقــف متضامنيــن معهــم.

ونقــّر بــأن مهمــة حركتنــا ال تــزال تتســم باألهميــة، مثلمــا كانــت دائمــًا، أال وهــي: »تجنــب المعانــاة 

خاصــة  اإلنســان  احتــرام  وضمــان  والصحــة،  الحيــاة  وحمايــة  وجــدت،  أينمــا  وتخفيفهــا  اإلنســانية 

فــي أوقــات النــزاع المســلح وحــاالت الطــوارئ األخــرى، والعمــل علــى الوقايــة مــن المــرض وتعزيــز 

الصحــة والرعايــة االجتماعيــة، والتشــجيع علــى الخدمــة التطوعيــة، واســتعداد أعضــاء الحركــة الدائــم 

للمســاعدة، وإحســاس عالمــي بالتضامــن مــع جميــع المحتاجيــن إلــى حمايتهــا ومســاعدتها«.

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.



ونلتــزم، فــي أوقــات الطــوارئ كمــا فــي أوقــات الســلم، باالســتخدام األمثــل لصوتنــا ومواردنــا ومكامــن 

قوتنــا وخدماتنــا.

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 

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

ونتكاتف لبذل أفضل الجهود لمساعدة األشخاص الذين نعمل من أجلهم.

الجزء األول - أحكام عامة
المادة 1: نطاق االتفاق 

1 - 1 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 - 2 »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 والهــال األحمــر )االتحــاد الدولــي( المعّرفــة فــي الفقــرات 3 

و4 و5 مــن المــادة 6 مــن النظــام األساســي للحركــة.

1 - 3 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 - 4 ليــس فــي هــذا االتفــاق مــا يمكــن تفســيره علــى أنــه يقّيــد أو يعيــق الــدور واالختصاصــات الخاصــة 

بــكل مكــّون مــن مكونــات الحركــة، وفقــًا التفاقيــات جنيــف وبروتوكوالتهــا اإلضافيــة، وبموجــب النظــام 

األساســي للحركــة.

1 - 5 ينطبــق االتفــاق أيضــًا علــى الجمعيــات الوطنيــة التــي تعمــل داخــل بلدانها بالتعــاون مع المكونات 

التــي تنّفذ أنشــطة دولية.

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

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

ب(  تيســير الكفــاءة واألثــر الجماعــي لمــوارد الحركــة البشــرية والماديــة والماليــة لمصلحــة األشــخاص 

المتضرريــن مــن النزاعــات المســلحة أو االضطرابــات الداخليــة ونتائجهــا المباشــرة، ومــن الكــوارث 

واألزمــات األخــرى؛

م إليهــا، وبالتالــي تعزيــز الحركــة ككل، مــع  ج(  تعزيــز الــدور المركــزي للجمعيــات الوطنيــة والدعــم المقــدَّ

االعتــراف بــأن »الجمعيــات الوطنيــة تشــكل قاعــدة الحركــة وتشــكل قــوة حيويــة لهــا«؛

د(  إرســاء موضــع للحركــة باعتبارهــا عمــادًا متماســكًا داخــل منظومــة العمــل اإلنســاني بشــكلها 

األوســع؛

ــة  ــات الحركــة فيمــا يخــص تنســيق األنشــطة والمســؤوليات الدولي ــب الخافــات بيــن مكون هـــ(  تجّن

ــزم األمــر. ــكل منهــا داخــل الحركــة، وتســوية هــذه الخافــات، إذا ل الخاصــة ب

المادة 3: المبادئ التوجيهية

يظــل تنظيــم األنشــطة الدوليــة لمكونــات الحركــة خاضعــًا فــي جميــع األوقــات للقواعــد والمبــادئ 

والقيــم التــي تسترشــد بهــا الحركــة كمــا وردت فــي:



• المبادئ األساسية للصليب األحمر والهال 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 داخــل الحركــة« ُتقرهــا 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 خــال إســناد دوري »الُميّســر« و»الُميّســر المشــارك« إلــى كل مكــّون حســب الحالــة، 

ومــن خــال إنشــاء آليــات مناســبة للتشــاور والتنســيق ألداء هذيــن الدوريــن. ويمثــل نظــام »الُميّســر« 

و»الُميّســر المشــارك« اســتجابة مؤقتــة لاحتياجــات 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:

أ(  ُيعهــد إلــى الجمعيــة الوطنيــة، داخــل بلدهــا، بــدور »الُميّســر« فــي جميــع الحــاالت المحــّددة فــي 

المــادة 4-5.

ب(  ُيعهــد إلــى اللجنــة الدوليــة بــدور »الُميّســر المشــارك« فــي حــاالت النزاعــات المســلحة الدوليــة 

ــاء وهــاء  ــة ونتائجهــا المباشــرة المحــّددة فــي األقســام ألــف وب ــات الداخلي ــة، واالضطراب ــر الدولي وغي

مــن المــادة 5-4-1، والمــادة 2-4-5.

ج(  ُيعهــد إلــى االتحــاد الدولــي بــدور »الُميّســر المشــارك« فــي حــاالت الكــوارث، وعنــد الحاجة إلــى اإلغاثة 

بعــد انتهــاء النــزاع، أو عندمــا تتأثــر دولــة ليســت طرفــًا فــي نــزاع وال تشــهد اضطرابــات داخليــة بحركــة 

تنقــل للســكان، علــى النحــو المحــّدد فــي األقســام جيــم ودال وواو مــن المــادة 1-4-5.

المادة 5-2 آليات التنسيق ووظائفها

5 - 2 - 1  تتمثــل مســؤولية الُميّســر والُميّســر المشــارك فــي جمــع مكونــات الحركــة مــن خــال 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 

الجمعيــة  إلــى  المناســب  الدعــم  تقديــم  وضمــان  والتنافــس،  االزدواجيــة  وتجنــب  تواصــل  قنــوات 

ــى اقتضــى األمــر ذلــك. ــات لحــل المشــاكل، إذا ومت ــة المضيفــة وإتاحــة منتدي الوطني



5 - 2 - 2  فــي حيــن قــد تختلــف بنيــة آليــات التنســيق باختــاف الســياقات حســب االحتياجــات المعّينــة، 

يشــمل تصميمهــا العــام عــادة هيــاكل علــى ثاثــة مســتويات مختلفــة فــي البلــد المعنــي.

ــة  ــن العــام الرئيســة و/أو األمين أ(  منصــة علــى المســتوى االســتراتيجي، تضــم الرئيــس و/أو األمي

العامــة للجمعيــة الوطنيــة المضيفــة، ورئيس/رئيســة بعثــة اللجنــة الدوليــة، ورئيس/رئيســة بعثــة 

أســاس  علــى  الُميّســر  يدعوهــا  التــي  الشــريكة  الوطنيــة  الجمعيــات  إلــى  إضافــة  الدولــي،  االتحــاد 

مخّصــص الغــرض إلــى حضــور منتديــات مثــل مؤتمــرات القمــة المصّغــرة. ويكمــن دور هــذه المنصــة 

فــي إعــداد التوجهــات والمســارات االســتراتيجية لاســتجابة الجماعيــة والتكميليــة للحركــة فــي بلــد مــا، 

ــى نطــاق الحركــة. ــادئ والسياســات عل واعتمادهــا، وضمــان تنفيذهــا وفقــًا للمب

الجمعيــة  العمليــات فــي  القيــادات علــى مســتوى  تضــم  منصــة علــى مســتوى العمليــات،  ب(  

الوطنيــة المضيفــة واللجنــة الدوليــة واالتحــاد الدولــي، وممثلــي الجمعيــة الوطنيــة الشــريكة الذيــن 

يعملــون فــي بلــد معّيــن، أو منتَدبيهــم. ويكمــن دور هــذه المنصــة فــي ترجمــة التوجهــات االســتراتيجية 

إلــى خطــط عمليــات ملموســة، واإلشــراف علــى تنفيذهــا مــن خــال تنســيق شــامل وقائــم علــى حــل 

المشــاكل، مــع التركيــز علــى احتياجــات األشــخاص المتضرريــن. وتســتعرض المنصــة بانتظــام أيضــًا 

مســاهمات مكونــات الحركــة حســبما يلــزم لتكييــف اســتجابة الحركــة بحيــث تائــم الوضــع واالحتياجــات 

ــرة لألشــخاص المتضرريــن. المتغّي

ج(  منصــات علــى المســتوى الفنــي، تنشــئها منصــة مســتوى العمليــات، ولهــا اختصاصــات محــّددة، 

وتضــم موظفيــن فنييــن تابعيــن لمكونــات الحركــة المعنيــة. ويكمــن دورهــا في تنفيذ خطــط العمليات 

فــي مجــال نشــاط محــّدد عــن طريــق الجمــع بيــن خبــرات مختلــف مكونــات الحركة.

5 - 2 - 3  تتولى كل منصة حسب مستواها الوظائف التالية1:

1-  تبادل المعلومات

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 2013 )القــرار
وجميــع قــرارات مجلــس المندوبيــن التــي تلتــه( والموقــع اإللكترونــي المخصــص لهــا: مجموعــة أدوات تعزيــز التنســيق والتعــاون بيــن 

مكونــات الحركــة.

https://ar.smcctoolkit.org/
https://ar.smcctoolkit.org/


2-  تحليل الوضع، وتقييم االحتياجات، وتحديد األهداف واألولويات العامة

3-  وضع استراتيجية عمليات وخطة عمل

4-  تنفيذ عمليات منّسقة وتكميلية داخل الحركة

5-  االتساق في دعم تنمية الجمعيات الوطنية المقّدم إلى الجمعية الوطنية المضيفة

6-  إدارة األمن والسامة

7-  الحفاظ على عاقات واتصاالت تشغيلية مع السلطات والجهات الفاعلة األخرى

8-  التموضع والتواصل اإلعامي والتمثيل

9-  حشد الموارد

10-  الرصد والتقييم واإلباغ.

5 - 2 - 4  ينبغــي، فــي كل ســياق، اعتمــاد نهــج عملــي وتوزيــع الوظائــف وفقــًا لمهام المكونات وخبراتها 

وقدراتهــا. وينتــج عــن ذلــك حالــة تكــون فيهــا القيــادة شــاملة، وتقّســم فيهــا المهــام علــى المســتوى 

االســتراتيجي والمســتوى الفنــي ومســتوى العمليات. 

5 - 2 - 5  عنــد بحــث مســألة »القــدرة«، تؤخــذ العوامــل التاليــة فــي االعتبــار: طبيعــة الحالــة، بمــا فــي ذلــك 

القيــود المحتملــة التــي ُتفــرض علــى العمليــة وإمكانيــة إجرائهــا وفقــًا للمبــادئ األساســية، وال ســيما 

مبــادئ الحيــاد واالســتقال وعــدم التحّيــز، فضــًا عــن قبــول الجهــات الفاعلــة واألشــخاص المحتاجيــن 

إلــى المســاعدة لمكونــات الحركــة، وإمكانيــة وصــول هــذه المكونــات إليهــم.

5 - 2 - 6  توثــق مكونــات الحركــة توزيــع هــذه الوظائــف فــي مــا بينها من أجل تيســير التنســيق والتواصل 

داخــل الحركــة وخارجهــا علــى الســواء، علــى ســبيل المثــال مــن خــال »بيانــات مشــتركة« ُتعتمــد فــي 

مؤتمــرات قمــة مصغــرة.



5 - 2 - 7  تتبــادل جميــع مكونــات الحركــة المعلومــات عــن اتفاقــات تعــاون محتملــة مــع جهــات فاعلــة 

الحركــة ذات  المتخصصــة، وفقــًا لسياســات  المتحــدة  إنســانية خارجيــة، بمــا فيهــا وكاالت األمــم 

ــة.2 الصل

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:

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

ب(  تقــّدم خبراتهــا فــي مجــاالت السياســيات والمجــاالت االجتماعيــة واالقتصاديــة واإلنســانية، بمــا 

فــي ذلــك تموضعهــا داخــل ســياقها؛

ج(  تــؤدي دورًا رئيســيًا فــي المشــاركة فــي صــوغ اســتجابة جماعيــة مــن الحركــة وتنفيذهــا، وفقــًا 

العمليــات؛ فــي مجــال  لخططهــا وقدرتهــا 

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

ــزة المعتــرف بهــا بموجــب  ــة باســتخدام الشــارات الممي ــرام القواعــد الســارية المتصل هـــ(  تعــّزز احت

اتفاقيــات جنيــف وبروتوكوالتهــا اإلضافيــة؛

و(  تضــع، بالتعــاون مــع الُميّســر المشــارك، مبــادئ توجيهيــة للحركــة بشــأن التواصــل اإلعامــي العــام 

والرســائل الرئيسية.

2   خاصــة القــرار 10 المعتمــد فــي مجلــس المندوبيــن لعــام 2003 )»العناصــر الدنيــا الواجــب إدراجهــا فــي االتفاقــات التشــغيلية بيــن 
مكونــات الحركــة وشــركائها الخارجييــن فــي العمليــات«(، والقــرار 2 المعتمــد فــي مجلــس المندوبيــن لعــام 2011، والتوجيهــات اإلضافيــة 

ونمــوذج االتفاقــات التــي أعّدتهــا اللجنــة الدوليــة واالتحــاد الدولــي.



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

أ( تقتــرح األهــداف واالتجاهــات العامــة الســتجابة الحركــة الجماعيــة التــي تتعلــق بتوفيــر الحمايــة 

وتقديــم المســاعدة إلــى األشــخاص المتضرريــن مــن النزاعــات المســلحة واالضطرابــات الداخليــة 

ونتائجهــا المباشــرة، بالتشــاور مــع الجمعيــة الوطنيــة المضيفــة ومكونــات الحركــة األخــرى؛

ب( تقيم عاقات واتصاالت مع جميع أطراف النزاع، وتحافظ عليها؛

الدولــي  القانــون  أحــكام  الجماعيــة مــع  الحركــة  أجــل أن تتماشــى اســتجابة  التوجيــه مــن  تقــّدم  ج( 

التحّيــز؛ وعــدم  والحيــاد  لاســتقال  األساســية  للمبــادئ  وتمتثــل  الصلــة  ذات  اإلنســاني 

د( تحــّدد إطــارًا أمنيــًا لجميــع أنشــطة مكونــات الحركــة التــي ُتنّفــذ اســتجابة للنتائــج المباشــرة الناجمــة 

عــن النزاعــات المســلحة واالضطرابــات الداخليــة، وتتيــح هــذا اإلطــار األمنــي وتدعمــه، حيــث أمكــن، بنــاًء 

علــى تحليــل مشــترك؛

هـــ( تقــّدم التوجيــه مــن أجــل ضمــان احتــرام القواعــد الســارية المتعلقــة باســتخدام الشــارات المميــزة 

المعتــرف بهــا بموجــب اتفاقيــات جنيــف وبروتوكوالتهــا اإلضافيــة ألغــراض الحمايــة؛

و( تضــع، بالتعــاون مــع الُميّســر، مبــادئ توجيهيــة للحركــة بشــأن التواصــل اإلعامــي العــام والرســائل 

الرئيسية.

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

أ( يقتــرح األهــداف واالتجاهــات العامــة الســتجابة الحركــة الدوليــة التــي تتعلــق بتقديــم المســاعدة إلــى 

األشــخاص المتضرريــن مــن الكــوارث واألزمــات األخــرى المحــّددة فــي األقســام جيــم ودال وواو مــن 

المــادة 5-4-1، دعمــًا للجمعيــة الوطنيــة المضيفــة وبالتشــاور مــع مكونــات الحركــة األخــرى؛

ب( يقــّدم التوجيــه إلــى جميــع الجمعيــات الوطنيــة التــي تعمــل فــي الســياق مــن أجــل أن تمتثــل لمبــادئ 

وقواعــد الصليــب األحمــر والهــال األحمــر للمســاعدة اإلنســانية )2013( ومدونــة قواعــد الســلوك 



للحركــة الدوليــة للصليــب األحمــر والهــال األحمــر والمنظمــات غيــر الحكوميــة أثنــاء اإلغاثــة فــي حــاالت 

الكــوارث )1995(؛

ج( يقــّدم إلــى الجمعيــات الوطنيــة معلومــات ســريعة عــن الكــوارث واألزمــات األخــرى المحــّددة فــي 

األقســام جيــم ودال وواو مــن المــادة 5-4-1، مــن أجــل إتاحــة المجــال لحشــد جميــع أشــكال اإلغاثــة 

الممكنــة وتنســيقها؛

د( يشــّجع، فيمــا بعــد مرحلــة الطــوارئ، علــى إقامــة برامــج إلعــادة التأهيــل وإعــادة اإلعمــار والوقايــة، 

وتطويــر هــذه البرامــج، ويحشــد الدعــم لهــذا الغــرض مــن الجمعيــات الوطنيــة فــي بلــدان أخــرى؛

هـــ( يدعــم الجمعيــة الوطنيــة المضيفــة فــي التخطيــط ألولويــات تنميــة الجمعيــات الوطنيــة، الناجمــة 

عــن حــاالت الطــوارئ، وتنســيق هــذه األولويــات وتنفيذهــا؛

و( يضــع، بالتعــاون مــع الُميّســر، مبــادئ توجيهيــة للحركــة بشــأن التواصــل اإلعامــي العــام والرســائل 

الرئيسية.

المادة 5-4 الحاالت التي تتطلب استجابة جماعية من الحركة

5 - 4 - 1 إن »الحــاالت التــي تتطلــب اســتجابة جماعيــة مــن الحركــة« هــي تلــك التــي تقتضــي مســاعدة 

ســريعة ومّتســقة ومتواصلــة مــن أجــل االســتجابة الحتياجــات األشــخاص المتضرريــن الواســعة 

النطــاق والطويلــة األمــد، التــي يــرد شــرحها فيمــا يلــي:

ألــف( يوجــد نــزاع مســلح عندمــا يــدور العمــل المســلح بيــن طرفيــن أو أكثــر ويشــمل قــدرًا أدنــى مــن 

التنظيــم؛ وفــي مفهــوم اتفاقيــات جنيــف وبروتوكوليهــا اإلضافييــن ومفهــوم هــذا االتفــاق، تشــمل 

عبــارة »حالــة نــزاع مســلح« مجمــوع أراضــي أطــراف النــزاع مــا دامــت الحاجــة إلــى حمايــة األشــخاص 

المتضرريــن مــن هــذا النــزاع وتقديــم المســاعدة لهــم قائمــة؛



بــاء( تنطبــق عبــارة »النتائــج المباشــرة للنــزاع« فــي مفهــوم اتفاقيــات جنيــف وبروتوكوليهــا اإلضافييــن 

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

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 عمــًا 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 االحتجــاز ألســباب أمنيــة أو تعليــق الضمانــات القضائيــة أو إعــان حالــة الطــوارئ 

أو إعــان األحــكام العرفيــة؛

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

تنطبــق فيهــا مبــادئ وقواعــد الصليــب األحمــر والهــال األحمــر للمســاعدة اإلنســانية )2013(.

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

ــاد احتياجــات الســكان  ــى ازدي ــان إل ــن يؤدي ــة االســتقطاب داخــل البلــد وتصاعــد حــدة العنــف، اللذي حال

المتضرريــن ويتطلبــان اســتجابة جماعيــة مــن الحركــة مــن أجــل تلبيــة االحتياجــات اإلنســانية الناشــئة 

عنهمــا، علــى أن تعــود آليــات التنســيق بعدهــا داخــل الحركــة إلــى تلــك المحــّددة فــي المــادة 2-4.



المادة 6: الفترات االنتقالية، بما فيها األزمات طويلة األمد

ــا المســتوى االســتراتيجي ومســتوى العمليــات التطــورات فــي الســياق وتحّلانهــا  6 - 1  ترصــد منصت

بانتظــام وتعيــدان، عنــد االقتضــاء، توزيــع الوظائــف التــي ُأســندت فــي بدايــة الحــاالت التــي تتطلــب 

اســتجابة جماعيــة مــن الحركــة.

6 - 2  خــال الفتــرات االنتقاليــة، حيــن تتنقــل الحالــة مــن أزمــة إلــى فتــرة تعــاٍف وإعــادة تأهيــل وصــواًل إلــى 

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

تواتــر االجتماعــات وفقــًا لذلــك.

6 - 3  يتولــى الُميّســر والُميّســر المشــارك، حيــث ينطبــق ذلــك، مســؤولية اإلشــراف علــى أي تعديــات أو 

تغييــرات علــى اآلليــات واالتفاقــات القائمــة.

6 - 4  عندمــا ينتقــل دور الُميّســر المشــارك مــن اللجنــة الدوليــة إلــى االتحــاد الدولــي أو العكــس، نتيجــة 

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

الــدور بكفــاءة وتناســق مــن أجــل إعــداد اســتجابة الحركــة الجماعيــة الجديــدة، دون المســاس بــدور 

الجمعيــة الوطنيــة المضيفــة كُميّســر. وإذا نشــأت حالــة تتطّلــب تأديــة االتحــاد الدولــي لــدور الُميّســر 

المشــارك، بالتزامــن مــع حالــة تعمــل فيهــا اللجنــة الدوليــة مســبقًا كُميّســر مشــارك، تّتفــق مكونــات 

الحركــة الثاثــة علــى كيفيــة التعــاون والتنســيق مــن أجــل ضمــان أعلــى مســتوى مــن الدعــم لألشــخاص 

المتضرريــن. وإذا نشــب نــزاع مســلح أو اضطــراب داخلــي فــي حالــة يكــون فيهــا االتحــاد الدولــي هــو 

الُميّســر المشــارك، ينتقــل دور الُميّســر المشــارك مــن االتحــاد الدولــي إلــى اللجنــة الدوليــة نتيجــة لتغّيــر 

الحالــة.

6 - 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.



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

واســتخدام المســاهمات التــي تظــل متوفــرة فــي نهايــة عمليــة إغاثــة دوليــة، فــي إطــار عمــل المنصات، 

بالتشــاور مــع الجهــات المانحــة، حســب االقتضاء.

الجزء الثالث: القوة الجماعية للحركة: التعاون 
الوظيفي

المادة 7: التعاون الوظيفي واألدوار المحّددة

7 - 1  يعتمد اتساق عمل مكونات الحركة على التعاون والتنسيق فيما بينها في جميع الظروف.

7 - 2  تعهــد اتفاقيــات جنيــف والنظــام األساســي للحركــة بــأدوار محــّددة إلــى كل مكــون مــن المكونــات، 

الــذي يتولــى بالتالــي المســؤولية األساســية عــن هــذه المســائل.

7 - 3  يقــّدم المكــون الــذي ُيعهــد إليــه بــدور محــّدد التوجيــه ويضــع المعاييــر ويوفــر اإلرشــاد والقيــادة في 

مواضيعــه المحــددة ومراقبــة الجــودة. وليــس هــذا الــدور حصريــًا بــل هــو شــمولي، ويتطلــب التعــاون 

مــع مكونــات الحركــة األخــرى، مــع االحتــرام الكامــل لمهامهــا.

7 - 4  ينطبــق التعــاون الوظيفــي بيــن الجمعيــات الوطنيــة واالتحــاد الدولــي واللجنــة الدوليــة بشــكل 

خــاص علــى المجــاالت المبّينــة فــي المــواد مــن 8 إلــى 41.

7 - 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

8 - 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 خــال 



المتطوعيــن والموظفيــن - خدمــات مناســبة علــى نطــاق البلــد مــن أجــل تلبيــة االحتياجــات والحــد مــن 

مواطــن الضعــف وبنــاء القــدرة علــى الصمــود والمســاهمة فــي تعزيــز قــوة الحركــة.

8 - 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.

8 - 3  ُيعــّرف دعــم تنميــة الجمعيــات الوطنيــة بأنــه أي دعــم تقّدمــه جهــة فاعلــة خارجيــة إلــى جمعيــة 

ــز القــدرات«  ــه »بتعزي ــة وطلبهــا، ويشــمل مــا يشــار إلي ــة الوطني ــات الجمعي ــى أولوي ــاًء عل ــة، بن وطني

بمــا فــي ذلــك »االســتثمار المــادي والمالــي« و«التنميــة التنظيميــة«، التــي تســاهم بشــكل هــادف فــي 

مســاعدة الجمعيــة الوطنيــة علــى االرتقــاء بنفســها إلــى منظمــة مســؤولة ومســتدامة وضمــان 

ــرام  ــم خدمــات مناســبة وذات جــودة وميّســرة فــي إطــار االحت ــى تقدي اســتمراريتها، لتكــون قــادرة عل

الكامــل للمبــادئ األساســية3. ويتطلــب ذلــك علــى وجــه الخصــوص مــا يلــي:

-  مواءمــة جميــع أوجــه دعــم تنميــة الجمعيــات الوطنيــة مــع األولويــات اإلنمائيــة التي حددتهــا الجمعية 

الوطنية؛

-  اســتناد جميــع أوجــه دعــم تنميــة الجمعيــات الوطنيــة إلــى الكفــاءات التي تتناســب مع احتياجات الجمعية 

الوطنية؛

-  اســتناد جميــع أوجــه دعــم تنميــة الجمعيــات الوطنيــة إلــى ُنهــج منّســقة وســعيها إلــى بنــاء أوجــه التــآزر 

والمواءمــة؛

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

الوطنية.

8 - 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 

3   ميثاق االتحاد الدولي لتنمية الجمعيات الوطنية، 2019



السياســات واالســتراتيجيات ذات الصلــة المعتمــدة مــن االتحــاد الدولــي وفــي االجتماعــات الدســتورية 

للحركة.

8 - 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.

8 - 6  تدعــم اللجنــة الدوليــة تنميــة الجمعيــات الوطنيــة فــي المجاالت المتعلقــة بمهمتها وخبرتها، وال 

ســيما مــن خــال 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 إنمائيــة هامــة لــم ُتلــّب، بنــاًء علــى طلــب الجمعيــة الوطنيــة المضيفــة وبالتنســيق مــع 

االتحــاد الدولــي.

8 - 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 

وإدارة  الداخلــي  التدقيــق  عــن  فضــًا  البشــرية،  والمــوارد  والماليــة  اللوجســتية  الخدمــات  مجــاالت 

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.

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.



8 - 8  تلتــزم جميــع مكونــات الحركــة، إلــى أقصــى حــد ممكــن، بإتاحــة الحصــول علــى تمويــل طويــل األجــل 

أو تيســيره5 واالســتثمار فــي قــدرة الجمعيــة الوطنيــة علــى حشــد المــوارد المحليــة، بمــا يتماشــى مــع 

أولوياتها.

8 - 9  إن وجــود مكونــات الحركــة فــي بلــد معّيــن ليــس بديــًا ُيغنــي عــن دور الجمعيــة الوطنية المضيفة، 

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

وتنفيذهــا، والوصــول إلــى أصحــاب المصلحــة والتمويــل.

المادة 9: حشد الموارد: تعزيز إمكانات الحركة

9 - 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.

9 - 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 

يلي:

9 - 2 - 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:

أ( أن تعــرض فــي إطــار حوارهــا مــع الجهــات المانحــة، األدوار والمهــام المحــددة لــكل مكــون مــن 

مكونــات الحركــة والطبيعــة التكميليــة لعمليــات كل منهــا ونطاقهــا، وتوجيــه الدعــم وفقــًا لنوايــا 

الجهــات المانحــة فــي روح مــن التضامــن والشــراكة الجّيــدة؛

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

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

6   انظر مبادئ حشد الموارد على نطاق الحركة )القرار 2 الصادر عن مجلس المندوبين لعام 2017(



9 - 2 - 2  بنــاء شــبكة مــن الجمعيــات الوطنيــة القويــة والمســتدامة القــادرة علــى حشــد المــوارد الازمــة 

لتمويــل برامجهــا وخدماتهــا، وعلــى المســاهمة فــي مجمل أعمــال الحركة؛

9 - 2 - 3  اإلقــرار بــأن للجمعيــات الوطنيــة األســبقية فــي جمــع التبرعــات ألنشــطتها داخــل أســواق 

ــذ المهمــة  ــى أقصــى حــد مــن أجــل تنفي ــادة إيراداتهــا إل كل منهــا، وبأنهــا تتحمــل المســؤولية عــن زي

اإلنســانية للحركــة؛

9 - 2 - 4  اســتمرار كل مكــون فــي تحمــل مســؤولية حشــد المــوارد إلدارة عملياتــه وهياكلــه، مــن أجــل 

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

9 - 2 - 5  الســعي بعــزم إلــى تنســيق جهودهــا لجمــع أقصــى قــدر مــن التبرعــات لصالــح الجميــع، مــع 

ــات  ــدول لدعــم مختلــف مكون ــة الجهــات المانحــة، وفــي ضــوء االلتزامــات التــي قطعتهــا ال ــرام ني احت

الحركــة؛

9 - 2 - 6  إطــاق نــداءات جّيــدة التنســيق، والعمــل علــى إطــاق نــداء دولــي واحــد حيثمــا يســمح تنســيق 

العمليــات والخطــط والظــروف بذلك؛

9 - 2 - 7  التعــاون علــى أســاس الثقــة، وتجنــب جميــع أشــكال المنافســة، والســعي بعــزم إلــى أن 

تكــون مكونــات الحركــة الشــريك المفضــل لجهاتهــا الداعمــة مــن خــال أهميــة عمــل الحركــة اإلنســاني 

وجودتــه، وإيــاء الجهــات المانحــة بالــغ االهتمــام والعنايــة.

المادة 10: التواصل اإلعالمي العام والتموضع

10 - 1  تحترم مكونات الحركة المبادئ األساسية وتعززها في تواصلها اإلعامي العام.

10 - 2  يشــكل التواصــل اإلعامــي العــام مســؤولية ومســعى ونشــاطًا منتظمــًا بالنســبة إلــى جميــع 

مكونــات الحركــة. ولــكل منهــا دور حاســم فــي التواصــل اإلعامــي العــام والتموضــع إزاء القضايــا 

اإلنســانية، بمــا فيهــا تلــك التــي تهــم الحركــة ككل.



10 - 3  تعــّزز اللجنــة الدوليــة واالتحــاد الدولــي والجمعيــات الوطنيــة، فــي جميــع أشــكال التواصــل 

اإلنســانية.  ومهمتهــا  الحركــة  تموضــع  لتحســين  والمحليــة  العالميــة  هوياتهــا  العــام،  اإلعامــي 

لــدى  والثقــة فيهــا وقبولهــا  الحركــة  زيــادة فهــم ماهيــة  فــي  العــام  تواصلهــا اإلعامــي  ويســاهم 

الجمهــور وأصحــاب المصلحــة اآلخريــن، بمــا فــي ذلــك مــن خــال إدارة المخاطــر علــى الســمعة. وُتْعِلــم 

هــذه المكونــات، فــي إطــار تواصلهــا اإلعامــي العــام، قــدر اإلمــكان، الجمهــور وأصحــاب المصلحــة 

اآلخريــن بــأدوار كل منهــا داخــل الحركــة، وتقــّر بمســاهمات المكونــات األخــرى، وتعمــل معــًا علــى عــرض 

صــورة موحــدة للحركــة.

10 - 4  مــن المســّلم بــه أن جــودة التواصــل اإلعامــي العــام تتطلــب تواصــًا جّيــدًا بيــن الجمعيــات 

الوطنيــة واالتحــاد الدولــي واللجنــة الدوليــة.

10 - 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 اإلعامــي العــام، وُتعــّد رســائل مشــتركة وأدوات تواصــل موّحــدة. وعنــد الضــرورة، 

تنشــئ هــذه المكونــات آليــات تنســيق مخصصــة للتواصــل اإلعامــي العــام )بمــا فــي ذلــك مــن خــال 

المكونــات وأدوارهــا  المــادة 5-2(، مــع مراعــاة مهــام مختلــف  إليهــا فــي  التنســيق المشــار  آليــات 

وخبراتهــا.

10 - 6  تســعى مكونــات الحركــة إلــى تحديــد فــرص للتموضــع والتواصــل اإلعامــي العــام بشــكل 

مشــترك.

10 - 7  تتشــاور الجمعيــة الوطنيــة المضيفــة بصفتهــا الُميّســر مــع الُميّســر المشــارك فــي حالــة معّينة 

مــن أجــل توفيــر التوجيــه بشــأن التواصــل اإلعامــي والتموضــع، وذلــك علــى ســبيل المثــال مــن خــال 

الرســائل الرئيســية و«المبــادئ التوجيهيــة الخاصــة بالتواصــل اإلعامــي«، بالتنســيق مــع مكونــات 

الحركــة األخــرى التــي تعمــل فــي الســياق.



10-8  ُتِعــّد مكونــات الحركــة، متــى أمكــن، »خطابــًا مشــتركًا للحركــة« تســتند إليــه فــي التواصــل اإلعامــي 

العــام والتموضــع والنداءات المنســقة أو المشــتركة.

10 - 9  وفقــًا للقواعــد الحاليــة،7 يجــوز لمكونــات الحركــة اســتخدام رمــز الحركــة فــي التمثيــل والتواصــل 

اإلعامــي والترويــج وجمــع التبرعــات.

المادة 11: التمثيل

11 - 1  ينبغــي أن يدعــم تمثيــل مكونــات الحركــة موضــع الجمعيــة الوطنيــة وصورتهــا ودورهــا الرئيســي 

فــي بلدهــا بشــأن جميــع المســائل التــي تعنيهــا بشــكل مباشــر.

11 - 2  تســعى مكونــات الحركــة إلــى تحديــد فــرص للتمثيــل المشــترك بشــأن المســائل ذات االهتمــام 

المتبــادل أو التــي تهــم الحركــة ككل.

األساســي  لنظامهــا  وفقــًا  اإلنســانية  أنشــطتها  بلدانهــا  فــي  الوطنيــة  الجمعيــات  تنّفــذ    3  -  11

وللتشــريعات الوطنيــة، بمقتضــى مهمــة الحركــة ووفقــًا للمبــادئ األساســية. وهــي تدعــم الســلطات 

العامــة فــي مهامهــا اإلنســانية، بصفتهــا هيئــات مســاعدة للســلطات العامــة فــي المجــال اإلنســاني.

11 - 4  إن االتحــاد الدولــي، وفقــًا للنظــام األساســي للحركــة، يمّثــل بصفــة رســمية الجمعيــات الوطنيــة 

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

11 - 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.

11 - 6  فــي إطــار تعــاون اللجنــة الدوليــة والجمعيــة الوطنيــة فــي بلدهــا، يناقــش االثنــان مقدمــًا طرائــق 

مشــاركة الجمعيــة الوطنيــة فــي حــوار اللجنــة الدوليــة مــع الســلطات الوطنيــة، إاّّل إذا كان الموضــوع ذا 

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



طبيعــة ســرّية ويرتبــط بــأداء اللجنــة الدوليــة لمهمتهــا. وعــاوة 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 12: المبادئ األساسية

12 - 1  تتأكــد جميــع مكونــات الحركــة مــن أن المبــادئ األساســية هــي موضــع احتــرام مــن كل مكــّون مــن 

مكونــات الحركــة وأجهزتها النظامية والدســتورية.

12 - 2  تتولى اللجنة الدولية المســؤولية األساســية عن صون المبادئ األساســية ونشــرها. وتتعاون 

اللجنــة الدوليــة واالتحــاد الدولــي فــي نشــر هــذه المبــادئ بيــن الجمعيــات الوطنيــة. وتــؤدي الجمعيــات 

الوطنية دورًا أساســيًا في دعم المبادئ األساســية ونشــرها داخل بلدانها، وفي مســاعدة الحكومات 

التــي تنشــرها كذلك.

المادة 13: القانون الدولي اإلنساني

13 - 1  تتولــى اللجنــة الدوليــة المســؤولية األساســية عــن تعزيــز القانــون الدولــي اإلنســاني وتطويــره 

ونشــره. ويســاعد االتحــاد الدولــي اللجنــة الدوليــة فــي تعزيــز القانــون الدولــي اإلنســاني وتطويــره، 

ويتعــاون معهــا فــي نشــره بيــن الجمعيــات الوطنيــة.

13 - 2  تنشــر الجمعيــات الوطنيــة القانــون الدولــي اإلنســاني وتســاعد حكوماتهــا فــي ذلــك. وتتعــاون 

المميــزة  الشــارات  اإلنســاني وحمايــة  الدولــي  القانــون  احتــرام  فــي ضمــان  مــع حكوماتهــا  كذلــك 

المعتــرف بهــا بموجــب اتفاقيــات جنيــف وبروتوكوالتهــا اإلضافيــة.



المادة 14: النزاهة

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

األفــراد والمجتمعــات المحليــة والجهــات المانحــة والشــركاء، فضــًا عــن منــع أي شــكل مــن أشــكال 

إســاءة الســلوك أو التمييــز أو االعتــداء أو االســتغال، والحمايــة منهــا. وتكتســي نزاهــة كل مكــون مــن 

المكونــات أهميــة بالغــة بالنســبة إلــى الحركــة ككل.

14 - 2  تتعهــد جميــع المكونــات بالعمــل معــًا ودعــم بعضهــا بعضــًا فــي تعزيــز النزاهــة. ويشــكل دعــم 

ــز القــدرات الوطنيــة  ــن فــي المــادة 8 نهجــًا فعــااًل لتعزي تنميــة الجمعيــات الوطنيــة علــى النحــو المبّي

للكشــف المبكــر عــن المخاطــر المهــددة للنزاهــة وإدارتهــا إدارة فعالــة.

ــا المقلقــة المتعلقــة بالنزاهــة داخــل االتحــاد الدولــي واللجنــة الدوليــة  14 - 3  تقــع مســؤولية القضاي

علــى عاتــق كل منظمــة، وتتولــى كل واحــدة منهــا معالجتهــا.

14 - 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 الوطنيــة. وقــد يشــمل ذلــك اإلحالــة إلــى لجنــة االمتثــال والوســاطة.

14 - 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

15 - 1  تتعهــد جميــع مكونــات الحركــة بــأن تحتــرم االتفــاق الحالــي وتنفــذه، وفقــًا للمــادة 7 مــن النظــام 

األساســي للحركــة.

8   بيان الحركة الدولية للصليب األحمر والهال األحمر عن النزاهة، مجلس المندوبين لعام 2019.



15 - 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 

ــى هــذا االتفــاق. ــات عل وتدريب

15 - 3  يقــع علــى عاتــق جميــع مكونــات الحركــة مســؤولية التشــاور والتعــاون مــن أجــل ضمــان تنفيــذ 

هــذا االتفــاق، واتخــاذ جميــع الخطــوات الازمــة لحــل أي خــاف 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، ويتحّمــان مســؤولية خاصــة لضمــان تذليــل 

الصعوبــات المحتملــة التــي قــد تعيــق التعــاون الســلس بيــن المكونــات.

15 - 4  ينبغــي أن ُتحــّدد المشــاكل المتعلقــة بتنفيــذ االتفــاق بســرعة ووضــوح فــي الســياق المعنــي 

وعلــى المســتوى 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 الازميــن التخــاذ القــرارات الراميــة إلــى حــل المشــاكل 

الناشــئة فــي البلــد الــذي ُتنّفــذ فيــه العمليــة.

15 - 5  تكــون مكونــات الحركــة فــي البلــد الــذي ُتنّفــذ فيــه العملية مســؤولة عن ضمان تحديد المشــاكل 

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

الجهــود علــى نحــو واضح وبصيغــة مكتوبة.

15 - 6  ُتحــال المشــاكل التــي تعــّذر حّلهــا فــي البلــد الــذي ُتنّفــذ فيــه العمليــة، علــى الرغــم مــن الجهــود 

المبذولــة لهــذا الغــرض والموّثقــة علــى نحــو واضــح، إلــى مقــرات مكّونــات الحركــة المعنيــة التــي تعمــل 

علــى الصعيــد الدولــي. ويتولــى كبــار المديريــن المســؤولين عــن العمليــة علــى مســتوى المقــر النظــر في 

الحالــة، اســتنادًا إلــى الوثائــق والمعلومــات المتوفــرة، واتخــاذ القــرار الــازم بشــأنها. وإذا لــم يتمّكنــوا 

مــن حــل المشــكلة، فســُتعرض علــى مســتوى قيــادة كل منهــم.



15 - 7  تعالــج الحــاالت المتكــررة مــن عــدم امتثــال أي مكــّون مــن مكّونــات الحركــة لهــذا االتفــاق عنــد 

القيــام بــدوره ومســؤولياته المّتفــق عليهــا، التــي تؤثــر علــى اتســاق عمــل الحركــة الدوليــة للصليــب 

األحمــر والهــال األحمــر وصورتهــا وســمعتها، فــي المقــام األول علــى مســتوى البلــد ومســتوى المقــر، 

علــى النحــو المبّيــن أعــاه. وقــد ُينظــر، حســب الظــروف، إلــى هــذه الحــاالت علــى أنهــا حــاالت ُتخــّل 

بالنزاهــة.

15 - 8  تدعــو اللجنــة الدائمــة اللجنــة الدوليــة واالتحــاد الدولــي إلــى تقديــم تقاريــر عــن تنفيــذ االتفــاق، 

وتــدرج بنــدًا خاصــًا باالتفــاق فــي جــدول أعمــال كل اجتمــاع مــن اجتماعــات مجلــس المندوبيــن، وُتنشــئ 

بذلــك عمليــة اســتعراض منتظــم لهــذا االتفــاق.

15 - 9  إذا نشــأت خافــات بيــن المكونــات بشــأن تنفيــذ االتفــاق وتعــذر حّلهــا بطريقــة أخرى، يجوز للجنة 

ــم، بموافقــة  ــى التحكي ــة خاصــة ومســتقّلة تتول ــك، هيئ ــى اقتضــى األمــر ذل الدائمــة أن تنشــئ، إذا ومت

األطــراف، فــي مــا ينشــب مــن خافــات بيــن مكونــات الحركــة عندمــا تكــون المصالحــة والوســاطة قــد 

أخفقتــا فــي حّلهــا ضمــن فتــرة معقولــة. وتتكــون الهيئــة الخاصــة والمســتقّلة مــن أعضــاء مختاريــن 

ــن األعضــاء بعــد ذلــك  بصفتهــم الشــخصية، علــى أن يختــار كل طــرف معنــي عضــوًا واحــدًا منهــم. وُيعيِّ

باإلجمــاع عضــوًا إضافيــًا بصفــة رئيــس. 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

يحــّل هــذا االتفــاق محــل اتفــاق عــام 1997 بشــأن تنظيــم األنشــطة الدوليــة لمكونــات الحركــة الدوليــة 

للصليــب األحمــر والهــال األحمــر )»اتفــاق إشــبيلية«( والتدابيــر التكميليــة لتعزيــز تنفيــذ اتفاق إشــبيلية 

المعتمــدة فــي القــرار 8 الصــادر عــن مجلــس المندوبيــن لعــام 2005.






