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 2017جملس املندوبني 

 العمل حلقةتقرير عن 

عداد   الس ياسات املتعلقة ابلكوارث واملناخ عند وضعالقيادة روح تعزيز الصمود: التحيل ب برانمجا 

  

 الكرييبايتالصليب الأمحر  ةرئيس مجعي ،Martin Tofinga: الرئيس

 الصليب الأمحر الكندي ةمجعي ،لس ياساتاب كبرية معنية ةمستشار  ،Sharonya Sekhar: املقررة

 موجز  )أألف(

ن ما حققناه من جناح، كجمعيات  بكثري عندما يتعلق الأمر بتعزيز القوانني  يتجاوز ذكلا نولكن طموح  ،مشجعلهو أأمٌر  ،ةوطنيا 

يُعد  ،وجه اخلصوصعىل  ، املناختغرّي  أأن ى . ونر الأوليةن الكوارث والتكيف مع تغري املناخ وال سعافات أأ والس ياسات اذلكية والفعاةل بش

حلاحا اليت جيب ة نسانيمن القضااي ال    .خلطة تعزيز الصمودا وحمراك رئيس ي   ،معلها قطاعاتلك تتصدي لها احلركة عرب  أأنالأكرث ا 

ن  كجهات مساعدة ،من مسؤوليتناو  .واردمو  اوقت   يتطلباملناخ تغرّي الكوارث و  مواهجةات س ياسجمال يف  ترس يخ دوران القيادي ا 

نقاذ الأرواحالتغيري اذلي  لتطبيقن نس تخدم هذا السبيل أأ  ،تناحلكوم   ،كجهات مساعدةدوران  علينا أأن نعزز ،تحقيق النجاح. ول من شأأنه ا 

لهيااليت حنتاج  والأدةليف تطوير البياانت  وأأن نستمثر ،املنارصةهماراتنا يف جمال  أأن نصقلو   ،ةنقمي رشااكت جديدأأن و  ،ليك نكون مقنعني ا 

 .اس تخداما اكمال، لصليب الأمحر والهالل الأمحرادلويل ل  ؤمتر ، وعىل الأخص املالعاملية  والتعهداتنس تخدم املؤمترات أأن و 

 ةرئيس يمواضيع نقاش و ة مالحظات عام (ابء)

ل س امي ابلنظر  ،ورضورهتا امللحة  خطة الصمودوضع عىل الوطنية  امجلعيات اليت تعلقها مهيةلأ اب ،العملة طوال حلق ،شعور قوي ساد

ىل  سواء يف براجمنا أأو يف الرتوجي لقوانني  ،ةقوية قيادة تغري املناخ اليت نشهدها ابلفعل. واكن هناك أأيضا اعرتاف مبسؤوليتنا عن ممارس أ اثرا 

 .الأقرانللتبادل بني  فعليةة فرص ، مما ميثلةيف س ياقات خمتلف املشرتكة  العديد من التحدايت الوطنية وتواجه امجلعياتوس ياسات أأفضل. 

 املسائل التوجهيية بشأأنالنقاط الرئيس ية اليت أأثريت  (جمي)

نناختيل  :1السؤال التوجهيي    أأحناءاعمتدت احلكومات يف البدلان يف مجيع  ،مدي الس نوات العرش املاضية . وعىل2030 س نة ال ن يف أأ

الصمود. وقد لعبت مجعيات الصليب الأمحر والهالل الأمحر الوطنية دورا عىل  دعام للقدرة التصممي وفعاةلة العامل قوانني وس ياسات حس ن

 بشلك حصيح؟ هفعلنا اذلي  ماو ؟ ذكل حققناكيف ف . يف هذا اجملال حموراي للغاية
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 حتقيق هذا احلمل يتطلب ما ييل: أأناملشاركون  ورأأى

هداف الأ عىل بلوغ  قيادهتا وعزم ،الصمودعىل  القدرة يف جمال تعزيزمشولية  برامج وأأن تضع عىل امجلعيات الوطنية أأن متارس تأأثريا قواي

الالزمة  املهارات اكتساهبا و  ومذكرات التفامهالقوانني والس ياسات أأسايس يف اعامتد بدور . وعلهيا أأيضا أأن تضطلع الس ياساتاحملددة يف 

نسانية الفعليةبلوماس يبأأنشطة ادللالضطالع   .ة ال 

الالزمة دلمع  الادةل بغية توفري ،ملس توي العامل اب وانهتاء  احمليل ى س تو امل من انطالقا  ،ع البياانتمج يف جمال كبريةهجودا علينا أأن نبذل 

 القضااي. أأمهمن أأجل حتديد  اجملمتعات احملليةالعمل الوثيق مع فضال عن  ،أأنشطتنا يف جمال املنارصة

 ،والتحالفات الرشااكتأأكرث تنوعا من أأكرب و ة مجموع ها. كام يتعني علينا أأن نقميرش ن و  القواننيدلمع تنفيذ القوانني  معلية سنتجاوز ن  علينا أأن

 مني( واملنظامت اجملمتعية.أأ رشاكت الت أأيوالبحثية والقطاع اخلاص )  ةالأاكدمييمبا يف ذكل مع اجلهات احلكومية الفاعةل وكذكل مع املؤسسات 

كرب 2السؤال التوجهيي    أأنوكيف ميكننا  املتعلقة ابلقدرة عىل الصمودالقوانني والس ياسات  يف وضعتقدم لل  نواهجهااليت  املشالك: ما يه أأ

 نعاجلها؟

 الوزارات/هناك مسأأةل تعارض املصاحل بني  ،الكوارثمواهجة  وس ياسات يف جمالقوانني العقبات الرئيس ية اليت حتول دون اعامتد  من مجةل

ىل الوع  ابلقوانني والس ياسات القامئة )مبا يف ذكل داخل  ،مس توايت احلكومةخمتلف  ونقص ال رادة ( نفسهاالوطنية  امجلعياتوالافتقار ا 

ىل املاطر املس تقبل. الس ياس ية للتصدي خمل  والعنف القامئ عىل النوع الاجامتع العنف اجلنيس  خماطر علومات اليت تسمح بفهمكام أأننا نفتقر ا 

 .ملاكحفته س ياسات رمسبورضورة التصدي هل يف حالت الكوارث 

والرتكزي  ،والطابع العلم  للمعلومات الرئيس ية ،الكبري لهذا املوضوع  التس ييس ميثل ،تغري املناخب  ابلقوانني والس ياسات املتعلقةوفامي يتعلق 

احلرارة، واملاء والرصف  الأخرى )مثل الطوارئ الصحية النامجة عن ارتفاع درجات  تداعيات تغري املناخالرتكزي عىل الكوارث بدل من عىل 

 .عقبات أأساس ية حتول دون اعامتدها وما ا ىل ذكل(الصح  

قناع واضع  الس ياسات  يفالرئيس ية  املشلكة تمكن ،الأوليةال سعافات قوانني وس ياسات يف جمال ابعامتد وفامي يتعلق  ، وما ةأأولوي ابأأهنا 

من انطباع بتضارب املصاحل، وغياب  (الأوليةال سعافات عىل  لتدريبقاء ال أأجوراتلق  امجلعيات الوطنية  مثل)تويح به بعض املامرسات 

 معايري دولية يف جمال ال سعافات الأولية.

اليت متثلها املزااي النسبية عىل  تعمتد هُنُجا يف جمال املنارصةو  ،وتوعية   ،تعبئة س ياس ية واجامتعية قويةهذه املشالك عىل  يتطلب التغلبو 

 اجملمتعات احمللية. ووجودان يف عالمتنا

 القادم ؟( يف املؤمتر ادلويل 3و ) ،الصعيد العامل عىل  (2) ،الصعيد الوطينعىل  (1ما يه ال جراءات املطلوبة: ) :3السؤال التوجهيي  

العديد من عىل  الكوارث )ابلعامتدمواهجة قانون جمال ن تعزز مسعتنا كخرباء تقنيني يف أأ ينبغ  للجمعيات الوطنية  ،الصعيد الوطين عىل

ن أأ و للجمعيات الوطنية ادلعوة الترشيعية وادلور املساعد  يف جمالن تنشئ جلاان داخلية متعددة التخصصات أأ و  ،(ادلويل أأدوات الاحتاد

 .(القوانني سنة القطاع اخلاص يف معلي ا رشاك من قبيلمتنوعة ) رشااكت تقمي

مواهجة قانون عىل  التدريبينبغ  توفري و  ،هتاوليس جمرد صياغالقوانني  تنفيذ عىلتعمل احلركة  أأنينبغ   ،الصعيد العامل  وعىل

 .الأقرانالتدريب بني هنج  زايدة تطبيقوينبغ   ،مجيع املس توايتعىل  الوطنية للجمعيات واملنارصةالكوارث/املناخ 

 مشاركةن نكفل أأ و  ،لتقارير املرحليةا املرتبطة ابل جنازات املعروضة يف اتتوقعال  ندمع تعزيز أأنسيتعني علينا  ،املؤمتر ادلويل القادمويف 

قلمييالتعهدات الوطنية  نشجعن أأ و  ،من ادلول وامجلعيات الوطنية الأكفاءاخلرباء  أأحد  ميثل املناخ تغرّي  وملا اكنهذه املسائل.  من أأجل ةوال 

نه ،اليت نواهجهاة نسانيأأمه التحدايت ال    .أأعامهليضعه يف صدارة جدول  أأنينبغ  للمؤمتر القادم  فا 
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 الاس تنتاجات والتوصيات ( دال)

وعلينا أأن نواصل الوحيد ".  سبيلنابل هو -أأولويةتغري املناخ ليس جمرد ل لكوارث و الصمود لعىل  القدرة تعزيزن "ا  ف ،وكام قال الرئيس

ىل تعزيز  انسارم  السع  يف حيث  ،ةالأولي املناخ وال سعافات الكوارث وتغرّي  واهجةمب القوانني والس ياسات املتعلقةلبلوغ أأهدافنا الرامية ا 

 يواصل مؤمتران ادلويل دمع هذه العملية. أأنتصدي جممتعاتنا لهذه القضااي. وجيب ة لتغيري كيفية فعالي الأدواتأأكرث  ا منبعض   متثل أأهنا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


