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١مشروع القرار رقم

اعتماد إعالن
معًا من أجل اإلنسانیة

بین اللجنة الدولیة للصلیب األحمروثیقة تم إعدادھا باالشتراك
واالتحاد الدولي لجمعیات الصلیب األحمر والھالل األحمر

 

٢٠٠٧ نوفمبر/ تشرین الثاني١جنیف،
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 ١مشروع القرار رقم
 

 اعتماد إعالن معًا من أجل اإلنسانیة
 
 

 ،")المؤتمر("إن المؤتمر الدولي الثالثین للصلیب األحمر والھالل األحمر
 

 باآلراء التي تم التعبیر عنھا أثناء المؤتمر بشأن اآلثار اإلنسانیة للتحدیات الكبرى التيإذ یحیط علمًا
 تواجھ العالم الیوم،

 
 في مواجھة ھذه التحدیات،على أنفسھم المشاركونقطعھا  بالتعھدات الكثیرة التيوإذ یرحب

 
 تنفیذًا١ركة الدولیة للصلیب األحمر والھالل األحمر بالتدابیر التي اتخذتھا الدول ومكونات الحوإذ ینّوه

والتعھدات، وذلك" الكرامة اإلنسانیةةحمای" وإعالن٢٠٠٣لكل من جدول أعمال العمل اإلنساني لعام
 بتقریر المتابعة الذي أعدتھ اللجنةوإذ یرّحب للمؤتمر الدولي الثامن والعشرین،١عمًال بالقرار رقم
 واالتحاد الدولي بشأن التقدم المنَجز،)اللجنة الدولیة(حمرالدولیة للصلیب األ

 
 الصادر عن المؤتمر الدولي الثالثین؛"معًا من أجل اإلنسانیة" إعالنیعتمد -١
 

، على العمل معًا من أجلممنھ  جمیع أعضاء المؤتمر، وفقًا لسلطات ومھام وقدرات كٍلیشّجع -٢
 نسانیة للتحدیات التي تناولھا اإلعالن؛عن اآلثار اإلتخفیف المعاناة الناجمة

 
 جمیع أعضاء المؤتمر على إدراج القرارات المعتمدة في المؤتمر والتعھدات المقطوعةیحث -٣

ھم الرامیة إلى تعظیم التفاعل والشراكات فیما بینھم وكذلك مع األطراف األخرىخاللھ في جھود
 على الصعید الدولي واإلقلیمي والمحلي؛

 
إلى إبالغ اللجنة الدولیة واالتحاد الدولي بالتدابیر المتخذة والتقدم جمیع أعضاء المؤتمریدعو -٤

 تعھداتھم؛ ، فضًال عنالمنجز بشأن تنفیذ اإلعالن والقرارات الصادرة عن المؤتمر
 

نإلى المؤتمر الدولي الواحد والثالثی  من اللجنة الدولیة واالتحاد الدولي أن یقدما تقریرًایطلب -٥
 بشأن متابعة أعضاء المؤتمر للقرارات والتعھدات الصادرة عن ھذا المؤتمر؛

 
في القرار)٢٠١٨-٢٠٠٨( باعتماد الحركة الستراتیجیتھا المتعلقة بإعادة الروابط العائلیةیرّحب -٦

 سلطات الدول أن تجدد التزامھا بدعم أنشطة البحثویناشد ٢٠٠٧لمجلس المندوبین لعام xرقم
عن المفقودین التي تقوم بھا مكونات الحركة في ضوء االستراتیجیة، وال سیما من خالل تعزیز
قدرة الجمعیات الوطنیة على االستجابة حینما ینفصل الناس عن أحبائھم أو یفتقرون إلى أخبارھم

حاالت العنف، أو الكوارث الطبیعیة أو تلك التي یصنعھانتیجة للنزاعات المسلحة، أو غیرھا من
 اإلنسان، أو تنقالت السكان أو غیرھا من الحاالت التي تقتضي استجابة إنسانیة؛

 
  

والجمعیات")اللجنة الدولیة"المشار إلیھا ھنا بـ(للجنة الدولیة للصلیب األحمر تتكون الحركة الدولیة للصلیب األحمر والھالل األحمر من ا1
واالتحاد الدولي لجمعیات الصلیب األحمر والھالل األحمر")الجمعیات الوطنیة"المشار إلیھا ھنا بـ(الوطنیة للصلیب األحمر والھالل األحمر

 .جمیع المكونات المذكورة آنفًا"الحركة"ھذه الوثیقة، یشمل مصطلحوعلى امتداد").االتحاد الدولي"المشار إلیھ ھنا بـ(
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-٢٠٠٦لفترة األعوام  وزع استراتیجیتھ العالمیة بشأن الصحة والرعایة أن االتحاد الدوليیالحظ -٧
وفي مناسبات یة في إطار جمعیة الصحة العالمیة على الدول األعضاء والجمعیات الوطن٢٠١٠
 أن ھذه الوثیقة سوف تزید من قیمة الشراكات الرامیة إلى مواجھة التحدیاتویتوقعأخرى،

 المتعلقة بالصحة العامة، بما في ذلك تلك التي حددھا ھذا المؤتمر؛
 

لقانون الدولي اإلنساني ا للجنة الدولیة على الدراسة التي اضطلعت بھا بشأنعن تقدیره یعرب -٨
القانون الدولي اإلنساني وتحدیات النزاعات المسلحة"العرفي وعلى التقریر الذي قدمتھ عن

 اللجنة الدولیة إلى مواصلة تحلیل التحدیات الراھنة والبازغة وتشجیع التفكیرویدعو،"المعاصرة
 وإجراء المشاورات بشأن ما یتم تحدیده من قضایا؛

 
األعضاء على مواصلة وتكثیف جھودھم الرامیة إلى تنفیذ جدول أعمال العمل جمیعیحث -٩

 :اإلنساني بوصفھ إطار عمل شامل ومالئم لمعالجة ما یلي
 

في النزاعاتالمعاناة الناجمة عن التشتت العائلي والمأساة المتواصلة لألشخاص المفقودین•
المسلحة وغیرھا من حاالت العنف؛

توفر غیر المراَقب لألسلحة وإساءة استخدامھا في النزاعات المسلحة؛التكلفة اإلنسانیة لل•
خطر الكوارث وتأثیرھا وتحسین آلیات التأھب والمواجھة؛•
 . واألمراض المعدیة األخرى وتأثیرھا على األشخاص المستضعفین وفیروسھخطر مرض اإلیدز•

 
 
 


