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مة  املقدر

ة اليت تواجه للصليب الأمحر والهالل الأمحر)املؤمتر ادلويل( املؤمتر ادلويل الثالث والثالثون  ّيكزس عىل التحدايت املهمر

الضعف املتغّية" مبا يف ذكل تكل املتعلرقة ابلصحة العامة والزناعات وجه لأ احلركة وادلول والرشاكء الآخرين دلى الاس تجابة "

ىل جانب املوجات  ةالإنساني راملسلرحة وحالت العنف الأخرى والكوارث والأاث واسعة النطاق للمهاجرين اللتغّي املناخ اإ

ا يف معاجلة الأساس ية لأوجه الضعف  العوامل والنازحني من مجةل أأمور أأخرى. وميكن ملاكسب التمنية أأن تلعب دوًرا هممًّ

 هذه. 

ة التمنية املس تدامة لعام 2015يف عام  هدفًا  17اليت تش متل عىل  2030، اعمتدت ادلول الأعضاء يف الأمم املتحدة خطر

دة ليس فقط يف اجملالت "التقليدية" مثل القضاء  169للتمنية املس تدامة و ة عامليرة طموحة وحمدر غايًة تشّكر جممتعة خطر

عىل الفقر والصحة والتعلمي والأمن الغذايئ والتغذية بل أأيًضا يف اجملالت املتعلقة ابلبيئة وتغّي املناخ والقدرة عىل الصمود 

ن اكن متفاواًت، لواملدن املس تدامة ومنع العنف وس يادة القانون.  ىل النجاح املهم، واإ لفيرة واستنادا اإ لأهداف الإمنائية للأ

ة عام ت  ىل  2030تعهرد خطر ل.  مساعدة أأشد الناس عوزابعدم ترك أأحد خلف الركب وابلسعي اإ  أأور

ة عا ت ادلول بأأهنا لن تكون قادرة عىل حتقيق أأهداف التمنية املس تدامة من دون 2030م من خالل اعامتد خطر ، أأقرر

يشّكر و "رشاكة عاملية" تقوم عىل التعاون بني اجملمتع املدين والقطاع اخلاص ومنظومة الأمم املتحدة واجلهات الفاعةل الأخرى. 

يف أأن تسامه يات الوطنية للصليب الأمحر والهالل الأمحر لجمع ل  ميكن الث والثالثون فرصة ملناقشة كيفاملؤمتر ادلويل الث

 هذه الرشاكة. 

ىل أأنر أأهداف التمنية املس تدامة  يف الواقع، تقوم امجلعيات الوطنية بذكل بطرق ش ّتر يف مجيع أأحناء العامل ويرجع ذكل جزئيا اإ

الكوارث أأمام ثال بناء القدرة عىل الصمود اش متلت عىل ميادين تعمل فهيا هذه امجلعيات منذ زمن بعيد ومهنا عىل سبيل امل 

. كذكل، فاإنر امجلعيات الوطنية بدأأت والرصف الصحي اءوتوفّي اللقاحات وتعزيز الهنوض ابلصحة اجملمتعية ودمع خدمات امل

للمهاجرين  خاصدمع قدمي وتمع تغّي املناخ  تأأقملجديدة يف مثل ال  1يف الس نوات الأخّية ابلرتكزي عىل توس يع معلها يف جمالت

 والنازحني املس تضعفني. 

ن املساهامت احلاجملال حلركة يف ا ترخس معليف ضوء  ،ولكن ماكنية الإنساين فاإ مجلعيات من قبل اس تقبيل م دمع توفّي الية واإ

ة  --الوطنية يف جمال التمنية  ل تُفهم فهًما جيًدا يف بعض الأحيان،  --ويف معاجلة الأس باب اجلذرية لأوجه الضعف املتغّير

ىل تسليط الضوء عىل اجملالت اليت تعمل و ونتيجة ذلكل، تضيع بعض فرص بذل اجلهود املشرتكة.  هيدف القرار املقرتح اإ

 ح اجملال لتكثيف اجلهود من خالل تعزيز التعاون مع ادلول والرشاكء الآخرين. فهيا امجلعيات الوطنية وفت

 

                                                 
ا  ولوحظ –الوطنية برامج واسعة النطاق يف لك جمال من هذه اجملالت لس نوات عديدة  عياتامجل  اكن لعدد منقد ل 1 الوطنية امجلعيات ارتفاع نس بة مؤخرًّ

رة يف براجمها. عىل الصعيد العاملي   اليت أأدرجت هذه اجملالت كأولوي
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 أأساس يةعلومات م

عدد  بيان، اس تطاعت الأمم املتحدة 2عىل صعيد أأهداف التمنية املس تدامةعامليا  حول التقدم احملرز 2018يف حتديث عام 

اخنفض  امك،ا عرب تقليص الفقر املدقعالفقر بشّك عام خصوصً عىل سبيل املثال، اخنفضت نس بة ف. ا املُشجعةمن الإشارات 

ل و  2000٪ منذ عام  47٪ ووفيات الأطفال دون سن اخلامسة بنس بة  37معدل وفيات الأهمات بنس بة  زاد معدر

ل البطاةل.  يف املقابل، الإمداد ابلكهرابء وتراجع   29أأنر  بعض الثغرات املقلقة، مثل حقيقةالضوء عىل التقرير  سلرطمعدر

مدادات  ىل اإ ىل خدمات  61الرشب املدارة بأأمان وأأنر  ماءيف املائة من ساكن العامل ما زالوا يفتقرون اإ يف املائة يفتقرون اإ

يف املائة من ادلخل الس نوي عىل  10يف املائة تقريًبا( تنفق أأكرث من  12الرصف الصحي املدارة بأأمان وأأنر نس بة مزتايدة )

يف املائة من البدلان الأقلر منوا دلهيا أأقلر من طبيب واحد لّكر أألف خشص. كذكل، كشف  90اخلدمات الصحية وأأنر 

مليار دولر أأمّييك( ويه تؤثر  300اقتصادية مزتايدة )تتجاوز الـ  االتقرير أأنر الكوارث املرتبطة بتغّي املناخ س بربت أأرضار 

رني وتسهم يف عودة اجلوع  آخذة يف الارتفاع ما يرتك  امل،يف العبشّك خاص عىل الساكن احلرضي كام أأنر معدلت الهجرة أ

جيابيًّا عىل دول املنشأأ ودول املقصد عىل حد سواء، ولكن كثّيا من املهاجرين أأنفسهم  ا.ومس تضعفأأثرا اقتصادايًّ اإ  ن جدًّ

 

فرع حميل  160 000. مفن خالل ش بكة تضم دمًعا ملحوًظايف مواهجة هذه التحدايت، ميكن للجمعيات الوطنية أأن تقدمر 

مليون متطوع، تعمل هذه امجلعيات يف مجيع أأحناء العامل ل س يرام عىل مس توى اجملمتعات احمللية لبناء القدرة عىل  13.7و

 جابة لها وحتسني الصحة العامة وتعزيز اجملمتعات احمللية.الصمود والاس تعداد حلالت الطوارئ والاس ت

 

ن  مسّية احلركة متجذرة يف العمل الإنساين كام أأنر دورها يف الاس تجابة لالحتياجات الإنسانية للأشخاص املترضرين اإ

ان بأأننا من الكوارث والزناعات وحالت الطوارئ الصحية والأزمات الأخرى معروف جيرًدا. وحنن نصف أأنفس نا أأحيا

نسانيون  ىل العمل وفقا ملبادئنا الأساس ية بطريقة حمايدة ونزهية ومس تقةل. غّي أأنه ل ينبغي فقط"اإ " مبعىن أأننا نسعى دامئا اإ

ا ل تشارك  زمات واملعاانة وأأهنر ىل معاجلة الأس باب اجلذرية للأ فهم ذكل عىل أأنه يعين مضنًا أأن امجلعيات الوطنية ل تسعى اإ

جناز ذكل. يف أأعامل ميكن  م ادلمع للسلطات اخملتصة أأو تتعاون معها يف اإ  أأن تصنرف يف "دائرة التمنية" أأو أأهنا ل تقدر

 

أأن تعمتد امجلعيات الوطنية الأعضاء يف الاحتاد ادلويل مجلعيات الصليب الأمحر والهالل الأمحر اسرتاتيجية  يُنتظريف الواقع، 

"( قبيل انعقاد املؤمتر ادلويل، حتدد دوافع طموحة وقوية 2030 العقد )"اسرتاتيجية للس نوات العرش املقبةلجديدة 

ىل ذكل تمتترع امجلعيات  ضافة اإ ىل ظهور أأبرز التحدايت العاملية. اإ لالضطالع بدور رئييس يف التصدي للعوامل املؤدية اإ

دلمع هجود السلطات يف  الوطنية، عىل املس توى الفردي، بصفهتا هجة مساعدة للسلطات العامة، مباكنة فريدة تؤهلها

 التخفيف من حدة هذه العوامل السلبية. 

 

                                                 
منية املس تدامة لعام  2 ، 2018الأمم املترحدة، تقرير أأهداف الت

EN.pdf-https://unstats.un.org/sdgs/files/report/2018/TheSustainableDevelopmentGoalsReport2018 

https://unstats.un.org/sdgs/files/report/2018/TheSustainableDevelopmentGoalsReport2018-EN.pdf
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ىل حتديد اجملالت اليت  ل أأنر القرار املقرتح هيدف اإ آخر، اإ ويف حني ختتلف أأولوايت امجلعيات الوطنية وبراجمها بني بدل وأ

خذة ابلتعاون مع ادلول وغّيها من تنشط فهيا الغالبية العظمى من امجلعيات الوطنية والفرص املتاحة لتعزيز الإجراءات املت

اجلهات للتغلرب عىل الثغرات يف حتقيق أأهداف التمنية املس تدامة. وفامي تضع ادلول خططها واسرتاتيجياهتا الإمنائية املمتحورة 

واحًضا حول أأهداف التمنية املس تدامة، س يكون من املفيد للسلطات وامجلعيات الوطنية يف لك بدل أأن تعدر تفامًها ثنائيًّا 

م فهيا.  اليتبشأأن اجملالت   تعدر امجلعيات الوطنية هميرأأة دلمع التقدر

ىل املسامهة  ل شكر يف أأنر  أأهداف التمنية املس تدامة ليست الإطار املعياري العاملي الوحيد اذلي تسعى امجلعيات الوطنية اإ

ن  ،فيه بشّك ملحوظ ة القانون ادلويل الإ ذ تشمل اجملالت الأخرى املهمر ليه ابس تفاضة يف مراحل اإ ساين اذلي يمتر التطرق اإ

طار س نداي  أأخرى من املؤمتر ادلويل فضاًل عن عدد من "خرائط الطرق" العاملية احلديثة يف خمتلف القطاعات ومهنا اإ

ة احلرضية اجلديدة والتفاق العاملي من أأجل الهجر  مة ة للحدر من خماطر الكوارث واتفاق ابريس بشأأن تغّي املناخ واخلطر املنظر

ر الرتكزي عىل أأهداف التمنية املس تدامة و  الآمنة والنظامية والالجئني واللواحئ الصحية ادلولية. ولكن، لأغراض هذا القرار، تقرر

 طبيعهتا الشامةل.  بسبب

 

 التحليل

)علًما أأنر مسامهة عدد من هدفًا للتمنية املس تدامة  17أأهداف من أأصل  10يركز القرار املقرتح )مرشوع القرار( عىل 

ضافية(.  امجلعيات الوطنية قد تشمل أأهدافا اإ

 

 مع تغّي املناخ تأأقملتعزيز القدرة عىل الصمود واحلدر من خماطر الكوارث وال 

تعزيز القدرة عىل الصمود )مبا يف ذكل دمع س بل املعيشة( واحلدر من خماطر من خالل معلها عىل امجلعيات الوطنيرة  تسامه

ل من أأهداف التمنية املس تدامة )القضاء عىل الفقر( والثاين  مع تغّير املناخ تأأقملالكوارث ودمع ال  يف حتقيق الهدف الأور

 )القضاء عىل اجلوع( واحلادي عرش )املدن املس تدامة( والثالث عرش )تغّير املناخ( واخلامس عرش )البيئة(. 

ماليني  207وحده، استمثر الاحتاد ادلويل للصليب الأمحر والهالل الأمحر وامجلعيات الوطنيرة ما مجموعه  2018عام يف 

مليون خشص من  52بدًلا واس هتدفت  160فرنك سويرسي يف مشاريع للحدر من خماطر الكوارث متر تنفيذها يف 

صليب الأمحر والهالل الأمحر واستامثراته يف جمال املس تضعفني.  وقد تضاعف نشاط ش باكت الاحتاد ادلويل مجلعيات ال 

آخر مسح، لوحظ أأيضا أأن 2009عام احلدر من خماطر الكوارث أأربع مرات منذ  يف املائة من املشاريع املتعلرقة  72. ويف أ

دم املعلومات ابحلدر من خماطر الكوارث اعتربت "ذكيرة مناخيًّا" )مبعىن أأهنا ل تزيد الوعي مبخاطر املناخ حفسب، بل تس تخ

اذ الإجراءات( أأو " ترفع وعي " )مبعىن أأهنا واعية ابملناخذات الصةل ابملناخ والطقس بشّك مبارش يف حتليل اخملاطر واختر

عادة التحرجي  تنخرطو (. الساكن ابخملاطر املناخية امجلعيات الوطنية أأيضا أأكرث فأأكرث يف احللول القامئة عىل الطبيعة، مثل اإ

ىل التوقعات لتعزيز الإجراءات املبكرة يف حال أأوشكت  أأساليب وتعمتد ،وماكحفة الترصحر ابتاكرية مثل المتويل املستند اإ

، معلت ش بكة الاحتاد ادلويل مجلعيات الصليب الأمحر والهالل الأمحر خالل وابملثلظواهر جوية قصوى عىل الوقوع. 

طالع السلطات اخملتصة عليه بشّك الكوارث اذلي تقوم ابة مواهجاخلربة والبحوث يف جمال قانون  العقد املايض عىل تطوير

 فاعل. 
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ويعمل الاحتاد ادلويل مجلعيات الصليب الأمحر والهالل الأمحر وأأعضاؤه من خالل حتالف املليار لتحقيق القدرة عىل الصمود 

سات الأعامل ومنظمة انرتبيس ومجموعة من  بط بني مؤسر أأيًضا مع اليونيسف وبرانمج الأغذية العاملي ومبادرة الأمم املتحدة للرر

ني لزايدة العمل امجلاعي عىل بناء القدرة عىل الصمود عن طريق تعزيز الرشاكة عىل نطاق الش بكة الرشاكء الإقلمييني والوطني

رة من  الصليب الأمحر الهندي أأن مجعيرة والاسرتاتيجيات القامئة عىل العمل اجملمتعي. مكثال عىل ذكل، طلبت احلكومة الهندي

ب لك طالب ت   يف الهند عىل تقدمي الإسعافات الأوليرة مع هدف ةثانويل يف مرحةل ادلراسة اساعدها عىل ضامن أأن يتدرر

 رشاك أأكرث من مليون مدرسة. اإ 

ة لتكثيف اجلهود يف ضوء الآاثر املتسارعة للكوارث النامجة يعىل الرمغ من هذا الترقدم، ترى امجلع  ات الوطنية رضورة ملحر

اذلين  -مليون نسمة 880يفوق عددمه اليوم الـ  اذلين – املناخ )واليت تتفامق بسبب تزايد أأعداد الأشخاص عن تغّير 

  يعيشون يف أأحياء فقّية ومس توطنات عشوائيرة، ومه يتعرضون بدرجة كبّية للآاثر النامجة عن الكوارث(. 

طار معل الاحتاد ادلويل مجلعيات الصليب الأمحر والهالل الأمحر حول بناء قدرة اجملمتعات  تسرتشد امجلعيات الوطنية ابإ

لها، خصوًصا من خالل قاعدة املتطوعني دلهيا، التعاون مع اجملمتعات احملليرة عىل مو  حّتر تقوم هذه اهجة الكوارث ما خيور

جراءات مبكرة عىل  تقيمياجملمتعات ب  ىل اختاذ اإ نذار املبكر اإ مواطن ضعفها وقدراهتا ووضع خطط معل لضامن أأن يؤدي الإ

دارة خماطر الكوارث. تأأقملصعيد اجملمتع ونرش هنج متاكمل لل   مع تغّي املناخ واإ

يف اللرجان املشرتكة بني الواكلت التابعة للحكومات  مهنجيبشّك عديدة )ولكن ليس مجيعها( عيات وطنية مج  ترَُشك

 اخنرط. وقد دورها  القوانني والس ياسات واخلطط الوطنية لإدارة خماطر الكوارث وحتدددارة خماطر الكوارث، واملعنيرة ابإ 

مع تغّير املناخ مبا يف ذكل يف  تأأقملد أأقل من امجلعيات بصورة منتظمة حّت الآن يف التخطيط ويف املنتدايت حول ال عد

طار اتفاق ابريس.  تأأقملمعليرات وضع خطط وطنية لل   وحتديد املساهامت الوطنيرة يف اإ

 

 والرصف الصحي والنظافة الصحية اءامل احلصول عىل خدماتتعزيز الصحة العامة، مبا يف ذكل عن طريق 

حتقيق الهدف الثالث من أأهداف التمنية املس تدامة  عىلادلول تلعب دورا همام يف مساعدة أأن أأيضا ميكن للجمعيات الوطنية 

أأنر أأكرب عدد من الأشخاص اذلين اس هتدفهتم امجلعيات بوالرصف الصحي( علًما  اءوالهدف السادس )امل ()احلياة الصحية

ماليني نسمة يف  103 زهاء، اس تفاد ما 2017عام يف ومه أأولئك اذلين يس تفيدون من برامج الصحة العامة. الوطنية 

 خمتلف أأحناء العامل من هذه الربامج بشّك مبارش.

ىل حتقيق  رف ادلول هجودها لتحقيق التغطية الصحية ويف سبيل السعي اإ الهدف الثالث من أأهداف التمنية املس تدامة، تكث

ماكنية احلصول عىل خدمات الرعاية الصحية الأساس ية  –الشامةل  ويه فكرة مفادها أأنه ينبغي أأن تتاح للجميع يف لك ماكن اإ

لهيا من دون أأن  لكام اليت تبذلها امجلعيات الوطنية لتعزيز  الكبّيةميكن للجهود و  صعوابت مالية. ينجم عن ذكل أأياحتاجوا اإ

لهيا الصحة العامة أأن تلعب دورا هممًّ   -ا يف حتقيق هذا الهدف لس يرام للفئات الساكنية املس تضعفة اليت يصعب الوصول اإ

مبا يف ذكل الفئات اليت تعيش يف ظروف طارئة ومعقردة. ومن املتوقرع أأن يوفر الاجامتع الرفيع املس توى املقبل للأمم املتحدة 

ا لهذا اجلهد. ح فرصة لزايدة الاتساق والتعاون بني برامج امجلعيات الوطنية وقد تتا حول التغطية الصحية الشامةل زخام هامًّ

 ملوظفهيا ومتطوعهيا يف جمال الصحة والاسرتاتيجيات والهنج اليت تقودها ادلوةل عىل الصعيدين الوطين واحمليل.
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د الهدف السادس من أأهداف التمنية املس تدامة مساًرا للتعاون يف اجملالت املنقذة للحياة مثل او  والرصف الصحي  اءملحيدر

والنظافة الصحية ويه جمالت تعمل فهيا امجلعيات الوطنية جاهدة من أأجل تكثيف اجلهود مبا يف ذكل من خالل املبادرة 

دت  امءالعاملية لل  694والرصف الصحي اليت وضعها الاحتاد ادلويل مجلعيات الصليب الأمحر والهالل الأمحر واليت حدر

مجعيرة وطنية هبدف  111بدًلا ابلتنس يق مع  80دمات الرصف الصحي والنظافة الصحية يف وخ اءمرشوعًا لتوفّي امل

ىل ذكل، عىل غرار .2030عام مليون نسمة حبلول  30 تغطية الأمراض يف العديد من حالت تفيش  شهدانهما  ابلإضافة اإ

الفلبني؛ والكولّيا يف موزامبيق(، ميكن ملتطوعي الأخّية )مثل الإيبول يف مجهورية الكونغو ادلميقراطية؛ واحلصبة يف 

 الصليب الأمحر والهالل الأمحر أأن يلعبوا دوًرا منقًذا للحياة يف التصدي للأوبئة واجلواحئ.

دراج مع العديد من امجلعيات الوطنية صالت وثيقة  تقميويف حني  وزارات الصحة املعنيرة، يبقى عدد امجلعيات اليت يمتر اإ

ماكن  ا. دورها واإ حة قلياًل جدًّ  ياهتا بشّك منتظم يف القوانني والاسرتاتيجيات واخلطط الوطنية يف جمال الصر

 

 سلميرة اجلامعةال واجملمتعات  التعلميفرص تعزيز الهجرة الأكرث أأماان واملدن املس تدامة و 

ة  رسم معل امجلعيات الوطنية بأأمهية خاصة ابلنس بة لل 2030عام يرد ذكر املهاجرين يف أأجزاء خمتلفة من خطر  هدف. ويت

نسانيرة ملا 2017عام يف  .نظاميرةالآمنة وال املنظمة و  الهجرة يسّي، فامي يتعلق بت 10-7 مت امجلعيات الوطنية خدمات اإ ، قدر

ة واملشورة القانونية والإسعافات الأوليرة مليون هماجر ومشلت هذه ا 3.6يزيد عىل  خلدمات الغذاء واملاء واملعلومات املهمر

عادة الروابط  عاية الصحية الأساس يرة وادلمع النفيس والاجامتعي واإ  الاجامتعي وغّيها. والاحتواء العائليةوالرر

الأمحر والهالل الأمحر اسرتاتيجية عاملية طموحة أأيًضا، اعمتدت ش بكة الاحتاد ادلويل مجلعيات الصليب  2017عام ويف 

هما وتعزيز الرتابط عرب مسارات الهجرة  ىل زايدة اخلدمات اليت ميكن أأن تقدر مدهتا أأربع س نوات خاصة ابلهجرة، هتدف اإ

ا ابلتواصل مع تقوم امجلعيات الوطنية يف عدد من البدلان حاليًّ و اخلاصة.  اوحتديد الفئات الأكرث ضعًفا وهتميًشا واحتياجاهت

قامة السلطات لتوضيح أأدوارها وقدرهتا عىل خدمة مجيع املهاجرين املس تضعفني، أأايًّ اكن وضعهم القانوين، مبا يف ذكل عرب  اإ

 الإنسانية. لتقدمي اخلدمات وحدات

 

لطات البدلية لتعزيز  ساس ية وتشجيع اخلدمات الأ  احلصول املنصف عىلوابملثل، تعمل امجلعيات الوطنية عن كثب مع السر

قيام مدن أأكرث أأمااًن وحصة وأأقلر عنًفا متاش ًيا مع الهدف احلادي عرش من أأهداف التمنية املس تدامة. لقد ضاعف عدد من 

)عىل سبيل املثال، يف مدن س اميرانغ وتّيانت ولوغانفيل ومولميني( من أأجل  هجودها فروع امجلعيات الوطنية البدلية

طار دمع سلطات املدينة.املشاركة يف قيادة حتالفات  الصليب الأمحر  ت مجعيرةكذكل، أأقام الصمود يف املدينة وذكل يف اإ

لتطوير  يف دار السالمرشاكة مع السلطات البدلية وهيئات الأرصاد اجلوية والبنك ادلويل والأوساط الأاكدميية يف تزنانيا 

جراءات  ىل التوقعات للفئات الأكرث ضعًفا كام قامنظام لإدارة خماطر الفيضاانت يف املدينة يتضمن اإ  ت مجعيرةمستندة اإ

برتتيب اس تحداث نظام لإدارة احلرائق عىل املس توى اجملمتعي مع السلطات احمللية ما سامه يف  يف كينياالصليب الأمحر 

ةيف املائة يف مس توطنة موكورو العشوائية يف نّيويب. ويبدو أأنر فر  60خفض احلرائق بنس بة  هود تعاون متاحة جل  ًصا هممر

 يف خمتلف أأحناء العامل. مماثل

 

ا الش باب  من أأهداف  4سامهة امجلعيات الوطنيرة يف حتقيق الهدف فميثلون موضوعا متكررا يف املناقشات املتعلقة مب أأمر

ية متطوعهيا مجعية وطن  70تدمع أأكرث من و حول اجملمتعات املساملة والشامةل.  16حول التعلمي والهدف  التمنية املس تدامة
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الش باب لتنفيذ مشاريع يقودها الش باب يف هذه اجملالت وغّيها. ول تنشط امجلعيات الوطنيرة يف تعزيز مدارس أأكرث أأمااًن 

جامًل.  نعاشها بعد الكوارث حفسب بل توفرر التعلمي أأيًضا رمغ أأنر ذكل غّي معروف اإ عادة بناء املرافق التعلميية واإ يف ويف اإ

مؤسسة تعلميية يف خمتلف أأحناء  24 000مجعية وطنية تدير أأكرث من  80مسح حديث أأنر حنو  بنير هذا الصدد، 

مؤسسة يف املرحةل الابتدائية وأأكرث  1 500مؤسسة يف املرحةل ما قبل الابتدائية، وأأكرث من  900العامل، بيهنا أأكرث من 

مؤسسة ذلوي  70عيرة وأأكرث من مؤسسة يف املرحةل اجلام  492سسة يف املرحةل الثانوية ومؤ  21 000من 

آخر من مؤسسات التعلمي 140الاحتياجات اخلاصة وأأكرث من   .نوعا أ

 

املبادئ والقمي الإنسانية والقانون معينات التعلمي حول التدريب و توفّي تشمل املبادرات التعلميية للجمعيات الوطنية أأيًضا 

 .صنع السالم جمال همارات الش باب يف تطوير ادلويل الإنساين فضال عن

 

 املوارد التبعات من حيث

أأمهرها اس تعداد الأفراد لتخصيص وقهتم طوعيًّا  -ميكن للجمعيات الوطنية أأن تس تفيد من أأنواع متعددة من املوارد دلمع معلها 

ىل جانب التربعات اخلاصة. غّي أأنر ادلمع املايل من احلكومات ومن املاحنني  –لتعزيز سالمة جممتعاهتم احمللية ورفاهها  اإ

س يكون أأمرا حامًسا يف عدد من الس ياقات هبدف توس يع نطاق معل امجلعيات حبيث  --لرئيس ية الإمنائيني لتقدمي اخلدمات ا

ىل اس تخدام اكمل طاقاهتا من أأجل   أأمَه غاايت أأهداف التمنية املس تدامة.  ضامن حتقيقيصل اإ

 

 التنفيذ والرصد

عىل الصعيد الوطين. وس تكون التعهدات  ادلول ومجعيراهتا الوطنية اليت ستتخذهاجراءات الإ يتوقف تنفيذ هذا القرار عىل 

ىل القرار  دعويو يف هذا الصدد وس يةل مفيدة لوضع مسار واحض للحوار بغية تعزيز التعاون.  عداد تقرير متابعة املقرتح اإ اإ

 .2023عام عقده يف  ؤمتر ادلويل الرابع والثالثني املقررمليعرض عىل ال 

 

 والتوصيات الاس تنتاجات

ىل فهم متبادل أأمنت دلور امجل عىل الأمل معقود  ل ادلول وامجلعيرات الوطنية من خالل هذا القرار اإ عيرات الوطنية أأن تتوصر

ماكنية توس يع نطاق هذا العمل يف حال توفر املوارد.  حتقيقاحلايل يف دمع  ميكن لهذا و أأهداف التمنية املس تدامة فضاًل عن اإ

ة ل س يرام يف جمال التخطيط الإمنايئ مع الفهم أأن يدمع الرتتيبات املعزر  زة للتعاون بني امجلعيات الوطنية والسلطات اخملتصر

ىل أأنر الوسائل اخملتلفة املطلوبة لتعزيز ذكل مذكورة يف مرشوع القرار.  الإشارة اإ

 

 

 
 


