
CD/17/WS1 

 
 

1/3 

عدإد   إلقيادة روح تعزيز إلصمود: إلتحيل ب برانمجإ 

 إلس ياسات إملتعلقة ابلكوإرث وإملناخ عند وضع

 (1حلقة إلعمل )
 

 عرض موجز
 

 إملوضوع يف حملة

إختاذ إدلول يف ظل إخملاطر إملتنامية إليت حتدق ابلعامل بسبب إلكوإرث وإلظوإهر إملناخية إلقاس ية، كيف ميكن أ ن تضمن إمجلعيات إلوطنية 

جرإءإت إللزمة  عيات إلوطنية مس تضعفني وخدمهتم عىل حنو فعال؟ ستنظر حلقة إلعمل إل وىل يف س بل تعزيز إمجل ملد يد إلعون لل لل 

عىل س ياسات إلكوإرث وإملناخ لتحقيق إلنتاجئ عىل أ رض إلوإقع، خاصة للمجمتعات إحمللية وأ ول إملس تجيبني.  تأ ثريهاإملساعد و دلورها 

وس تجري حلقة إلعمل يف شلك جلسة تفاعلية مصممة الس تقاء ممارسات وأ فاكر معلية من مجيع إملشاركني وبلورة رؤية مشرتكة بشأ ن 

 إلصمود.  تعزيز عىل برانمجس بل تعزيز تأ ثريان إمجلاعي 

 معلومات أ ساس ية 

يوإجه إلعامل خطرإ متناميا جرإء إلكوإرث إليت زإدت بفعل تغري إملناخ وتفامقت بسبب إلضعف إملسترشي إذلي إقرتن بتوسع حرضي 

 وإس مترإر إنتشار إلعنف إلقامئ عىل إجلنس وعىل إلنوع الاجامتعي.خارج عن إلس يطرة 

طارويف موإهجة هذه  طار س ندإي للحد من خماطر إخملاطر إحملدقة، قطعت إدلول إلزتإمات صارمة يف إ  إلكوإرث، وأ هدإف  إتفاق ابريس وإ 

دإرة خماطر إلكوإرث وإلتكيف مع تغري إملن   اخ.إلتمنية إملس تدإمة من أ جل تعزيز إلصمود وحتسني إلس ياسات وإملامرسات إحمللية فامي يتعلق اب 

دلمع إدلويل للصليب إل محر وإلهلل إل محر، جددت إدلول دعوهتا للجمعيات إلوطنية لتعرب عن أ رإهئا من أ جل تقدمي إويف س ياق إملؤمتر 

، إعمتد إملؤمتر إدلويل يف دورته إلثلثني أ هدإفا مشرتكة ملعاجلة إل بعاد إال نسانية 2007س نة و  تعزيز إلصمود.لدلول دلى بلورة برانمج 

وتىل ذكل مترير قرإر يدعو فيه إملؤمتر  كل وضع س ياسات متاكمةل ال دإرة خماطر إلكوإرث وإلتكيف مع تغري إملناخ.لتغري إملناخ، مبا يف ذ

ىل مرإجعة أ طر س ياساهتا وتعزيزها لتشمل إلتصدي لظاهرة إلعنف إجلنيس  2015إدلويل يف دورته إلثانية وإلثلثني س نة  إل عضاء إ 

 2003ودعت إدلول دلى إنعقاد لك دورة من دورإت إملؤمتر إدلويل منذ س نة . ثناء إلكوإرثوإلعنف إلقامئ عىل إلنوع الاجامتعي أ  

ىل دمعها يف وضع س ياسات وقوإنني صارمة وفعاةل بشأ ن إلكوإرث. )ويشمل ذكل   قوإنني إال سعافات إل ولية،إمجلعيات إلوطنية إ 

أ ثري عىل إلقوإنني وإللوإحئ إجلديدة إملتعلقة ابلكوإرث يف أ كرث وجتاوبت إمجلعيات إلوطنية مع هذه إدلعوإت من خلل إلت (.2015 س نة

  بدلإ، وعىل إخلطط وإلهنج إملتعلقة ابملناخ يف بدلإن أ خرى. 25 من
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من مرإجعة إلتقدم إحملرز خلل إلعقد إل خري وإلتعرف عىل إلطرق إملمكنة إليت ختول للجمعيات إلوطنية الاضطلع وس متكن هذه إجللسة 

دإرة إلكوإرث ومو  بدورها عىل إهجة أ حسن وجه كعنرص مساعد لمتكيهنا من إلتأ ثري عىل الاستامثرإت وإلقوإنني وإلس ياسات وإخلطط ال 

 لتمتكن يف هناية إملطاف من تعزيز مصود إجملمتعات إحمللية. إخملاطر إملناخية إملتنامية

قصص إلنجاح وإلتحدايت إليت وإهجهتا يف حماوالهتا للتأ ثري عىل وضع  حلقة إلعمل منربإ جيمع بني إمجلعيات إلوطنية إلقرينة لتبادل وس تّوفر

دإرة خماطر إلكوإرث، مبا يف ذكل إل طر إلقانونية إدلإمعة إملتعلقة ابال سعافات إل ولية وخطط إلتكييف عىل إملس تو  ى قوإنني فعاةل بشأ ن إ 

 إلوطين وغري ذكل من إلس ياسات إملتعلقة بتعزيز إلصمود. 

حرإز إلتقدم يف تنفيذ الالزتإمات ذإت إلصةل إليت س تتيح حلكام  قة إلعمل عىل وجه إخلصوص إلفرصة للجمعيات إلوطنية ملناقشة س بل إ 

إلرتوجي لقانون إلكوإرث والاس تفادة من إدلروس إملس تخلصة من صدرت خلل إدلورة إلثانية وإلثلثني للمؤمتر إدلويل، مبا يف ذكل 

دإرة خماطر إلكوإرث وتوفري إمحلاية من إلعنف إجلنيس فعالية " حول إل حباث إجلارية إلقوإنني وإلس ياسات إملتعلقة ابملساوإة بني إجلنسني يف إ 

 وإلعنف إلقامئ عىل إلنوع الاجامتعي أ ثناء إلكوإرث" وحتسني قوإنني وس ياسات إال سعافات إل ولية.

 أ هدإف حلقة إلعمل 

معليات بناء إلصمود وذكل من خلل لتمتكن من تنفيذ  قيادهتا قدرإت تعزيزبلورة رؤية مشرتكة للجمعيات إلوطنية بشأ ن س بل  •

ىل وضع قوإنني وس ياسات فعاةل.   إدلعوة إ 

تقدم إحملرز حىت إل ن من خلل جتارب إمجلعيات إلوطنية، وذكل مع مرإعاة الالزتإمات تبادل إل رإء إليت تقمي عىل نطاق وإسع إل  •

للصليب إل محر وإلهلل إل محر بشأ ن تغري إملناخ وقانون إلكوإرث وإال سعافات إل ولية وإلعنف  إملُتعهد هبا خلل إملؤمتر إدلويل

 إجلنيس وإلعنف إلقامئ عىل إلنوع الاجامتعي.

ن إمجلعيات إلوطنية من الاضطلع بدورها كعنرص مساعد عىل حنو أ فضل لتصبح رشياك مفضل حني إلنظر يف س بل متكّ  •

طار س ندإي للحدو يتعلق إل مر بتنفيذ إالتفاقات إدلولية إلهامة مبا يف ذكل إتفاق ابريس  إلكوإرث، وأ هدإف إلتمنية من خماطر  إ 

 إملس تدإمة.  

من أ جل ضامن وضع أ طر وطنية تعزز إلصمود مبا يكفي أ ثناء إلكوإرث من حيث حتديد س بل دمع إمجلعيات إلوطنية حلكوماهتا  •

 إملساوإة بني إجلنسني وإمحلاية من إلعنف إجلنيس وإلعنف إلقامئ عىل إلنوع الاجامتعي. 

 أ س ئةل توجهيية 

 س تحدد إل س ئةل إلتوجهيية الحقا ولكن جتدون أ دانه عرضا موجزإ عن مرإحل إحللقة. 

طار تفاعيل. س تجري إجللسة مض ىل أ ن تكثف إمجلعيات و ستبدأ  بعرض موجز يقدم إحلقائق إل ساس ية و ن إ  يرشح إحلاجة إ 

إلصمود وممارسة إلتأ ثري يف هذإ إلصدد. وقد يشمل ذكل عرضا تفاعليا وحيواي عن عدد إل شخاص  إلوطنية معلها عىل تعزيز

عىل إملرأ ة وإال جنازإت إليت ميكن ل ول  قبل وإلتأ ثري غري إملتوإزنن إملس ت إملترضرين من إلكوإرث وإخملاطر إملناخية وإلتوقعات بشأ  

 إملس تجيبني حتقيقها. 

ىل مجموعات معل مصنفة حسب ممثلو إمجلعيات إلوطنية.  مجموعات( يرشف علهيا 4إللغات )حوإيل  مث سينقسم إملشاركون إ 

وس يفتتح ميرسو إمجلعيات إلوطنية لك نقاش مضن إجملموعة بعرض موجز عن جتربهتم إلعملية يف هذإ إلصدد ويتبادولن قصص 

ىل إلتناقش  ىل إلتأ ثري عىل إلقوإنني وإخلطط وإلس ياسات، وس ُيدعى إملشاركون إ  إلنجاح وإلصعوابت إليت وإهجهتم مضن مساعهيم إ 

ضافية عن جتارب إمجلعيات إلوطنية وإقرتإحاهتا حول مجمو  عة مصغرة من إل س ئةل. وس ُتوضع هذه إل س ئةل هبدف إس تقاء معلومات إ 
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حرإز إلتقدم يف معلها وقيادهتا عىل مس توى إلقوإنني وإلس ياسات. مث س يقع جتميع نتاجئ نقاشات فريق إلعمل خلل  بشأ ن س بل إ 

 جلسة عامة ميرسة.

 معل رمسية وقرإرإت سابقة جمللس إملندوبني وإملؤمترإت إدلولية وغريها من إلواثئقمرإجع تتعلق بواثئق 

 )3R/15IC/32( شرتك ملنع حدوثه وموإهجتهعىل إلنوع الاجامتعي:إلعمل إمل  وإلقامئإلعنف إجلنيس : 3إلقرإر  •

 )6R/15IC/32( تعزيز إل طر إلقانونية ملوإهجة إلكوإرث وإحلد من إخملاطر وتقدمي إال سعافات إل ولية: 6إلقرإر  •

علن "معا من أ جل إال نسانية :1إلقرإر  •  )1R/07IC/03(  "إمللحق: إ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

http://rcrcconference.org/wp-content/uploads/2015/04/32IC-AR-on-Sexual-and-gender-based-violence_AR.pdf
http://rcrcconference.org/wp-content/uploads/2015/04/32IC-AR6-Legal-frameworks-for-disaster_AR.pdf
http://www.ifrc.org/Global/Governance/Meetings/International-Conference/2007/adopted/declaration-ar.pdf

