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قرار
فلنعمل اليوم لبناء الغد
اإن املؤمتر ادلويل الثالث والثالثني للصليب ا ألمحر والهالل ا ألمحر،
اإذ يذكر وحيتفل بتأأسيس رابطة مجعيات الصليب ا ألمحر والهالل ا ألمحر اليت أأصبحت تدعى الآن الاحتاد ادلويل مجلعيات الصليب ا ألمحر
والهالل ا ألمحر (الاحتاد ادلويل) قبل  100س نة خلت عىل يد مجعياهتا الوطنية ِ
املؤسسة ،ويه الصليب ا ألمحر ا ألمرييك والصليب ا ألمحر
الربيطاين والصليب ا ألمحر الفرنيس والصليب ا ألمحر الإيطايل والصليب ا ألمحر الياابين ،يف خضم جاحئة أأنفلونزا فتاكة ،هبدف "تعزيز
وتوحيد مجعيات الصليب ا ألمحر املوجودة أأصال وتشجيع اإنشاء مجعيات جديدة من أأجل الاضطالع بأأنشطة يف جمال الصحة"،
و إاذ يش يد مبا قدمته ش بكة الاحتاد ادلويل من خدمات عىل مدى  100عام بثت ا ألمل يف ا ألشخاص ضعيفي احلال وساعدت احملتاجني
قبل وقوع ا ألزمات ويف أأثناهئا وبعدها ،و إابعالء لكمهتا عىل أأعىل مس توايت احلمك وادلبلوماس ية ادلولية دفاعا عن السالم وكرامة اجملمتعات
احمللية وسالمهتا ورفاهها،
و إاذ حيتفل ابذلكرى الس بعني لتفاقيات جنيف ا ألربع لس نة  ،1949ويعرتف ويؤكد من جديد أأمهيهتا الكبرية يف ما خيص حامية حضااي
الزناعات املسلحة وتقليل الوقع الإنساين للحرب،
و إاذ يعرب عن تقديره ل إالجراءات اليت اختذهتا ادلول ومكوانت احلركة ادلولية للصليب ا ألمحر والهالل ا ألمحر (احلركة) لتنفيذ التعهدات اليت
اعمتدهتا يف املؤمتر ادلويل الثاين والثالثني للصليب ا ألمحر والهالل ا ألمحر (املؤمتر ادلويل)،

و إاذ حييط علام ابلتقرير الوقائعي عن اإجراءات العملية ادلولية احلكومية بش أأن تعزيز الامتثال للقانون ادلويل الإنساين (القرار  2للمؤمتر
ادلويل الثاين والثالثني) ،اذلي أأعدته اللجنة ادلولية للصليب ا ألمحر (اللجنة ادلولية) وسويرسا ،وحييط علام ابلتقرير املرحيل اذلي أأعدته
اللجنة ادلولية بعنوان تعزيز القانون ادلويل الإنساين اذلي حيمي ا ألشخاص احملرومني من حريهتم (القرار  1للمؤمتر ادلويل الثاين والعرشين)،
و إاذ حييط علام أأيض ًا بتقرير س نة  2019عن القانون ادلويل الإنساين وحتدايت الزناعات املسلحة املعارصة :جتديد الالزتام ابمحلاية يف الزناعات
املسلحة مبناس بة اذلكرى الس نوية الس بعني لتفاقيات جنيف،
و إاذ حييط علام أأيض ًا بنتاجئ اجامتع جملس مندويب احلركة لس نة  ،2019املشار اإلهيا يف التقرير اذلي قدمه رئيس اجمللس اإىل املؤمتر ادلويل
والثالث والثالثني ،وعىل وجه اخلصوص:
 القرار " 1الزتامات مكوانت احلركة يف جمال التفاعل مع اجملمتعات احمللية واملساءةل" القرار " 2بيان احلركة ادلولية للصليب ا ألمحر والهالل ا ألمحر عن الزناهة" القرار " 8اعامتد بيان احلركة اإىل ادلول بشأأن املهاجرين وإانسانيتنا املشرتكة"،و إاذ يعرب عن تقديره للتعهدات الفردية وامجلاعية اليت قدهما ا ألعضاء واملراقبون يف املؤمتر ادلويل الثالث والثالثني،
و إاذ حييط علام ابلوثيقة اليت أأعدها رئيس املؤمتر وبتقرير رئيس جلنة الصياغة ،وابلتقرير اخلاص بأأعامل املؤمتر ادلويل الثالث والثالثني اذلي
قدمه مقرر املؤمتر،
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 -1يقر بأأن الثقة يف العمل الإنساين القامئ عىل املبادئ أأمر ل غىن عنه لتحقيق قدرة احلركة عىل خدمة ا ألشخاص الضعفاء احلال،
ويشجع مجيع أأعضاء املؤمتر ادلويل الثالث والثالثني عىل السعي اإىل احملافظة عىل هذه الثقة وتطويرها،
 -2يناشد مجيع أأعضاء املؤمتر ادلويل الثالث والثالثني متابعة قرارات املؤمتر ادلويل والتعهدات الفردية وامجلاعية اليت قطعوها وبذل
قصارى هجدمه لتنفيذها تنفيذا اكمال،
 -3حييط عل ًام ابلقرار  4اذلي اعمتده جملس املندوبني لعام  2019اذلي حيث مجيع أأعضاء املؤمتر ادلويل عىل أأن يأأخذوا يف الاعتبار،
يف لك الانتخاابت املقبةل للجنة ادلامئة للصليب ا ألمحر والهالل ا ألمحر (اللجنة ادلامئة) ،املزااي الشخصية للمرحشني ومبد أأ التوزيع
اجلغرايف العادل والتوازن املنصف بني الرجال والنساء،
 -4يطلب من اللجنة ادلولية والاحتاد ادلويل رفع تقرير اإىل املؤمتر ادلويل الرابع والثالثني حول متابعة أأعضاء املؤمتر ادلويل قرارات
وتعهدات املؤمتر ادلويل الثالث والثالثني،
 -5يقرر عقد مؤمتر دويل يف س نة  ،2023عىل أأن حتدد اللجنة ادلامئة اترخي وماكن انعقاده.

