
  دعم القدرة الوطنية علي تقديم المساعدة في الشؤون اإلنسانية و اإلنمائية وحماية المستضعفين
  

  ، الصادر عن المؤتمر الدولي السادس والعشرين للصليب األحمر والهالل األحمر٥القرار 
  ، جنيف١٩٩٥ديسمبر /كانون األول ٧-٣

  
  حمر،إن المؤتمر السادس والعشرين للصليب األحمر والهالل األ

إذ يذكر بالمادة الثانية من النظام األساسي للحركة الدولية للصليب األحمر والهـالل األحمـر   
، والتي تقضي بأن تشجع كل دولة إنشاء جمعية، وطنية للصليب األحمر أو للهـالل  )الحركة(

في أراضيها وتعزز تنميتها، وبأن تحترم التزام جميـع عناصـر   ) الجمعيات الوطنية(األحمر 
  ركة بالمبادئ األساسية،الح

اللذين اعتمدهما علي التوالي المـؤتمر   ٢٢و  ٢٥وإذ يذكر أيضا بأهداف ومحتويات القرارين 
تنميـة  "الدولي الرابع والعشرون والمؤتمر الدولي الخامس والعشرون للصليب األحمر بشـأن  

وطنية كمساهمة في تنمية الجمعيات ال"و " المجتمعات الوطنية في سياق الخطط الوطنية للتنمية
  ، وكذلك الوثائق المرجعية المساندة لهذين القرارين،"التنمية الوطنية

وإذ يعترف بالدور األساسي الذي تؤديه جميع عناصر الحركة علي األصعدة المحلية والوطنية 
والدولية لالستعداد للكوارث وأعمال اإلغاثة، وكذلك مجموعة برامج الخدمات والتنميـة التـي   

لجمعيات الوطنية علي إدارتها، بخاصة في مجاالت الصـحة والرفاهـة االجتماعيـة    تشرف ا
  والتبرع بالدم،

وإذ يعترف بأن الموارد المشتركة للجمعيات الوطنية تمثل قوة كبري لتحسين أحوال البشـرية  
وتنمية المجتمع المدني، في حين أن العديد من االتجاهات االجتماعيـة واالقتصـادية تضـر    

  حياة الفئات األكثر ضعفا من بين سكان بعض البلدان،بنوعية 
وإذ يعترف مع ذلك بأنه يوجد تفاوت هام بين العدد المحدود نسبيا للجمعيات الوطنيـة التـي   
تتوفر لها قدرات وموارد مالية مهمة من جهة، وغيرا من الجمعيات العديدة التي ال تتوفر لهـا  

  هذه القدرات والموارد من جهة أخري،
يحيط عليما بالوثيقة المرجعية والمناقشات المخصصة لمسألة دعم قـدرة الحركـة علـي    وإذ 

  مساعدة وحماية األشخاص األكثر ضعفا،
  :يطلب إلي الدول أن. ١
تعيد تأكيد والية الجمعيات الوطنية كمنظمات إنسانية مستقلة بـذاتها ومسـاعدة للسـلطات    ) أ(

  احترام القيم اإلنسانية وكرامة اإلنسان، العامة، وكمؤسسات تؤدي دورا خاصا في تعزيز



تعترف بضرورة حفاظ الجمعيات الوطنية علي استقاللها في العمل واسـتقاللها الـذاتي،   ) ب(
لكي تتمكن من العمل وفقا للمبادئ األساسية والقيم التي تسترشد بها، وتحترم حق الجمعيـات  

إن رأت ذلك ضروريا لتحسين سـير   الوطنية في تنقيح نظامها األساسي وفقا للتشريع الوطني
  عملها،

تستخدم علي نحو أفضل طاقة الجمعيات الوطنية كهيئات تقدم خدمات مفيدة خاصـة فـي   ) ج(
لة لصالح المستضعفين، وتعترف بأنـه  مجاالت الصحة والخدمات االجتماعية والمساعدة العاج

يجب أن تجد هذه الجمعيات سبال جديدة لتمويل األنشطة التي تنفذها بالتعاون مـع السـلطات   
  العامة، بما في ذلك نظم السترداد النفقات،

تعترف بالدور المحدد لجمعيتها الوطنية بشأن االستعداد للكوارث وتوفير خدمات البحـث  ) د(
ضمان أن يكون لها دور محدد تماما في إطار الخطة الوطنيـة لالسـتعداد   عن المفقودين، مع 

  للكوارث،
تسهم في خلق شروط مالئمة في بلدانها لتنمية الجمعيات الوطنية تنمية شاملة، بالسـماح  ) هـ(

لها مثال باالستفادة من مزايا مالية وضرائبية أو من أي ترتيبات أخري يعترف لها بمقتضـاها  
  ات ال تستهدف الكسب، وبدورها كهيئات مساعدة للسلطات العامة،بطابعها كمنظم

تساند تطور الشبكة العالمية للجمعيات الوطنية، عن طريق منح موارد ماليـة تتفـق مـع    ) و(
برامج التعاون في سبيل التنمية، للوفاء بحاجات العدد المتزايد للسـكان األكثـر ضـعفا فـي     

  ي حد سواء،الظروف العادية وفي حاالت الكوارث عل
تساند الجهود التي تبذلها جميع عناصر الحركة، وفقا لوالية كل منها، بغية مساعدة تنميـة  ) ز(

  الجمعيات الوطنية،
يطلب إلي جميع عناصر الحركة االستمرار في مساندة تطور شبكات الجمعيات الوطنيـة،  . ٢

بالجهود التي تبـذلها الجمعيـات   وفقا آللياتها التنسيقية المتفق عليها، ويحيط علما مع االرتياح 
بشـأن  ) االتحاد الـدولي (الوطنية واالتحاد الدولي لجمعيات الصليب األحمر والهالل األحمر 

تنمية المؤسسات والموارد والبرامج، وكذلك بالجهود التكميلية التـي تبـذلها اللجنـة الدوليـة     
طالع بـدورها فـي حـاالت    إلعداد الجمعيات الوطنية لالض) اللجنة الدولية(للصليب األحمر 

  النزاع،
يطلب إلي االتحاد الدولي واللجنة الدولية القيام، بالتعاون مع الجمعيات الوطنيـة، بإعـداد   . ٣

قانون نموذجي بشأن االعتراف بكل جمعية وطنية يمكن لهـا أن تتمشـى مـع االحتياجـات     
  الوطنية، وطرحه علي المؤتمر الدولي السابع والعشرين،

لدول المعنية واالتحاد الدولي القيام، بالتعاون مع اللجنة الدولية، بتشجيع إنشـاء  يطلب إلي ا. ٤
وتنمية جمعية وطنية مستقلة في كل بلد، لكي يمكـن لهـا أن تسـتوفي الشـروط النظاميـة      



لالعتراف بها وقبولها الحقا كعضو في االتحاد، وذلك بالنسبة إلي الجمعيات الوطنية التي لـم  
  املة العضوية في االتحاد،تصبح بعد أعضاء ك

يطلب إلي االتحاد الدولي أن يدعم بقوة الجمعيات الوطنية والتعاون بينها، تمشيا مـع روح  . ٥
  خطة عمله المتعلقة باستراتيجية التسعينات،

يطلب إلي الجمعيات الوطنية أن تبحث دوما عن وسائل جديدة لدعم قدرتها علي التعـرف  . ٦
، ولتقاسم خبراتها ومواردها مع الجمعيات الوطنيـة األخـرى،   علي المستضعفين ومساعدتهم

  بحيث تتضاعف قدرة الحركة برمتها إلي أقصى حد،
يرجو من االتحاد الدولي القيام، بالتعاون مع اللجنة الدولية، بتقديم تقرير للمؤتمر الـدولي  . ٧

ذا القـرار، باالسـتناد   السابع والعشرين عن العمل المنجز والتدابير الرئيسية المتخذة لتطبيق ه
  .إلي المعلومات المرسلة من الجمعيات الوطنية والدول

  
  
  
  
  
  
 


