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وثيقة من اإعداد
الاحتاد ادلويل مجلعيات الصليب المحر والهالل المحر
بدمع من
الصليب المحر الرجنتيين ،والصليب المحر الكولوميب ،ومجعية الصليب المحر الغاميب ،والصليب المحر الملاين ،والصليب المحر
الغواتامييل ،ومجعية الصليب المحر الهاييت ،والصليب المحر اجلاماييك ،ومجعية الصليب المحر الياابين ،ومجعية الصليب المحر النيبايل،
ومجعية الصليب المحر النيجريي ،والهالل المحر الباكس تاين ،والصليب المحر الفلبيين ،والصليب المحر الإس باين ،ومجعية الهالل المحر
الرتيك ،واللجنة ادلولية للصليب المحر
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مرشوع قرار

تعزيز قدرة اجملمتعات احلرضية عىل الصمود:
سبيلنا للميض قدما
فقرات ادليباجة
اإن جملس املندوبني،
الفقرة  :1اإذ يعرتف ابلقمية اليت تضيفها امجلعيات الوطنية للصليب المحر والهالل المحر يف الوصول اإىل أشد الفئات ضعفا
والعمل معها ،و إاذ يذكر ابدلور الرئييس اذلي تضطلع به بوصفها هيئات مساعدة للسلطات العامة يف ميدان العمل الإنساين،
مبا يامتىش مع ولية لك مهنا واسرتاتيجياهتا،
الفقرة  :2و إاذ يعرتف ابدلور اخلاص اذلي يضطلع به الاحتاد ادلويل مجلعيات الصليب المحر والهالل المحر (الاحتاد
ادلويل) يف مساعدة امجلعيات الوطنية عىل احلد من اخملاطر ،والتأهب للكوارث ،وتنظمي أعامل الإغاثة ،وتنفيذ معليات
الإغاثة نفسها ،وبدور اللجنة ادلولية يف التعاون مع امجلعيات الوطنية بشأن املسائل موضع الاهامتم املشرتك ،مثل التأهب
للعمل يف أوقات الزناع املسلح ونرش املبادئ الساس ية والقانون ادلويل الإنساين.
الفقرة  :3واإذ يعرتف بأن  %56من العدد املُقدَّر لساكن العامل يعيشون يف س ياقات حرضية 1،وبأنه من املرتقب أن ترتفع
هذه النس بة اإىل زهاء  %70حبلول س نة  ،2050ما يطرح حتدايت ويتيح فرصا حتويلية أمام اجملمتعات احمللية والطراف
املعن َّية عىل مجيع املس توايت ،مبا يف ذكل احلركة ادلولية للصليب المحر والهالل المحر (احلركة)؛
الفقرة  :4و إاذ يعرتف ابلآاثر اخلطرية واملُحدَّدة للخطار والكوارث ،مبا يف ذكل حالت طوارئ الصحة العامة وغريها من
الزمات ،اليت كثريا ما حتدث عىل حنو مزتامن ،يف الس ياقات احلرضية ،وإاذ يُعرب عن ابلغ قلقه بشأن اإسهام أآاثر التدهور
البييئ ،و ر
التوسع احلرضي العشوايئ يف تفامق تكل الآاثر ،مبا يزيد من مواطن الضعف ،ويفتر يف قدرة
تغري املناخ ،ورسعة ر
اجملمتعات احمللية واملؤسسات وال ُن ُظم عىل الصمود؛
الفقرة  :5و إاذ يعرتف أيضا بأن العنف يف املدن والاضطراابت والتوترات ادلاخلية والزناعات املسلحة هتدد سالمة اجملمتعات
احلرضية ورفاهها وأآفاق مس تقبلها؛
الفقرة  :6و إاذ يقر مبواطن الضعف احملددة اليت يعاين مهنا فقراء املدن ،والساكن اذلين يقطنون املس تقرات العشوائية،
وجممتعات املهاجرين والنازحني ،واملس نون ،والش باب ،والطفال ،والشخاص ذوو ا إلعاقة ،واملرشدون ،والشخاص ذوو
الهوايت املتقاطعة القامئة عىل عوامل النوع الاجامتعي والتنوع ،وسائر الشخاص املهمشني ،والشخاص اذلين يفتقرون اإىل
اخلدمات أو اذلين يعانون من جوانب الضعف الخرى ،مع الاعرتاف أيضا بأن هذه اجملمتعات تُشك يف حد ذاهتا عوامل
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قوية للتغيري؛
الفقرة  :7و إاذ يعيد تأكيد أمهية "عدم اإغفال أحد" ووضع اجملمتعات احمللية يف صلب معلنا عن طريق املشاركة اجملمتعية ومتكني
اجملمتعات احمللية ،للمسامهة يف بناء مدن أآمنة وقادرة عىل الصمود ،ومس تدامة وشامةل للجميع ،وتقليل أآاثر الكوارث
والزمات ،ول س امي يف اجملمتعات احمللية الضعيفة وتكل اليت تفتقر اإىل اخلدمات؛
الفقرة  :8و إاذ يذكر ابلقرار املعنون "تعزيز تنفيذ س ياسة احلركة بشأن الزنوح ادلاخيل :مرور عرش س نوات"
( )CD/19/R7اذلي اعمتده جملس املندوبني يف س نة  ،2019ومبيثاق املناخ والبيئة للمنظامت الإنسانية؛
الفقرة  :9و إاذ يُرحب ابعامتد اجامتع جملس املندوبني املقبل للقرار  CD/22/DRX.Xبشأن "احلرب يف املدن" وخطة
معل احلركة للفرتة  2027-2022املرفقة به ،والرامية اإىل منع الآاثر الإنسانية للحرب يف املدن و ِّ
التصدي لها؛
كوانت احلركة يف تنفيذ ا ُلطر العاملية من قبيل أهداف التمنية املس تدامة ،واتفاق
الفقرة  :10و إاذ يُالحظ اإسهامات ُم ِّ
ابريس ،والتفاق العاملي من أجل الهجرة ،واخلطة احلرضية اجلديدة ،وإاطار ِّس نداي للحد من الكوارث ،وفقا لولية لك
مهنا واسرتاتيجياهتا؛
الفقرة  :11و إاذ يُرحب ابجلهود اليت بذلهتا امجلعيات الوطنية بوصفها هجات حملية فاعةل ،لبناء قدرة اجملمتعات احلرضية عىل
الصمود من خالل اسرتاتيجياهتا وبراجمها بدمع من الاحتاد ادلويل واللجنة ادلولية حسب الاقتضاء؛
الفقرة  :12و إاذ ي ُش يد مبا اضطلعت به امجلعيات الوطنية من معل هائل لالس تجابة بفعالية جلاحئة كوفيد ،19-ول س امي يف
املناطق احلرضية ،و ِّ
التصدي يف الوقت نفسه للضغط الإضايف اذلي فرضته اجلاحئة عىل اخلدمات والاقتصادات واجملمتع؛
الفقرة  :13و إاذ يُقر ،مع ذكل ،بأنه عىل الرمغ من الالزتامات والإجراءات اليت جرى التعهد هبا حىت الآن ،فال تزال هناك
حاجة اإىل مزيد من الاستامثر والعمل من أجل تعزيز قدرة أضعف الفئات عىل الصمود يف الس ياقات احلرضية؛
الفقرة  :14و إاذ يعرتف بأن الس ياقات احلرضية كثريا ما تتسم مبحدودية النس يج الاجامتعي والعزةل الاجامتعية مبا ميكن أن
ُيزيد من مس توى ضعف الناس من انحية ،ويُثبِّط من البيئة المتكينية اليت تُ ِّعزز العمل التطوعي داخل اجملمتعات احمللية من
هجة أخرى؛
الفقرة  :15و إاذ يعرتف ابدلور السايس للجهات الفاعةل والسلطات احمللية بوصفها جزءا ل يتجزأ من اإدارة الكوارث احلرضية،
وبأمهية تعزيز الرشأاكت بني امجلعيات الوطنية ،من خالل فروعها ،والسلطات احمللية واجملمتع املدين والرابطات املهنية
والوساط الاكدميية والقطاع اخلاص والش باكت اجملمتعية ،من أجل التأهب للزمات والاس تجابة لها والتعايف مهنا مبزيد
من الف َّعالية ،ابس تخدام هنوج مبتكرة انبعة من مجعياتنا الوطنية ،مثل بناء التحالفات والئتالفات والرشأاكت بني القطاعني
العام واخلاص؛
الفقرة  :16و إاذ يعرتف برضورة فهم النُ ُظم والعمليات احلرضية والس باب اجلذرية للمخاطر بشك أفضل كساس لتنظمي
اإجراءات حرضية أنسب للس ياق وأكرث حيوية ،وللقيادة الفكرية وتبادل الفاكر ،وإافساح اجملال أمام امجلعيات الوطنية
واملراكز املرجعية يك تؤدي دورا أساس يا يف هذا العمل؛
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فقرات منطوق القرار
-1

يدعو لك امجلعيات الوطنية اإىل املنارصة ،بدمع من الاحتاد ادلويل واللجنة ادلولية ،حسب الاقتضاء ،من أجل
زايدة الاستامثر يف الهنوج املس تدامة اليت تراعي املسؤولية البيئية يف العمل الإنساين يف الس ياقات احلرضية ،وإاىل
تنس يق هجودها لضامن الاتساق وتاليف الازدواجية؛

-2

يدعو امجلعيات الوطنية ،اإىل مواصةل تعزيز صفهتا كجهة مساعدة للسلطات العامة ،والاستناد اإىل التفاقات القامئة
مع احلكومات لضامن تعزيز املشاركة والرشأاكت عىل مجيع املس توايت ،مبا يف ذكل مس توى البدلايت؛

-3

كوانت احلركة عىل توس يع نطاق معلها امل ُ ِّ
تعلق بقدرة اجملمتعات احلرضية عىل الصمود ،وفقا لسرتاتيجية
حيث مجيع ُم ِّ
الاحتاد ادلويل للعقد  ،2030وخطة الاحتاد ومزيانيته للفرتة  ،2025-2021والاسرتاتيجية املؤسس ية للجنة ادلولية
للفرتة  ،2024-2019وخطة معل احلركة للفرتة  2027-2022ملنع الآاثر الإنسانية للحرب يف املدن و ِّ
التصدي لها،
وحتقيقا لهذه الغاية:
أ)

يدعو الاحتاد ادلويل ابلتعاون الوثيق مع امجلعيات الوطنية ،واللجنة ادلولية ،اإىل اإنشاء فريق عامل اتبع
للحركة يُعىن بقدرة اجملمتعات احلرضية عىل الصمود ،وقيادته ،هبدف وضع مجموعة من مبادئ العمل ميكن
تطبيقها عامليا بشأن قدرة اجملمتعات احلرضية عىل الصمود ،يك تُعمتد يف جملس املندوبني لعام  ،2023مث
تُعرض عىل ادلول والرشاكء اإابن املؤمتر ادلويل اخلامس والثالثني ،تشجيعا لزايدة الرتكزي عىل قدرة اجملمتعات
احلرضية عىل الصمود؛

ب) ي ُشجع الفريق العامل التابع للحركة واملعىن بقدرة اجملمتعات احلرضية عىل الصمود عىل النظر بصفة خاصة يف
أمهية "عدم اإغفال أحد" ،ووضع اجملمتعات احمللية يف صلب معلنا عن طريق متكني اجملمتعات احمللية وإارشاكها،
وجعل معلنا أكرث اس تدامة من الناحية البيئية وفقا لاللزتامات احملددة يف ميثاق املناخ والبيئة؛
ج) ي ُشجع الفريق العامل عىل إارشاك خرباء من طيف واسع من القطاعات ذات الصةل بعملنا يف الس ياقات
احلرضية ،مبا يف ذكل املراكز املرجعية ،مع اإيالء الاعتبار الواجب للتوزيع اجلغرايف والتوازن بني اجلنسني؛
د)

ي ُشجع الفريق العامل عىل اإيالء اهامتم خاص مببادئ العمل بشأن قدرة اجملمتعات احلرضية عىل الصمود اليت
تراعي أمهية ما ييل:
" "1
" "2
" "3
" "4

اإقامة الرشأاكت مع احلكومات احمللية واجلهات احلرضية املعنية الرئيس ية،
وتقدمي اخلدمات يف املناطق احلرضية،
وتبادل ادلروس املس تخلصة ودفع جعةل الابتاكر يف جمال العمل الإنساين والإمنايئ يف املناطق
احلرضية،
والعمل التطوعي يف املناطق احلرضية.

ه) ي ُشجع الفريق العامل عىل النظر أيضا يف طيف واسع من الس ياقات احلرضية عند صياغة مبادئ العمل
بشأن قدرة اجملمتعات احلرضية عىل الصمود ،مبا يف ذكل الس ياقات املتأثرة ابلظروف اجلوية القصوى ،والعنف
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احلرضي والفقر احلرضي ،بغية ضامن تغطية الربامج لضعف فئات الساكن ،ومراعاة الروابط بني الس ياقات
احلرضية والريفية؛

-4

و)

ي ُشجع الفريق العامل عىل مجع املعارف وادلروس املس تفادة اليت اس تخلصهتا احلركة من أجل توجيه امجلعيات
الوطنية يف سعهيا اإىل تنفيذ مبادرات قدرة اجملمتعات احلرضية عىل الصمود ،والاس تعانة هبذه ادلروس
املس تفادة يف الإسهام يف وضع مبادئ العمل بشأن قدرة اجملمتعات احلرضية عىل الصمود؛

ز)

ي ُشجع الفريق العامل عىل مراعاة نتاجئ حلقة العمل بشأن قدرة اجملمتعات احلرضية عىل الصمود اليت نظمت
يف  11مايو  ،2022يف الفرتة السابقة لنعقاد امجلعية العامة لالحتاد ادلويل لعام .2022

يطلب من لك امجلعيات الوطنية توس يع نطاق هجودها ،بدمع من الاحتاد ادلويل واللجنة ادلولية ومتاش يا مع ولية
لك مهنا واسرتاتيجياهتا ،لتعممي موضوع تعزيز قدرة اجملمتعات احلرضية عىل الصمود يف براجمها العادية ،وتشجيع اتباع
هنج متعدد القطاعات وشامل للمجمتع كك ،وختصيص املوارد الاكفية لتعزيز امجلعيات الوطنية يف هذا الصدد.
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