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BASIN AÇIKLAMASI  

 
Amman (ICRC) - Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC) ve Ürdün 
Kızılay Derneği (JRCS), 19 Haziran'da Amman'da iklim değişikliği, 
çatışma ve toparlanma politikası diyaloğuna ev sahipliği yaptı. 



Yuvarlak masa toplantısı, Kızılhaç Kızılay İklim Merkezi 
(RCClimate) ve Yurtdışı Kalkınma Enstitüsü (ODI) ile ortaklaşa 
düzenlendi. 
 

Yuvarlak masa toplantısı, iklim değişikliği ve çatışmanın 
toplumlar ve doğal kaynaklar üzerindeki birbiriyle bağlantılı zayıf 
yönleri ile etkilerinin tartışılmasını sağlamak amacıyla, Orta 
Doğu'da görev yapan yerel yetkililer, insani yardım ve kalkınma 
ortakları, araştırmacılar ve donörlerden oluşan 35 temsilciyi 
biraraya getiren bir platform sağladı. 

Toplantıda konuşan Ürdün ICRC Delegasyonu Başkanı Jurg 
Montani, “Günlük çalışmalarımızda, iklim riskinin ve çatışmaların 
toplulukların yaşamları ve geçim kaynakları üzerindeki doğrudan 
sonuçlarına tanık oluyoruz,” dedi. Montani, “Toparlanma 
kabiliyetlerini ve uyumlarını güçlendirecek sürdürülebilir insani 
eylemi tespit etmemiz gerekiyor, ” diye sözlerine devam etti. 

Montani, Ürdün’ün ‘insani diyalog ve benzeri bölgesel sorunlarla 
ilgili politika tartışmaları için önemli bir merkez’ olduğunu 
vurgulayarak, “Bugün bu masanın etrafında oturan paydaşların 
çeşitliliği, yarının iklim ve çatışma konusundaki küresel 
politikasının şekillenmesine katkıda bulunacaktır ”dedi. 

Yuvarlak masa toplantısında, iklim finansmanının, insanların 
çatışma ve iklim değişikliği nedeniyle maruz kaldıkları çifte 
kırılganlık karşısında uyum ve toparlanma yeteneklerini nasıl 
artırabileceği konusu da tartışıldı. 

Ürdün Kızılay Derneği Başkanı Dr. Mohammed Al-Hadid, 
“Hükümetlerin geçim kaynaklarını artırmak, altyapıyı ve afet risk 
yönetimini geliştirmek ve uluslararası insancıl hukuka uygunluğu 
güçlendirmek için yeterli finansmanı güvence altına almak için 
politikalar benimsemeleri için çağırı yapılması gerektiğini,” 



söyledi. Dr. Al-Hadid, ayrıca  “iklim değişikliğinin olumsuz 
etkilerini arttıran uygulamalar hakkında farkındalık yaratma 
ihtiyacını vurgulayarak, böylece insanların toparlanıp tekrar ayağa 
kalkma kabiliyetini arttırmaya ve iklim değişikliğine karşı 
kırılganlıklarını azaltmaya katkıda bulunulmasına” vurgu yaptı. 

Amman'da düzenlenen yuvarlak masa toplantısı, 2019 boyunca 
yapılması planlanan iklim değişikliği, çatışma ve toparlanma 
kabiliyeti üzerine yedi global yuvarlak masa toplantısının 
dördüncüsüydü. Bu toplantılardan ilk üçü, Kenya, Fildişi Sahili ve 
Hollanda'da düzenlendi. Kalan üç toplantının ise  Vaşington, 
Filipinler ve Cenevre'de düzenlenmesi, ve Cenevre’deki sonuç 
Yuvarlak Masa toplantısı ile sona ermesi planlanıyor. 
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