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 زيية لابلإجن ال صل:

 لختاذ قرار 
عداد  وثيقة من اإ

 الاحتاد ادلويل مجلعيات الصليب ال محر والهالل ال محر 

 بدمع من 

والصليب ال محر  ، ومجعية الصليب ال محر الغاميب، والصليب ال محر ال ملاين، الصليب ال محر الكولوميبو الصليب ال محر ال رجنتيين، 

 هاييت، والصليب ال محر اجلاماييك، ومجعية الصليب ال محر الياابين، ومجعية الصليب ال محر النيبايل،ال الغواتامييل، ومجعية الصليب ال محر 

، ومجعية الهالل ال محر  والصليب ال محر الفلبيين، والصليب ال محر الإس باين اين،والهالل ال محر الباكس تومجعية الصليب ال محر النيجريي، 

 واللجنة ادلولية للصليب ال محر  الرتيك،
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 مرشوع قرار 

 اجملمتعات احلرضية عىل الصمود: تعزيز قدرة 

 سبيلنا للميض قدما 

 فقرات ادليباجة 

ن    جملس املندوبني، اإ

ذ يعرتف  :1الفقرة   ىل أ شد الفئات ضعفا    للصليب ال محر والهالل ال محر  ابلقمية اليت تضيفها امجلعيات الوطنية  اإ يف الوصول اإ

ر  والعمل معها،   بوصفها هيئات مساعدة للسلطات العامة يف ميدان العمل الإنساين، ابدلور الرئييس اذلي تضطلع به  واإذ يذك 

 مبا يامتىش مع ولية لك مهنا واسرتاتيجياهتا،

يعرتف  :2الفقرة   )الاحتاد   واإذ  ال محر  والهالل  ال محر  الصليب  مجلعيات  ادلويل  الاحتاد  به  يضطلع  اذلي  اخلاص  ابدلور 

احلد   عىل  الوطنية  امجلعيات  مساعدة  يف  معليات  ادلويل(  وتنفيذ  الإغاثة،  أ عامل  وتنظمي  للكوارث،  والتأ هب  اخملاطر،  من 

موضع الاهامتم املشرتك، مثل التأ هب   املسائلالإغاثة نفسها، وبدور اللجنة ادلولية يف التعاون مع امجلعيات الوطنية بشأ ن  

 للعمل يف أ وقات الزناع املسلح ونرش املبادئ ال ساس ية والقانون ادلويل الإنساين. 

ذ يعرتفو  :3الفقرة  ر لساكن العامل يعيشون يف س ياقات حرضية،56بأ ن    اإ وبأ نه من املرتقب أ ن ترتفع    1% من العدد املُقدَّ

ىل زهاء   وال طراف  جملمتعات احمللية  ، ما يطرح حتدايت ويتيح فرصا حتويلية أ مام ا2050% حبلول س نة  70هذه النس بة اإ

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

دة لل خطار والكوارث، مبا يف ذكل حالت طوارئ الصحة العامة وغريها من  ابلآاثر    واإذ يعرتف  :4الفقرة   اخلطرية واملُحدَّ

ذ   سهام  يُعرب عن ابلغ قلقه  ال زمات، اليت كثريا ما حتدث عىل حنو مزتامن، يف الس ياقات احلرضية، واإ آاثر التدهور  بشأ ن اإ أ

ع احلرضي العشوايئ يف تف امق تكل الآاثر، مبا يزيد من مواطن الضعف، ويفتر يف قدرة البييئ، وتغرير املناخ، ورسعة التوسر

 اجملمتعات احمللية واملؤسسات والنُُظم عىل الصمود؛ 

والزناعات املسلحة هتدد سالمة اجملمتعات   والتوترات ادلاخليةبأ ن العنف يف املدن والاضطراابت    واإذ يعرتف أ يضا  : 5الفقرة  

آفاق مس تقبلها؛   احلرضية ورفاهها وأ

يقر  :6الفقرة   العشوائية،    واإذ  املس تقرات  يقطنون  اذلين  والساكن  املدن،  فقراء  مهنا  يعاين  اليت  احملددة  الضعف  مبواطن 

عاقة، واملرشدون، وال شخاص ذوو  وجممتعات املهاجرين والنازحني، واملس نون، والش باب، وال طفال، وال شخاص ذوو الإ 

ىل  اذلين  ، وال شخاص  وسائر ال شخاص املهمشني،  التنوعالاجامتعي و وع  الن  عوامل  القامئة عىل  الهوايت املتقاطعة يفتقرون اإ

يف حد ذاهتا عوامل   تُشك  أ و اذلين يعانون من جوانب الضعف ال خرى، مع الاعرتاف أ يضا بأ ن هذه اجملمتعات  اخلدمات
 

1  https://data.worldbank.org/indicator/SP.URB.TOTL.IN.ZS 
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 ؛لتغيريقوية ل 

كيد    :7الفقرة   غفال أ حد" ووضع اجملمتعات احمللية يف صلب معلنا عن طريق املشاركة اجملمتعية ومتكني  واإذ يعيد تأ  أ مهية "عدم اإ

الكوارث   آاثر  أ وتقليل  للجميع،  وشامةل  ومس تدامة  الصمود،  عىل  وقادرة  آمنة  أ مدن  بناء  يف  للمسامهة  احمللية،  اجملمتعات 

ىل اخلدمات؛ وال زمات، ول س امي يف ا  جملمتعات احمللية الضعيفة وتكل اليت تفتقر اإ

كر  :  8الفقرة   يذ  س نوات" واإذ  عرش  مرور  ادلاخيل:  الزنوح  بشأ ن  احلركة  س ياسة  تنفيذ  "تعزيز  املعنون  ابلقرار 

(CD/19/R7 اذلي اعمتده جملس املندوبني يف س نة )ومبيثاق املناخ والبيئة للمنظامت الإنسانية؛ ، 2019 

يُرحب    :9الفقرة   املقبل واإذ  املندوبني  جملس  اجامتع  املدن"    CD/22/DRX.Xللقرار    ابعامتد  يف  "احلرب  وخطة بشأ ن 

ىل  2027-2022للفرتة معل احلركة  يمنع الآاثر الإنسانية للحرب يف املدن و املرفقة به، والرامية اإ  ؛ لها  التصد ِّ

ياُلحظ  : 10الفقرة   واتفاق    واإذ  املس تدامة،  التمنية  أ هداف  قبيل  من  العاملية  اُلطر  تنفيذ  يف  احلركة  انت  ِّ ُمكو  سهامات  اإ

نداي للحد من الكوارث، وفقا لولية لك   طار س ِّ ابريس، والتفاق العاملي من أ جل الهجرة، واخلطة احلرضية اجلديدة، واإ

 مهنا واسرتاتيجياهتا؛ 

لهتا امجلعيات الوطنية بوصفها هجات حملية فاعةل، لبناء قدرة اجملمتعات احلرضية عىل ابجلهود اليت بذواإذ يُرحب  :  11الفقرة  

 الصمود من خالل اسرتاتيجياهتا وبراجمها بدمع من الاحتاد ادلويل واللجنة ادلولية حسب الاقتضاء؛

، ول س امي يف  19-حئة كوفيدمبا اضطلعت به امجلعيات الوطنية من معل هائل لالس تجابة بفعالية جلاواإذ يُش يد  :  12الفقرة  

ي يف الوقت نفسه للضغط الإضايف اذلي فرضته اجلاحئة عىل اخلدمات والاقتصادات واجملمتع؛   املناطق احلرضية، والتصد ِّ

فال تزال هناك التعهد هبا حىت الآن،  جرى الالزتامات والإجراءات اليت  ، مع ذكل، بأ نه عىل الرمغ من  واإذ يُقر  : 13الفقرة 

ىل   احلرضية؛ الس ياقاتيف عىل الصمود  أ ضعف الفئاتقدرة تعزيز من أ جل  مزيد من الاستامثر والعمل حاجة اإ

ميكن أ ن  الاجامتعية مبا    عزةلالجامتعي و مبحدودية النس يج الاكثريا ما تتسم    الس ياقات احلرضيةأ ن  ب  واإذ يعرتف  :14الفقرة  

ِّ تُ اليت  البيئة المتكينية  ثب ِّط من  ويُ   ،زيد من مس توى ضعف الناس من انحيةيُ  داخل اجملمتعات احمللية من   يالتطوعالعمل  ز  عز 

  ؛هجة أ خرى

دارة الكوارثبوصفها جزءا ل يتجزأ  من   ابدلور ال سايس للجهات الفاعةل والسلطات احمللية  واإذ يعرتف  :15الفقرة   احلرضية،    اإ

املهنية  والرابطات  املدين  واجملمتع  احمللية  والسلطات  فروعها،  خالل  من  الوطنية،  امجلعيات  بني  الرشأاكت  تعزيز  وبأ مهية 

مبزيد  مهنا  والتعايف  لها  والاس تجابة  لل زمات  التأ هب  أ جل  من  اجملمتعية،  والش باكت  اخلاص  والقطاع  ال اكدميية  وال وساط 

الئتالفات والرشأاكت بني القطاعني  التحالفات و الوطنية، مثل بناء  انبعة من مجعياتنا  ج مبتكرة  و هن  من الفعَّالية، ابس تخدام

 ؛ العام واخلاص

يعرتف  : 16الفقرة   لتنظمي    واإذ  ك ساس  أ فضل  للمخاطر بشك  اجلذرية  وال س باب  احلرضية  والعمليات  النُُظم  فهم  برضورة 

الوطنية   امجلعيات  أ مام  اجملال  فساح  واإ ال فاكر،  وتبادل  الفكرية  وللقيادة  حيوية،  وأ كرث  للس ياق  أ نسب  حرضية  جراءات  اإ

 واملراكز املرجعية يك تؤدي دورا أ ساس يا يف هذا العمل؛
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 ق القرار فقرات منطو 

أ جل    يدعو -1 من  الاقتضاء،  حسب  ادلولية،  واللجنة  ادلويل  الاحتاد  من  بدمع  املنارصة،  ىل  اإ الوطنية  امجلعيات  لك 

ىل   زايدة الاستامثر يف الهنوج املس تدامة اليت تراعي املسؤولية البيئية يف العمل الإنساين يف الس ياقات احلرضية، واإ

 تنس يق هجودها لضامن الاتساق وتاليف الازدواجية؛ 

ىل التفاقات القامئة   عويد -2 ىل مواصةل تعزيز صفهتا كجهة مساعدة للسلطات العامة، والاستناد اإ امجلعيات الوطنية، اإ

 مع احلكومات لضامن تعزيز املشاركة والرشأاكت عىل مجيع املس توايت، مبا يف ذكل مس توى البدلايت؛ 

انت احلركة عىل توس يع نطاق معلها املُتعل ِّق ب  حيث -3 ِّ قدرة اجملمتعات احلرضية عىل الصمود، وفقا لسرتاتيجية  مجيع ُمكو 

، والاسرتاتيجية املؤسس ية للجنة ادلولية 2025-2021، وخطة الاحتاد ومزيانيته للفرتة  2030الاحتاد ادلويل للعقد  

ي ل مل   2027-2022، وخطة معل احلركة للفرتة  2024-2019للفرتة   ،  ها نع الآاثر الإنسانية للحرب يف املدن والتصد ِّ

 وحتقيقا لهذه الغاية:

ادلولية،  يدعو   أ (  واللجنة  الوطنية،  امجلعيات  مع  الوثيق  ابلتعاون  ادلويل  اتبع  الاحتاد  عامل  فريق  نشاء  اإ ىل  اإ

يُعىن   اجملمتعاتللحركة  وقياد  بقدرة  الصمود،  عىل  مجموعةهب   ته،احلرضية  وضع  العمل    دف  مبادئ  ميكن  من 

عامليا اجملمتعات    تطبيقها  قدرة  لعام  احلرضيةبشأ ن  املندوبني  جملس  يف  تُعمتد  يك  الصمود،  مث  ،  2023 عىل 

ابن قدرة اجملمتعات  زايدة الرتكزي عىل  ل  تشجيعا  ،املؤمتر ادلويل اخلامس والثالثني  تُعرض عىل ادلول والرشاكء اإ

 ؛عىل الصمود احلرضية

ع ب( عىل النظر بصفة خاصة يف عىل الصمود  بقدرة اجملمتعات احلرضيةعىن واملتابع للحركة امل ال عالفريق ال يُشج 

رشاكها،   غفال أ حد"، ووضع اجملمتعات احمللية يف صلب معلنا عن طريق متكني اجملمتعات احمللية واإ أ مهية "عدم اإ

 وجعل معلنا أ كرث اس تدامة من الناحية البيئية وفقا لاللزتامات احملددة يف ميثاق املناخ والبيئة؛ 

ع ج(  عىل    يُشج  العامل  رشاكالفريق  الس ياقات   اإ يف  بعملنا  الصةل  ذات  القطاعات  من  واسع  طيف  من  خرباء 

يالء الاعتبار الواجب للتوزيع اجلغرايف والتوازن بني اجلنسني  ؛ احلرضية، مبا يف ذكل املراكز املرجعية، مع اإ

ع د( يالء اهامتم خاص مببادئ العمل بشأ ن  يُشج  عىل الصمود اليت متعات احلرضية قدرة اجمل الفريق العامل عىل اإ

 تراعي أ مهية ما ييل:

قامة الرشأاكت مع احلكومات احمللية واجلهات احلرضية املعنية الرئيس ية،  "1"  اإ

 وتقدمي اخلدمات يف املناطق احلرضية،  "2"

وتبادل ادلروس املس تخلصة ودفع جعةل الابتاكر يف جمال العمل الإنساين والإمنايئ يف املناطق   "3"

 حلرضية، ا

 . احلرضية املناطق يف التطوعي العملو  "4"

ع  ه(  العمل   يُشج  مبادئ  صياغة  عند  احلرضية  الس ياقات  من  واسع  طيف  يف  أ يضا  النظر  عىل  العامل  الفريق 

العنف  عىل الصمود، مبا يف ذكل الس ياقات املتأ ثرة ابلظروف اجلوية القصوى، و قدرة اجملمتعات احلرضية  بشأ ن  
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والفقر احلرضي، بغية ضامن تغطية الربامج ل ضعف فئات الساكن، ومراعاة الروابط بني الس ياقات احلرضي  

 احلرضية والريفية؛

ع  و( توجيه امجلعيات من أ جل  الفريق العامل عىل مجع املعارف وادلروس املس تفادة اليت اس تخلصهتا احلركة    يُشج 

ىل  يفالوطنية   اإ مبادرات  سعهيا  الصمود،    تنفيذ  عىل  احلرضية  اجملمتعات  ادلروس  قدرة  هبذه  والاس تعانة 

 ؛قدرة اجملمتعات احلرضية عىل الصمودبشأ ن يف الإسهام يف وضع مبادئ العمل  املس تفادة

ع ز( الفريق العامل عىل مراعاة نتاجئ حلقة العمل بشأ ن قدرة اجملمتعات احلرضية عىل الصمود اليت نظمت   يُشج 

 . 2022امجلعية العامة لالحتاد ادلويل لعام  يف الفرتة السابقة لنعقاد ،2022مايو  11يف 

ة ولي، بدمع من الاحتاد ادلويل واللجنة ادلولية ومتاش يا مع  هجودهاتوس يع نطاق    من لك امجلعيات الوطنية   يطلب -4

اجمها العادية، وتشجيع اتباع  يف بر قدرة اجملمتعات احلرضية عىل الصمود  لتعممي موضوع تعزيز    ،لك مهنا واسرتاتيجياهتا

 هنج متعدد القطاعات وشامل للمجمتع كك، وختصيص املوارد الاكفية لتعزيز امجلعيات الوطنية يف هذا الصدد. 


