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 مرشوع قرار 

 تعزيز العمل الاستبايق يف احلركة: 

 سبيلنا للميض قدما 

 فقرات ادليباجة 

ن    جملس املندوبني، اإ

ذ يعرب[  1]الفقرة   زاء أ اثر الظواهر املناخية واجلوية القصوى  اإ عىل أ وجه الضعف القامئة أ صال بني    ، ول س اميعن ابلغ قلقه اإ

يد من هذه ال اثر  ت ال فراد واجملمتعات احمللية، ما يعين أ ن البعض يتأ ثر أ كرث من البعض ال خر، ويالحظ أ ن أ زمة املناخ س

جراءات،  ما مل تُتخذ اإ

كيفية ترامك أ وجه   تبني  19-اجلوية القصوى اليت حتدث أ ثناء جاحئة كوفيدو   املناخية  أ ن الظواهر  عىل  واإذ يشدد [  2]الفقرة  

 يف وقت واحد،   متعددةالضعف وتفامقها عند حدوث أ خطار 

وتكل أ ن التأ ثر ابلظواهر املناخية واجلوية القصوى كثريا ما يبلغ أ عىل مس توايته يف الس ياقات الهشة  واإذ يُبني   [  3الفقرة  ]

حدة أ وجه الضعف القامئة وخيلق أ وجه    من  اليت تعاين من نزاعات، ويالحظ أ ن تداخل الزناعات وأ زمة املناخ ميكن أ ن يزيد

 ضعف جديدة، 

بأ ن معلومات التنبؤ ابلظواهر املناخية واجلوية القصوى متاحة يف معظم احلالت قبل وقوعها، وأ ن   واإذ يعرتف[  4]الفقرة  

ل الرمقي،    خماطرحتليل  و   دقة هذه املعلومات ال اثر احملمتةل، قد حتسنت كثريا عىل مر  الس نني، مبا يف ذكل عن طريق التحو 

مما أ اتح للحركة ادلولية للصليب ال محر والهالل ال محر )احلركة( ومكوانهتا فرصة لختاذ تدابري قبل تأ ثري تكل الظواهر من  

 أ جل تقليل الاحتياجات،

من قبيل   ،واختاذ تدابري قبل حدوث ال خطار واخملاطر  ال مورفرص املتايدة املتاحة لستباق  ال  واإذ يالحظ[  5]الفقرة  

ول س امي يف ال ماكن الهشة    ،ال وبئة وانعدام ال من الغذايئ ونزوح الساكن املترضرين، ورضورة التصدي للمخاطر الرتامكية

 املترضرة من الزناعات،

العمل الاستبايق يف الوقاية من أ اثر الكوارث أ و التخفيف من حدهتا،    يؤديهابدلور اذلي ميكن أ ن    واإذ يعرتف[  6]الفقرة  

العمل مبوجب املبادئ ال ساس ية وولايت مكوانت احلركة    عنمبسؤولية احلركة    ويقر  ويف زايدة قدرة الناس عىل الصمود،  

 وأ دوارها،

الكوارث، وعىل ال خص بتفويض امجلعيات الوطنية للصليب ال محر    بسعي احلركة اإىل تقليل خطر  واإذ يعرتف[  7]الفقرة  

ال محر  الصليب  يقدهمام الاحتاد ادلويل مجلعيات  الذلين  الوطنية( ودورها، وابدلمع واملساعدة  )امجلعيات  ال محر  والهالل 

يل احملس نة لتقيمي مواطن الضعف  والهالل ال محر )الاحتاد ادلويل( يف هذا اجملال، وال دوات املتاحة مثل أ داة الاحتاد ادلو
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طار التأ هب لالس تجابة الفعاةل موضع التنفيذ  اليت تضع   والقدرات ويسلط    ،الإطار اخلاص ابلقدرة اجملمتعية عىل الصمود واإ

 والعمل الاستبايق،   التنبؤاتالضوء عىل التقدم احملرز يف المتويل القامئ عىل 

الضوء  واإذ  [  8]الفقرة   ونفذ  العمل الاستبايقأ ن    عىليسلط  ويالحظ    س بق  زايدته،  الرضوري  من  اكن  ن  واإ بنجاح 

 الصعوابت القامئة يف جمال املوارد والقدرات وال طر،

كر[  9]الفقرة   ال كرث عرضة ل اثر أ زمة   واجملمتعات احملليةمبختلف التامات مكوانت احلركة بتحسني حامية ال فراد    واإذ يذ 

لمنظامت الإنسانية، وابلستامثر يف العمل الاستبايق، ول س امي عن  ل ابعامتد ميثاق املناخ والبيئة  املناخ ويعيد التأ كيد علهيا  

 طريق رشاكة العمل املبكر املس تنري ابخملاطر ومركز العمل الاستبايق،

ه العمل الاستبايق وقادة احلركة يف حفز التقدم عىل الص  واإذ يعرتف[ 10]الفقرة   عيد ادلويل، ابلزمخ العاملي اذلي ودل 

 فقرات منطوق القرار 

مكوانت احلركة، وفقا لولية ودور لك مهنا، اإىل زايدة مشاركهتا يف العمل الاستبايق، ول س امي من أ جل    يدعو [  1]الفقرة  

القطرية اخلاصة هبا تغطيته اجلغرافيةزايدة   الس ياقات  العمل الاستبايق يف  لتفعيل  نشاء نظم وقدرات ورشأاكت  ما ابإ اإ  ،

 وتعزيزها، أ و مبساعدة امجلعيات الوطنية عىل الاضطالع بذكل؛ 

جراءات أ قوى للتصدي للظواهر املناخية واجلوية ال بطأ  حدواث وال قل   يطلب[  2]الفقرة   من مكوانت احلركة أ ن تتخذ اإ

 وضوحا، مثل موجات احلر واجلفاف، يف معلها يف جمال العمل الاستبايق؛

ة بأ ن تزيد تركزيها عىل اخملاطر الرتامكية يف أ نشطهتا يف جمال العمل الاستبايق، وأ ن متك ن  مكوانت احلرك  يلزم[  3]الفقرة  

ذا    واجملمتعات احملليةامجلعيات الوطنية من حامية ال فراد   اإ أ و  أ خطار متعددة يف وقت واحد  للخطر عند وقوع  املعرضني 

ويشجع عىل تطبيق تدابري التخفيف من حدة اخملاطر، مثل هنج امحلاية والنوع الاجامتعي والاحتواء   ،تعرضت ل اثر متتالية

الية وعدم المتيزي؛   ابخلدمات واملساءةل، من أ جل الوصول املشاركة اجملمتعيةوهنج  ىل امجليع عىل حنو من الفع   اإ

ل محر )اللجنة ادلولية( تعزيز العمل الاستبايق يف حالت  من امجلعيات الوطنية واللجنة ادلولية للصليب ا  يطلب[  4]الفقرة  

نذار املبكر   لظواهر اجلوية واملناخية القصوى، واملسامهة ابالزناع، مبا يف ذكل من خالل حتسني اس تخدام التنبؤات والإ

 ة، املترضرة من الزناعات عىل الصمود يف وجه اخملاطر الرتامكياحمللية بذكل يف تعزيز قدرة اجملمتعات 

مكوانت احلركة مبواصةل اس تكشاف الفرص املتاحة لتوقع اخملاطر وال خطار اكل وبئة وانعدام ال من الغذايئ   يلزم[ 5]الفقرة 

جراءات قبل وقوعها،   اذلي اعمتده املؤمتر ادلويل الثالث    3القرار    ويؤكد من جديدونزوح الساكن املترضرين، واختاذ اإ

ال محر )"حان الوقت للتصدي معا لل وبئة واجلواحئ"( اذلي يؤكد عىل أ مهية منح ال ولوية    والثالثون للصليب ال محر والهالل

وتقدمي المتويل التحفزيي دلمع العمل الاستبايق، مبا يف ذكل من طرف امجلعيات    ،لإجراءات الوقاية والتأ هب والاستامثر فهيا

 الوطنية للتصدي ملا متثهل ال وبئة واجلواحئ من هتديد؛ 

نشاء أ ليات متويل أ و تكييفها أ و تيسري    يشجع [  6]الفقرة   تركزي اجلهود عىل تقليل   هبدف ،  الاس تفادة مهنا مكوانت احلركة عىل اإ

ال شخاص اذلين يعيشون يف أ شد الظروف هشاشة عىل الصعيدين الوطين وادلويل، بدمع من ادلوةل والقطاع   يف   ال اثر 

 أ خرى؛  فاعةل   اخلاص وهجات 
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الكوارث، ويدعو   لبيط[  7]الفقرة   نظمها ومعلياهتا لإدارة خماطر  العمل الاستبايق يف  أ ن تدمج  الوطنية  من امجلعيات 

مع هذه العملية بزايدة الاستامثر يف قدرات امجلعيات الوطنية عىل دلالاحتاد ادلويل اإىل العمل مع مكوانت احلركة ال خرى 

التدابري الاستباقية،  حتديد  البواعث و   والاشرتاك يف تطويرالعمل الاستبايق، ول س امي من خالل دمع مجع البياانت وحتليلها،  

الصةل بني العمل الاستبايق ومواهجة   ووضع الإجراءات، وتدريب املوظفني واملتطوعني عىل تنفيذ العمل الاستبايق، وبتعزيز

 الكوارث والتأ هب املؤسيس، ابلتعاون مع اجلهات احمللية ومبا يامتىش مع الصكوك املتاحة؛

من امجلعيات الوطنية، بوصفها هيئات مساعدة للسلطات العامة يف جمال العمل الإنساين، ومن الاحتاد    يطلب[  8]الفقرة  

دارة خماطر  ادلويل، العمل مع ادلول عىل تعز  دراج العمل الاستبايق يف س ياساهتا وخططها وقوانيهنا وهيألكها املتعلقة ابإ يز اإ

نذار املبكر والعمل الاستبايق؛  الكوارث والتكيف مع تغري املناخ، حسب الاقتضاء، وزايدة الاستامثر يف نظم الإ

مكوانت احلركة اإىل اس تخدام مركز العمل الاستبايق مكنرب مركزي لتسهيل تبادل املعرفة والتعمل والتوجيه    يدعو[  9]الفقرة  

 واملسامهة يف معهل، والعمل يف رشاكة مع اجلهات الفاعةل اخلارجية، عند الاقتضاء؛ ،وادلعوة اإىل العمل الاستبايق

رصد تنفيذ العمل لاستنادا اإىل ال طر املطبقة  ،2023 يف س نة  تقدمي تقرير مرحيل اإىل جملس املندوبني يطلب[  10]الفقرة 

 العمل الاستبايق يف جدول أ عامل املؤمتر ادلويل الرابع والثالثني.مسأ ةل والنظر يف اإدراج  ،الاستبايق وتوجهيه


