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 قرار 
 قوة اإلنسانية

 
 إّن المؤتمر الدولي الثاني والثالثين للصليب األحمر والهالل األحمر 

 
الخمسين العتماد المبادئ األساسية لحركة الصليب األحمر والهالل األحمر، موضوع  إذ يحتفل بالذكرى

باألهمية  للصليب األحمر والهالل األحمر (المؤتمر الدولي)، ويعترف المؤتمر الدولي الثاني والثالثين
 لهذه المبادئ،  المستمرة

 
الرئيسية  تطلعاتهبشأن  الدولي وجهات النظر التي أُعرب عنها أثناء المؤتمر إذ يأخذ في االعتبارو

والخدمات الحصول على المساعدات  وضمان ةوالحفاظ على السالم، ومواجهتهالعنف  منعأي  -الثالثة
 الصمود،القدرة على اإلنسانية، والحد من مخاطر الكوارث وتعزيز 

 
تحقيق هذه إلى  اً سعيالدولي لمؤتمر في ان ومراقبالعضاء واألها كثيرة التي قدمالتعهدات الب وإذ يرحب

 الثالثة، التطلعات
 

ها الدول ومكونات الحركة الدولية للصليب األحمر والهالل تتخذاالتدابير التي بمع التقدير  حيط علماً وإذ ي
 9 رارالمؤتمر الدولي الحادي والثالثين والتعهدات المرافقة لها، عمالً بالقتنفيذ قرارات من أجل األحمر 

للصليب األحمر اللجنة الدولية  الذي أعدتهمتابعة بتقرير ال وإذ يرحب، الحادي والثالثينللمؤتمر الدولي 
لجمعيات الصليب األحمر والهالل األحمر (االتحاد الدولي) االتحاد الدولي بالتعاون مع نة الدولية) (اللج

 التقدم المحرز،بشأن 
 

 "،ىالرؤبلورة  فضاءاإلنساني: العمل  حولنتائج "الحوار ب التقديرمع  وإذ ينوه
 

والتعهدات المعتمدة في المؤتمر القرارات  العمل بموجبعلى  الدولي جميع أعضاء المؤتمر حثي -1
م إلى الرامية إلى تحسين التفاعل والشراكات بينه مفي جهودهخالله على أنفسهم ها والتي قطع

 أقصى حد ممكن؛
تنفيذ للتقدم المحرز في  2017 سنةفي استعراض إلى إجراء  الدولي جميع أعضاء المؤتمر دعوي -2

إلى تنفيذها بشأن رير اتق رفع، وخالله قُطعتالتي  تعهداتالعن  فضالً الدولي قرارات المؤتمر 
 ؛2019 سنةفي الثالث والثالثين لمؤتمر الدولي ا

الثالث والثالثين إلى المؤتمر الدولي  تقريراً  يرفعااللجنة الدولية واالتحاد الدولي أن  من طلبي -3
الثاني الدولي  المؤتمر الصادرة عنتعهدات القرارات وللالدولي أعضاء المؤتمر  تطبيقبشأن 

 ؛والثالثين
(اللجنة  للصليب األحمر والهالل األحمرواللجنة الدائمة  الدولي جميع أعضاء المؤتمر عيشجّ  -4

 فضاءاإلنساني: العمل  حولالحوار ب" الخاص" لألفكار "الرسم البياني استخدامعلى  الدائمة)
فعالية على مزيد من البعمل من أجل إنجاز اللهام اً حيوياً لإلمصدربوصفه "، ىالرؤبلورة 
 ؛ المحلي والعالمييين المستو

 .انعقادهتاريخ تحدد اللجنة الدائمة مكان و، 2019 سنةعقد مؤتمر دولي  قرري -5
 
 
 
 


