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األنشطة  رفع مستوى طريق عنالصمود  على القدرة تعزيز
 القانونية األطر وتعزيزالمحلية 

 
 )ه لجنة(ال

 
 األهداف

 
 -الصمود  على القدرة تعزيزة حول هامال يعضامومن الاثنان يُناقش فيهما جلستين  في) ه( اللجنة جتمعست

حاالت  مواجهةمن أجل  القانونية األطر وتعزيز ،المحليواألنشطة على المستوى  التنظيم مستوى رفع
 هذين من واحدٍ  على جلسة كل ستركز المطروحة، القضاياكبر عدد  ضوء فيو .الطوارئو الكوارث

 .الموضوعين
 

تعزيز المليار من أجل  تحالف الصمود و القدرة على األولى حول جلسةالبنود جدول أعمال وستتمحور 
، وتقديم تحالف بهذا ال تعلقت قضايا مناقشةفيها المجال ل لمشاركينلتهيئ ، وس(1BC)الصمود القدرة على 

الصمود"  تعزيز القدرة على المليار من أجلتحالف وتجدر اإلشارة إلى أن دعم " .دعمهمن أجل  تعهدات
 األفراد قدرة بتعزيز األحمر والهالل األحمر الصليب لجمعيات الدولي التحادمن ا طوعي التزام هو

على مدى  "الكوارث مخاطر من للحد سينداي إطار" مع يتماشى بماالمحلية على الصمود  والمجتمعات
 فييمكن فيه للناس  عالم خلقالمليار إلى  تحالف  يهدفو .2030حتى عام  2015الممتدة من عام  الفترة

 هذه نحووكانطالقة  .المتزايدة الضعفمواطن و لمخاطرا مواجهة في والنماء البقاء ات المحليةمجتمعلا كل
من أجل  والشركاء المحلية المجتمعات، 2025 عام بحلولفإن هذه المبادرة الجديدة ستحشد،  الرؤية،

 الةفعَّ  خطوات تخاذال - الدخل والمنخفضة والمتوسطة المرتفعة البلدان في - شخص مليار وإلهام شراكإ
0Fالصمود على قدرتهم لتعزيز

 التحالف على قائم نموذج استخدام وسوف تساعد المجتمعات المحلية على ،1
 الموارد من االستفادةو القانونية، هموالتزامات همحقوق فهمووتحديد قدراتهم،  المدنية، المشاركة لتعزيز
األسر المعيشية محلية من أجل  حمالت وتنظيم الجماعية، القرارات اتخاذ وتسهيل والخارجية، المحلية

 نهج فهي .والسالمة لصحةفي مجالي ا المخاطر من للتخفيف محلية حلول وإيجاد الصغيرة، واألعمال
 المدني، والمجتمع المتحدة، واألمم ،الحكومات، إنما أيضاً وحده األحمر صليب، ال ينخرط فيه اللشراكةل

 .األكاديمية واألوساط الخاص، والقطاع
 

 الكوارث حاالت لمواجهة القانونية األطر تعزيز فيالمحرز  التقدمالفرص وتعالج الثانية، فس جلسةأما ال
تسهيل وتنظيم إرشادات " تنفيذب ما يتعلقفي اآلن حتىالمحرز  لتقدمل تقييمإجراء  ذلك وسيشمل .والطوارئ
على النحو الذي  ،"حاالت الكوارث في على الصعيد المحلي الدولية لإلغاثة واالنتعاش األولي المساعدات

المتاحة  فرصالو للنجاح الرئيسية لعواملمع مالحظة ا ،2007 عام فيثالثون ال الدولي المؤتمراعتمده 
 الكوارث، مخاطر من الحد تعزيز في المحلي القانون دور . وستتطرق الجلسة أيضاً إلىوالتحديات المتبقية

أخيراً، فإنها و .الكوارث مخاطر من للحد سينداي إطارضمن  الصلة ذات بااللتزامات تعلقي فيما سيما ال
 تدريب بتعزيز المتصلة ليمحال القانون فيالموجودة  الثغراتالمعنية ب نتائجال على الضوء سلطست

 .يهميدأعلى  األولية اإلسعافات وتقديم األشخاص العاديين
                                                 

وتتعافى  لهاشدائدها وتتصدى آثار المعرضة لألزمات أن تتكهن بها وتحّد من المحلية لألفراد والمجتمعات بها يمكن ية التي كيفهو ال: صمودال 1
 طويلة األجل.بطموحاتها دون المساس ، منها
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 والمقرر الرئيس

 
 
 صمودالتعزيز القدرة على ل المليار من أجتحالف : األولىالجلسة   -أ
 

 .اإليراني األحمر الهالل جمعية رئيس ،ظيائي محسن أمير سيد د :الجلسة رئيس
 

 األحمر الصليب - الدولية عملياتالمعني بال لرئيساألول ل نائبال بروكس، هارولد :المقرر
 .األمريكي

 
 

 والطوارئ الكوارث حاالتمن أجل  القانونية األطر تعزيز: الثانية الجلسة) ب
 

 .اإليطالية المدنية الحمايةإدارة  رئيس ،السيد فابريسيو كورسيو :الجلسة رئيس
 

 السيد روبرت كويسيغا، األمين العام للصليب األحمر األوغندي :مقررال
 

 يةتوجيهأسئلة 
 

 :)همعروضتقديم من  أعضاء الفريقتُوجه بعد انتهاء ( جنةفي الل لمشاركينمن أجل ا لنقاشل أسئلة
 

 الصمودتعزيز القدرة على المليار من أجل  تحالف : الجلسة األولى  - أ
 

القدرة على  تعزيزدعماً ل القطاعات متعدد ناجح تعاون لبناء األمر يتطلبهالذي  ما •
 الصمود؟

تعزيز مجال  في استثمارات مستديمة ضمانل استخدامها نايمكن التي النماذج هي ما •
 ؟واألطراف المعنية المصلحة أصحاب مختلف بينالصمود فيما على القدرة 

 باستخداموالتعجيل به، األثر لمضاعفة  استخدامها يمكن التي االستراتيجيات هي ما •
 نهوج تتكرر ذاتياً وتعمل بأسلوب "افعلها بنفسك"، وتتسم بانخفاض التكلفة؟

، التي يمكن أن نسترشد بها على أفضل نحٍو في عملنا بسيطةال ثالثةالالمبادئ  هي ما •
 القدرة على الصمود؟مستوى على رفع 

 
 

 والطوار الكوارث حاالتمن أجل  القانونية األطر تعزيز: الثانية الجلسة  -ب

 
ستجابة اال وإجراءات قواعد وضعالمحرز بشأن  التقدموتيرة التعجيل ب يمكننا كيف •

 لكوارث؟ا لمواجهة الدولية
 من حدلل القانوني اإلطار مناستخالصها  األخرى لبلدانل يمكن التي الدروس هي ما •

 بلدكم؟في  الكوارث مخاطر
 اإلسعافات وتقديم التدريبنا أن تعزز، على أفضل وجه، وسياسات القوانين يمكن كيف •

 األولية؟
 تعزيزعلى أفضل وجه، في  ،المساهمة الدولي واالتحاد الوطنية لجمعياتل يمكن كيف •

 ؟نواحيال هذه في القانونية األطر
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 تفاصيل مفيدة

 
 .الدولي للمؤتمر الرسمية اللغاتستتوفر الترجمة الفورية لكلتا الجلستين في جميع 

 
داخل ] وقتال[الساعة  في ديسمبركانون األول/ 9المليار في يوم  تحالف جلسة  عقدالجلسة األولى: ستُ 

 .]القاعة[قاعة 
 

كانون  9في يوم  والطوارئ الكوارث حاالتمن أجل  القانونية األطر تعزيز جلسة عقدالثانية: ستُ  الجلسة
 .]القاعة[داخل قاعة ] وقتال[الساعة  في ديسمبراألول/

 
 للعمل الرسميةالوثائق المرجعية 

 
 لجلسة األولى:ل مرجعيةال وثائقال
 

الصمود (تجدونها متاحة عبر الرابط: تعزيز القدرة على المليار من أجل  تحالف  عن معلومات •
coalition-billion-https://www.ifrc.org/one؛( 

صمود ال مستويات بشأن مناقشة ورقة - ودالصمتعزيز القدرة على المليار من أجل  تحالف  •
(تجدونها متاحة عبر الرابط: 

paper.pdf-https://www.ifrc.org/global/documents/secretariat/201503/1bc.( 
 
 :لجلسة الثانيةل المرجعية وثائقال
 

 :الرسمية وراقاأل
 من والحد ،كوارثمواجهة الل القانونية األطر تعزيزيتضمن معلومات أساسية بشأن  تقرير •

 )؛2015( األولية واإلسعافات ،المخاطر
 ).2015( الكوارث مخاطر من والحد القانونبشأن  مرجعيةقائمة فحص  •

 
 :إضافيةمعلومات أساسية 

 الدولية لإلغاثة واالنتعاش األولي المساعداتتسهيل وتنظيم إرشادات " تنفيذ عن مرحلي تقرير •
 )؛2015( "حاالت الكوارث في محليعلى الصعيد ال

نُقِّحت في عام ( مكتبية دراسة: لكوارثمواجهة ال الدولية ستجابةتتعلق باال قانونيةوقضايا  قانون •
 ؛)2015

 )؛2014( متعددةشارك في إعدادها أقطار  دراسة: الكوارث مخاطر من للحد الالفعَّ  القانون •
 ).2015األنشطة المنقذة للحياة ( وحماية تعزيز: األولية واإلسعافات القانون •

 
عبر الرابط:  متاحةالثانية ستكون  جلسةالخاصة بال ضافيةوالمعلومات األساسية اإل الوثائق جميع

www.ifrc.org/dl_32ic. 
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