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عرض موجز
تقدم هذه الوثيقة معلومات أساس ية ومسوغات للقرار اذلي يقرتحه الصليب المحر الملاين والاحتاد ادلويل مجلعيات
الصليب المحر والهالل المحر (الاحتاد ادلويل) ومركز الصليب المحر والهالل المحر للمناخ (مركز املناخ) واللجنة
ادلولية للصليب المحر (اللجنة ادلولية) ،لزايدة العمل الاستبايق يك يتس ىن للجمعيات الوطنية للصليب المحر والهالل
المحر (امجلعيات الوطنية) والاحتاد ادلويل واللجنة ادلولية مع ًا "كحركة" مساعدة الساكن اذلين يعيشون يف ظروف هشة
عىل حامية أنفسهم وس بل عيشهم بشلك أفضل من الآاثر الوش يكة للظواهر القصوى ،بيامن حتافظ يف الوقت ذاته عىل
كوانت احلركة عىل اختاذ اإجراءات قبل
دورها كجهة رائدة يف هذا اجملال وتعززه .ويريم القرار املقرتح اإىل زايدة قدرات ُم ِّ
حدوث ظواهر قصوى عن طريق توس يع نطاق أساليب العمل الاستبايق يك تشمل عدد أكرب من الس ياقات واخملاطر
القطرية؛ وحتسني الهنوج القامئة من خالل ضامن اختاذ اإجراءات استباقية تغطي عددا أكرب من الساكن ،مبن فهيم أولئك
اذلين يعيشون يف مناطق تعاين منب الزناعات ،والتصدي للمخاطر املركبة ،وإادراج العمل الاستبايق يف الطر والعمليات
التشغيلية والقانونية ،وزايدة المتويل املتاح وفرص احلصول عليه حبيث يصل اإىل من حيتاجون اإليه مىت احتاجوا اإليه؛
وتعزيز تبادل املعارف واس تخالص ادلروس والتوجيه واملنارصة يف ما يتعلق ابلعمل الاستبايق ،مبا يف ذكل تعزيز قدرة
اجملمتعات احمللية ،من أجل ضامن تلبية احتياجات الناس وأولوايهتم بشلك أفضل.

 )1مقدمة
لقد بني تقرير الاحتاد ادلويل عن الكوارث يف العامل لس نة  ،2020ومؤخرا تقرير التقيمي السادس للهيئة احلكومية ادلولية
املعنية بتغري املناخ أن الظواهر اجلوية واملناخية القصوى ،اكلعاصري وموجات احلر واجلفاف والفيضاانت وحرائق
الغاابت ،ازدادت تواترا وحدة .وأحضت أزمة املناخ هتدد حياة الناس وس بل عيشهم بشلك مزتايد ،ول س امي يف الماكن
الهشة وتكل املترضرة من الزناعات ،كام يبينه تقرير اللجنة ادلولية بعنوان "عندما متطر غبارا" .وتؤثر الظواهر اجلوية
واملناخية القصوى تأثريا غري متناسب يف بعض الفئات وتزيد من تأثرمه بأخطار املس تقبل وأآاثرها الطويةل الجل .ومع
زايدة هذه الظواهر القصوى وترية وحدة يقل الوقت الالزم للتعايف من أآاثرها .أضف اإىل ذكل أنه عندما جتمتع الخطار
معا ،ميكن لآاثرها أن تتضاعف بطريقة مل يس بق لها مثيل ومل يس بق للحكومات واجملمتع املدين واجلهات الفاعةل الإنسانية
الاضطرار اإىل جماهبهتا من قبل .وقد جتلَّت هذه "الآاثر الرتامكية" يف اجملمتعات احمللية أثناء جاحئة كوفيد 19-حيث مل
ترتاجع أخطار الظواهر اجلوية واملناخية القصوى بيامن اكن العامل يسعى اإىل التكيف مع اجلاحئة.
كوانت احلركة بزايدة هجودها للوقاية من العواقب الإنسانية املزتايدة لتغري املناخ واستباقها والتأهب لها
وقد تعهدت ُم ِّ
ومواهجهتا عىل النحو اذلي ِّيبينه تقرير طموح احلركة للتصدي لزمة املناخ وميثاق املناخ والبيئة للمنظامت الإنسانية.
ويتيح التقدم التقين اذلي حتقَّق عىل مدى العقود القليةل املاضية ،مبا يف ذكل من خالل الرمقنة ،التنبؤ بدقة مزتايدة
بوقت وماكن حدوث الظواهر القصوى والثر اذلي ميكن أن ختلفه .ومينح ذكل احلركة الوقت الالزم لختاذ التدابري
الالزمة قبل أن تتحول الظواهر القصوى اإىل كوارث ،فتمتكن ابلتايل من اإنقاذ الناس وس بل عيشهم.
وابلس تفادة من عقود من التجارب يف جمال احلد من خماطر الكوارث والإنذار املبكر والعمل املبكر ،تصدرت امجلعيات
الوطنية والاحتاد ادلويل اجلهات اليت اس تخدمت التقدم التكنولويج وادلروس املس تخلصة من لك عنارص ذكل الهنج
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بتطوير مفهوم المتويل القامئ عىل التنبؤات ،اذلي يعد أحد أساليب العمل الاستبايق .وتسعى هنوج العمل الاستبايق،
من قبيل المتويل القامئ عىل التنبؤات ،اإىل تقليل املعاانة واخلسائر والرضار البرشية عن طريق متكني اجلهات الفاعةل
املعنية ،وابلخص اجملمتعات احمللية املترضرة ،من اختاذ تدابري قبل حدوث ظاهرة ضارة حممتةل .وتربط هذه هنوج عادة
التنبؤات اجلادة وتقيمي اخملاطر خبطط العمل وتُدمع عىل أمثل وجه ابتفاقات متويل س بق ترتيهبا .وجيري اإعداد خطط
العمل هذه مس بقا ،ويه توحض وظيفة لك هجة ومىت تقوم هبا وكيف .وتتضمن العامل الاستباقية (اليت تدعى أحياان
أيضا "التدابري املبكرة") مثال توفري النقد وخدمات الرصف الصحي ولوازم النظافة الصحية و ُعدد الإيواء قبل وقوع
الصدمات ،واختاذ تدابري لصون س بل العيش ،مثل اإجالء املاش ية .والغرض من هذه التدابري الاستباقية هو حماوةل
الوقاية من أآاثر ظاهرة ضارة حممتةل أو التقليل من وقعها عىل القل ،وجيري اختاذها عند بلوغ عتبات أو بواعث حامسة
للتنبؤ .وابلنظر اإىل العمل الشامل اذلي يتطلبه وضع أساليب معل استباقية (مثل حتديد مس توى البواعث ،وخطط
العمل ،وتوفري املعدات ،وتنظمي السالسل اللوجستية) ،ف إاهنا تقع بني التأهب للكوارث ومواهجهتا وتتطلب هنجا قامئا
عىل التعاون.
وتطبق امجلعيات الوطنية المتويل القامئ عىل التنبؤات يف  38بدلا حاليا (أآذار/مارس  )2022حيث تتصدى خملاطر
مثل موجات احلر وموجات الربد والعاصري والفيضاانت وموجات اجلفاف واجنرافات الرماد الرباكين .ويف س نة 2018
أنشأ الاحتاد ادلويل مفهوم الإجراءات القامئة عىل التنبؤات يف اإطار صندوق الطوارئ ل إالغاثة يف حالت الكوارث،
ويه ألية متويل مكرسة تتيح المتويل للجمعيات الوطنية عندما تكون دلهيا خطط معل (بروتوكولت العمل املبكر)
وعندما تشري التنبؤات اإىل احامتل حمدد لوقوع ظاهرة قصوى .وقد أهلمت الإماكنية الابتاكرية املهمة للمتويل القامئ عىل
التنبؤات العديد من اجلهات الفاعةل خارج احلركة ،مبا فهيا واكلت المم املتحدة وش بكة س تارت ( ،)Startويه عبارة
عن احتاد للمنظامت غري احلكومية ،لمتويل ووضع أساليب معل استباقية مماثةل .وتنفذ أساليب العمل الاستبايق معوما
يف ما يزيد عىل  60بدلا ،وساعدت هذه الساليب عىل حتقيق اإجنازات هممة يف جمال الس ياسة تسامه يف خلق زمخ
عاملي لزايدة العمل الاستبايق ،مبا يف ذكل قرارين من قرارات المم املتحدة (القرار  A/RES/74/218والقرار
 ،)A/RES/72/132وميثاق مجموعة الس بعة ملاكحفة اجملاعة واملذكرة التوجهيية ملكتب تنس يق الشؤون الإنسانية بشأن
التأهب للكوارث ،ولكها تدعو ادلول العضاء اإىل تعزيز العمل الاستبايق.
وتزتايد الدةل اليت تثبت أن العمل الاستبايق ينقذ الرواح وس بل العيش ،وميكن أن يعجل ابملساعدة الإنسانية وجيعلها
أجنع تلكفة وأكرث صوان للكرامة .زد عىل ذكل أن "خطة العمل الاستبايق" احلديثة قد حفزت الاستامثر يف خدمات
الرصاد اجلوية واملناخية والبحوث التحليلية والاسترشافية واحلومكة وبناء القدرات يف مجيع أحناء العامل ،وحفزت
التعاون بني املنظامت خارج القطاع الإنساين ،كام يبينه اإطالق رشاكة العمل املبكر املس تنري ابخملاطر (.)REAP
ومركز العمل الاستبايق .ويس تضيف الاحتاد ادلويل هذه الرشاكة اليت أنشئت أثناء مقة المم املتحدة بشأن العمل
املنايخ يف عام  2019هبدف حامية مليار خشص من الكوارث .وجتمع الرشاكة أوساط املناخ والتمنية والعمل الإنساين،
وتسعى اإىل تسهيل الاستامثر يف نظم الإنذار املبكر وحتسني تغطيهتا .ويشجع مركز العمل الاستبايق اذلي أطلق يف
شهر اكنون الول/ديسمرب  2020ويس تضيفه الصليب المحر الملاين والاحتاد ادلويل ومركز املناخ ،تبادل املعرفة
واخلربة بني العاملني يف جمال العمل الاستبايق ويسهل املشاركة يف اس تخالص ادلروس وبذل اجلهود وادلعوة من أجل
زايدة العمل الاستبايق ،ويدمعه ما يقرب من  90رشياك ،مبن فهيم اجلهات الإنسانية واحلكومات ومؤسسات البحوث.
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وعىل الرمغ من هذه التطورات املشجعة ،فمل تتحقق اإماكانت هنج العمل الاستبايق ابلاكمل بعد .ول يزال المتويل
القامئ عىل التنبؤات ،عىل سبيل املثال ،يركز حاليا عىل الخطار املناخية واجلوية ذات الآاثر املبارشة اكلعاصري
اسرتعاء لالنتباه مثل موجات احلر أو اجلفاف .وقد زادت جاحئة
والفيضاانت بقدر أكرب مما يركز عىل الظواهر القل
ً
كوفيد 19-أيضا من رضورة جتاوز الخطار املناخية واجلوية والنظر يف أخطار وأزمات أخرى ومراعاة الآاثر الرتامكية
عىل أوجه الضعف عندما تتجمع عدة أخطار يف أآن معا .وميكن للآاثر الرتامكية للظواهر اجلوية واملناخية القصوى
والظروف الهشة والزناعات والعنف ،أن تزيد من أوجه الضعف أو تودل أوجه ضعف جديدة ،وتؤدي ،اإىل جانب
عوامل أخرى ،اإىل انعدام المن الغذايئ أو اإىل الزنوح .ويمتثل التحدي الكبري الآخر يف كيفية تكييف العمل الاستبايق
يف الس ياقات املتأثرة ابلزناعات.
يضاف اإىل ذكل أنه مع زايدة عدد هنوج العمل الاستبايق والزمخ اذلي تكتس به املبادرات العاملية ،تزداد احلاجة اإىل
تنس يق أساليب العمل والنشطة لضامن الامتسك وزايدة التأثري اإىل أقىص حد وحتقيق التغيري التحويل املرجو .وليك
تصبح هنوج العمل الاستبايق أكرث جتذرا يف النظام الإنساين ،جيب أن تُدمج يف املواثيق والطر القانونية والتشغيلية
القامئة .ويتعني عىل اجلهات الفاعةل احمللية ،مبا فهيا احلكومات ،أن توجه هذا العمل وتعده مع إارشاك الساكن اذلين
يعيشون يف ظروف هشة يف وضع خطط العمل الاستبايق اليت ينبغي اختاذها عند التنبؤ حبدوث ظواهر قصوى.

 )2الهدف واجلدوى
كوانت احلركة عىل بزايدة العمل الاستبايق .ويعين ذكل ،أول ،بذل املزيد من
اإن الغرض من القرار املقرتح هو محل ُم ِّ
اجلهود بتوس يع نطاق العمل الاستبايق ليشمل الخطار املناخية واجلوية القل وضوحا ،مثل موجات احلر واجلفاف،
وكذكل الخطار واخملاطر اليت ل ترتبط ابلرضورة ابملناخ واجلو ،مثل الوبئة وانعدام المن الغذايئ ونزوح الشخاص
املترضرين ،وضامن توس يع نطاق انتشاره ليشمل املزيد من الناس والبدلان .واثنيا ،يعين حتسني هذا العمل بتحسني
الهنوج القامئة ملعاجلة اخملاطر الرتامكية ،وابلتايل ضامن تغطية العمل الاستبايق للشخاص اذلين يعيشون يف املناطق
املترضرة من الزناعات واذلين غالبا ما يتأثرون بشلك غري متناسب ابلظواهر القصوى ،وابلستامثر يف زايدة اإماكنية
منسقة .واثلثا ،يعين الاضطالع هبذا العمل معا بدجمه يف الطر
وقدرة النظام عىل الاس تجابة بشلك جامعي وبطريقة َّ
والعمليات التشغيلية والقانونية ،وتوفري املزيد من المتويل وفرص احلصول عليه حبيث يصل اإىل من حيتاجون اإليه مىت
احتاجوا اإليه ،وتعزيز تبادل املعرفة واس تخالص ادلروس والتوجيه واملنارصة بشأن العمل الاستبايق لضامن تلبية
احتياجات الناس وأولوايهتم بشلك أفضل.
ويامتىش توس يع نطاق العمل الاستبايق مع عدد من الس ياسات والعمليات ذات الصةل داخل احلركة وخارهجا .ويشجع
القرار " 33IC/19/R7قوانني وس ياسات الكوارث اليت ل تغفل أحدا" ،اذلي اعمتده املؤمتر ادلويل الثالث والثالثني
يف س نة  ،2019عىل النظر ،حسب الاقتضاء ،يف الهنوج املبتكرة لإدارة خماطر الكوارث ،مثل اس تخدام المتويل
الاستبايق ،مبا يف ذكل البواعث القامئة عىل التنبؤات ل إالفراج املبكر ويف الوقت املناسب عن المتويل اخملصص للتخفيف
من وقع الكوارث برسعة .ويؤكد القرار " 33IC/19/R3حان الوقت للتصدي معا للوبئة واجلواحئ" ،اذلي اعمتده
أيضا املؤمتر ادلويل الثالث والثالثني ،أمهية منح الولوية للوقاية والتأهب والاستامثر فهيام وتوفري المتويل احملفز دلمع
العمل الاستبايق .وحتدد وثيقة طموح احلركة ملعاجلة أزمة املناخ اإماكنية احلصول عىل الموال ومساعدة احلكومات عىل
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اإنشاء أليات للعمل الاستبايق كوسائل لتحقيق احلد من خماطر الكوارث مبراعاة تغري املناخ .ويمتثل أحد أهداف
اسرتاتيجية الاحتاد ادلويل للعقد  2030يف مساعدة الناس عىل توقع الزمات ومواهجهتا والتعايف مهنا برسعة .وتدعو
الاسرتاتيجية ،بني مجةل أمور ،اإىل اس تخدام التكنولوجيا والابتاكر لتوقع اخملاطر والكوارث وتطبيق التدابري الاستباقية
يف وقت مبكر وتوفري المتويل اذلي ميكن توقعه .وحدد الاحتاد ادلويل ،يف اإطار خطته ومزيانيته للفرتة ،2025-2021
هدفا يمتثل يف زايدة رصيد صندوق الطوارئ ل إالغاثة يف حالت الكوارث بثالثة أضعاف ليصل اإىل  100مليون فرنك
سويرسي ،ختصص نس بة  %25مهنا لمتويل العمل الاستبايق .وتسعى الاسرتاتيجية املؤسس ية للجنة ادلولية اإىل دمع
اجملمتعات احمللية لتحسني قدرهتا عىل اإدارة الضغوط املس تقبلية النامجة عن الآاثر املركبة للزناعات وتغري املناخ .ويدعو
قراران من قرارات المم املتحدة (القرار  A/RES/74/218والقرار  )A/RES/72/132إاىل مساعدة ادلول العضاء
عىل تعزيز أليات العمل الاستبايق للحد من أآاثر الكوارث والاحتياجات الإنسانية.

 )3حتليل :العنارص الرئيس ية لتعزيز العمل الاستبايق
يلزم القرار املقرتح احلركة بطموح مشرتك لتوس يع نطاق العمل الاستبايق هبدف حتسني تغطيته وجودته وفعاليته،
كوانت احلركة .وبناء عىل ذكل ،يدعو القرار
كون من ُم ِّ
والاعرتاف مبختلف أدوار ومسؤوليات وولايت لك ُم ِّ
كوانت احلركة اإىل تعزيز اجلهود القامئة وتنس يقها ومواءمهتا وتوحيدها .ويرشح هذا القسم مسوغات اقرتاح فقرات
ُم ِّ
منطوق القرار من  1اإىل :9
فقرات منطوق القرار
الفقرة  :1زايدة املشاركة يف العمل الاستبايق
لزايدة العمل الاستبايق وضامن تغطية املزيد من الناس ،من المهية مباكن زايدة عدد امجلعيات الوطنية املشاركة يف
ذكل العمل الاستبايق .كام أن من شأن زايدة مبادرات العمل الاستبايق التشغيلية أن يسهم يف اإثبات املفهوم ،وأن
يسفر ابلتايل عن حتول اإضايف حنو تطبيق العمل الاستبايق يف النظام الإنساين.
الفقرة  :2اختاذ خطوات أقوى ملعاجلة الخطار القل وضوحا والبطأ حدواث
سيتطلب توس يع نطاق العمل الاستبايق أيضا التعاون عىل اس تكشاف هنوج استباقية وتوس يع نطاقها لتشمل الخطار
املناخية واجلوية اليت مل تعاجل بعد معاجلة اكفية ،ابلقيام ابلعمل الاستبايق ،ومن هذه الخطار موجات احلر واجلفاف
اليت غالبا ما تكون أآاثرها أقل وضوحا.
الفقرة  :3زايدة الرتكزي عىل اخملاطر الرتامكية
عند وقوع أخطار خمتلفة يف وقت واحد أو وقوع خطر نتيجة خلطر أآخر ،ميكن أن تضاعف أثر بعضها بعضا بطرق مل
يس بق لها مثيل ومل تواجه اجملمتعات احمللية واحلكومات واجملمتع املدين والقطاع الإنساين مثلها من قبل .وملا اكنت احلركة
تعمل يف العديد من البيئات املتعددة اخملاطر ،ينبغي أن تعكس هنوج العمل الاستبايق تعقيد اخملاطر يف امليدان من
أجل التصدي لها وتلبية احتياجات الفراد واجملمتعات احمللية بشلك أفضل .وميكن لتدابري التخفيف من حدة اخملاطر،

Public

CD/22/9

6

مثل هنج امحلاية والنوع الاجامتعي والاحتواء وهنج املشاركة اجملمتعية واملساءةل ،أن تساعد عىل تغطية مجيع الناس
بفعالية دومنا متيزي.
الفقرة  :4تعزيز العمل الاستبايق يف س ياق الزناعات
املطوةل والعنف املزمن بدرجة كبرية من اإماكنيات وقدرات مواهجة أآاثر الظواهر اجلوية واملناخية القصوى
حتد الزناعات َّ
بطريقة ف َّعاةل ومنسقة ،ويتأثر الناس يف هذه احلالت بصورة غري متناس بة .وعالوة عىل ذكل ،غالبا ما يكون الإنذار
املبكر والعمل الاستبايق يف هذه الس ياقات ضعيفا جدا .وميكن أن يؤدي حتسني نظم الإنذار املبكر ،وضامن اس تخداهما
وضامن اختاذ اإجراءات يف الوقت املناسب واحلصول عىل المتويل الاستبايق يف هذه احلالت دورا حاسام يف حتقيق
تأثري اإنساين مس تدام.
الفقرة  :5اس تكشاف الفرص املتاحة لتوقع الخطار واخملاطر الخرى
لقد اكنت أآاثر الظواهر اجلوية القصوى حمور العديد من مشاريع المتويل القامئ عىل التنبؤات حىت الآن .وهناك أيضا
أس باب أخرى للمعاانة واخلسائر البرشية ،مثل الوبئة  -ويه حقيقة أكدهتا جاحئة كوفيد 19-مؤخرا بشلك صارخ -
وانعدام المن الغذايئ والزنوح .ويوفر التقدم احملرز يف حتسني نظم الإنذار املبكر فرصا مزتايدة أيضا لستباق الخطار
واخملاطر خالف اخملاطر املناخية واجلوية والترصف قبل وقوعها.
الفقرة  :6تشجيع اإنشاء أليات المتويل وتكييفها والاس تفادة مهنا
بيامن جنح صندوق الطوارئ ل إالغاثة يف حالت الكوارث ،من خالل برانمج الاحتاد ادلويل ل إالجراءات القامئة عىل
التنبؤات ،يف اإنشاء ألية للمتويل تتيح للجمعيات الوطنية اختاذ تدابري استباقية قبل وقوع الظواهر اجلوية القصوى ،فال
تزال هناك حاجة اإىل بذل املزيد من اجلهود وادلمع الس يايس عىل الصعدة الوطنية ودون الوطنية وادلولية من أجل
تكييف أليات المتويل الاستبايق القامئة وإانشاء أليات جديدة لإاتحة اختاذ تدابري استباقية ملواهجة الخطار واخملاطر
اليت مل يمت تغطيهتا بعد .اإن تيسري الاس تفادة من عدد أكرب من أليات المتويل ودعوة ادلول والقطاع اخلاص واجلهات
الفاعةل الخرى اإىل ختصيص متويل للعمل الاستبايق ،هو رس توفري طريقة مس تدامة لتغطية املزيد من الناس .وينبغي
أن تركز أدوات المتويل اخملصصة للعمل الاستبايق عىل الثر البرشي ،وأن تضمن أن يس هتدف المتويل الشخاص
الكرث تعرضا للخطر ويصل اإلهيم بأكرب قدر من الكفاءة حىت يمتكنوا من اختاذ تدابري للحد من أثر الظواهر القصوى.
وينبغي أن تستند هذه الدوات اإىل بياانت جادة وختطيط حميل يركز عىل اخملاطر ،وأن تكون شفافة وتشاركية وخاضعة
ملساءةل اجملمتعات املس هتدفة ،وأن تعمل ابلتنس يق مع الليات القامئة ،وأن ترصف المتويل وفقا لقدرات التنفيذ.
الفقرة  :7اإدماج العمل الاستبايق يف نظم ومعليات اإدارة خماطر الكوارث دلى امجلعيات الوطنية
متثل قدرات امجلعيات الوطنية أساس العمل الاستبايق الناحج .وتقوم امجلعيات الوطنية بوضع تدابري وأنظمة استباقية
لتنفيذها ،وتعمل مع خدمات الرصاد اجلوية واملائية من أجل حتديد البواعث املمكنة ،وترشك اجملمتعات احمللية يف
التخطيط والتنفيذ .غري أن امجلعيات الوطنية قد حتتاج ،يف العديد من احلالت ،اإىل موارد ودمع تقين للعمل يف هذه
اجملالت .وينبغي أن هتدف اإىل اإدماج العمل الاستبايق والمتويل القامئ عىل التنبؤات يف أنظمة ومعليات اإدارة خماطر
الكوارث حبيث تصبح جزءا من العامل العادية بدل من أن تكون هنجا مبنيا عىل املشاريع .وينبغي أن تكون الغاية
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من الاستامثر يف امجلعيات الوطنية يه تطوير قدرات اجملمتعات احمللية ومتكيهنا من القيام ابلعمل الاستبايق محلاية نفسها
وبناء قدرهتا عىل الصمود.
الفقرة  :8العمل مع احلكومات عىل اإدراج العمل الاستبايق يف براجمها
تؤدي احلكومات دورا حاسام يف دفع العمل الاستبايق داخل بدلاهنا ابلتعاون مع اجلهات املعنية الخرى ،مبا فهيا
امجلعيات الوطنية .ومن شأن مض العمل الاستبايق اإىل الطر احلكومية لإدارة خماطر الكوارث ،وخطط التكيف
الوطنية وما يتصل هبا من س ياسات وأطر متويل أن يتيح بذل هجود متضافرة والتغلب عىل احلواجز القطاعية اإذا ما
استندت اإىل عتبات منسقة ل إالفراج عن الموال اخملصصة مس بقا وخطط العمل املنسقة (املشرتكة) .وميكن أن تؤدي
امجلعيات الوطنية دورا رائدا يف دمع التخطيط احلكويم وعقد اجامتعات مع اجلهات املعنية ،وذكل من خالل املسامهة
خبربهتا يف العمل الاستبايق وتبادل البياانت واملعلومات والتخطيط املبكر.
الفقرة  :9الاس تعانة مبركز العمل الاستبايق واملسامهة فيه
لزايدة العمل الاستبايق ،من املفيد اإاتحة حزي مشرتك بني القطاعات للتفكري يف فعالية خمتلف أنواع التدابري الاستباقية،
وتبادل ادلروس املس تخلصة ،واس تكشاف الدوات واملواد الإرشادية والابتاكرات واملامرسات اجليدة .ومركز العمل
كوانت احلركة
الاستبايق عبارة عن منصة اإلكرتونية جتمع العلوم والس ياسات واملامرسات برشاكء من خمتلف ُم ِّ
واجلامعات ومعاهد البحوث واملنظامت (ادلولية) غري احلكومية وواكلت المم املتحدة واحلكومات واجلهات املاحنة
واملبادرات الش بكية.

 )4الآاثر املرتتبة عىل املوارد
ختتلف التبعات املالية ابختالف القدرات واملوارد املتاحة للجمعيات الوطنية والاحتاد ادلويل واللجنة ادلولية ومركز
املناخ ،وطبيعة برامج ومعليات الصليب المحر والهالل المحر والس ياق اذلي تُنفذ فيه.
كوانت احلركة أن تدرس احتياجات وإاماكنيات الربامج والعمليات لتحقيق التوسع
وميكن أن يطلب القرار من ُم ِّ
املنشود ،مبا يف ذكل اس تخدام التقياميت احلالية .وقد يشمل ذكل حتديد الهداف و/أو صياغة اسرتاتيجية و/أو اختاذ
تدابري حمددة و/أو ترتيهبا حبسب الولوية ،مثل وضع أو توس يع نطاق مرشوع للمتويل القامئ عىل التنبؤات ،وتقدمي
املساعدة التقنية ،ودمع تعزيز القدرات وتبادل املعرفة واس تخالص ادلروس مع ما يرتتب عىل ذكل من تبعات عىل
املزيانية.
وينبغي زايدة املزيانيات و/أو اإعادة ختصيص الموال ،حيامث أمكن ،لمتويل النشطة الرامية اإىل تنفيذ الالزتامات املقرتحة.
وحيامث ُوجدت رشاكة قامئة أو اكنت للجمعيات الوطنية مواردها اخلاصة ،أمكن لها أن تضع هنجا اكمال للمتويل القامئ
عىل التنبؤات .وميكن للجمعيات الوطنية أن تمكل ذكل أيضا بهنوج بديةل تضم اإطارا "أكرث مرونة" لصنع القرار (مثل
حمك اخلرباء) يربط تقياميت اخملاطر ونظم الإنذار املبكر ابلعمل الاستبايق .ويف حالت أخرى ،يلزم احلصول عىل ادلمع
كوانت احلركة لمتكني امجلعيات الوطنية من تنفيذ العمل الاستبايق.
التقين أو املايل من ُم ِّ
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كوانت احلركة ابلستامثر يف تعزيز قدراهتا التنظميية وخرباهتا يف جمال
ويتبني من املشاورات اليت أجريت رضورة قيام ُم ِّ
العمل الاستبايق .وميكن أن يشمل ذكل ضامن توفري عدد اكف من املوظفني لمتكني مكوانت احلركة من وضع وتنفيذ
وتوس يع نطاق هنوج العمل الاستبايق ،مع زايدة الاهامتم ابلظواهر البطأ حدواث والقل وضوحا ،والخطار واخملاطر
الخرى ،واخملاطر الرتامكية ،وتطبيق التدابري الاستباقية يف س ياق الزناعات ،وتيسري التنس يق وادلمع التقين بني
كوانت احلركة .ويرحج أن يشمل ذكل أنشطة مثل مجع البياانت وحتليلها ،وتطوير البواعث وحتديد التدابري
ُم ِّ
الاستباقية ،ووضع الإجراءات ،وتدريب املوظفني واملتطوعني ،وتطوير مواد التوعية والتوجيه بشأن العمل الاستبايق
بشلك عام ،فضال عن موارد وأدوات وتوجهيات أكرث حتديدا لتطبيق العمل الاستبايق عىل الخطار واخملاطر الخرى،
واخملاطر الرتامكية ،وأماكن الزناعات .كام يرحج أن يتطلب المر أيضا تدريب املوظفني واملتطوعني عىل املفاهمي الرئيس ية
املتعلقة ابلعمل الاستبايق ،مبا يف ذكل عنرص البواعث وخطط العمل وخيارات المتويل ،وذكل بغرض تأهيلهم لمتكني
كوانت احلركة اإىل املسامهة بفعالية يف أعامل مركز العمل الاستبايق.
اجملمتعات احمللية .ويدعو القرار املقرتح أيضا ُم ِّ
وميكن أن تشمل تكل املشاركة أيضا تبادل املعارف والدةل وأفضل املامرسات يف جمال العمل الاستبايق وتقدمي املوارد
كوانت احلركة عىل ادلعوة
الالزمة لضامن اس متراريته ومواصةل تطويره مكنصة مركزية للعمل الاستبايق .ويشجع القرار ُم ِّ
اإىل اإنشاء أو تكييف المتويل الاستبايق مع ادلوةل والقطاع اخلاص واجلهات الفاعةل الخرى ،مثل اجلهات الفاعةل
املتعددة الطراف ،أو املبادرات الرامية اإىل متكني امجلعيات الوطنية من تنفيذ أو توس يع نطاق العمل اذلي يستبق
اخملاطر واحلالت اليت ل تغطهيا الليات القامئة .وقد تشمل النشطة ،بني مجةل أمور ،متويل ادلراسات وتكييف
الإجراءات وتعزيز املوارد البرشية.
وقد ل يتطلب اإدراج العمل الاستبايق يف الربامج موارد كبرية ،اإذ ينبغي أن تكون الالزتامات متسقة اإىل حد كبري
كوانت احلركة ابلفعل ابإماكنية الاس تفادة من العديد من
ومتوافقة مع الاسرتاتيجيات والربامج والطر القامئة .وتمتتع ُم ِّ
أدوات وموارد التأهب اليت ميكن تكييفها لإدراج العمل الاستبايق يف براجمها ،مثل اإطار التأهب لالس تجابة الف َّعاةل،
واملبادئ التوجهيية لنظم الإنذار املبكر والتأهب النقدي .وقد يلزم يف بعض احلالت بذل هجود اإضافية ،خاصة فامي
يتعلق ابملشاركة اجملمتعية وإاذاكء وعي السلطات احلكومية وادلعوة اإىل دمج العمل الاستبايق يف اسرتاتيجيات اإدارة
اخملاطر و/أو اإنشاء ألية للتنس يق بني الواكلت.

 )5التنفيذ والرصد
كوانت احلركة يف الوفاء ابللزتامات وتطبيقها يف س ياساته
كون من ُم ِّ
يتوقف جناح هذا القرار عىل مدى جناح لك ُم ِّ
وإاجراءاته اخلاصة .وبغية الإبالغ جامعيا عن التقدم امل ُحرز يف التنفيذ ،وتقيمي الثغرات القامئة ،وتوحيد التوصيات
الإضافية ،يطلب القرار ،يف الفقرة  10من منطوقه ،تقدمي تقرير مرحيل اإىل جملس املندوبني يف س نة  ،2023استنادا
اإىل الطر املطبقة يف رصد تنفيذ العمل الاستبايق وتوجهيه ،مثل اإطار الاحتاد ادلويل التشغييل بشأن العمل الاستبايق
للفرتة  ،2025-2021والنظر يف اإدراج مفهوم العمل الاستبايق يف جدول أعامل املؤمتر ادلويل الرابع والثالثني.
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الاس تنتاجات والتوصيات
يف ضوء التحدايت امللحة اليت يفرضها تغري املناخ والزناعات وانعدام المن الغذايئ والزنوح ،وجاحئة كوفيد 19-يف الآونة
الخرية ،يلزم أن تزيد احلركة من مشاركهتا يف العمل الاستبايق .فهناك أدةل مزتايدة عىل أن العمل الاستبايق ينقذ الرواح
وس بل العيش وميكن أن يع َّجل ابملساعدة الإنسانية وجيعلها أجنع تلكف ًة وأكرث صوان للكرامة ابملقارنة مع الاس تجابة اليت تقوم
عىل ردة الفعل .وذلكل ،يزتايد الاعرتاف به كحل همم ،وجيري اإدماجه تدرجييا يف اإدارة اخملاطر الإنسانية والكوارث للحد
من أآاثر الظواهر القصوى .وعىل الرمغ من هذه التطورات املشجعة ،ميكن ،بل وجيب ،بذل قدر أكرب بكثري من اجلهود
يك حيصل املزيد من الناس عىل املساعدة قبل وقوع ظواهر ميكن التنبؤ هبا.
ويتيح اجامتع جملس املندوبني لس نة  2022الفرصة يف الوقت املناسب للحركة ل إالعالن عن الزتاهما بتوس يع نطاق العمل
الاستبايق هبدف حتسني التغطية واجلودة والفعالية .ويسعى القرار املقرتح اإىل توس يع نطاق هذا الهنج لتطبيقه عىل املزيد
من الخطار واخملاطر ،وتعزيز قدرات احلركة وخرباهتا ،ودمع معلها يف جمال املنارصة من أجل التغلب عىل احلواجز اليت
حتول دون توس يع نطاق العمل الاستبايق ابلوترية املطلوبة ،هبدف مساعدة احلركة عىل تلبية احتياجات وأولوايت الناس
اذلين يعيشون يف أشد الظروف هشاشة بشلك أفضل .ويستند القرار اإىل عقود من اخلربة يف جمال احلد من خماطر
الكوارث ،والإنذار املبكر والعمل املبكر ،وإاعداد برامج المتويل القامئ عىل التنبؤات بنجاح .وسيساعد عىل توطيد الالزتامات
القامئة وتوس يع نطاقها ،ومن هذه الالزتامات طموح احلركة ملعاجلة أزمة املناخ والعديد من القرارات اليت مت اعامتدها يف
احلركة وخارهجا (مثل القرار 33IC/19/Rوالقرار  .)33IC/19/R3ومن شأن قيام احلركة بتكييف وتنفيذ معلياهتا
وإاجراءاهتا ،أن حيسن من قدرهتا عىل توقع خماطر الظواهر القصوى والتخفيف من حدهتا ،وأن يسامه بشلك همم يف
التخفيف من معاانة الناس اذلين يعيشون يف ظل ظروف هشة وتقليل خسائرمه.
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