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 الأويلقرار المرشوع 

: كيفية مسامهة امجلعيات وحتقيق أأهداف التمنية املس تدامة الاس تجابة لأوجه الضعف املتغرية

 الوطنية للصليب الأمحر والهالل الأمحر

ن املؤمتر ادلويل   ،للصليب الأمحر والهالل الأمحر نيثوالثال الثالثا 

ذ  •  وكوكب الأرض الناسبصفهتا خطة معل من أأجل  2030خطة التمنية املس تدامة لعام  2015أأنه اعُتمدت عام ب يذّكرا 

دويه خطة والازدهار،  عىل  اليت تركزبعيدة املدى ال و  شامةلال  التحويلية من الأهداف والغاايت العاملية مجموعة فهيا حتدَّ

 ،خلف الركب أأحد تركبعدم ويُتعهَّد فهيا  الناس

يضا   • من  طموحةما للخطة من أأهداف وغاايت بأأن ادلول لن تمتكّن من حتقيق  2030خطة معل  ه اعُُتف يفبأأن وا ذ يذّكر أأ

عادة الزمخ لل  دون  ا  دة وأأطرافحوتعزيزها حبيث جتمع احلكومات واجملمتع املدين والقطاع اخلاص ومنظومة الأمم املت عامليةالرشاكة ا 

 أأخرى، فاعةل  

اّبن املؤمتر ادلويل الثامن والعرش  العملمن جدول لأعامل  1-3لهدف الهنايئ اب وا ذ يذّكر • ين للصليب ال نساين اذلي اعُتمد ا 

 احلد من  فامي يتعلق ابللزتامات املشُتكة يف جمالنيمؤمتر ادلويل الثاين والثالثلل 6الأمحر والهالل الأمحر، ومبا جاء يف القرار 

عالن "معا  من أأجل ال نسانية" الوارد يف القرار  لمؤمتر ادلويل الثالثني فامي يتعلق ل 1خماطر الكوارث، ومبا جاء يف ال 

نسانية النامجة عن الهجرة ادلولية والعنف، ول س امي يف  ئةاملشُتكة يف جمال تدهور البي ابللزتامات  وتغرّي املناخ والشواغل ال 

الرعاية صول عىل واملتكررة وغريها من التحدايت ذات الصةل ابلصحة العامة، مثل احل الناش ئة، والأمراض ةياملناطق احلض 

 الصحية،

دور الوطين واحمليل، معال  ب ينيابلرشاكة اخلاصة واملمتّّية بني امجلعيات الوطنية والسلطات العامة عىل املس تو  وا ذ يذّكر •

لسلطات العامة يف اجملال ال نساين، وذكل ما يشمل التشارك يف حتّمل املسؤولية ل  ةبوصفها هيئات مساعدامجلعيات الوطنية 

د يف القرار و   لمؤمتر ادلويل الثالثني،ل 2حصد املنافع ويس تلزم حوارا  دامئا ، عىل النحو احملدَّ

قدراهتا ومضن نطاق املبادئ و س تعداد امجلعيات الوطنية لتقدمي ادلمع، عىل حنو يتوافق مع املهام املنوطة هبا اب وا ذ يرّحب •

ابهامتم ادلول ابلتعاون مع تكل امجلعيات بغية  رّحب أأيضا  يوا ذ الأساس ية للحركة ادلولية للصليب الأمحر والهالل الأمحر، 

د يف أأهداف التمنية املس تدامة،  حتقيق الطموح امجلاعي احملدَّ

تسامه يف جناح  ميكن أأنحمايد نسانية عىل حنو مس تقل و ل  تمتثّل يف خدمة ا اليت بأأن هممة امجلعيات الوطنية وا ذ يعُتف •

ىل  ولكنأأهداف التمنية املس تدامة،  ىل  شأأهنامن  احلطينبغي أأل تؤدي هذه الأهداف ا   ،مسارهاحرف أأو ا 

يف اجلوانب ذات الصةل من أأهداف  ابلفعل توضيح كيفية مسامهة معل امجلعيات الوطنية ينويعىل أأن املؤمتر  وا ذ يشّدد •

ر الواجبات واحلقوق مبقتىض خطة ل  التنس يق والتعاون يف هذا الصدد، عىل أأن زايدةوتعزيز فرص  ية املس تدامةمن الت  حتوَّ

ضافيةأأي  أأو أأهداف التمنية املس تدامة ول تُس تحدث 2030معل   ،واجبات وحقوق ا 

 وأأهداف التمنية املس تدامة الضعف املتغرّية أأوجه
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الضعف املتغرّية، مبا فهيا تكل اليت  لأوجهلك أأرجاء العامل تواجه حتدايت هممة يف التصدي  يف اجملمتعات احملليةبأأن  يعُتف -1

نسانية لتغرّي املناخ   وترحالتتعلّق ابلصحة العامة والزناعات املسلحة وغريها من حالت العنف والكوارث والتأأثريات ال 

   ؛املهاجرين والنازحني عىل نطاق واسع

اجملمتعات يف أأمناط حياة الكثري من الرسيعة التحّولت  ،الضعف هذه لأوجه التصدييف  ،ىعأأنه جيب أأن تُرا ويؤكد -2

ىل منو الساكن يف املراكز احلضية وتطّور التكنولوجيا واس تخدام مثال  ، ابلنظر احمللية  البياانت؛ا 

َّحة و بأأمهية التعاون بني مجيع مكّوانت احلرك ويعُتف -3 دور حالت الطوارئ، ول س امي  غريها منة خالل الزناعات املسل

املتأأثرة ويف دمع اخلدمات  اجملمتعات احملليةهذه املكّوانت يف التخفيف من عواقب الزناعات املسلحة والعنف عىل 

الُتابط بني املسائل ال نسانية والتمنية، مع الالزتام التام ابملبادئ تعزيز يف التشديد عىل أأن والنظم الأساس ية، و

 ؛ن أأن يسامه يف حتقيق أأهداف التمنية املس تدامة يف هذه البيئات املنطوية عىل حتدايتكال نسانية، مي

ىل  ويعُتف -4  أأوجهالتحدايت اليت تنطوي علهيا  تذليلبأأن حتقيق أأهداف التمنية املس تدامة س يجعل العامل أأقرب ا 

ام ابملسائل ال نسانية، سيسامه يف حتقيق توبأأن تعزيز الُتابط بني املسائل ال نسانية والتمنية، مع الالزتام ال الضعف هذه 

 ؛هذه النتيجة

كيدويعيد  -5 ىل ضامن عدم  تأأ غفال أأحدأأمهية اجلهود الرامية ا  هذه التحدايت، ول س امي اجملموعات الضعيفة، ل  التصديعند  ا 

عاقة والأشخاص  يمثل النساء والأطفال والش باب والأشخاص ذو  مة نقص ز هيا متال بأأمراض مزمنة مبا فنياملصابال 

يدز)ال  املناعة املكتسب  والشعوب ني من العنف اجلنيس واملس نني نفس يا  والناجني، والأشخاص املضطرب(س يدا/ال 

 ين؛ داخليا  واملهاجر ني والنازحنيالأصلية والالجئ

 

 من خماطر الكوارث والتأأقمل مع تغرّي املناخ احلدالصمود و  تعزيز

من خالل معلها التطوعي  13و 11و 2و 1قيق أأهداف التمنية املس تدامة مبساهامت امجلعيات الوطنية يف حت  ويرّحب -6

ىل تعزيز الصمود والعمل  ها بدلان كثرية ذل وكذكل اجلهود اليت تب اجملمتعات احمللية،توى املراعي للمناخ عىل مس  الرايم ا 

عادة غرس الأجشار ومنع التصّحر، اليت تسامه يف حتقيق هدف التمن   ؛15ية املس تدامة فامي يتعلق مببادرات ا 

ىل  اخملاطر احلد منعىل صعيد  عىل وجه اخلصوص بدمع امجلعيات الوطنية لدلول يف حتويل الأهداف الوطنية ويرّحب -7 ا 

احمليل، وسن قوانني ووضع س ياسات فّعاةل فامي خيص  التأأهبويف تعزيز ختطيط  مس توى اجملمتعات احملليةمعل عىل 

دارة خماطر الكوارث وتنفيذ هذه ا ابجلهود اليت تبذلها امجلعيات الوطنية والاحتاد  ويرّحب أأيضا  والس ياسات، قوانني لا 

حتالف املليار لتحقيق القدرة عىل لرشااكت من خالل اب الهنوضلصليب الأمحر والهالل الأمحر يف عيات اادلويل مجل 

 ؛الصمود

عمل املتعلق ابلتأأقمل مع تغرّي املناخ عىل مس توى لاب الهنوضابجلهود اليت تبذلها امجلعيات الوطنية من أأجل  ويرّحب أأيضا   -8

نذار والتصدي املبكّرين وضامن واحللول القامئة عىل الطبيعة  اجملمتعات احمللية  بعد الكوارث التعايف اسُتشادوتعزيز ال 

ىل حلول مبتكرة من قبيل  عنبأأفضل املعلومات املتاحة  عىل التوقّع  المتويل القامئاخملاطر املناخية املتغرية والتوّصل ا 

 ؛أ اثر تغرّي املناخ حيال ضعف حال  وسد احتياجات من مه الأ 

ىل مواصةل توس يع نطاق اجلهود اليت تبذلها عىل ضوء  ويدعو -9  غريةاخملاطر املتامجلعيات الوطنية والسلطات اخملتصة ا 

مع القطاع اخلاص عند  التعاون ههنا مبا فيلكوارث ذات الصةل ابلطقس بسبب تغرّي املناخ، وتعزيز تعاو املتأأتية عن ا
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دماجالاقتضاء  دارة خماطر الكوارث  اخلاصةاخلطط والقوانني والس ياسات  مضنهجود امجلعيات الوطنية  وا  والتأأقمل مع اب 

 تغرّي املناخ عىل املس تويني الوطين واحمليل؛

 

 ف الصحي والنظافةالص املاء و خدمات  حتسني احلصول عىل بوسائل مهنا الصحة العامةتعزيز 

واسعة  مجموعة، عىل حنو يشمل تقدمي 6 و 3 هديف التمنية املس تدامةمبساهامت امجلعيات الوطنية يف حتقيق  ويرّحب -10

ويدعو امجلعيات الوطنية  ؛والصف الصحي والنظافة اءمن اخلدمات يف جمال الصحة والرعاية الاجامتعية وامل

ىل التعاون من أأجل  دماجوالسلطات اخملتصة ا   اخلطط والقوانني والس ياسات مضناجلهود املبذوةل يف هذه اجملالت  ا 

 ؛لصحة العامةاب اخلاصةالوطنية واحمللية 

من خالل  8-3فامي يتعلق هبدف التمنية املس تدامة سامهة امجلعيات الوطنية يف التغطية الصحية العاملية مب ويرّحب أأيضا   -11

عادة التأأهيل  التوعيةالصحية، مبا فهيا  واسعة من اخلدمات مبجموعةضامن الانتفاع  والوقاية والتشخيص والعالج وا 

ىل الأهايل اذلين يصعب مع النفيس الاجامتعي والرعاية امللطفة، مبا يف ذكل ادلو  النفس يةوالصحة  اخلدمات املقدمة ا 

لهيم، عىل غريمه  وأأولئك اذلين ل يس تطيعون والكوارث  املطوةلابلزناعات املسلحة والأزمات  املتضرين مثلالوصول ا 

ىللأس باب أأخرى النظاميةصحية ال  الانتفاع ابملنظومات  ؛مواصةل تعزيز تغطيهتا ، ويدعوها ا 

ادلول وامجلعيات الوطنية عىل  ويشّجع ،مساهامت متطوعي الصليب الأمحر والهالل الأمحر يف هذا الصدد ويشدد عىل -12

لصحة العامة اب اخلاصةهجودها يف الاسُتاتيجيات الوطنية واحمللية  دلتجس يتكثيف حوارها فامي يتعلق ابلطريقة املثىل 

ىل ضامن أأمن العاملني واملتطوعني يف جمال الصحة  ؛ويف التدابري ذات الصةل بضامن اجلودة ويف اجلهود الرامية ا 

يضا   -13 فامي يتعلق  3س تدامة يف حتقيق هدف التمنية امل  ال سهامبدور متطوعي الصليب الأمحر والهالل الأمحر يف  ويعُتف أأ

لهيا، وماكحفهتا هارصدالأمراض السارية واملعدية و  مبراقبة امجلعيات  ويدعو، ول س امي يف املناطق اليت يصعب الوصول ا 

ىل تعزيز  ىل دمع اجلهود الوطنية الرامية ا  خطر الأمراض  تدبرمتعات برمهتا من أأجل اجمل اليت تشمل  املنظوماتالوطنية ا 

 ا؛تفش هيو 

 امعةاجلسلمية ال جملمتعات االتعلمي و  فرصملدن املس تدامة و اكرث أأماان  و الأ هجرة ل تعزيز ا

تعلق بتيسري الهجرة املنظمة وال منة امل  7-10هدف التمنية املس تدامة  حتقيق مبساهامت امجلعيات الوطنية يف ويرّحب -14

ىل تعزيز صة ويدعو امجلعيات الوطنية والسلطات اخملت ،تنقّل الناسب والنظامية واملسؤوةل و  فامي يتعلق بتقدمي  اتعاوهنا 

نسانية  ىل املهاجرين احملتاجني، أأاي  اكن وضعهم القانوين، و  قامئة عىل مبادئمساعدة ا   ؛اميهتمحبا 

املوارد احمللية والُتوجي  تعبئة، مبا يف ذكل 11هدف التمنية املس تدامة  حتقيق مبساهامت امجلعيات الوطنية يف ويرّحب -15

الصمود احلضي وتعزيز التطوّع  وضع برامجيف  هتامشاركاخنراط امجلاعات و ودمع  ،اجلامعة واملس تدامة للتمنية احلضية

والالجئني  احتياجات املهاجرين وتلبية ،للتصدي للكوارث واجلواحئ التأأهبودمع  ،احلضي واخنراط الش باب

 مدن الصفيح واملس توطنات العشوائية، احلضية وكذكل الناس اذلين يعيشون يف الس ياقاتيف  ال نسانية والنازحني

ىل  ؛هذه املناطقالبدلية يف سلطات ال للجمعيات الوطنية و الفروع احلضية توطيد العالقات بني  ويدعو ا 

ملساعدة عىل متكني ، ول س امي فامي يتعلق اب4مبساهامت امجلعيات الوطنية يف حتقيق هدف التمنية املس تدامة  ويرّحب -16

 وتمنيةانتفاع امجلاعات الضعيفة ابلتعلمي  وتيسرييف ظل الزناعات والعنف والكوارث، بأأمان ملدارس ا ارتيادالأطفال من 
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نساين لقمي ال نسانية والقانون ادلويلاب ال حاطة ىل التعاون من أأجل  ويدعو، ال  امجلعيات الوطنية والسلطات اخملتصة ا 

دماج  ه؛س ياساته و/أأو ناهجمي وم التعلطط مضن خاجلهود اليت تبذلها يف هذه اجملالت  ا 

يف نع العنف وضع برامج مل من خالل  16مبساهامت امجلعيات الوطنية يف حتقيق هدف التمنية املس تدامة  ويرّحب  -17

 القواننيوغريه من  ال نساين ومساندة ادلول يف سن قوانني ووضع س ياسات تتسق مع القانون ادلويل اجملمتعات احمللية،

نسانية، ومساهامهتا يف حتقيق هدف التمنية املس تدامة املتعلقة ابلأزم ةادلولي من خالل تقليص وجوه التفاوت  5ات ال 

الأزمات،  ظروفيف  تس تفحلكن أأن اليت مي، والعنف املبين عىل النوع الاجامتعي بني اجلنسني والعنف اجلنيس

ىل مواصةل دمع الش باب يف دورمه املهم املمتثّل يف ب  ويدعو  ناء جممتعات سلمية جامعة،امجلعيات الوطنية ا 

 خطوات التنفيذ

ىل يدعوبأأن امجلعيات الوطنية تواجه قيودا  ذات صةل ابملوارد وأأنواعا  أأخرى من القيود لكنه  ويعُتف  -18 العمل امجلاعي من  ا 

التمنية  أأهدافب املتصةل ُتاتيجيةسالا التاجملبغية تعزيز اجلهود املبذوةل يف  الرشاكءخالل التعاون مع ادلول واجلهات املاحنة وغريها من 

 ؛اجملمتعات احملليةالبياانت عىل مس توى  وحتليليتعلق جبمع  مااملس تدامة، عىل النحو املبنيَّ يف هذا القرار، مبا يف ذكل 

مع  ،عدةمسابغية توضيح كيفية تعاون امجلعيات الوطنية، بصفهتا هجات  حوارهاالوطنية وادلول عىل مواصةل  امجلعيات ويشّجع -19

لهيا يف هذا القرار الشواغلالسلطات يف جمالت   ؛املشار ا 

ىلالاحتاد ادلويل مجلعيات الصليب الأمحر والهالل الأمحر واللجنة ادلولية للصليب الأمحر  ويدعو -20  امجلعيات عىل دمعهاعرض  ا 

 ؛يف حتقيق تطلعات هذا القرار الاقتضاء عند الوطنية

مضن احلركة ومع  ،ادلول مهنا هجات معتنفيذ هذا القرار  يفللرشااكت الواسعة النطاق  الُتوجية عىل امجلعيات الوطني ويشّجع -21

ىل  قلميية واملنظامت اخلاص والقطاع اجملمتعات احملليةمنظامت تقدمي اخلدمات ا   ادلولية؛ املالية واملؤسسات تحدةامل  والأمم ال 

ىل ويدعو-22 طالع ادلول ومكّوانت احلركة ا  املسؤولني املعنيني  عنايةاملعنية هبذا القرار، مبا يف ذكل من خالل اسُتعاء  الفاعةل هاتاجل  ا 

ليه يف لك بدل  ،ا 

ىل ويطلب -23  القرار هذا تنفيذ يف احملرز التقّدم عن تقريرا   ،ابلتشاور مع امجلعيات الوطنية واللجنة ادلولية ،قّدمأأن ت ليةاللجنة ادلو  ا 

ىل  .الأمحر والهالل الأمحر للصليب والثالثني عالراب ادلويل املؤمتر ا 

 

 

 

 

 

 

 


