Kızılhaç Kızılay Konferansı:
160'tan fazla devlet, acil insani
sorunları ele almak için toplandı

Cenevre (ICRC / IFRC) - 168 devlet temsilcisi bu hafta Cenevre'de
düzenlenen Uluslararası Konferansta, 187 Kızılhaç Kızılay Derneği
ile bir araya geldi. 1867'den bu yana her dört yılda bir düzenlenen
Uluslararası Konferans, Cenevre Sözleşmelerine taraf olan
devletler ile küresel Kızılhaç Kızılay Hareketi temsilcilerini aynı
platformda buluşturuyor.

Uluslararası Konferans, karar vericilerin dünyanın en acil insani
sorunlarını tartışması ve gelecekteki insani eylemlere yol
gösterecek kararları almaları için benzersiz bir fırsat sağlıyor.

Önceki kararlar, uluslararası insancıl hukukun (IHL)
güçlendirilmesine ve afetlere müdahalede yasal çerçevenin
güçlendirilmesine katkıda bulunurken, gönüllülük için güvenli
ortamlar sağladı. Bu yıl, gündemdeki önemli konular arasında
güvenilirlik, ruh sağlığı, iklim değişikliği, salgın hastalıklara
hazırlık, veri koruma ve göç yer aldı.
Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC) Başkanı Peter Maurer,
"Uluslararası Konferans, Kızılhaç ve Kızılay Hareketi’nin
hükümetlerle kritik insani zorlukları tartışması için yegane
platform," dedi. “(Konferansa) aktif olarak katılan 168 devletin
mevcudiyeti, hükümetlerin insani krizlere müdahale etme ve
Hareket’in çalışmalarına dahil olma konusunda stratejik bir çıkarı
olduğunu göstermektedir.”

İnsani yardım sektörünün giderek daha fazla mercek altına
alındığı bir çağda, güvenilirlik, doğruluk, hesap verilebilirlik
konusunda yapılan derinlemesine tartışmalar üç gün süren
konferansın odağında yer aldı. Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay
Dernekleri Federasyonu (IFRC) Başkanı Francesco Rocca, "Hizmet
sağladığımız insanlar tarafından güvenilmek, aile bağlarının
yeniden kurulması, hayat kurtaran (mağdurlara) erişimin
sağlanması, toplulukların yanısıra ve onlarla birlikte çalışabilmek
açısından büyük önem taşıyor" dedi. .
Onaylanan kararların kısa özeti:
•

IHL'I yerelleştirmek: Uluslararası insancıl hukukun daha iyi
uygulanması için bir yol haritası. Hareket ve devletler,
özellikle ulusal düzeyde, IHL'in tam olarak tatbik ve
uygulanmasına olan bağlılıklarını yineledi.

•

Kişisel bilgilerin gizliliğine saygı gösterirken Aile Bağlarının
Yeniden Kurulması (RFL): Kişisel verilerin korunması,
insanları korumakla ilgilidir. Dijital çağa bağlı olarak artan
güvensizlik ve kişisel verilere yetkisiz erişim tehdidi, Hareket
olarak kendimizi RFL faaliyetlerinin korunmasına daha özenli
bir şekilde adamamızı gerektirmektedir.

•

Silahlı çatışmalardan, doğal afetlerden ve diğer acil
durumlardan etkilenen kişilerin ruh sağlığı ve psikososyal
ihtiyaçlarının karşılanması: Devletler ve Kızılhaç Kızılay
Hareketi, insani acil durumların ilk dalgasına müdahaleye
zihinsel sağlık ve psikososyal desteğin dahil edilmesi
üzerinde anlaştı.

•

İklim değişikliği odaklı afet yasaları ile geride kimsenin
bırakılmaması politikaları: Korunmasız veya kırılgan
ortamlarda yaşayan insanlar, iklim değişikliğinin etkisini çok
ciddi bir şekilde hissediyorlar. Hareket, etkilenen
toplulukların çatışma, şiddet ve iklim şoklarının etkileriyle
başa çıkma kapasitesini güçlendirmek için çalışıyor.

•

Harekete geçme vakti:Salgın ve yaygın hastalıklara
müdahale. Salgın hastalıkların ve yaygın hastalıkların küresel
sağlığa, ekonomiye ve istikrara, özellikle de dünyanın en
savunmasız bölgelerinde neden olduğu tehdit ışığında,
Kızılhaç Kızılay Hareketi, hastalıkların önlenmesi, sağlık
koşullarının teşviki ve insan acılarının azaltılması
konularında kamusal otoriteleri ile işbirliği yapar.

•

Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Hareketi'nin insani
faaliyetlerinde kadınlar ve liderlik: Karar verme düzeyinde
kadınların temsil edilmesinin öneminin vurgulanması.

ICRC Başkanı Maurer, “Devletlerin, Hareket ile birlikte, ön
sıralarda ortaya çıkan yeni zorluklarla başa çıkma taahhüdünde
bulunmalarından memnun oldum,” dedi. Maurer “Teknik
ilerlemenin insanların silahlar üzerinde ne kadar control sahibi
olduğunun tartışıldığı bir dönemde, devletler savaş yasalarının
önemini bir kez daha onayladılar. Ve aynı zamanda yakınlarını
arayan insanların kişisel verilerini koruma konusunda anlaştılar.
Ayrıca zihinsel sağlık müdahalelerini arttırmak için destekleyici
bir dayanak noktası olduğunu gördük. "

Federasyon Başkanı Rocca, "Farklı konulardaki kararlar üzerinde
anlaşma sağladığımız için memnunuz," dedi. “Artık tüm
kararların takip edilmesini sağlamaya hazırız ve yerelleşme
gündemini savunmayı ve mükemmel yerel aktörler olan ulusal
dernekleri desteklemeyi sürdüreceğiz: Güçlü ulusal dernekler,
güçlü yerel aktörler, güçlü yerel topluluklar demek."

