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معلومات أأساس ية
ان الغرض من مرشوع عنارص القرار املقرتح بشأأن "تعزيز قدرة اجملمتعات احلرضية عىل الصمود :سبيلنا للميض قدما" هو تقدمي موجز
للمضمون املمكن للك فقرة ،دون تقدمي مرشوع نص هنايئ .وييل لك فقرة عرض ملسوغاهتا يوحض جدوى ادراج هذه الفقرة يف القرار.
وتُشاطر هذه الوثيقة للتشاور مع أأعضاء جملس مندويب احلركة ادلولية للصليب ا ألمحر والهالل ا ألمحر من أأجل مجع أأول مجموعة من
التعليقات والتعقيبات ،ومعرفة ما اذا اكن الهنج املقرتح مقبول وحيظى بتوافق الآراء.
يرىج أأخذ 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 أأي عنارص انقصة أأو عنارص ينبغي ،يف ر أأيمك ،ادراهجا 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
اجتذبت الفرص والروابط اليت توفرها املدن الناس عىل مر التارخي ،ويواصل التوسع احلرضي تشكيل طريقة معل اجملمتعات وتنظمي نفسها.
غري أأن وترية التوسع احلرضي وطبيعته ختتلف اختالفا جذراي اليوم عام اكنت عليه يف املايض ،اذ يمنو عدد ساكن املدن بنحو  1.4مليون
نسمة لك أأس بوع ،وسوف يشلك ثليث عدد ساكن العامل حبلول عام  .12050وجيرب هذا المنو احلرضي الرسيع الفقراء وامجلاعات املهمشة
عىل الاس تقرار يف أأكرث املناطق خطورة حيث يواهجون خماطر متعددة .وقد أأثرت جاحئة كوفيد 19-يف فقراء املدن واجملمتعات املهمشة
أأكرث من غريمه ،كام قدمت صورة مس بقة "للوضع الطبيعي اجلديد" اذلي ميكن أأن يتوقعه العاملون يف اجملال النساين .وابلضافة اىل
املعاانة النامجة عن عدم احلصول عىل الرعاية الصحية ،وخدمات املاء والرصف الصحي املأأمونة والاكفية ،تأأثر فقراء املدن بتدابري الغالق
الواسعة النطاق اليت فرضت ضغوطا غري مس بوقة علهيم وعىل وقدرات امجلعيات الوطنية.
ان املدن الكربى واملدن من خمتلف املقاييس وا ألجحام أأكرث عرضة للكوارث وا ألزمات وللمخاطر ومواطن الضعف املزتايدة .وكثريا ما تمتزي
املناطق احلرضية بقةل الامتسك الاجامتعي وابلعزةل اللين ميكن أأن يساهام يف زايدة مس توى ضعف الناس من انحية وتقليل فعالية نوعية
البيئة المتكينية لتعزيز العمل التطوعي داخل اجملمتعات احمللية من انحية أأخرى .وقد ل يمتزي معلنا التطوعي التقليدي يف البيئات احلرضية
بنفس الفاعلية اليت متزيه يف املناطق الريفية .ان املشهد اذلي يصور القطاع اخلاص ووسائل العالم والسلطات احمللية والوطنية ابلضافة
اىل عدد كبري من اجلهات املعنية اليت تعمل يف س ياقات حرضية يتطلب زايدة اس تعداد امجلعيات الوطنية لمتكيهنا من أأن تصبح
الرشيك املفضل.
ان العمل يف املناطق احلرضية ليس جديدا عىل احلركة .فللجمعيات الوطنية ألف الفروع وماليني املتطوعني يف املدن ،وتضطلع بأأنشطة
الاس تجابة للكوارث احلرضية ،وتسهم يف هجود التعايف بشلك كبري ،كام أأثبتته خالل جاحئة كوفيد 19-مؤخرا.
وتعكس خطة الاحتاد ادلول ومزيانيته للفرتة  ،2025-2021املستندة اىل اسرتاتيجية العقد  ،2030الزتامات حمددة لتكوين القدرات
الالزمة ملواهجة الكوارث وا ألزمات يف الس ياق احلرضي .ويشمل ذكل مساعدة  50مدينة عىل التكيف مع الآاثر ا ألطول أأجال لتغري
 1ادارة الشؤون الاقتصادية والاجامتعية اب ألمم املتحدة ( )2018توقعات التوسع احلرضي يف العامل
https://www.un.org/development/desa/publications/2018-revision-of-world-urbanization-prospects.html
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املناخ ،مبا يف ذكل ارتفاع مس توى سطح البحر ،وحامية  250مليون خشص من احلرارة حبلول س نة  .2025ومثة هدف هام أآخر مت
حتديده ،وهو أأن يكون دلى ما يصل اىل  50مجعية وطنية اسرتاتيجيات حرضية خاصة بس ياق لك مهنا لمتكيهنا من مواهجة الكوارث
وا ألزمات بصورة فعاةل.
وقد حدد التقرير املوجز الصادر عن اللجنة الثانية " مواطن الضعف املتغرية" للمؤمتر ادلول الثالث والثالثني للصليب ا ألمحر والهالل
ا ألمحر القضااي الرئيس ية واخلطوات الالحقة ".اكن هناك أأيضا ادراك ب أأن مواهجة مواطن الضعف يف املناطق احلرضية تتطلب معال منسقا

طويل ا ألمد ،و أأن اقامة الرشأاكت عنرص أأسايس لتنفيذ مثل هذا العمل ل س امي مع السلطات احمللية .وت متزي املناطق احلرضية بضخامة
اتساعها وكثافهتا وتعقيدها ،واذا أأردان أأن يكون معلنا فعال ،جيب التصدي يف أآن واحد للقضااي الكثرية اليت جتعل الناس يف حاةل
اس تضعاف .ويتطلب ذكل مشاركة الكثري من الرشاكء .وميكن للحركة ادلولية أأل تكتفي ابس تخدام املزااي الرمسية اليت تلمكها (دور امجلعيات
الوطنية كجهات مساعدة ،والقانون ادلول النساين) ،بل تلج أأ اىل الثقة اليت متنحها لها اجمل متعات احمللية والسلطات احمللية يك تكون ادلاعية
مجلع الرشاكء يف هذه الس ياقات".

وانقشت  82مجعية وطنية الاحتياجات واتفقت عىل الالزتام مبعاجلة اخملاطر ومواطن الضعف احلرضية يف املؤمتر القلميي اذلي عقد يف
منطقة ا ألمريكتني ( أأطر العمل املعمتدة يف املؤمتر التاسع عرش يف هاييت واملؤمتر العرشين يف هيوسنت واملؤمتر احلادي والعرشين يف أأرجنتينا)
ويف أآس يا واحمليط الهادئ (نداء من أأجل العمل يف املؤمتر التاسع يف بيجني ،ونداء من أأجل العمل يف املؤمتر العارش يف مانيال).
ويوفر اجامتع جملس املندوبني لس نة  2022فرصة مناس بة للحركة بأأرسها لالعالن عن الزتاهما بزايدة اجلهود الرامية اىل تعزيز قدرة اجملمتعات
احلرضية عىل الصمود أأمام الكوارث وا ألزمات املناخية واجلواحئ مع الرتكزي بقوة عىل الاس تفادة من دور امجلعيات الوطنية بوصفها هيئات
مساعدة للحكومات احمللية ورشياك مفضال من أأجل تعزيز اجلهات الفاعةل احمللية.
ومن شأأن ادلعوة اىل العمل أأن متثل مسامهة حامسة وقمية يف قرارات اجمللس حول "كيفية معلنا" .وبتكييف معلياتنا واجراءاتنا لمتكني
احلركة من توقع خماطر الظواهر القصوى والتخفيف من حدهتا ،ميكن للحركة أأن تسهم اسهاما كبريا يف احلد من معاانة الساكن الضعفاء
واخلسائر اليت يتكبدوهنا.

فقرات ادليباجة
الفقرة  :1ميكن أأن تعرب فقرة ادليباجة عن قلق معيق ازاء مواطن الضعف احملددة لفقراء املدن وجامعاهتا املهمشة وكيفية مسامهة أآاثر التوسع
احلرضي الرسيع والعشوايئ اذلي يضاعفه تغري املناخ ،يف زايدة مواطن الضعف هذه ما مل تُتخذ اجراءات.
املسوغات :ان اخملاطر املتعددة النامجة عن قةل احلصول عىل اخلدمات ا ألساس ية ،والاستبعاد من نظم احلومكة وامحلاية ،وانعدام ا ألمن
بسبب الافتقار اىل حقوق امللكية وس بل العيش املس تدامة يه اليت تدفعنا اىل العزم عىل زايدة مشاركتنا مع احلكومات واجلهات الفاعةل
احمللية يف اجملال النساين وتوس يع نطاق تغطية الرشأاكت العاملية احلالية للمسامهة يف توقع خماطر الكوارث النامجة عن املناخ مثل موجات
احلر ،والفيضاانت ،والعواصف واحلد مهنا.
وحتتل امجلعيات الوطنية مركزا جيدا وفريدا ميكهنا من اجراء حتليل أأسايس للس ياق ،وعقد اجامتعات للرشاكء حول قدرة املدن عىل
الصمود ،وزايدة فرصة حل املشألك بني اجلهات املعنية املتعددة ،والاستامثر احمليل يف قدرة اجملمتعات احمللية وا ألرس املعيش ية عىل الصمود.
وللجمعيات الوطنية بوصفها هيئات مساعدة حلكوماهتا ،فرصة وولية فريدتني لربط أأكرث ا ألشخاص وامجلاعات ضعفا وتواراي عن ا ألنظار،
يف كثري من ا ألحيان ،بسلطات املدن واخملططني ومتخذي القرارات ،مع احملافظة يف الوقت ذاته عىل مبادئنا ا ألساس ية املمتثةل يف احلياد
وعدم التحزي.
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الفقرة  :2ميكن أأن تعرتف فقرة ادليباجة ب أأن الكوارث وا ألزمات ،بل العنف والنضال اليويم من أأجل العيش يف املدن ،هتدد سالمة ورفاه
اجمل متعات احلرضية وأآفاقها املس تقبلية.
املسوغات :خيضع ساكن املدن لضغوط هائةل ولهجاد مس متر ،وغالبا ما تعطى ا ألولوية لحتياجاهتم اليومية عىل حساب خماطر الكوارث
الطويةل ا ألجل.2
يشلك العنف احلرضي جبميع أأشاكهل مصدر قلق وخوف مزتايدين ،3كثريا ما يتفاقان بسبب ارتفاع مس توايت الفقر والمتيزي والتفاوت
الاقتصادي ،وعدم املساواة الاجامتعية ،والاس تغالل اجلنيس ،وادمان اخملدرات أأو الاجتار هبا 4.كام أأن التعرض لتجارب مؤملة للغاية
يؤدي اىل زايدة مشألك الصحة النفس ية والاحتياجات النفس ية والاجامتعية .وتشلك الهيألك الاجامتعية املامتسكة اليت تقدم ادلمع ل ألفراد
وا ألرس املعيش ية وامجلاعات احمللية جزءا ل يتجز أأ من قدرة اجملمتعات احمللية واملدن عىل الصمود.
وحتتل امجلعيات الوطنية مركزا جيدا ملساعدة امجلاعات احلرضية عىل تعزيز أأبعاد الصمود الاجامتعية -الرتابط والاحتواء والامتسك الاجامتعي
 لتخفيف أأوجه التوتر بني امجلاعات املضيفة وجامعات املهاجرين ،ومنع العنف يف املناطق احلرضية عن طريق حشد اجملمتعات احملليةوتيسري احلوار والتفاعل بني خمتلف امجلاعات وسلطات املدن واجلهات املعنية ا ألخرى كام حتتل امجلعيات الوطنية أأفضل مركز لتحقيق
اس تقرار امجلاعات عرب برامج مس تدامة لكسب العيش وش باكت ا ألمان الاجامتعي ا ألوسع نطاقا.

الفقرة  :3ميكن أأن تؤكد فقرة ادليباجة عىل أأن جاحئة كوفيد 19-قد بينت أأمهية تعزيز اجلهات الفاعةل احمللية ،وخاصة قدرة فروع امجلعيات
الوطنية يف املدن والبدلات عىل مواهجة أأزمات املس تقبل بشلك فعال.
املسوغ :ان الاس تجابة احمللية القوية جلاحئة كوفيد 19-سلطت الضوء عىل ادلور احليوي للجمعيات الوطنية وفروعها ،احلارضة دامئا ،ليس
لتلبية الاحتياجات العاجةل حفسب ،بل أأيضا دلمع التعايف املراعي للبيئة عىل املدى البعيد ،والتمنية القادرة عىل الصمود ،والتوصل اىل
حلول مس تدامة .وكحركة ،علينا أأن حنسن هجودان الرامية اىل تعزيز قدرة الفروع احمللية للجمعيات الوطنية عىل فهم الس ياقات احلرضية
يك تعمل بفعالية فهيا .ويشمل ذكل مجع بياانت املدن وجتميعها وحتليلها ،والعمل مع احلكومات احمللية والقطاع اخلاص بشلك فعال ،واقامة
رشأاكت وحتالفات ،واكتشاف خمتلف امجلاعات احلرضية وحشدها والعمل معها؛ وحتسني القدرات التقنية للمهنيني يف املدن ،وادارة
املتطوعني بطريقة مبتكرة.

الفقرة  :4ميكن أأن تعيد فقرة ادليباجة ت أأكيد الزتام مكوانت احلركة بتعزيز قدرات امجلاعات احلرضية عىل الصمود.
املسوغ :تأأكيد الزتام احلركة عىل املس توايت احمللية والقلميية والعاملية .طرح الاحتاد ادلول ،منذ س نة  ،2010عدة مبادرات مبا فهيا
املطبوعات واحلوار والعالانت املتعلقة ابلبيئات احلرضية ابلتحديد.

 2الاحتاد ادلول ( ،)2010التقرير عن الكوارث يف العامل https://www.ifrc.org/en/publications-and-reports/world-disasters-
report/wdr2010/
 3اللجنة ادلولية ،احلرب يف املدن https://www.icrc.org/en/war-in-cities،
 4اللجنة ادلولية ( )2010العنف يف املدن،
https://www.icrc.org/en/doc/resources/international-review/review-878-urban-violence/review-878-all.pdf
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وقام الاحتاد ادلول ،بوصفه مشاراك يف قيادة اجملموعة العاملية املعنية ابملأأوى  5بتشجيع حقوق ا ألرض والسكن املنصفة ،وقيادة الهنوج
املعمتدة عىل املناطق يف هجود الانتعاش احلرضي .وتعمل اللجنة ادلولية يف مناطق الزناع يف املدن ،مبا يف ذكل يف العراق وغزة و أأوكرانيا
وسوراي والمين منذ  30عاما ،حيث حتافظ عىل البىن التحتية ا ألساس ية وتوفر اخلدمات النسانية.

فقرات املنطوق
الفقرة  :1ميكن أأن تدعو فقرة املنطوق اىل وضع خطة معل ملعاجلة اخلطر املتنايم.
املسوغات :بيان القمية املضافة الواحضة اليت تقدهما امجلعيات الوطنية وفروعها احلرضية يف قدرة املدن عىل

الصمود6.

بيان الالزتام احملدد اذلي حددته خطة الاحتاد ادلول ومزيانيته للفقرة  2025-2021لبناء القدرات الالزمة ملواهجة الكوارث وا ألزمات يف
الس ياقات احلرضية عن طريق مساعدة  50مدينة عىل التكيف لآاثر تغري املناخ ا ألطول أأجال وحامية  250مليون خشص من احلر حبلول
عام .2025
تعزيز الهنج اذلي يرشك هجات معنية متعددة (تكوين التحالفات) ودجمه ابلاكمل يف برامج امجلعيات الوطنية يف جمالت الصحة واحلد من
اخملاطر والاس تجابة والتعايف يف الس ياقات احلرضية من أأجل الوفاء هبذه الالزتامات .والهدف الآخر اذلي وضع هو أأن يكون مخلسني
مجعية وطنية اسرتاتيجياهتا احلرضية اخلاصة هبا حبلول س نة  2025لمتكيهنا من مواهجة الكوارث وا ألزمات يف املناطق احلرضية بشلك فعال.
ضامن الزتام لك مكوانت احلركة ودمعها لصياغة خطة معل بشأأن قدرة املدن عىل الصمود ميكن أأن تستند اىل النجاح احملقق وادلروس املس تخلصة من
عقود من اخلربة.

الفقرة  :2ميكن أأن تربز فقرة املنطوق ق مية ربط هجود امجلعيات الوطنية ابجلهود العاملية وتعزيز العالقات مع احلكومات احمللية والسلطات
البدلية.
املسوغات :تقليل تعرض ساكن املدن الضعفاء للكوارث وا ألزمات املناخية والصحية والعنف والزناعات عن طريق معاجلة عوامل اخلطر
الاكمنة.
رفع وزايدة بروز الصليب ا ألمحر/الهالل ا ألمحر وقميته املضافة يف املدن والبدلات .ومواصةل العمل ا ألسايس للربانمج العاملي للمشاركة
احمللية 7اذلي يشجع القيادة احمللية ،وميكن للجمعيات الوطنية أأن تس تعمل دورها كهيئات مساعدة عىل املس توى احمليل وتقود احللول املبنية
عىل اجملمتع احمليل.

الفقرة  :3ميكن أأن تطلب احدى فقرات املنطوق من امجلعيات الوطنية والاحتاد ادلول دعوة احلكومات اىل زايدة الاستامثر يف احلد من
خطر الكوارث احلرضية والتكيف مع تغري املناخ لصاحل امجلاعات الضعيفة.
www.sheltercluster.org5
 6قام الاحتاد ادلول ،ابلتعاون مع املركز العاملي للتأأهب للكوارث التابع للصليب ا ألمحر ا ألمرييك وامجلعيات الوطنية الرشيكة ،ابعداد عدة أأدوات مصود املدن،
مبا يف ذكل أأداة تقيمي قدرة املدن عىل الصمود ،وارشادات اقامة حتالفات لتعزيز قدرة املدن عىل الصمود ،واجياد حلول لتحقيق قدرة اجملمتعات احلرضية عىل
الصمود .و أأعد مركز الصليب ا ألمحر والهالل ا ألمحر للمناخ عُدة الجراءات احلرضية من أأجل موظفي امجلعيات الوطنية ومتطوعهيا وقادة اجملمتعات احمللية يك
تس تعمل كدليل ذايت رسيع الاس تعامل وزهيد التلكفة متاح ب  12لغة  .والغرض من العدة هو دمع الجراءات املناخية يف املدن من أأجل حتقيق الامتسك
الاجامتعي وحتسني س بل املعيشة واماكنية العيش يف املدن .وملواصةل هذه اجلهود وحتسني املعرفة ابلنظم احلرضية وابجلهات املعنية واملعلومات ،ابرش الصليب
ا ألمحر ا ألملاين ،بدمع من احلكومة ا ألملانية ،مبادرة واسعة النطاق "للعمل النساين يف الس ياق احلرضي" تعمتد هذه ا ألدوات والهنج.
 7الصفقة الكربىhttps://interagencystandingcommittee.org/grand-bargain ،
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املسوغات :حتسني قدرة امجلعيات الوطنية عىل زايدة الاستامثر يف احلد من خماطر الكوارث واعامتد تدابري للتكيف مع تغري املناخ وتعزيز
قدرات ادارة الكوارث ،مبا يف ذكل سن قوانني للحومكة دون الوطنية والكوارث 8متاش يا مع اطار س نداي للحد من خماطر الكوارث
 .9 2030-2015والاحتاد ادلول عضو يف اللجنة التوجهيية ملبادرة متكني املدن من جماهبة الكوارث  )2030 MCR ( 2020يف اطار
مكتب ا ألمم املتحدة للحد من خماطر الكوارث والتحالف العاملي ملواهجة ا ألزمات احلرضية ( )GAUCاللين ميكن الاس تعانة هبام ملساعدة
امجلعيات الوطنية عىل املشاركة يف هجود احلد من اخملاطر يف املدن وقدرهتا عىل الصمود.
احملافظة عىل زمخ الالزتام العاملي القوي مضن احلكومات الوطنية وحتالفات احلكومات احمللية مثل اجمللس ادلول للمبادرات البيئية احمللية
 ICLEIوفريق قيادة املدن ا ألربعني املعين ابملناخ  C40ومنظمة املدن والدارات احمللية املتحدة ( )UCLGملعاجلة أأزمات املناخ والتوجه
حنو التعايف من كوفيد 19-بطريقة تراعي البيئة ،ومواصةل املشاركة يف محةل العمل املنايخ يف أأربع مدن ClimateAction4Cities #
 Campaignيف اطار برانمج ا ألمم املتحدة للمس توطنات البرشية (املوئل) لتحقيق قدرهتا عىل الصمود لتغري املناخ.
متثيل أأشد الفئات ضعفا وادلعوة اىل زايدة الاستامثر يف احلد من خماطر الكوارث والتكيف مع تغري املناخ لصاحل امجلاعات الضعيفة.

الفقرة  :4ميكن أأن تعزز فقرة املنطوق الزتام احلركة " بعدم اغفال أأحد" للمسامهة يف بناء مدن مس تدامة تشمل امجليع.
املسوغ :تعزيز الزتام الاحتاد ادلول "بعدم اغفال أأحد" اذلي ميثل املفهوم ا ألسايس لاللزتام ابقامة مدن تشمل امجليع كام جاء يف أأهداف
التمنية املس تدامة (الهدف  :11مدن وجممتعات حملية مس تدامة) واخلطة احلرضية اجلديدة اليت ايدهتا أأكرث من  165حكومة.

 8الاحتاد ادلول ( ،)2019القامئة املرجعية بشأأن القانون والتأأهب للكوارث ومواهجهتا
https://media.ifrc.org/ifrc/wp-content/uploads/sites/5/2019/11/DPR_Checklist_Final_EN_Screen.pdf
 9يؤكد اطار س نداي للحد من خماطر الكوارث  2030-2015احلاجة اىل تكريس املزيد من الجراءات ملعاجلة املسببات الاكمنة خملاطر الكوارث وتعزيز
احلومكة اجليدة عىل لك املس توايت مبا يف ذكل عىل مس توى املدن.

