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تعزيز قدرة اجملمتعات احلرضية عىل الصمود :سبيلنا للميض قدما
مرشوع قرار أول
وثيقة من إعداد
الاحتاد ادلول مجلعيات الصليب األمحر والهالل األمحر
بدمع من
الصليب األمحر األرجنتيين ،ومجعية الصليب األمحر الكولومب ،ومجعية الصليب األمحر الغامب والصليب األمحر
الغواتاميل ،ومجعية الصليب األمحر الهاييت ،والصليب األمحر اجلاماييك ،ومجعية الصليب األمحر الياابين،
ومجعية الصليب األمحر النيبال ،ومجعية الصليب األمحر النيجريي والهالل األمحر الباكس تاين،
والصليب األمحر الفلبيين ،والصليب األمحر اإلس باين واللجنة ادلولية للصليب األمحر
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إن جملس املندوبني،
فقرة ادليباجة  :1إذ يعرتف بأن  %56من ساكن العامل اذلين يقدر عددمه حاليا بـ  7.8مليون نسمة ،يعيشون يف املناطق احلرضية ،وبأن
من املرتقب أن ترتفع هذه النس بة إىل زهاء  %70حبلول س نة  2050مبا يقدم فرصا حتويلية وحتدايت للبدلان واحلكومات واجملمتعات
وللحركة ادلولية للصليب األمحر والهالل األمحر (احلركة)؛
فقرة ادليباجة  :2وإذ يعرتف ابآلاثر اخلطرية واحملددة لألخطار الطبيعية ،واألخطار املتعددة ،والكوارث من صنع اإلنسان ،واألزمات
الصحية (األوبئة واجلواحئ) وغريها من األزمات ،مبا فهيا األزمات املركبة عىل املناطق احلرضية؛ ويعب عن ابلغ قلقه بشأن مسامهة آاثر تغري
املناخ وزايدة الهجرة من األرايف إىل املدن ،والتوسع احلرضي الرسيع وغري اخملطط يف تفامق تكل اآلاثر وزايدة مواطن الضعف والتأثري يف
قدرة اجملمتعات احمللية واملؤسسات والنظم عىل الصمود؛
فقرة ادليباجة  :3وإذ يعرتف أيضا بأن العنف يف املدن والاضطراابت املدنية والزناعات هتدد سالمة اجملمتعات احلرضية ورفاهها وآفاق
مس تقبلها؛
فقرة ادليباجة  :4وإذ يقر مبواطن الضعف احملددة لفقراء املدن والساكن اذلين يقطنون املس تقرات العشوائية واألشخاص املهمشني اذلين
يفتقرون إىل اخلدمات أو املعرضني للخطر ،مبن فهيم املهاجرون وكبار السن والش باب وذوو اإلعاقة والنساء؛
فقرة ادليباجة  :5وإذ ّيذكر ابلزتام مكوانت احلركة سابقا بتنظمي اس تجابة حرضية أقوى وأكرث مرونة ،مبا يف ذكل وضع "ميثاق املناخ والبيئة"
والالزتامات اليت قطتعهتا أكرث من  100مجعية وطنية من مجعيات الصليب األمحر والهالل األمحر يف دعوة بيجني لالبتاكر وخطة معل
مانيال وخطة معل بوينس آيرس ومؤمتر منطقة أفريقيا؛ و ّيذكر أيضا ابلقرار املعنون "تعزيز تنفيذ س ياسة احلركة بشأن الزنوح ادلاخيل:
مرور عرش س نوات" ( )CD/19/R7اذلي اعمتده جملس املندوبني يف س نة 2019؛
فقرة ادليباجة  5مكرر :وإذ يرحب ابعامتد قرار "احلرب يف ملدن" يف اجامتع جملس املندوبني املقبل
فقرة ادليباجة  :6وإذ يرحب أيضا ابجلهود اليت بذلهتا امجلعيات الوطنية والاحتاد ادلول مجلعيات الصليب األمحر والهالل األمحر (الاحتاد
ادلول) لبناء قدرة اجملمتعات احلرضية يف لك براجمها ومعلياهتا ،مبا يف ذكل عب اسرتاتيجية الاحتاد ادلول للعقد  2030وخطة الاحتاد ادلول
ومزيانيته للفرتة  ،2025-2021ومنصة التعاون احلرضي ،واجملموعة العاملية املعنية بتوفري املأوى ،ومركز آس يا واحمليط الهادئ املعين بصمود
اجملمتعات احلرضية ،ابلتعاون مع اللجنة ادلولية للصليب األمحر (اللجنة ادلولية)؛
فقرة ادليباجة  :7وإذ يالحظ األثر البالغ جلاحئة كوفيد 19-األخرية عىل املراكز احلرضية ،ويش يد ابمجلعيات الوطنية للعمل الهائل اذلي
أجنزته لالس تجابة بفعالية للجاحئة والتصدي يف الوقت نفسه للضغط اإلضايف اذلي فرضته اجلاحئة عىل اخلدمات والاقتصادات واجملمتع ؛
فقرة ادليباجة  :8وإذ يكرر الزتامات مكوانت احلركة ابملسامهة يف الش باكت العاملية من قبيل أهداف التمنية املس تدامة ،واتفاق ابريس،
والاتفاق العاملي من أجل الهجرة ،واخلطة احلرضية اجلديدة ،وإطار س نداي للحد من الكوارث ،حسب والية لك مهنا واسرتاتيجياهتا
وقدراهتا والاحتياجات اخلاصة اليت تواهجها؛
فقرة ادليباجة  :9وإذ يعرتف ابدلور األسايس للجهات الفاعةل احمللية والسلطات البدلية بوصفها جزءا أساس يا يف سلسةل التأهب للمخاطر
احلرضية ومتكني اجملمتعات احمللية ،وبأمهية تعزيز الرشااكت بني فروع امجلعيات الوطنية واحلكومات احمللية واجملمتع املدين واألوساط األاكدميية
والقطاع اخلاص والش باكت اجملمتعية يف املناطق احلرضية ،ملواهجة أزمات املس تقبل بشلك فعال؛
فقرة ادليباجة  :10وإذ يعرتف ابلقمية املضافة للجمعيات الوطنية يف بلوغ أشد الفئات ضعفا ،و ّيذكر بدورها األسايس كجهات مساعدة
للسلطات العامة يف القطاع اإلنساين تكّل خطط احلكومات وبراجمها وفقا لألدوار والوالايت والاسرتاتيجيات والقدرات احملددة للبدل؛
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فقرة ادليباجة  :11وإذ يعرتف ابحلاجة إىل فهم النظم والعمليات احلرضية بشلك أفضل كأساس لتنظمي اس تجاابت حرضية أنسب للس ياق
وأكرث حيوية ،وقيادة ومبادالت حصيفة ،وفسح اجملال للجمعيات الوطنية يك تؤدي دورا أساس يا يف هذا العمل؛
فقرة ادليباجة  :12وإذ يكرر الزتام احلركة "بعدم إغفال أحد" ووضع اجملمتعات احمللية يف صلب معلنا للمسامهة يف بناء مدن آمنة وقادرة
عىل الصمود ،ومس تدامة وشامةل للجميع ،وال س امي عن طريق منح األولوية ألشد اجملمتعات وامجلاعات ضعفا وأقلها اس تفادة من اخلدمات؛
ويشدد عىل احلاجة إىل اعامتد هنج مشرتك وزايدة هجود احلركة والرشاكء بشلك ملحوظ لضامن قدرتنا امجلاعية عىل بلوغ أشد امجلاعات
ضعفا يف املدن ،وتقليل آاثر الكوارث واألزمات يف املناطق احلرضية.
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يدعو لك امجلعيات الوطنية والاحتاد ادلول واللجنة ادلولية إىل ادلعوة إىل زايدة الاستامثر يف احلد من خطر الكوارث،
والتكيف مع املناخ ،وخماطر الصحة احلرضية ،وهنج بناء القدرة عىل الصمود ،والرتكزي بشلك خاص عىل احللول اخلرضاء
والبيئية؛
يدعو امجلعيات الوطنية ،بدمع من الاحتاد ادلول ،إىل مواصةل تعزيز مركزها املساعد للسلطات العامة ،والاستناد إىل الاتفاقات
القامئة مع احلكومات لضامن تعزيز املشاركة والرشااكت مع احلكومات احمللية؛
يطلب من مجيع مكوانت احلركة أن تزيد معلها يف املناطق احلرضية ،ال س امي عن طريق رمس اسرتاتييجة حرضية مشرتكة ووضع
خطة معل يعمتدهام جملس املندوبني املقبل يف س نة  2023متاش يا مع اسرتاتيجية الاحتاد ادلول للعقد  ،2030والتعهدات القامئة
اليت قطعت يف خطة الاحتاد ومزيانيته للفرتة  ،2025-2021ووثيقة [ختطيط] اللجنة ادلولية ،وحتقيقا لهذه الغاية:
يطلب من امجلعيات الوطنية ،بدمع من الاحتاد ادلول واللجنة ادلولية ،تشكيل فريق استشاري حرضي للحركة لوضع اسرتاتيجية
وخطة معل حرضية ،عىل أن يعقد الفريق أول اجامتعاته يف اترخي ال يتعدى يوليو 2022؛
يشجع الفريق الاستشاري احلرضي عىل احتواء خباء من مجموعة واسعة من القطاعات ذات الصةل بعملنا يف املناطق احلرضية
(مثل الصحة واملأوى واإلساكن والسالمة عىل الطرق واملناخ والهجرة والزنوح واحلد من خماطر الكوارث وس بل املعيشة)،
فضال عن ممثلني من جلنة الش باب واإلدارة العليا ،مع مراعاة التوزيع اجلغرايف والتوازن بني اجلنسني؛
حيث الفريق الاستشاري احلرضي عىل حتديد وتعميق بعض املبادئ الرئيس ية يف الاسرتاتيجية احلرضية ،مبا يف ذكل الالزتام
بعدم إغفال أحد ،ووضع اجملمتعات احمللية يف صلب معلنا ،مبا يف ذكل عن طريق متكني الش باب ،وزايدة اس تدامة معلنا ومراعاته
للبيئة بأكب قدر ممكن [مبادئ توجهيية]؛
يشجع الفريق الاستشاري احلرضي عىل إيالء اهامتم خاص إلقامة الرشااكت مع احلكومات احمللية واجلهات املعنية الرئيس ية يف
املدن وتعزيزها لتحديد فرص حتسني املسامهة يف مصود املدن وفقا خلطط احلكومة ،وزايدة تقدمي اخلدمات يف املناطق احلرضية،
ومراعاة خطط احلكومات وادلول للحامية الاجامتعية لتحسني التفاعل مع ش باكت األمان الاجامتعي ،وتطوير قدرة احلركة عىل
تبادل ادلروس املس تخلصة وتشجيع الابتاكر يف جمال العمل اإلنساين والاجامتعي يف املناطق احلرضية ،ومراعاة طرق تطور
التطوع يف املناطق احلرضية وتأثره ابألخطار احلرضية [ما يه اجملاالت اليت جيب أن نركز علهيا]؛
يشجع الفريق الاستشاري احلرضي عىل الرتكزي أيضا عىل املدن املتأثرة ابلظروف اجلوية الشديدة ،وعىل األحياء احلرضية
الفقرية وفقراء املدن لضامن تغيطة البامج ألضعف فئات الساكن ،مع مراعاة الروابط بني الس ياقات احلرضية والريفية [أين ينبغي
الرتكزي جغرافيا]؛
يشجع الفريق الاستشاري احلرضي عىل تعممي لك املعارف وادلروس املس تخلصة يف امجلعيات الوطنية والاحتاد ادلول يف
خمتلف الواثئق واملطبوعات املتعلقة ابألساليب البانجمية املطبقة عىل اخملاطر احلرضية والصمود يف العقدين املاضيني؛
يشجع الفريق الاستشاري احلرضي عىل مراعاة توصيات حلقة العمل بشأن الصمود احلرضي اليت نظمهتا امجلعية العامة لالحتاد
ادلول يف .2022
يطلب من لك امجلعيات الوطنية ،بدمع من الاحتاد ادلول واللجنة ادلولية ،أن تبدأ بإدراج موضوع الصمود احلرضي يف براجمها
العادية ،وتشجيع اتباع هنج متعدد القطاعات واألبعاد.

