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 لزيية ابإلجن األصل:

 الختاذ قرار 
 من إعدادوثيقة  

الاحتاد ادلويل مجلعيات الصليب األمحر والهالل األمحر )الاحتاد ادلويل(، واللجنة ادلولية 

األمحر )اللجنة ادلولية( وفريق الصياغة امللكّف مبراجعة اتفاق إشبيلية والتدابري التمكيلية  للصليب 

)املكّون من أعضاء من مجعية الصليب األمحر النيجريي، والصليب األمحر األملاين، والاحتاد 

لحركة بع لالتا فريق الاستشاريالادلويل، واللجنة ادلولية(، وابلتشاور مع امجلعيات الوطنية اكفة و 

 مجعية وطنية(  15)املكّون من 
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 مرشوع قرار 

 أثر جامعي لتحقيق  اتفاق بشأن التنس يق داخل احلركة  

 ( 2.0)اتفاق إشبيلية 

 جملس املندوبني، إنّ 

 ،أحناء العامل ش ىتمس توى املعاانة اإلنسانية يف   من البالغ  هقلق عرب عني  إذ 

يذكّ  )احلركة(  روإذ  األمحر  والهالل  األمحر  للصليب  ادلولية  احلركة  يف  مبهمة  اإلنسانية  املمتثةل  املعاانة  عىل وختفيفها    جتنب 

 ، مبادهئا األساس ية القامئة عىلاملس توايت الفردية واجملمتعية والوطنية وادلولية، 

قوة حيوية للحركة،    تشلك )امجلعيات الوطنية(  عىل أن امجلعيات الوطنية للصليب األمحر والهالل األمحر  د التأكيديع وإذ ي 

مجلعيات الوطنية يف بدلاهنا بصفهتا هيئات مساعدة للسلطات العامة  ا اذلي تؤديه دلور املركزيل يعرب عن خالص تقديره و 

عىل رضورة    جمددا  ويؤكد    ،ل عىل الصعيد احمل  نسايناإل  يف اجملال  وثوق بهاملو   املفضل  رشيكال   وصفهابو   ،اإلنساينيف اجملال  

ّ   وجود مت اسق  استامثر  الوطنية  يف  األخرى الزناعات    حدوث  قبل  لها  قنسّ م ودمع  مجلعيات  واألزمات  والكوارث    املسلحة 

 ، هاوبعد هاوأثناء

تّ ،  هتمومعاان  واليت تفامق ضعف األشخاص املترضرين  وتداخال    تعقيدا    اليت تزدادألزمات  لالتصدي  أن  ب  ذّكروإذ ي عىل    ُي 

  واللجنة ادلولية للصليب األمحر مجلعيات الوطنية والاحتاد ادلويل مجلعيات الصليب األمحر والهالل األمحر )الاحتاد ادلويل(  ا

وخرباهتا وقدراهتا    هماهما  كفل الاس تفادة منوت  والشمولالتآزر  تتيح  بطريقة    يف ما بيهناق  تعاون وتنسّ أن ت )اللجنة ادلولية(  

 ،املساعدةلصاحل األشخاص احملتاجني إىل أكرب  أثرا  ق ز قوهتا امجلاعية وحتقّ ، وابلتايل تعزّ والتمكيلية املمتزية 

ال س امي من خالل حتقيق أهداف احلركة و  ه، إبراززايدة  و   األمحر" اإلنساين للحركة  العامد"   أثرتعزيز  ابحلاجة إىل    وإذ يقرّ 

 ، املشرتكة

يشري   التقديروإذ  منذ    إىل  مع  املنجز  لعام  انعقاد  العمل  املندوبني  األنشطة    بشأن  تفاقالا"  راجعةمل  2019جملس  تنظمي 

مل اادلولية  األمحركوانت  والهالل  األمحر  للصليب  ادلولية  إشبيلية   " حلركة  القرار    ،()اتفاق  مبوجب  عن    6املعمتد  الصادر 

القرار   املعمتدة مبوجبالتمكيلية(،    التدابري" )التدابري التمكيلية لتعزيز تنفيذ اتفاق إشبيلية، و"1997لعام  جملس املندوبني  

 ،امجلاعي للحركة األثر، هبدف تعزيز 2005الصادر عن جملس املندوبني لعام  8

املدير العام للجنة ادلولية واألمني العام عىل  هذا العمل، و   إلطالقهامالاحتاد ادلويل واللجنة ادلولية    رئيس   وإذ يثين عىل

 ،مكثفة مع امجلعيات الوطنيةمشاورات إجراء من خالل  تنفيذهة لالحتاد ادلويل لقياد

مساهامت  الضوء  طسلّ وإذ ي  للحركة  الاستشار ة  الوطني  مجلعياتافريق    عىل  التابع  األولية    رمس معامل  اذليي  املشاورات 

 ،امجلاعي للحركة األثرمشرتكة لتعزيز   ووضع أهدافا  

يعرب   قّدمهتا  لمساهامتل   تقديره  خالص  عنوإذ  الوطنية    اليت  األهداف و   ،املشاورات  أثناءامجلعيات  هذه  دمعت  اليت 
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، الجمعيات الوطنية يف بدلاهنادلور املركزي ل   إبرازمن أجل  التمكيلية    هاتفاق إشبيلية وتدابري  تنقيحإىل    وهتاعدلو  ،املشرتكة

حتسني  و ،  وماكمن قوته  من مكوانت احلركة  لك مكّون  همام  يستند إىلتنس يق مرن وشامل  بتحقيق  الزتامات    تضمني النصو 

، لها  معتقدمي ادليف امجلعيات الوطنية و   ابتساقوالمتثيل، والاستامثر    ،المتوضع و   ،والتواصل اإلعاليم  ،املوارد  حشدتنس يق  

الاتفاق وتنفيذ  الزناهة،  إىلبأمانة،    وتعزيز  اجليّ   استنادا   فهي  ،املس تخلصة  وادلروس  القامئةدة  املامرسات  تعزيز  ا  مبا  مبادرة 

 ، احلركة  والتعاون بني مكوانت  تنس يقال 

 اتفاق إشبيلية   نقّح  يامجلعيات الوطنية والاحتاد ادلويل واللجنة ادلولية، اذلعدد من  ن من  الصياغة املكوّ   فريق ب  ي ش يد وإذ  

وجّددهاوحدّ التمكيلية    هتدابريو  الوطنية   ا  خذآ،  هثا  امجلعيات  مساهامت  الاعتبار    تفاق الا"  صاغو   ،املشاورات  خالل  يف 

 ، مكلحق املدرج "(2.0أثر جامعي )اتفاق إشبيلية لتحقيق بشأن التنس يق داخل احلركة 

للجنة ادلولية  بني ادة املس متدة من العمل املشرتك واملامرسات اجليّ  املس تخلصةادلروس يستند إىل  تفاق الابأن  بحّ وإذ ير 

الصادر عن    9للقرار    وفقا    ،احلركة  والتعاون بني مكوانت   تنس يقال مبادرة تعزيز    والاحتاد ادلويل وامجلعيات الوطنية بشأن

لس املندوبني  الصادر عن جم  1والقرار    ،(2.0  احلركة  والتعاون بني مكوانت  تنس يقال تعزيز  )  2019جملس املندوبني لعام  

املندوبني  1والقرار    ،2017لعام   جملس  عن  عن  4والقرار    ،2015لعام    الصادر  لعام    الصادر  املندوبني  ، 2013جملس 

غريها    ، من بني 2017جملس املندوبني لعام  الصادر عن    2املعمتدة مبوجب القرار  مبادئ حشد املوارد عىل نطاق احلركة  و 

 ، دةيّ اجل امرسات امل من

تفاق  الا"إىل امجلعيات الوطنية، ابعامتد    رسالهتام املوهجةالاحتاد ادلويل واللجنة ادلولية، يف    توصية رئيس ب   يط علام  وإذ ُي 

 ، 2022لعام  يف جملس املندوبني "(2.0)اتفاق إشبيلية أثر جامعي لتحقيق  بشأن التنس يق داخل احلركة

 

متدأن    ريقرّ  -1 ،  لحقمكاملدرج    "(2.0امعي )اتفاق إشبيلية  ج أثر  لتحقيق    احلركةتفاق بشأن التنس يق داخل  "الا  يع

 ؛2005لعام  التمكيلية هوتدابري 1997لعام  اتفاق إشبيلية حملّ  اذلي ُيلّ 

 تفاق الامسؤوليات التنس يق املنصوص علهيا يف    ويل ت  إىلامجلعيات الوطنية والاحتاد ادلويل واللجنة ادلولية    يدعو -2

قوهتا التمكيلية    ماكمن   ، مع الاس تفادة عىل أفضل وجه منوادلمع املتبادلوالتآزر  تتّصف ابلشمول  وتنفيذه بطريقة  

 ؛ إىل املساعدة  للمحتاجني ممكنة تقدمي أفضل اس تجابةمن أجل 

للحركة حبلول عام    نيامجلاعي  والقمية  ز األثرتعزّ اليت  عمل عىل حتقيق األهداف املشرتكة  إىل المكوانت احلركة    دعوي -3

 :من خالل ما يل ال س اميو، "األمحر العامد"ابلتايل تقّوي ، و 2030

  ، عىل الصمود  هتم قدر وتبين    هممن ضعف   وحتدّ   الساكن  ف معاانة اليت ختفّ املناس بة وعالية اجلودة  زايدة اخلدمات   -أ

 .2021مقارنة بعام  يف املائة 50لوصول إىل عدد أكرب من األشخاص بنس بة من أجل ا

أحصاب املصلحة    أماماكتساب املزيد من الثقة والقبول عىل مس توى العامل من خالل إظهار الزناهة واملساءةل   -ب

 .والالزتام ابملعايري املهنية

 .ادلبلوماس ية اإلنسانيةهجود حملية وعاملية مشرتكة يف جمال التأثري عىل السلطات من خالل  - ج

 .اتتقدمي اخلدم بشأنوالبياانت  التعقيباتإظهار الفعالية من خالل  -د
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ج -ه ج  ، مبا فهيالبدلان  قة عىل مس توىنسّ امل شامةل و ال   احلركة  تبس يط هن    وحشد وادلعوة،    التواصل اإلعاليما هن 

 لها.  املقّدم معادلوالاستامثرات التمكيلية يف امجلعيات الوطنية و  املوارد،

هبا   -و املعرتف  والعاملية  احمللية  القمية  من  احلركة  بشأن  الاس تفادة  كوفيداس تجابة  بناء  19-جلاحئة  أجل  من   ،

 خدمات ومؤسسات مس تدامة.

 ووسائل  ابلتعاون مع امجلعيات الوطنية املؤرشات ذات الصةل أن يطّورا  من اللجنة ادلولية والاحتاد ادلويل    يطلب -4

 تفاق الا  هذا   احلالية مع   مناذهجاو   توافق مجيع أدوات احلركة  يضمناو   ،لتتبع التقدم احملرز حنو حتقيق هذه األهداف

 ؛ 2.0 احلركة والتعاون بني مكوانت تنس يقال مبادرة تعزيز  مثل ،من خالل املبادرات اجلارية

تقرير عن   تقدمي تفاق، ابلتشاور مع امجلعيات الوطنية، و الاتنفيذ    إىل رصدالاحتاد ادلويل  واللجنة ادلولية    يدعو -5

 .جملس املندوبني خاللالتقدم احملرز 


