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مرشوع قرار أول
تعزيز العمل اإلنساين الاستبايق يف احلركة :سبيلنا للميض قدما
فقرات ادليباجة
إن جملس املندوبني،
[الفقرة  ]1إذ يعرب عن ابلغ قلقه إزاء آاثر الظواهر املناخية واجلوية القصوى عىل أوجه الضعف القامئة أصال بني األفراد واجملمتعات احمللية،
ويالحظ أن تغري املناخ سزييد من هذه اآلاثر ما مل تتخذ إجراءات،
[الفقرة  ]2وإذ يشدد عىل أن الظواهر اجلوية القصوى اليت حتدث أثناء جاحئة "كوفيد "19-قد بيّنت مؤخرا كيفية ترامك أوجه الضعف
وتفامقها عند حدوث أخطار عديدة يف وقت واحد،
[الفقرة  ]3وإذ ي ّبني أن التأثر ابلظواهر املناخية واجلوية القصوى كثريا ما يبلغ أعىل مس توايته يف الس ياقات الهشة وتكل اليت تعاين من
نزاعات ،ويالحظ أن تداخل الزناعات وتغري املناخ ميكن أن يزيد حدة أوجه الضعف القامئة وخيلق أوجه ضعف جديدة،
[الفقرة  ]4وإذ يعرتف بأن معلومات التنبؤ ابلظواهر املناخية واجلوية القصوى متاحة يف معظم احلاالت قبل وقوعها ،وأن دقة هذه
املعلومات ،إىل جانب حتليل اخملاطر بشأن اآلاثر احملمتةل ،قد حتسنت كثرياً عىل ّمر الس نني ،مما أاتح للحركة ادلولية للصليب األمحر
والهالل األمحر (احلركة) ومكوانهتا فرصة الختاذ تدابري قبل تأثري تكل الظواهر من أجل تقليل الاحتياجات،
[الفقرة  ]5وإذ يالحظ الفرص املزتايدة املتاحة الستباق األحداث واختاذ تدابري قبل حدوث األخطار واخملاطر من قبيل األوبئة وانعدام
األمن الغذايئ ونزوح الساكن املترضرين ،ورضورة التصدي للمخاطر الرتامكية وال س امي يف األماكن الهشة املترضرة من الزناعات،
[الفقرة  ]6وإذ يعرتف ابدلور اذلي ميكن أن يعلبه العمل الاستبايق يف الوقاية من آاثر الكوارث أو التخفيف من حدهتا ،ويف زايدة قدرة
يقر مبسؤولية احلركة يف العمل مبوجب املبادئ األساس ية ووالايت مكوانت احلركة وأدوارها،
الناس عىل الصمود ،و ّ
[الفقرة  ]7وإذ يعرتف بسعي احلركة إىل تقليل خطر الكوارث ،وعىل األخص بتفويض امجلعيات الوطنية للصليب األمحر والهالل األمحر
(امجلعيات الوطنية) ودورها ،وابدلمع واملساعدة الذلين يقدهمام الاحتاد ادلول مجلعيات الصليب األمحر والهالل األمحر (الاحتاد ادلول)
يف هذا اجملال ،واألدوات املتاحة مثل أداة الاحتاد ادلول احملس نة لتقيمي مواطن الضعف والقدرات ،وإطار التأهب لالس تجابة الفعاةل؛
ويسلط الضوء عىل التقدم احملرز يف المتويل القامئ عىل التوقعات والعمل الاستبايق،
[الفقرة  ]8وإذ يبني أنه قد س بق تنفيذ العمل الاستبايق بنجاح وإن اكن من الرضوري زايدته ،ويالحظ الصعوابت القامئة يف جمال املوارد
والقدرات واألطر،
[الفقرة  ]9وإذ ّيذكر مبختلف الزتامات مكوانت احلركة بتحسني حامية األفراد وامجلاعات األكرث عرضة آلاثر تغري املناخ ويعيد التأكيد علهيا
ابعامتد ميثاق املناخ والبيئة من أجل املنظامت اإلنسانية ،وابالستامثر يف العمل الاستبايق ،وال س امي عن طريق رشاكة العمل املبكر املس تنري
ابخملاطر ومركز العمل الاستبايق،
[الفقرة  ]10وإذ يعرتف ابلزمخ العاملي اذلي ودلّ ه العمل الاستبايق وقادة احلركة يف حفز التقدم عىل الصعيد ادلول،
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فقرات منطوق القرار
[الفقرة  ]1يدعو مكوانت احلركة ،وفقا لوالية ودور لك مهنا ،إىل زايدة مشاركهتا يف العمل الاستبايق ،وال س امي من أجل زايدة تغطيته
اجلغرافية ،إما بإنشاء نظم وقدرات ورشااكت لتفعيل العمل الاستبايق يف الس ياقات القطرية اخلاصة هبا وتعزيزها ،أو مبساعدة امجلعيات
الوطنية عىل الاضطالع بذل؛
[الفقرة  ]2يطلب من مكوانت احلركة أن تتخذ إجراءات أقوى للتصدي للظواهر املناخية واجلوية األبطأ حدواث واألقل وضوحا ،مثل
موجات احلر واجلفاف ،يف معلها يف جمال العمل الاستبايق؛
[الفقرة  ]3يلزم مكوانت احلركة بأن تزيد تركزيها عىل اخملاطر الرتامكية يف أنشطهتا يف جمال العمل الاستبايق ،وأن متكّن امجلعيات الوطنية
من حامية األفراد وامجلاعات املعرضني للخطر عند وقوع أخطار متعددة يف وقت واحد أو إذا تعرضت آلاثر متتالية؛
[الفقرة  ]4يطلب من امجلعيات الوطنية واللجنة ادلولية للصليب األمحر (اللجنة ادلولية) تعزيز العمل الاستبايق يف حاالت الزناع ،مبا يف
ذل من خالل حتسني اس تخدام التنبؤات واإلنذار املبكر خبصوص الظواهر اجلوية واملناخية القصوى ،واملسامهة بذل يف تعزيز قدرة
اجملمتعات املترضرة من الزناعات عىل الصمود يف وجه اخملاطر الرتامكية،
[الفقرة  ]5يلزم مكوانت احلركة مبواصةل اس تكشاف الفرص املتاحة لتوقع اخملاطر واألخطار اكألوبئة وانعدام األمن الغذايئ ونزوح الساكن
املترضرين ،واختاذ إجراءات قبل وقوعها ،ويؤكد من جديد القرار  3اذلي اعمتده املؤمتر ادلول الثالث والثالثون للصليب األمحر والهالل
األمحر ("حان الوقت للتصدي معاً لألوبئة واجلواحئ") اذلي يؤكد عىل أمهية منح األولوية إلجراءات الوقاية والتأهب ،والاستامثر فهيا
وتقدمي المتويل التحفزيي دلمع العمل الاستبايق ،مبا يف ذل من طرف امجلعيات الوطنية للتصدي ملا متثهل األوبئة واجلواحئ من هتديد؛
[الفقرة  ]6يشجع مكوانت احلركة عىل إنشاء آليات متويل أو تكييفها ملواهجة األخطار واخملاطر اليت ال تغطهيا اآلليات القامئة ،تريم إىل
تركزي اجلهود عىل تقليل أثرها عىل األشخاص اذلين يعيشون يف أشد الظروف هشاشة عىل الصعيدين الوطين وادلول ،بدمع من ادلوةل
والقطاع اخلاص وهجات أخرى؛
[الفقرة  ]7يطلب من امجلعيات الوطنية أن تدمج العمل الاستبايق يف نظمها ومعلياهتا إلدارة خماطر الكوارث ،ويدعو الاحتاد ادلول
ومكوانت احلركة األخرى إىل دمع هذه العملية بزايدة الاستامثر يف قدرات امجلعيات الوطنية عىل العمل الاستبايق ،وال س امي من خالل
دمع مجع البياانت وحتليلها ،واملشاركة يف حتديد البواعث والتدابري الاستباقية ،ووضع اإلجراءات ،وتدريب املوظفني واملتطوعني عىل تنفيذ
العمل الاستبايق ابلتعاون مع اجلهات احمللية؛
[الفقرة  ]8يطلب من امجلعيات الوطنية ،بوصفها هيئات مساعدة للسلطات العامة يف جمال العمل اإلنسانية ،ومن الاحتاد ادلول ،دعوة
احلكومات إىل إدراج العمل الاستبايق يف س ياساهتا وهيالكها املتعلقة بإدارة خماطر الكوارث والتكيف مع تغري املناخ وزايدة الاستامثر يف
نظم اإلنذار املبكر؛
[الفقرة  ]9يدعو مكوانت احلركة إىل اس تخدام مركز العمل الاستبايق مكنب مركزي لتسهيل تبادل املعرفة والتعمل والتوجيه وادلعوة إىل
العمل الاستبايق واملسامهة يف معهل؛
[الفقرة  ]10يطلب تقدمي تقرير مرحيل إىل جملس املندوبني يف س نة  2023والنظر يف إدراج العمل اإلنساين الاستبايق يف جدول أعامل
املؤمتر ادلول الرابع والثالثني.
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