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 مشروع إعالنمسودة

جل اإلنسانیةأمعا من

نحن أعضاء ھذا المؤتمر اجتمعنا في جنیف بمناسبة انعقاد المؤتمر الدولي الثالثین للصلیب األحمر
، وقد ركزنا اھتمامنا على العواقب اإلنسانیة الناجمة عن أربعة تحدیات كبیرة تواجھ العالممر األحوالھالل

:ناس فقرا وھيالیوم وتؤثر على األفراد وبالخصوص أشد ال

 التدھور البیئي، بما في ذلك تغیر المناخ؛*
 الھجرة الدولیة؛*
 العنف، وال سیما في المناطق الحضریة؛*
اشئة والمتكررة وغیرھا من التحدیات في مجال الصحة العامة، مثل الحصول علىاألمراض الن*

 . الصحیةالرعایة

على قدرة أي دولة أو منظمة إنسانیةیفوق في الوقت الراھنالحجم العالمي لكل تحد من ھذه التحدیاتإن
 اتیعملالفي تنفیذالتفاعلف، سنقوم بتكثی المترتبة علیھامواجھة العواقب اإلنسانیةل و. بمفردھامواجھتھا

المنظمات الحكومیة الدولیة والمنظمات التي تتجاوزك _ المؤسسات األخرىوالشركات فیما بیننا ومع
 والقطاع الخاص ل اإلعالمنطاق الوالیة الوطنیة والمنظمات غیر الحكومیة واألوساط األكادیمیة ووسائ

اسات الحركة الدولیة للصلیب األحمر والھالل األحمر، وفقًا للمبادئ األساسیة وسی_ على سبیل المثال
 ".معا من أجل اإلنسانیة"ومسترشدین بروح شعار ھذا المؤتمر

التدھور البیئي، بما في ذلك تغیر المناخ

، یواجھون عبءًا متزایدًا بسبب زیادة الكوارثفقراإننا نقر بأن الناس في كل مكان، وال سیما أشد الناس
وندرة الموارد جراء التدھور البیئي، مّما یسھم في الھجرة ویؤدي إلى تفاقم مخاطر العنفالطبیعیة

.اتاعوالنز

.ئي، بما في ذلك تغیر المناخ تعزیز الوعي بالعواقب اإلنسانیة الناجمة عن التدھور البیعمل علىوسن

ضعف المجتمعاتأوجھوسنستفید من قاعدة الجمعیات الوطنیة المتمثلة في المجتمع المحلي لخفض
.القدرة على التكّیف منخفضةحیثدة و البیئي بالحتدھورالو  مخاطر البیئةحیث تتسمالمحلیة

ونؤكد مجددا أن التأھب للكوارث عنصر أساسي في إدارة االستجابة، وسنسعى إلى تحسین القدرات
. اإلنسانیةالفردیة والجماعیة على االستجابة السریعة ألنواع جدیدة من التحدیات

دارة الكوارث، وسنسعىإالخاصة بسیاساتالخطط والوسنحرص على إدراج التكّیف مع تغیر المناخ في
.إلى حشد الموارد البشریة والمالیة الالزمة لتنفیذھا
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الھجرة الدولیة

أن العواقبب رقن، الدولیةالتي تنطوي علیھا الھجرة ، في الوقت الذي نعترف فیھ بالفوائد العدیدةونحن
لھجرة تؤثر على الناس في كل بلد من بلدان العالم، وأن المھاجرین، بغض النظرالناجمة عن ااإلنسانیة

عن وضعھم، غالبا ما یعیشون خارج النظم الصحیة واالجتماعیة والقانونیة التقلیدیة، وقد یتعذر علیھم
.ألسباب متنوعة ساسیةالوصول إلى العملیات التي تضمن احترام حقوقھم األ

نسان وقانونال سیما القانون الدولي لحقوق اإل الحكومات، في إطار القانون الدولي، ودورونعترف ب
حتیاجات اإلنسانیة لألشخاص المتأثرین بالھجرة واتخاذ تدابیر تلبیة االفيالالجئین والقانون اإلنساني،

 دون اختفائھم، وعن تقدیم الدعم لضحایا االتجارفّعالة لمنع االتجار بالبشر واستغالل األشخاص والحؤول
.بالبشر

 
،شخاص المتضررین من الھجرة في بلدان المنشأ والعبور والمقصدة االحتیاجات اإلنسانیة لألسنقوم بتلبیو

 :في ما یتعلق باألمور التالیة،األحمرلصلیب األحمر والھاللتي اكتسبھا الاباالستناد إلى الخبرة الكبیرة

 والرعایة الصحیة واإلسعافات،توفیر الغذاء والمأوى والملبسك:تقدیم المساعدة اإلنسانیة)أ(
، إلخ؛ على سبیل المثال والدعم النفسي  واالجتماعي،األولیة

 إعادة الروابط العائلیة، وتقدیم المشورة القانونیة واإلداریة، ومكافحةك:توفیر الحمایة)ب(
تقدیم معلومات عن مخاطر الھجرة غیر الشرعیة، ومراقبةو،الاالستغالل والنصب واالحتی

؛ على سبیل المثالھا المحتجزوناظروف االحتجاز والمعاملة التي یلق
 منظور إنساني للقرارات المتعلقة بالسیاسة العامة، ومكافحة العنصریةقدیمت:العمل الدعوي)ج(

.لمھاجرینلیة التي توفر الحمایةوكراھیة األجانب والتمییز؛ وتعزیز المعاییر الدول
توفیر خدمات االستقبال، ومساعدة المھاجرین على النفاذ إلىك:دماجة اإلاإلدماج وإعاد)د(

كمتطوعین تابعین(على سبیل المثالأسواق العمل؛ وتعزیز المشاركة االجتماعیة والتضامن
).للصلیب األحمر مثال

 بصرف النظر عنینقدیم المساعدة اإلنسانیة للمھاجرین المحتاج تفي الجمعیات الوطنیةدورونعترف ب
.، استنادا إلى مبدأي اإلنسانیة والحیادوضعھم القانوني

 
 الحضریةي البیئاتالعنف ف

 التي یمكن الحؤول دونونحن نقر أن العنف یمثل السبب الرئیسي للوفاة واإلصابات والمعاناة البشریة
 تتفاقم فیھا البا ماغ التيویشكل العنف تحدیا خاصا في المناطق الحضریة. في مختلف أنحاء العالموقوعھا

 السریع، والفقر وعدم المساواة االقتصادیة، وعدم كفایة الخدمات العامة، السكانالمشاكل  بسبب نمو
.وسھولة الحصول على المخدرات واألسلحة

 
ؤولیة األساسیة عن ضمان توفیر ما یكفي من الرعایة والدعم لضحایاونعترف بأن الدول تتحمل المس

 .العنف، ووضع السیاسات واألطر القانونیة التي تھدف إلى منع العنف والتخفیف من حدتھ

ضع برامج شاملة لمنع العنف، وتسھیل إعادة تأھیل الشباب المتأثرین بالعنف من أجل الحؤولقوم بووسن
.التطرف والحد من تعرضھم للمخدرات والجریمةدون تعرضھم للعزلة و



 2007المؤتمر الدولي الثالثون
30IC/07/5.2

3

لتنوع ومكافحة العنصریة والتمییز العنصري وكراھیة األجانبالمحلي لالمجتمعاحترام حشدوسنقوم ب
منفي األنشطة اإلنسانیةقصاء، وكذلك تمكین المتطوعین والشبابوالتھمیش وغیر ذلك من أشكال اال

 الحضریة باالستناد إلى الخبرة الكبیرة في البیئاتیف من حدتھ، خاصةمنع العنف أو نزع فتیلھ أو التخف
.التي تتمتع بھا الجمعیات الوطنیة

 األمراض الناشئة والمتكررة وغیرھا من التحدیات في مجال الصحة العامة

یرھا مننفلونزا البشریة والسل والمالریا وغإنفلونزا الطیور واإلنسلم بأن فیروس نقص المناعة البشریة و
وإن انخفاض قدرة البنیة.األوبئة وأخطار الصحة العامة تھدد األفراد والمجتمعات في مختلف أنحاء العالم

، فضال عن التغییر الدیموغرافي،تكّیفالتحتیة للصحة العامة في العدید من البلدان وقدرتھا على ال
ما یترتبالغذائي وسوء التغذیة وونواحي القصور في مجالي المیاه والصرف الصحي، وانعدام األمن

  على زیادة معدالت االعتالل والوفیات، كلھا عوامل تؤدي أیضا إلى تفاقم ھذه الكارثةعلیھا من عواقب
.خاص على أفقر الفقراءھا بشكلتأثیرو

ینونؤكد على ضرورة وضع خطط وطنیة في مجال الصحة مع إشراك الجمعیات الوطنیة، وإدراج تمك
 المتضررین السكان جمیعشمالن وتنفیذھا یة الخطط المتضررة لضمان أن برمج والفئاتالمتطوعین

والمستضعفین، مثل األشخاص المصابین بفیروس نقص المناعة البشریة، والمجتمعات المعرضة لخطر
األمراض الناشئة والمتكررة، وضحایا االستغالل الجنسي واالتجار بالبشر وغیر ذلك من أشكال العنف،

 .السجناء السابقین واألطفال الیتامىو

 بضرورة حصول ھؤالء المستضعفین على الرعایة الصحیة األساسیة دون تمییز، فضال عن األدویةقرنو
 بالدم یمثل والمجانيوإن الحصول على الدم المأمون من خالل التبرع الطوعي.واللقاحات الضروریة

.ذلكھدفا أساسیا من أھداف الصحة العامة وسیظل ك

توفیر الخدمات الطبیة لكل فرد ھو بحاجة إلیھا بغض النظر عن وضعھ القانونيكما نؤكد على أھمیة
. الالزمةبالحمایةعلى ضرورة تمتع ھذه الخدماتو

 الصحة العامة والمیاهبما في ذلك(ج الصحة العامة كجزء ال یتجزأ من إدارة الكوارث الفّعالةرسندإنناو
).لعامةمكافحة األوبئة وحاالت الطوارئ المتعلقة بالصحة اوالصرف الصحي و

 البشریةالسل وفیروس نقص المناعة  مسألتيونعترف بأن نھجا شامال للصحة العامة یجب أن یعالج
.لسجناء السابقینالضروریة لمتابعةالخطار الصحیة في السجون، بما في ذلكوغیرھما من األ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

:ھذه التحدیات، سنقوم بما یليكافة ولتذلیل

 والموارد تبعا لذلك؛شغیلیةتعزیز قدرتنا الت  -
 علىھیئات مساعدة للسلطات العامة في المجال اإلنسانيك دور الجمعیات الوطنیةتعزیز -

؛جمیع المستویات
ال سیما( المحلي والمتطوعیناالستفادة من قاعدة الجمعیات الوطنیة المتمثلة في المجتمع  -

 المستضعفة والعمل من الداخل، ال سیما المحلیةا على المجتمعاتیللتأثیر إیجاب)الشباب
.في حاالت لیست في متناول السلطات العامة

 في مختلف أنحاء العالم؛ وأفضل ممارساتھااالستفادة من خبرات مختلف مكونات الحركة  -
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قانون الدولي ذات الصلة واحترامھا مثل القانون الدولي اإلنسانيتعزیز معرفة أحكام ال  -
.والقانون الدولي لحقوق اإلنسان وقانون الالجئین

وفقا للمبادئفي تصرفھا دوما ،االستناد إلى القدرة الفریدة التي تتمتع بھا مكونات الحركة  -
كسب ثقة الجمیع من أجل الوصول إلى المحتاجین؛على ،األساسیة

تكثیف التفاعل في تنفیذ العملیات والشراكات فیما بیننا، نحن أعضاء ھذا المؤتمر، ومع  -
 .المؤسسات األخرى كلما كانت ھناك فائدة واضحة للضحایا والفئات األشد ضعفا

ونحن نتفق على أن عملنا معا ینبغي أن یكون قابال للقیاس، مع التحلي بالشفافیة لدى العمل على المستوى
ویوافق االتحاد الدولي واللجنة الدولیة للصلیب. من خالل تبادل المعلوماتلوطني وعلى الصعید الدوليا

األحمر على دعم الجمعیات الوطنیة في عملھا، بما في ذلك من خالل تمثیل مصالحھا وشواغلھا على
. لتسھیل ھذه المھام المعرفةالصعید الدولي، وتوفیر ما یلزم من آلیات تقاسم


