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نبذة
اإن الغرض من مرشوع عنارص القرار املقرتح بشأأن "تعزيز العمل الإنساين الاستبايق يف احلركة :سبيلنا للميض قدما" هو تقدمي موجز
للمضمون املمكن للك فقرة ،دون تقدمي مرشوع نص هنايئ .وييل لك فقرة عرض ملسوغاهتا يوحض جدوى اإدراج هذه الفقرة يف القرار.
وتُشاطر هذه الوثيقة للتشاور مع أآعضاء جملس مندويب احلركة ادلولية للصليب ا ألمحر والهالل ا ألمحر من أآجل مجع أآول مجموعة من
التعليقات والتعقيبات ،ومعرفة ما اإذا اكن الهنج املقرتح مقبول وحيظى بتوافق الراء.
يرىج أآخذ ا ألس ئةل التالية يف الاعتبار عند تقدمي تعليقاتمك وتعقيباتمك عىل هذه الوثيقة:
• هل توافقون عىل العنارص املقرتحة لفقرات ديباجة القرار املقرتح ومنطوقه؟
• هل هناك أآي عنارص انقصة أآو عنارص ينبغي ،يف ر أآيمك ،اإدراهجا يف القرار؟
ول يُنتظر يف هذه املرحةل تقدمي تعليقات مفصةل عىل صياغة مرشوع عنارص هذا القرار .وستتاح لمك فرصة التعليق عىل صياغة حمددة يف
مرحةل لحقة ،حاملا يتاح مرشوع القرار ا ألوىل.
مقدمة
وفق ًا للتقرير عن الكوارث يف العامل لس نة  ،2020ترضر أآكرث من  1.7مليار خشص يف مجيع أآحناء العامل ،خالل العقد املايض وحده ،من
الكوارث املناخية واجلوية – فأأصيبوا جبراح وفقدوا منازهلم وس بل عيشهم .وحتدث هذه الكوارث يف لك ماكن .غري أآن درجة التأأثر هبا
تسجل أآعىل مس توايهتا يف البدلان النامية ،ول س امي يف ظروف الزناعات املسلحة والس ياقات الهشة .ومع تقدم العلوم والاستشعار عن
بعد ومعاجلة البياانت ،ميكن التنبؤ ابلظواهر القصوى بدقة مزتايدة .واستناد ًا اإىل عقود من اخلربة يف جمال احلد من خماطر الكوارث
والإجراءات املبكرة ،تس تخدم ش بكة الصليب ا ألمحر والهالل ا ألمحر هذه التطورات لزايدة مشاركهتا يف العمل الاستبايق ،من بني مجةل
أآمور ،من خالل تطوير المتويل القامئ عىل التوقعات ،وهو هنج للعمل الإنساين الاستبايق خيصص المتويل تلقائ ًيا عند بلوغ عتبات التنبؤ
احلرجة حبيث ميكن اختاذ اإجراءات مبكرة متفق علهيا مس بقًا قبل حدوث الصدمة.
اكتسبت الهنُ ج الاستباقية زخام كبريا يف الس نوات ا ألخرية .وإاىل جانب ش بكة الصليب ا ألمحر والهالل ا ألمحر والعمل الرائد اذلي يضطلع
به برانمج ا ألغذية العاملي يف جمال المتويل القامئ عىل التوقعات ،تقوم واكلت اإنسانية أآخرى مثل ش بكة البداية ومنظمة ا ألغذية والزراعة
ومكتب ا ألمم املتحدة لتنس يق الشؤون الإنسانية بمتويل وتطوير أآساليب معل مماثةل .وتتفق تكل اجلهات املعنية عىل أآنه ميكن اس تخدام
البارامرتات التالية لتعريف العمل الاستبايق )1( :هو العمل اذلي جيري حتس ب ًا لتأأثري خطر ،و( )2هيدف اإىل منع أآو ختفيف ا ألثر ،و()3
جيري توقعه بناء عىل تنبؤ و /أآو حتليل تعاوين حلدث يف املس تقبل .وجيري حاليا تنفيذ هنُ ج استباقية يف أآكرث من  60بدلا .ويرافق ذكل
الزتام مزتايد من احلكومات ابلعمل الاستبايق ،كام يتضح عىل سبيل املثال يف قرارات ا ألمم املتحدة اخملتلفة ،ورشاكة العمل املبكر املس تنري
ابخملاطر ( )REAPاليت أآطلقت يف مقة ا ألمم املتحدة للمناخ عام  2019والفرص املزتايدة املتاحة لس تخدام المتويل املنايخ لمتكني العمل
الاستبايق .وتمكل هذه املبادرات العمل ا ألوسع نطاقا اذلي تقوم به ا ألوساط الإمنائية واملناخية لتعزيز متويل خماطر الكوارث يف
النظم احلكومية.
وعىل الرمغ من هذه التطورات املشجعة ،ل بد من بذل مزيد من اجلهود لرتس يخ العمل الإنساين الاستبايق يف النظام الإنساين كحل
حتويل للتصدي للمخاطر املزتايدة .وبناء عىل اجلهود الرائدة الناحجة اليت بذلت يف الس نوات ا ألخرية ،يمتثل الهدف الن يف توس يع نطاق
العمل الاستبايق وتعمميه كهنج معل يف معليات و أآطر اإدارة خماطر الكوارث .ويعين التوسع يف هذا اجملال ختصيص املزيد من المتويل لتوس يع
نطاق الإجراءات الاستباقية حبيث ميكن للمزيد من الناس احلصول عىل املساعدة قبل وقوع الصدمات .ويعين أآيضا توس يع نطاق التغطية
اجلغرافية و أآنواع الصدمات اليت ميكن توقعها ،فضال عن قدرة املنظومة عىل الاس تجابة امجلاعية بطريقة منسقة ،ول س امي يف البدلان
املترضرة من الزناعات أآو عدم الاس تقرار .
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ويتيح اجامتع جملس املندوبني لعام  2021فرصة مناس بة التوقيت للحركة كلك لإعالن الزتاهما بزايدة العمل الاستبايق وتعزيز قدرات
احلركة ومنارصهتا وخرباهتا يف هذا اجملال ،حىت تمتكن من مساعدة الساكن الضعفاء بشلك أآفضل عىل حامية أآنفسهم وس بل عيشهم من
الظواهر القصوى ،مع احلفاظ عىل دورها الرائد يف هذا اجملال وتعزيزه .ويقرتح القرار املقرتح الالزتام يف جمالت تعزيز القدرات ،وتوس يع
نطاق الهنج وتطبيقه للتغلب عىل العقبات احلالية واحملمتةل اليت حتول دون الارتقاء ابلرسعة املطلوبة.
وس يكون القرار املقرتح اإسهاما مناس با وقيام يف قرارات اجمللس املتعلقة "بكيفية معلنا" .وكام بينته مذكرة جملس املندوبني ،هناك حاجة اإىل
رسعة احلركة لضامن التأأثري الفعال وتلبية احتياجات أآشد الفئات ضعفا .وميكن للحركة أآن تسهم اإسهاما كبريا يف احلد من معاانة الفئات
الساكنية الضعيفة وخسائرها بتكييف معلياهتا وإاجراءاهتا حبيث ميكن لها استباق الظواهر الشديدة وختفيف خماطرها.
فقرات ادليباجة

الفقرة  ،1ميكن أآن تعرب عن قلقنا العميق إازاء آاثر الظواهر اجلوية القصوى عىل الفئات الساكنية الضعيفة .وميكن أآيضا بيان الكيفية اليت
سزييد هبا تغري املناخ من هذه الاثر ما مل تُتخذ اإجراءات.
املسوغات :ارتفعت نس بة الكوارث النامجة عن ا ألخطار الطبيعية اليت تعزى اإىل املناخ والظواهر اجلوية القصوى اإىل  ٪83يف عام 2010
(التقرير عن الكوارث يف العامل  .)2020ويؤدي الاحرتار العاملي اإىل زايدة تقلب النظام املنايخ ،مع تسجيل زايدة يف املس توايت القصوى
و أآحياان مس توايت غري مس بوقة ،مع مزيد من العواصف من الفئتني  4و ،5ومزيد من موجات احلر اليت تتجاوز ا ألرقام القياس ية دلرجة
احلرارة ،ومزيد من ا ألمطار الغزيرة مثال .وليس ألشد اجملمتعات ضعف ًا يف مجيع أآحناء العامل سوى قدرة ودمع حمدودين للتعامل مع الظروف
القصوى .وقد اكتشف تقرير الاحتاد ادلويل عن الكوارث يف العامل أآن البدلان العرشين الأكرث ضعف ًا مل تكن من بني البدلان العرشين اليت
تتلقى أآعىل متويل للفرد الواحد من أآجل التكيف مع تغري املناخ.

الفقرة  ،2ميكن أآن تشدد عىل أآن الظواهر اجلوية القصوى اليت حتدث أآثناء جاحئة "كوفيد "19-قد بينت أآثر اخملاطر املركبة عىل الفئات
الساكنية الضعيفة.
املسوغات :مع تزايد تواتر الكوارث وشدهتا ،ميكننا أآن نتوقع أآن تتقلص فرتة التعايف بني اكرثتني ،بل أآن حتدث كوارث متعددة يف آن واحد
بطريقة توصف بأأهنا صدمات مركبة .فعىل سبيل املثال ،مل تقل خماطر الظواهر اجلوية الشديدة فامي اكن العامل يتكيف مع جاحئة "كوفيد-
 ."19وحىت شهر سبمترب  ،2020ترضر ما ل يقل عن  51.6مليون خشص يف مجيع أآحناء العامل من الفيضاانت أآو اجلفاف أآو العواصف
يف نفس الوقت اذلي تأأثروا فيه جباحئة كوفيد .19-وعندما تتجمع اخملاطر ،ميكن أآن يضاعف لك مهنام أآثر الخر بطرق مل تواهجها احلكومات
واجملمتع املدين والقطاع الإنساين من قبل.

الفقرة  ،3ميكن أآن تُربز أآن الت أأثر ابلظواهر اجلوية القصوى يبلغ أآعىل مس توايته يف حالت الزناع املسلح والس ياقات الهشة.
املسوغات :تؤثر الظروف القصوى عىل الناس يف الزناعات املسلحة والس ياقات الهشة أآكرث من غريها .ووفقا دلراسة أآجراها معهد التمنية
ملا وراء البحار ،حتدث  58يف املائة من الوفيات النامجة عن الكوارث ذات الصةل ابخملاطر الطبيعية يف ادلول الثالثني الأكرث هشاشة،
وغالبا ما ل يمت الإبالغ عن أآعداد ا ألشخاص املترضرين أآو الإبالغ عن أآعداد قليةل مهنم .وتبني مبادرة نوتردام العاملية للتكيف أآن مثانية
من البدلان العرشة الأكرث ضعف ًا وا ألقل تأأهب ًا للتكيف مع تغري املناخ غارقة يف نزاعات .ومع ذكل ،ل خيصص لهذه البدلان سوى أآقل قدر
من المتويل املتعلق ابملناخ ،بسبب التحدايت املرتبطة ابلمتويل وإاعداد برامج طويةل ا ألجل يف هذه الظروف .ول حيصل ا ألشخاص اذلين
يعيشون يف هذه املواقع عىل الإنذارات املبكرة مبا فيه الكفاية ،ول يس تفيدون اإل ابلقليل من الإجراءات املبكرة .وذلكل فاإن العمل الإنساين
الاستبايق ملواهجة الاثر املناخية يف مثل هذه الس ياقات أآمر ابلغ ا ألمهية دلمع أآشد الفئات ضعف ًا ،ولكن ينبغي تكييفه مع تعقيدات التفاعل
بني الهشاشة والزناعات واخملاطر املناخية.
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الفقرة  ،4ميكن أآن تعرتف ب أأن املعلومات املتوقعة عن الظواهر اجلوية القصوى متاحة يف معظم احلالت قبل وقوعها ،و أآن املعلومات
املتوقعة ،اإىل جانب حتليل اخملاطر بش أأن الاثر احمل متةل ،قد حتسنت كثريًا عىل مر الس نني ،مما أآاتح للجهات الفاعةل يف جمال العمل الإنساين
مثل حركة الصليب ا ألمحر والهالل ا ألمحر فرصة الترصف قبل ت أأثري الظواهر اجلوية القصوى.
املسوغات :مع تقدم العلوم والاستشعار عن بعد ومعاجلة البياانت ،ميكن التنبؤ ابلظواهر القصوى بدقة مزتايدة ،قبل أآايم أآو أآسابيع و أآحيا ًان
أآشهر من وقوعها.

الفقرة  ،5ميكن أآن تقر ابدلور اذلي ميكن أآن يؤديه العمل الاستبايق يف احلد من خماطر الكوارث واملعاانة واخلسائر واحلد من ت أأثري
الظواهر اجلوية القصوى عىل الناس ومسؤولية احلركة عن اختاذ اإجراءات.
املسوغات :هناك أآدةل كثرية عىل أآن الإنذار املبكر والعمل املبكر ينقذان ا ألرواح وس بل العيش .ويقدر البنك ادلويل أآن الفوائد احملمتةل
من رفع مس توى القدرة عىل الإنذار املبكر والعمل املبكر يف مجيع البدلان النامية تشمل انقاذ أآرواح  23 000خشص س نو ًاي ،وتفادي
خسائر يف ا ألصول من جراء الكوارث ترتاوح ما بني  300مليون دولر وملياري دولر س نو ًاي .ففي بريو ،عىل سبيل املثال ،أآدت اجلهود
املبذوةل يف جمال العمل املبكر اإىل اخنفاض عدد الوفيات من  9 300خالل ظواهر النينيو يف عايم  1982و 1983وعايم  1997و1998
اإىل  20وفاة خالل عايم  2015و .2016واستنادا اإىل تقياميت ما بعد الكوارث ،خلص بعض اخلرباء اإىل أآن الإجراءات املبكرة ميكن أآن
ختفف من عبء الاس تجابة حلالت الطوارئ وجتعلها أآكرث فعالية حىت عندما تأأخذ يف الاعتبار اإماكنية أآل ييل العمل املبكر أآي ظاهرة
قصوى .وقد بينت تقديرات برانمج ا ألغذية العاملي يف نيبال أآنه مت توفري  34دولر ًا من دولرات الولايت املتحدة اخملصصة لالس تجابة
عن لك دولر مستمثر ،و أآن احتياجات الإنعاش عىل املدى الطويل اكنت أآقل.
وغالب ًا ما تكون احلركة ،من خالل متطوعهيا وحضورها املس متر ،ا ألقدر عىل العمل يف وقت مبكر عندما تكون اخملاطر وش يكة .وينطوي
ذكل عىل مسؤولية ينبغي حتملها من خالل تطوير القدرة عىل التدخل بشلك أآكرث مهنجية مبجرد حتديد اخملاطر.

الفقرة  ،6ميكن أآن تقر بعمل احلركة اجلاري للحد من خماطر الكوارث وابلصكوك املتاحة وتؤكد عليه .وميكن أآن تسلط الضوء عىل التقدم
احملرز يف جمال ال متويل القامئ عىل التوقعات وعىل العمل الإنساين الاستبايق.
بناء عىل عقود من اخلربة يف جمال احلد من خماطر الكوارث والإجراءات املبكرة ،تس تخدم حركة الصليب ا ألمحر والهالل
املسوغاتً :
ا ألمحر هذه التطورات يف جمال التنبؤ ،لتطوير المتويل القامئ عىل التوقعات ،وهو هنج للعمل الإنساين الاستبايق اذلي خيصص المتويل
تلقائي ًا عند بلوغ عتبات التنبؤ احلرجة حبيث ميكن اختاذ اإجراءات مبكرة متفق علهيا مس بق ًا قبل حدوث الصدمات .وتقوم امجلعيات الوطنية
يف  29بدل ًا بتنفيذ هذا الهنج حالي ًا ،حيث تتصدى خملاطر مثل موجات احلرارة وموجات الربد والعواصف والفيضاانت واجلفاف وتدفق
الرماد الرباكين .ويف عام  ،2018أآنشأأ الاحتاد ادلويل آلية العمل املستندة اإىل التنبؤات يف اإطار صندوق الطوارئ ل إالغاثة يف حالت
الكوارث ،ويه آلية للمتويل توفر ا ألموال للجمعيات الوطنية مبجرد أآن تضع خطط معلها املبكرة.

الفقرة  ،7ميكن أآن تُربز أآن الهنُ ج قد ن ُفذت بنجاح ابلفعل ولكن يلزم توس يع نطاقها ،وتشري اإىل التحدايت القامئة فامي يتعلق ابملوارد والقدرات
واحلواجز املؤسس ية وادليناميات الس ياس ية.
املسوغات :هناك أآدةل مزتايدة عىل أآن العمل الاستبايق ينقذ ا ألرواح وس بل العيش وميكن أآن يعجل املساعدة الإنسانية ويزيد فعاليهتا من
حيث التلكفة ويضمن احرتام الكرامة .ومع ذكل ،ينبغي توس يع نطاقه من حيث تغطية ا ألشخاص أآو املناطق ،واخملاطر وتوفري المتويل ك
ميكن احلد من املعاانة واخلسائر بشلك ملموس .وسيتطلب ذكل التصدي لتحدايت حمددة يف العمل مع املنظامت وادلوائر احلكومية،
والاستامثر يف القدرات الالزمة عىل الصعيدين احمليل والوطين ،ودمع قيادة اجلهات املاحنة الراغبة يف جتاوز آليات الاس تجابة
الإنسانية التقليدية.
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الفقرة  ،8ميكن أآن تشري اإىل الزتام عنارص احلركة بتحسني حامية الفئات الساكنية الضعيفة من آاثر الظواهر القصوى ،وذكل عن طريق
الاستامثر يف العمل الاستبايق عىل نطاق واسع و إانشاء مركز الاسترشاف ،و إاعادة ت أأكيد ذكل.
املسوغات :يشجع القرار  IC/19/R7بشأأن "قوانني وس ياسات الكوارث اليت ل تُغفل أآحد ًا" اذلي وافق عليه املؤمتر ادلويل الثالث
والثالثون ،ادلول عىل النظر ،حسب الاقتضاء ،يف اتباع هنُ ج مبتكرة لإدارة خماطر الكوارث ،مثل اس تخدام المتويل الاستبايق ،مبا يف
ذكل احملفزات املبنية عىل التنبؤات ل إالفراج املبكر ويف الوقت املناسب عن متويل الاس تجابة للتخفيف من آاثر الكوارث برسعة .وتعترب
وثيقة "طموح احلركة للتصدي ألزمة املناخ" التخطيط للعمل املبكر ومتويهل ،وس يةل لزايدة احلد من خماطر الكوارث بطريقة تراعي تغري
املناخ .وتدعو اسرتاتيجية الاحتاد للعقد  2030اإىل الاس تعانة ابلتكنولوجيا والابتاكر لتوقع اخملاطر والكوارث وتوفري اإجراءات استباقية
مبكرة ومتويل ميكن التنبؤ به .ويضم مركز الاسترشاف ،اذلي ُآطلق يف ديسمرب  ،2020أآكرث من  60رش ًياك من اجلهات الفاعةل يف جمال
العمل الإنساين واحلكومات ومؤسسات ا ألحباث ،ويس تضيفه الصليب ا ألمحر ا ألملاين والاحتاد ادلويل ومركز الصليب ا ألمحر والهالل
ا ألمحر للمناخ ،ويشجع مركز الاسترشاف تبادل املعارف واخلربات بني مماريس العمل الاستبايق وييرس التعمل املشرتك واجلهود واملنارصة
من أآجل زايدة العمل الاستبايق.

الفقرة  ،9ميكن أآن تعرتف بقيادة احلركة وت أأثريها يف دفع التقدم يف جمال العمل الإنساين الاستبايق عىل املس توى ادلويل ،عىل سبيل املثال
يف مقة ا ألمم املتحدة للمناخ لعام  ،2019من خالل اإنشاء رشاكة العمل املبكر املس تنري ابخملاطر ،من خالل الت أأثري يف اإدراج عنرص
الاسترشاف يف العديد من قرارات ا ألمم املتحدة.
املسوغات :قُدمت مساهامت هامة يف هذا اجملال من طرف العديد من اجلهات الفاعةل ا ألخرى ،مبا فهيا احلكومات ،واملنظمة العاملية
ل ألرصاد اجلوية ،والبنك ادلويل ،ومكتب ا ألمم املتحدة للحد من خماطر الكوارث ،ومبادرة نظم خماطر املناخ والإنذار املبكر .ويف الونة
ا ألخرية ،بد أآ البنك ادلويل العمل بألية الاس تجابة املبكرة عرب انفذة الاس تجابة ل ألزمات – وهو صندوق ملواهجة ا ألزمات بقمية 500
مليون دولر أآمرييك ( 490مليون فرنك سويرسي) حيدد متطلبات التخطيط املس بق دلمع الإجراءات الاستباقية ملواهجة ا ألوبئة و أآزمات
انعدام ا ألمن الغذايئ .وهتدف رشاكة العمل املبكر املس تنري ابخملاطر اإىل حامية مليار خشص يف العامل النايم من الظروف اجلوية القصوى،
وقد مت اإطالقها يف امجلعية العامة ل ألمم املتحدة يف نيويورك يف عام  .2019ويس تضيف الاحتاد ادلويل أآمانته يف جنيف.
فقرات منطوق القرار

الفقرة  ،1ميكن أآن تدعو احلركة اإىل زايدة مشاركهتا يف العمل الاستبايق ،ول س امي من أآجل زايدة النطاق اجلغرايف ل إالجراءات الاستباقية،
اإما ابإنشاء نظم وقدرات ورشآاكت لتفعيل العمل الاستبايق يف الس ياقات القطرية اخلاصة هبا أآو دمع امجلعيات الوطنية يف الس ياقات ذات
اخملاطر العالية للقيام بذكل.
املسوغات :زايدة الإجراءات الاستباقية وضامن تغطية الساكن يف معظم الس ياقات املعرضة للخطر .ومن ا ألمهية مباكن زايدة عدد امجلعيات
الوطنية اليت تشارك يف الإجراءات الاستباقية .كام تسامه زايدة مبادرات العمل الاستباقية التشغيلية يف اإثبات هذا املفهوم ،وابلتايل يف
زايدة التحول حنو الرتقب/الاسترشاف يف النظام الإنساين.

الفقرة  ،2ميكن أآن تطلب من احلركة اختاذ اإجراءات أآقوى للتصدي للمخاطر البطيئة الظهور وا ألقل وضوحا ،مثل موجات احلر واجلفاف،
يف معلها يف جمال الإجراءات الاستباقية.
املسوغات :سيتطلب رفع مس توى العمل الاستبايق أآيض ًا مرشوع ًا مشرتاكً لس تكشاف وتوس يع نطاق الهنج الاستباقية إازاء هذه ا ألخطار
الطبيعية واملناخية واجلوية ،اليت مل تعاجل بعد مبا فيه الكفاية عن طريق اإجراءات استرشافية ،مثل موجات احلر واجلفاف اليت غالب ًا ما
تكون آاثرها أآقل وضوح ًا.
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الفقرة  ،3ميكن أآن تتضمن الزتاما من احلركة بزايدة تركزي معلها عىل العمل الاستبايق بش أأن اخملاطر املضاعفة ،ومتكني امجلعيات الوطنية
من حامية الفئات الساكنية الضعيفة عندما وقوع خماطر متعددة يف وقت واحد أآو اإذا تعرضت لاثر متتالية.
املسوغات :عندما تتجمع اخملاطر ،ميكن أآن يضاعف لك مهنام أآثر الخر بطرق مل تواهجها احلكومات واجملمتع املدين والقطاع الإنساين من
قبل .ول تشمل هذه التحدايت الهتديدات املتصةل ابملناخ والطقس حفسب ،بل أآيض ًا الصدمات ا ألخرى ،مثل ا ألوبئة وا ألوبئة ،والزلزل،
والرصاعات املسلحة ،واحلوادث املالية .ومبا أآن حركة اإعادة ا ألوضاع يف املناطق املعرضة للخطر تعمل يف العديد من البيئات املتعددة
اخملاطر ،حيث تزتامن الكوارث البطيئة والرسيعة احلدوث ،وآاثر تغري املناخ ،والهشاشة ،فض ًال عن التحدايت الاقتصادية والس ياس ية،
وغريها من العوامل احملركة للترشد ،فاإن هناك حاجة اإىل تقيمي اخملاطر املركبة وتوقعها بشلك أآفضل.

الفقرة  4ميكن أآن تتضمن فقرة من املنطوق الزتام ًا من احلركة مبواصةل اس تكشاف الفرص املتاحة لتوقع ا ألوبئة وانعدام ا ألمن الغذايئ
والزنوح والعمل قبلها.
املسوغات :ينبغي أآن تعكس الهنُ ج الاستباقية مدى تعقيد اخملاطر اليت تواهجها اجملمتعات احمللية من أآجل احلد من مواطن الضعف ،وإانقاذ
ا ألرواح ،واحلد من املعاانة واخلسائر البرشية ،ومواهجة الكوارث وا ألزمات .ويشمل ذكل اخملاطر النامجة عن الظواهر اجلوية القصوى اليت
تشلك حمور تركزي العديد من برامج المتويل القامئ عىل التوقعات حىت الن ،ولكن أآيض ًا مسببات أآخرى لنعدام ا ألمن الغذايئ والزنوح.
وهناك حاجة أآيضا اإىل هنج استباقية ملواهجة تفيش ا ألمراض وا ألوبئة ،وهو ما أآكدته بشلك ابرز جاحئة "كوفيد."19-

الفقرة  ،5ميكن أآن تشجع عىل اإنشاء آليات متويل جديدة أآو تكييفها عىل الصعيدين الوطين وادلويل لإاتحة ال متويل الاستبايق ملواهجة
خملاطر واحلالت اليت ل ميكن أآن تغطهيا الليات القامئة استناد ًا اإىل مجموعة من املبادئ املشرتكة اليت تريم اإىل ترس يخ اجلهود عىل ا ألثر
عىل أآشد الفئات ضعف ًا.
املسوغات :بيامن أآنشأأ صندوق الطوارئ ل إالغاثة يف حالت الكوارث آلية المتويل اليت متكن امجلعيات الوطنية من اختاذ اإجراءات مبكرة قبل
الظواهر اجلوية القصوى بنجاح يف اإطار برانمج الاحتاد ادلويل للمتويل القامئ عىل التوقعات ،يلزم بذل املزيد من اجلهود وتقدمي املزيد من
ادلمع الس يايس عىل املس توى الوطين ودون الوطين وادلويل لتكييف آليات المتويل الاستبايق القامئة وإانشاء آليات جديدة متكن من اختاذ
اإجراءات استباقية يف احلالت اليت مل تمت تغطيهتا حىت الن ،مبا يف ذكل حالت الطوارئ الصحية .ويعد تسهيل الاس تفادة من آليات
متويل اإضافية واملنارصة دلى احلكومات ك ختصص ا ألموال للعمل الاستبايق آأساس يا لتوفري طريقة مس تدامة لتغطية املزيد من ا ألشخاص
من خالل الإجراءات الاستباقية .وينبغي أآن يركز تكييف و /أآو تطوير أآدوات جديدة عىل ا ألثر البرشي ،مبا يكفل أآن يس هتدف المتويل
أآكرث الناس تعرض ًا للخطر و أآن خيصص هلم بأأكرث الطرق كفاءة ،و أآن يستند اإىل بياانت قوية تصلح للغرض يف العمليات الإنسانية؛ ويستند
اإىل التخطيط احمليل اذلي يركز عىل اخملاطر؛ و أآن يتسم ابلشفافية ،ويقوم عىل املشاركة ،وخيضع حملاس بة اجملمتعات املس هتدفة؛ و أآن جيري
تنس يقه مع الليات القامئة؛ و أآن يستند المتويل اذلي يرصف اإىل القدرة عىل التنفيذ.

الفقرة  ،6ميكن أآن تطلب من امجلعيات الوطنية أآن تدمج الإجراءات الاستباقية بشلك اكمل يف معلياهتا لإدارة خماطر الكوارث ،و أآن
تدعو احلركة اإىل دمع هذه العملية بزايدة الاستامثر يف قدرة امجلعيات الوطنية عىل العمل الاستبايق ،ول س امي من خالل دمع تطوير
احملفزات ،ومجع البياانت وحتليلها ،وحتديد أآفضل الإجراءات املبكرة املمكنة ،ووضع اإجراءات وتكوين أآفرقـة لتنفيذ الإجراءات املبكرة،
وخاصة يف البيئات احلرضية.
املسوغات :متثل قدرات امجلعيات الوطنية حمور العمل الاستبايق الناحج حيث اإهنا توفر الإجراءات والنظم املبكرة لتنفيذه ،وتسعى اإىل
اإجياد حمفزات حممتةل ،وترشك اجملمتعات احمللية يف التخطيط والتنفيذ .غري أآن امجلعيات الوطنية قد حتتاج يف كثري من احلالت اإىل املوارد
وادلمع التقين لعملها يف هذه اجملالت .وفامي يتعلق ابلمتويل القامئ عىل التوقعات ،يمتثل الهدف يف أآن يكون للجمعيات الوطنية يف البدلان
الشديدة اخلطورة بروتوكول واحد للعمل املبكر للك بدل ،مما يسمح للجمعية الوطنية ابلترصف يف أآي ماكن يف البدل حيث تشري التنبؤات
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اإىل حدوث آاثر اإنسانية وخمية .وينبغي أآن هتدف امجلعيات الوطنية اإىل اإدماج الإجراءات الاستباقية و؟ اإدماج ًا اكم ًال يف معليات اإدارة
خماطر الكوارث ،مما يسمح لها بأأن تكون جزءا من ترصيف ا ألعامل الاعتيادية بد ًل من أآن تكون هنج ًا مبنيا عىل املشاريع.

الفقرة  ،7ميكن أآن تطلب اإىل امجلعيات الوطنية واللجنة ادلولية تعزيز العمل الإنساين الاستبايق يف حالت الزناع ،مبا يف ذكل من خالل
حتسني اس تخدام الإنذار املبكر خبصوص الاثر اجلوية/املناخية ،ومن مث املسامهة يف تعزيز قدرة اجمل متعات املترضرة من الزناع عىل الصمود
يف وجه الصدمات املتعددة العنارص واملتفامقة.
املسوغات :ملا اكنت حالت الزناعات املطوةل والعنف املزمن حتد اإىل حد كبري من القدرة عىل مواهجة اخملاطر املناخية ،يتأأثر ا ألشخاص
بشلك غري متناسب يف مثل هذه احلالت ابلظواهر اجلوية القصوى والاثر املناخية .ويف مثل هذه الظروف ،متيل الإنذارات والإجراءات
املبكرة اإىل أآن تكون ضعيفة بشلك خاص .وميكن أآن يسهم حتسني نظم الإنذار املبكر وضامن اس تخداهما ،وضامن اختاذ اإجراءات يف
الوقت املناسب ،واحلصول عىل المتويل الاستبايق يف مثل هذه احلالت ،اإسهام ًا حاسامً يف ضامن اس تدامة ا ألثر الإنساين من خالل
التخفيف من اخملاطر واخلسائر وتعزيز القدرة عىل الصمود.

الفقرة  ،8ميكن أآن تطلب اإىل امجلعيات الوطنية والاحتاد ادلويل دعوة احلكومات اإىل اإدماج الإجراءات الاستباقية يف س ياساهتا وهيألكها
املتعلقة ابإدارة خماطر الكوارث والتكيف مع تغري املناخ وزايدة الاستامثرات يف نظم الإنذار املبكر ،مبا يامتىش مع الزتاماهتام مبوجب اإطار
س نداي.
املسوغات :تلعب احلكومات الوطنية دور ًا حاسامً يف الهنوض ابلهنج الاستباقية داخل بدلها ابلتعاون مع مجعياهتا الوطنية .ومن شأأن هذا
التاكمل يف التوقعات داخل ا ألطر احلكومية املعنية بـاإدارة أآخطار الكوارث وخطط التكيف الوطنية وما يتصل هبا من س ياسات و أآطر
متويلية أآن يتيح بذل هجود متضافرة والتغلب عىل معل القطاعات بصورة منفصةل عن بعضها ،اإذا ما استندت اإىل عتبات منسقة للصناديق
املعدة مس بق ًا وخطط العمل (املشرتكة) املنسقة .وميكن للجمعيات الوطنية أآن تؤدي دور ًا رائد ًا يف دمع التخطيط احلكويم ودعوة اجلهات
املعنية ذات الصةل ،من خالل جلب خرباهتا يف جمال العمل الاستبايق وتبادل البياانت واملعلومات والربامج يف وقت مبكر.

الفقرة  ،9ميكن أآن تدعو احلركة اإىل اس تخدام مركز الاسترشاف مكنرب مركزي واملسامهة يف معهل.
املسوغات :لزايدة الإجراءات الاستباقية ،ل بد من مشاطرة وتبادل ادلروس وا ألحباث والابتاكرات و أآفضل املامرسات داخل النظام
الإنساين بأأمكهل ،فض ًال عن امجلع بني العلوم والس ياسات واملامرسات ،وهو هدف مركز الاسترشاف اذلي أآطلق يف ديسمرب .2020

الفقرة  ،10ميكن أآن تطلب تقدمي تقرير مرحيل اإىل جملس املندوبني لعام  2023والنظر يف اإدراج العمل الإنساين الاستبايق عىل جدول
أآعامل املؤمتر ادلويل الرابع والثالثني.
املسوغات :نظر ًا لالهامتم املزتايد من جانب عدد مزتايد من ادلول ابملوضوع وا ألمهية العملية العالية مجليع عنارص حركة منظمة حقوق
الطفل ،يوىص ابلنظر يف هذا املوضوع مع ادلول يف املؤمتر ادلويل القادم.

