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 أأول  مرشوع قرار 

ا سبيلنا  تعزيز قدرة اجملمتعات احلرضية عىل الصمود:   م   للميض ق د 

 

ن جملس املندوبني،  ا 

 املشلكة 

ذ يعرتف  : 1  ادليباجة   فقرة  ر  ساكن العامل  من    %56بأأن    ا  من    ه يف مناطق حرضية، وبأأنون  نسمة، يعيشار  ملي   7.8نحو  ا ب حالي  عددمه  امل قدَّ

ىل زهاء   والأطراف  جملمتعات احمللية  اأأمام  ايت  حتد   يطرح  حتويلية و   افرص    يتيحما    ،2050حبلول س نة    %70املرتقب أأن ترتفع هذه النس بة ا 

 ؛)احلركة( عىل مجيع املس توايت، مبا يف ذكل احلركة ادلولية للصليب الأمحر والهالل الأمحر املعنيَّة

دة والكوارث  املتعد   الأخطار  الطبيعية و   للأخطار اليت تعاين مهنا املناطق احلرضية نتيجة  دة  حدَّ ابلآاثر اخلطرية وامل    يعرتفا ذ  و   : 2فقرة ادليباجة  

و اليت   ال نسان  صنع  العامة  من  الصحة  طوارئ  الأزماتحالت  من  وغريها  واجلواحئ(  ذكل  )الأوبئة  يف  مبا  والاجامتعيةا،  الصحية  - لآاثر 

ا بسبب    الاقتصادية ذ  ؛  19-جاحئة كوفيداليت يعاين مهنا العامل مؤخر  آاثر تغرُي بشأأن مسامهة    عن ابلغ قلقه عرب  ي  ا  ع  التوسُ رسعة  و  ، املناخأ

 م عىل الصمود؛ظ  يف قدرة اجملمتعات احمللية واملؤسسات والن   ، ويفتُ واطن الضعف، مبا يزيد من ميف تفامق تكل الآاثرالعشوايئ  احلرضي

آفاق    احلرضيةمتعات  اجمل والزناعات هتدد سالمة    املدنيةبأأن العنف يف املدن والاضطراابت    يعرتف أأيضاا ذ  و   :3فقرة ادليباجة   ورفاهها وأ

 مس تقبلها؛

مبواطن الضعف احملددة لفقراء املدن والساكن اذلين يقطنون املس تقرات العشوائية والأشخاص املهمشني اذلين    يقرا ذ  و   :4فقرة ادليباجة  

للخطر املعرضني  أأو  اخلدمات  ىل  ا  واملرشدينوجممتعات    يفتقرون  و   يوذو والأطفال  والش باب  واملس نني    املهاجرين  القامئة  ال عاقة  الهوايت 

 ؛ التنوعالاجامتعي و وع النعىل 

غفال أأحد" ووضع    وا ذ يكرر   : 5ادليباجة    فقرة  آمنة وقادرة عىل    اجملمتعات احمللية يف صلب الزتام احلركة "بعدم ا  معلنا للمسامهة يف بناء مدن أ

يالء  وشامةل للجميع، ل س امي عن طريق    مس تدامةالصمود، و ىل  ا و وامجلاعات ضعف  احمللية  الأولوية لأشد اجملمتعات  ا  ا ا  ا ذ  و اخلدمات؛  افتقار 
امجلاعات    شدد عىلي   أأشد  بلوغ  عىل  امجلاعية  قدرتنا  لضامن  ملحوظ  بشلك  والرشاكء  احلركة  هجود  وزايدة  مشرتك  هنج  اعامتد  ىل  ا  احلاجة 

آاثر الكوارث والأزمات يف املناطق احلرضيةضعف    ؛ ا يف املدن، وتقليل أ

 معاجلة املشلكة من أأجل  ليت اختذانها  وال جراءات ا الالزتامات اليت قطعناها  

كر    : 6فقرة ادليباجة   يذ  س نوات" ) وا ذ  عرش  س ياسة احلركة بشأأن الزنوح ادلاخيل: مرور  (  CD/19/R7ابلقرار املعنون "تعزيز تنفيذ 

س نة   يف  املندوبني  جملس  اعمتده  كذكل،  2019اذلي  كر  يذ  انت    اتابلزتام  وا ذ  كو   سابق  م  أأقوى  احلركة  حرضية  اس تجابة  بتنظمي  وأأكرث  ا 

مجعية وطنية يف دعوة بيجني لالبتاكر وخطة    100والالزتامات اليت قطعهتا أأكرث من    ،مرونة، مبا يف ذكل وضع "ميثاق املناخ والبيئة"

آيرس ومؤمتر منطقة أأفريقيا  ؛معل مانيال وخطة معل بوينس أ

لقرار، املصاحبة لوخطة معل احلركة  ملدن" يف اجامتع جملس املندوبني املقبلاابعامتد قرار "احلرب يف رحب  وا ذ ي   :مكرر   6  ةادليباج فقرة  

ىل  يمنع الآاثر ال نسانية للحرب يف املدن و الرامية ا   ؛ لها التصد  

انت  الزتامات    الحظ وا ذ ي    : 7فقرة ادليباجة   كو   العاملية من قبيل أأهداف التمنية املس تدامة، واتفاق ابريس،    لأطراحلركة ابملسامهة يف ا م 

طار س     والتفاق العاملي من أأجل واسرتاتيجياهتا وقدراهتا    ولية لك مهنال  وفق انداي للحد من الكوارث،  الهجرة، واخلطة احلرضية اجلديدة، وا 

 والاحتياجات اخلاصة اليت تواهجها؛ 
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ابجلهود اليت بذلهتا امجلعيات الوطنية والاحتاد ادلول مجلعيات الصليب الأمحر والهالل الأمحر )الاحتاد ادلول(  رحب  وا ذ ي    : 8فقرة ادليباجة  

وخطة   2030اسرتاتيجية الاحتاد ادلول للعقد  يف  عىل النحو الوارد    براجمها ومعلياهتاعىل الصمود من خالل  لبناء قدرة اجملمتعات احلرضية  

آس يا واحمليط الهادئ املعين بصمود اجملمتعات احلرضية ومنصة التعاون احلرضي،  ،  2025-2021يته للفرتة  الاحتاد ادلول ومزيان    ، ومركز أ

ىل امجلعيات    اللجنة ادلولية للصليب الأمحر )اللجنة ادلولية( ابدلمع اذلي قدمته    رحب كذكلوا ذ ي  ة بتوفري املأأوى،  واجملموعة العاملية املعنيَّ  ا 

 ؛ وتنفذه من برامج الوطنية فامي تبذهل من هجود

ي يف الوقت نفسه  والتصد     ،19-كوفيد ابمجلعيات الوطنية للعمل الهائل اذلي أأجنزته لالس تجابة بفعالية جلاحئةي ش يد    وا ذ  : 9فقرة ادليباجة 

 ؛واجملمتعللضغط ال ضايف اذلي فرضته اجلاحئة عىل اخلدمات والاقتصادات 

   لنا الرتكزي عليه يف مع اذلي يتعني  ما  و   ، املشلكة ملعاجلة  ما اذلي ل يزال يتعني القيام به  

حاجة  ال تزال هناك  فالتعهد هبا حىت الآن،  جرى  الالزتامات وال جراءات اليت  ، مع ذكل، بأأنه عىل الرمغ من  قروا ذ ي    : 10فقرة ادليباجة  

ىل مزيد من الاستامثر   انت  والعمل من جانب  والرتكزي  ا  كو     قدرة التعزيز  من أأجل  واسرتاتيجياهتا وقدراهتا،  ة لك مهنا  ا لولي، وفق  احلركةم 

 ؛ ناطق احلرضيةأأضعف الفئات يف امل   عىل الصمود دلى

زيد من مس توى  ميكن أأن ي  الاجامتعية مبا    عزةلالجامتعي و نس يج الاال مبحدودية  ا ما تتسم  أأن املدن كثري  ب  وا ذ يعرتف  :11فقرة ادليباجة  

ط من وي   ،ضعف الناس من انحية    ؛داخل اجملمتعات احمللية من هجة أأخرى ي التطوعالعمل ز عز   ت  اليت البيئة المتكينية ثب  

تأأهب  يف سلسةل ال ا  ا أأساس ي  والسلطات البدلية بوصفها جزء   ابدلور الأسايس للجهات الفاعةل احمللية   وا ذ يعرتف  : مكرر   11فقرة ادليباجة  

واحلكومات احمللية واجملمتع املدين والأوساط  للمخاطر احلرضية ومتكني اجملمتعات احمللية، وبأأمهية تعزيز الرشأاكت بني فروع امجلعيات الوطنية  

من مجعياتنا  انبعة ج مبتكرة و هنابس تخدام  ، ال، ملواهجة أأزمات املس تقبل بشلك فعَّ املدنالأاكدميية والقطاع اخلاص والش باكت اجملمتعية يف 

 ؛ الئتالفات والرشأاكت بني القطاعني العام واخلاصحالفات و التالوطنية، مثل بناء 

كرا ذ  و ا، أأشد الفئات ضعف   بلوغابلقمية املضافة للجمعيات الوطنية يف  وا ذ يعرتف : 12فقرة ادليباجة   بدورها الأسايس كجهات مساعدة   يذ 

 بدل؛ يف ال دة  حدَّ امل  ا  وقدراهت  ا واسرتاتيجياهت  اووليهتدلور لك مهنا  ل خطط احلكومات وبراجمها وفقا  تك    ،ال نساين اجملال  للسلطات العامة يف  

ىل فهم الن    وا ذ يعرتف  : 13فقرة ادليباجة   م والعمليات احلرضية بشلك أأفضل كأساس لتنظمي اس تجاابت حرضية أأنسب للس ياق  ظ  ابحلاجة ا 

 ؛هذا العمليف  ا أأساس ي   ادور    يك تؤديمجلعيات الوطنية أأمام اح اجملال افسا  ، و الفكرية وتبادل الأفاكرفضال  عن القيادة وأأكرث حيوية، 

 فقرات املنطوق 

 ادلعوة واملنارصة 

انت  مجيع يدعو (1 كو   ىل  احلركة م  التخفيف  ف مع املناخ، و التكيُ من أأجل  ناطق احلرضيةامل زايدة الاستامثر يف  املنارصة من أأجلا 

والاس تجابة،  ة،  يالصح اطر  اخملمن   والتأأهب  الكوارث،  خماطر  من  الصمودو هناتباع  و واحلد  عىل  القدرة  بناء  والتأأهب   ،ج 

احلرضي  ة املسلحللزناعات   العنف  لها   وأأشاكل  ي  والتصد   وقدراهتا  وفق  وذكل  ،  الأخرى  واسرتاتيجياهتا  مهنا  لك  لولية  ا 

يالء اهامتم خاص للحلول  البيئية؛اليت تراعي املسؤولية  والاحتياجات احملددة اليت تواهجها، مع ا 

 ور املساعد ادل 

تعزيز    يدعو (2 مواصةل  ىل  ا  ادلول،  الاحتاد  من  بدمع  الوطنية،  كجهة  امجلعيات  ىل   السلطاهت   ةمساعدصفهتا  ا  والاستناد  العامة، 

 ؛ تمس توى البدلاي عىلالتفاقات القامئة مع احلكومات لضامن تعزيز املشاركة والرشأاكت 
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 مشرتكة وخطة معل  وضع اسرتاتيجية  العمل عىل  

انت  مجيع    يطلب من (3 كو   وخطة  ة  يسرتاتيج وضع ا ، ل س امي عن طريق  ناطق احلرضيةامل تعل  ق ابمل معلها    ع نطاق توس   احلركة أأن  م 

س نة  معل   يف  املقبل  املندوبني  جملس  يعمتدهام  مشرتكة  للعقد    ا ش ي  متا  2023حرضية  ادلول  الاحتاد  اسرتاتيجية  ، 2030مع 

للفرتة   ومزيانيته  الاحتاد  خطة  يف  قطعت  اليت  القامئة  و 2025-2021والتعهدات  ادلوليةاسرتاتيجية  ،  - 2019للفرتة    اللجنة 

 : ا لهذه الغايةوحتقيق  ، 2022

  وضعفريق استشاري حرضي للحركة ل، بدمع من الاحتاد ادلول واللجنة ادلولية، تشكيل  الوطنيةعيات  امجل   يطلب من (أأ 

 ؛2022 أأكتوبراسرتاتيجية وخطة معل، عىل أأن يعقد الفريق أأول اجامتعاته يف اترخي ل يتعدى 

احلرضي  يشجع ( ب الاستشاري  يف    للحركة  الفريق  بعملنا  الصةل  ذات  القطاعات  من  واسعة  من مجموعة  خرباء  احتواء  عىل 

املناطق احلرضية )مثل الصحة واملأأوى وال ساكن والسالمة عىل الطرق واملناخ والهجرة والزنوح واحلد من خماطر الكوارث  

ذكل    (،العيشوس بل   يف  ادلول  مبا  لالحتاد  التابع  للمناخ  املرجعي  املركز  من  وال دارة  و خرباء  الش باب  جلنة  من  ممثلني 

 العليا، مع مراعاة التوزيع اجلغرايف والتوازن بني اجلنسني؛ 

عىل حتديد وتعميق بعض املبادئ الرئيس ية يف الاسرتاتيجية احلرضية، مبا يف    للحركة  الفريق الاستشاري احلرضي  حيث (ج

غفال أأحد " ذكل الالزتام   جعل  ، ووضع اجملمتعات احمللية يف صلب معلنا، مبا يف ذكل عن طريق متكني الش باب، و "بعدم ا 

 مبادئ توجهيية[؛ ] خ والبيئةوفق ا لاللزتامات اليت يقتضهيا ميثاق املنا بيئيةمن الناحية ال  اس تدامةمعلنا أأكرث 

احلرضي  يشجع (د الاستشاري  خاص    للحركة  الفريق  اهامتم  يالء  ا  اب  لعىل  امل تعل  قة  احلكومات    الرشأاكت قامة  لجوانب  مع 

قدرة اجملمتعات احلرضية عىل  تعزيز  احمللية واجلهات املعنية الرئيس ية يف املدن وتعزيزها لتحديد فرص حتسني املسامهة يف  

لحامية  لاحلكومات  يف املناطق احلرضية، ومراعاة خطط    تقدمي اخلدمات توس يع نطاق  ة، و يلخطط احلكوم لا  وفق    الصمود

دفع  تبادل ادلروس املس تخلصة و لتحسني التفاعل مع ش باكت الأمان الاجامتعي، وتطوير قدرة احلركة عىل  الاجامتعية  

يالءيف املناطق احلرضية   ال منايئيف جمال العمل ال نساين و   الابتاكر  جعةل  ا    . وا    التطوعي   العمل   تطُور   طرقبالاهامتم أأيض 

 [؛اجيب أأن نركز علهي  يه اجملالت اليت ما  ] احلرضية ابدلينامياته وتأأثر  احلرضية املناطق يف

، وعىل الأحياء  شديدةا عىل املدن املتأأثرة ابلظروف اجلوية ال عىل الرتكزي أأيض  للحركة  الفريق الاستشاري احلرضي    يشجع (ه

بني الس ياقات احلرضية    تغطيةاحلرضية الفقرية وفقراء املدن لضامن   لأضعف فئات الساكن، مع مراعاة الروابط  الربامج 

 جغرافيا[؛ أأين ينبغي الرتكزيوالريفية ]

عىل تعممي لك املعارف وادلروس املس تخلصة يف امجلعيات الوطنية والاحتاد   للحركة  الفريق الاستشاري احلرضي  يشجع (و

واملطبوعات الواثئق  خمتلف  يف  احلرضية    ابلهنوجاملتعلقة    ادلول  اخملاطر  عىل  املطبقة  احل الربانجمية  اجملمتعات    رضيةوقدرة 

 العقدين املاضيني؛  عىل مدىالصمود عىل 

الصمود  عىل  احلرضيةقدرة اجملمتعات عىل مراعاة توصيات حلقة العمل بشأأن  للحركة الفريق الاستشاري احلرضي يشجع (ز

 . 2022 يونيو 21-19 اليت نظمهتا امجلعية العامة لالحتاد ادلول يف

 نطاق معلنا دمج تعزيز قدرة اجملمتعات احلرضية عىل الصمود مضن  

توس يع نطاق  لك مهنا واسرتاتيجياهتا وقدراهتا،  ة  ولي ل وفق ا    بدمع من الاحتاد ادلول واللجنة ادلولية، ،  الوطنية عيات  امجل من لك    يطلب  (4

 تشجيع اتباع هنج متعدد القطاعات والأبعاد. و يف براجمها العادية،  قدرة اجملمتعات احلرضية عىل الصمود  موضوع تعزيز  ل دراج  هجودها  




