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 قرار 
 

 تعزيز األطر القانونية لمواجهة الكوارث والحد من المخاطر 
 اإلسعافات األوليةتقديم و

 
 

 ،إّن المؤتمر الدولي الثاني والثالثين للصليب األحمر والهالل األحمر
 

القرار و للمؤتمر الدولي الثالثين 4القرار وللمؤتمر الدولي الثامن والعشرين  2-3بالهدف النهائي  ذّكرإذ يُ 
  ؛للصليب األحمر والهالل األحمرللمؤتمر الدولي الحادي والثالثين  7

التي شجعت الدول على تعزيز أطرها التنظيمية الخاصة  األمم المتحدة ذات الصلة بقرارات وإذ يذّكر
لمساعدات الدولية لإلغاثة لدولية في حاالت الكوارث، وأخذ إرشادات تسهيل وتنظيم ابالمساعدات ا

 في االعتبار) اإلغاثةتنظيم إرشادات حاالت الكوارث (واالنتعاش األولي على الصعيد المحلي في 

تسهيل وتنظيم المساعدات الدولية استكمال الصيغة النهائية من " القانون النموذجي المتعلق ب وإذ يالحظ
 االتحاد الدولي التي وضعها لإلغاثة واالنتعاش األولي على الصعيد المحلي في حاالت الكوارث"

تنسيق الشؤون األمم المتحدة ل، ومكتب لجمعيات الصليب األحمر والهالل األحمر (االتحاد الدولي)
، ومبادرة االتحاد الدولي ومكتب تنسيق الشؤون 2013عام في  اإلنسانية، واالتحاد البرلماني الدولي

تسهيل وتنظيم المساعدات الدولية لإلغاثة اإلنسانية لوضع "مرسوم نموذجي لحاالت الطوارئ بشأن 
 ؛الكوارث"واالنتعاش األولي على الصعيد المحلي في حاالت 

قوانين وقواعد وإجراءات جديدة تستند إلى إرشادات دت اعتم تقريباً  دولة 23أن  وإذ يالحظ بارتياح
وأن عدداً هاماً من المنظمات والمبادرات اإلقليمية  ،2007منذ عام  قانون الدولي لمواجهة الكوارثال

التنظيمية أو إيجاد حل لها في  كلتفادي المشازادت من الدعم الذي تقدمه إلى الدول األعضاء من أجل 
 عمليات االستجابة الدولية للكوارث؛

عقبة أمام بأن المشاكل التنظيمية ال تزال التي تفيد نتائج التقرير األساسي لالتحاد الدولي  وإذ يالحظ بقلق
قوانين من الدول ال يزال يفتقر إلى وأن العديد  ،عمليات االستجابة الدولية للكوارث وفعاليتها سرعة
 الدولية في حاالت الكوارث؛  د وإجراءات شاملة إلدارة المساعداتوقواع

القراءة األولى "لمشاريع المواد المتعلقة بحماية األشخاص في أن لجنة القانون الدولي أنهت  وإذ يالحظ
ة ومن بينها االتحاد الدولي واللجنة الدولي ،حاالت الكوارث" وطلبت من الدول ومن بعض المنظمات

 ؛ 2016كانون الثاني/يناير  1قبل  تقديم تعليقاتها ،للصليب األحمر

وإطار  ،1994يوكوهاما من أجل عالم أكثر أمناً لعام بالدور الحاسم الستراتيجية وخطة عمل  وإذ يذكر
في تعميم (إطار سنداي)  2015سنداي للحد من مخاطر الكوارث لعام إطار ، و2005عمل هيوغو لعام 

استراتيجية األمم المتحدة الدولية للحد من مفهوم الحد من مخاطر الكوارث، والذي أمكن تحقيقه بفضل 
 مخاطر الكوارث؛

محتوى القوانين على تعزيز من بين جملة أمور أخرى،  ،شجع الدولسنداي الذي ييرحب بإطار وإذ 
إدماج المتعلقة بالحد من مخاطر الكوارث وتنفيذها، ويشّدد على ضرورة  واألنظمة والسياسات العامة

المتعلقة بالحد من  منظور النوع االجتماعي والسن واإلعاقة والثقافة في جميع السياسات والممارسات
وتعزيز الدور القيادي للمرأة والشباب، ويقّر بأهمية مراجعة القوانين واإلجراءات الوطنية  ،المخاطر

 ؛تنظيم اإلغاثة إرشادات اداً إلىاستن
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فريق الخبراء الحكومي الدولي المفتوح العضوية بالتقدم المحرز في االجتماع األول ل وإذ يحيط علماً 
طار إالمعني بالمؤشرات والمصطلحات المتعلقة بالحد من مخاطر الكوارث، باعتباره خطوة عملية لتنفيذ 

 سنداي؛

أمور أخرى، جملة من بين  ،االلتزامالتي تدعو إلى  2030عام  حتى التنمية المستدامة بخطة يرحب وإذ
المناخية قدرة الفقراء والفئات الضعيفة على الصمود والحد من تعرضها وتأثرها بالظواهر  "بتعزيز

 االقتصادية واالجتماعية والبيئية"؛ الصدمات غيرها من الكوارث وو الحادة

االتحاد الدولي وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي بإجراء بحث مقارن بشأن أفضل بمبادرة  يحيط علماً  وإذ
التقرير الذي  ايعرضه التيبالحد من مخاطر الكوارث المتعلقة في القوانين الوطنية  والنواقصالممارسات 

يشمل "القوانين واألنظمة النافذة في مجال الحد من مخاطر الكوارث: تقرير  :بعنوان 2014عام نشر في 
تقدم مشجع في تعزيز قوانين إدارة  إحرازبالتي تفيد التي توصال إليها نتائج ال يالحظوعدة بلدان"؛ 

العديد من  هذا المجال في مخاطر الكوارث خالل السنوات األخيرة، ولكن مع استمرار وجود ثغرات في
وإشراك المجتمعات المحلية وتنفيذ  وتعزيز القدرات ما يتعلق بمعالجة مسائل التمويل السيما في ،لدانالب

 الحد من مخاطر الكوارث؛  في مجالاألنشطة وضمان المساءلة 

التي أجراها االتحاد الدولي وبرنامج األمم المتحدة  ةث التجريبيوالمشاورات والبحب يحيط علماً  وإذ
بشأن "القائمة المرجعية حول القانون والحد من مخاطر  2015و 2012اإلنمائي في الفترة ما بين 

 الكوارث" ساعية إلى جمع تعليقات وآراء مجموعة واسعة من األخصائيين الحكوميين وغير الحكوميين؛

وسيلة فعالة من  يمثل نطاق على اإلسعافات األولية وممارستها الشخصيةواسع الالبأن التدريب  وإذ يقر
خالل اللحظات األولى من وقوع أزمة  ناسمساعدة قريبة المنال إلنقاذ ال توفيرحيث التكلفة لضمان 

 صحية مفاجئة؛

عزيز بالمساهمة القوية التي قدمتها الجمعيات الوطنية للصليب األحمر والهالل األحمر في ت وإذ يرحب
  ؛اإلسعافات األولية

أن التفويض المحدد  ومفادها النتائج التي توصل إليها االتحاد الدولي في التقرير األساسي وإذ يالحظ
مهارات مناسبة عند  ذويتدريب على اإلسعافات األولية من شأنه زيادة فرص وجود أشخاص للاألهداف 

 ؛فرض مثل هذا التفويض يتعلق بمدىفيما ولكن ثمة تفاوت كبير بين الدول  ،وقوع أزمة

العديد من الدول تفتقر إلى المعايير الدنيا  ومفادها أنتوصل إليها تم الالنتيجة التي  وإذ يالحظ أيضاً 
في هذا الصدد بالمبادئ التوجيهية  ويرحب، ونوعيته الخاصة بمحتوى التدريب على اإلسعافات األولية

باعتبارها أداة مرجعية  2011 سنةالتي وضعها االتحاد الدولي الدولية لإلسعافات األولية واإلنعاش 
  ؛مهمة

يترددون في تقديم  المتطوعين المدربينالنتيجة التي توصل إليها ومفادها أن حتى  ويالحظ أيضاً 
المسؤولية القانونية المحتملة في حال عدم تكلل جهودهم المخلصة بالنجاح، اإلسعافات األولية خوفاً من 

 وأنهم ال يتمتعون في الواقع بأي حماية قانونية خاصة في قوانين العديد من الدول؛ 

القدرة على الصمود بشكل وتعزيز مشاركتهن في إدارة مخاطر الكوارث لبالدور الحاسم للنساء و روإذ يقّ 
 فعال؛ 

تقديم المساعدات عملية في مباشرة أن الدولة المتضررة تتحمل المسؤولية الرئيسية  على يشددوإذ 
داخل أراضيها، وفي تسهيل عمل المنظمات اإلنسانية الرامي إلى  اوتنفيذه اوتنسيقه ااإلنسانية وتنظيمه

   التخفيف من عواقب الكوارث الطبيعية؛
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  االستجابة الدولية للكوارثإحراز تقدم في تسهيل وتنظيم في اإلسراع 

قواعد وإجراءات شاملة لتسهيل وتنظيم المساعدة ووسياسات قوانين بالدول التي اعتمدت  يشيد -1
 على تبادل خبراتها مع اآلخرين؛  ويشجعهاالدولية في حاالت الكوارث 

بذلك القيام لى إالمناسبة القواعد واإلجراءات القوانين والسياسات والدول التي لم تعتمد بعد  دعوي -2
لتجنب أن تؤخذ على حين غرة في حال وقوع كارثة على الصعيدين الوطني ودون الوطني 

يط في وضع إجراءات مؤسسية خاصة لضمان المناقشة والتخط التفكيرعلى  ويشجعها ،مستقبالً 
 الدولية في حاالت الكوارث؛  المالئمين بشأن إدارة المساعدات

ات الوطنية واالتحاد الدولي إلى الدول المعنية الستخدام بالدعم الذي قدمته الجمعي يرحب -3
بما في ذلك إدراج لى مواصلة جهودها ع هاشجعوي ،إرشادات القانون الدولي لمواجهة الكوارث

، بالتعاون مع الشركاء المعنيين، ومن بينهم األمم المتحدة اإلرشادات في خططها الوطنية
 والمنظمات اإلقليمية ذات الصلة؛

 الجمعيات الوطنية والدول إلى التعاون في تعريف الجمهور بالمعلومات المتعلقة بالتبرع يدعو -4
عن شحن المواد غير الضرورية  واالمتناع ،في أعقاب كارثة كبيرة أنسب اإلمدادات والموادب

 وغير المطلوبة؛

ز التقدم بمبادرة االتحاد الدولي لتعزيز الحوار حول المزيد من الخيارات لتسريع إحرا يرحب -5
في حل المشاكل التنظيمية في عمليات االستجابة الدولية في حاالت الكوارث، بما في ذلك 

تعزيز األطر القانونية العالمية  مواصلةفضالً عن إمكانية  ،الجهود المبذولة على مستوى البلد
إلى مواصلة المشاورات مع الدول والجهات األخرى  الدولي االتحادويدعو و/أو اإلقليمية، 

 المعنية في هذا المجال؛ 

 

 قوانين الحد من مخاطر الكوارثالتعاون وتعزيز 

باعتبارها جهات مساعدة للسلطات العامة في المجال اإلنساني،  بأن الجمعيات الوطنية، يقّر -6
واألولويات  والغايات تضطلع بدور هام في دعم الدول في بلدانها في تحقيق عدد من األهداف

مؤتمر ونتائج  ،2030عام  حتى التنمية المستدامةوخطة المحددة في سياق إطار سنداي 
بشأن تغير المناخ، بما في ذلك ما يتعلق منها متحدة لألمم الاألطراف في االتفاقية اإلطارية 

قدرة المجتمعات المحلية على الصمود، والحد من مخاطر الكوارث، والتكيّف مع تغيّر بتعزيز 
 ؛المناخ

في إيحاد سبل لتحسين تعاونها من أجل تحقيق  بحثالجمعيات الوطنية والدول على ال يشجع -7
المناطق في مخاطر ال، بما في ذلك التعاون لمواجهة األولوياتو والغايات األهدافهذه 

 ذ بشكل جيد؛الحضرية، وتعزيز األطر القانونية المحلية التي تنفّ 

الصمود والمرتكزة على الرامية إلى تحقيق الشاملة بالعمل سوياً من أجل تعزيز الجهود  يلتزم -8
وهو يرحب في  ،والتحالفاتالشراكات إقامة بما في ذلك من خالل تشجيع  المجتمعات المحلية،

 الصمود؛تعزيز من أجل هذا الصدد بتحالف المليار 
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مفيدة أداة تقييم تُعد  والحد من مخاطر الكوارثالقائمة المرجعية حول القانون  يعترف بأن -9
استعراض األطر القانونية الوطنية في  ما ينطبق ذلك،عند ،لمساعدة الدولغير ملزمة و

بالحد من مخاطر الكوارث على المستوى الوطني ومستوى المنطقة وعلى المستوى المتعلقة 
  ؛أنها مفيدة للدول في تنفيذ االلتزامات ذات الصلة المحددة في إطار سنداي ويالحظالمحلي، 

واألنظمة والسياسات  الدول إلى استخدام القائمة المرجعية من أجل تقييم محتوى القوانين يدعو -10
وتحسين ذلك عند االقتضاء، بدعم  ،قة بالحد من مخاطر الكوارث ومدى تنفيذهاالمتعل العامة

 والمجتمع المدني المحلي ومنظومة األمم المتحدةمن الجمعيات الوطنية واالتحاد الدولي 
 والشركاء اآلخرين؛واألوساط األكاديمية  والقطاع الخاص

الحد من مخاطر ب الجمهوروعي زيادة التعاون في على الجمعيات الوطنية والدول  شجعي -11
لقانون الوطني الكوارث وما يتصل به من حقوق ومسؤوليات للجهات الفاعلة المعنية بموجب ا

 ؛والدولي

 اإلسعافات األولية بفضلتوفير األطر القانونية التي تدعم إنقاذ األرواح 

بشكل معرفتهم بها تجديد واإلسعافات األولية مواطنيها على  تدريبتشجيع الدول على  يشجع -12
 التدريب اإللزامي لتالميذ المدارس والمعلمينفرض وبشكل خاص عبر  ،تهممنتظم طوال حيا

، وضمان رخص القيادة ولطالبي ،القدرات المتاحة والنظام الوطني تسمح بهبالقدر الذي 
 ؛ وليةفي التدريب على اإلسعافات األ مشاركة النساء والفتيات والرجال والفتيان بشكل متساوٍ 

برامج الدول على اعتماد المبادئ التوجيهية الرسمية بشأن المعايير الدنيا لمحتوى  يشجع أيضاً  -13
أخذ المعايير المستخدمة حالياً بعين االعتبار و ،وتحديثها بشكل منتظم اإلسعافات األوليةتعليم 

 وضعها االتحاد الدوليبما فيها المبادئ التوجيهية الدولية لإلسعافات األولية واإلنعاش التي 
 ؛فضالً عن نتائج عمليات تقييم اآلثار

 العاديين في كل الخطوات الالزمة لتشجيع األشخاصالتفكير الدول على  يشجع أيضاً  -14
الحاصلين على تدريب مناسب على تقديم اإلسعافات األولية، بما في ذلك من خالل منحهم 

على علم جهودهم المخلصة، عند االقتضاء، والتأكد من أنهم الحماية القانونية من المسؤولية ل
 بوجود هذه الحماية؛

االتصال وسائل ومنها استخدام  الدول إلى تبادل أفضل الممارسات في هذا المجال يدعو -15
تقييم على الدول المعنية مساعدة من الجمعيات الوطنية واالتحاد الدولي  ويطلب ،الرقمية

ونزوالً عند الضرورة أطرها القانونية القائمة المتعلقة باإلسعافات األولية وتعزيزها، عند 
  ؛طلبها

 الدعم والشراكاتنطاق توسيع 

مساعدة للسلطات العامة في المجال اإلنساني، على  هيئاتباعتبارها الجمعيات الوطنية،  يشجع -16
مواصلة إسداء النصح والدعم لحكوماتها في إرساء وتنفيذ أطر قانونية وسياسية فعالة في 
مجال إدارة حاالت الكوارث والطوارئ على كل المستويات، وخاصة ما يتعلق منها بالقضايا 

 في هذا القرار؛ المثيرة للقلق المذكورة

 مواجهة التحاد الدولي مواصلة دعمه للجمعيات الوطنية والدول في مجال قانونمن ا يطلب -17
في هذا القرار، وذلك من  الكوارث بما في ذلك ما يتعلق منه بالقضايا المثيرة للقلق المذكورة

األدوات والنماذج واإلرشادات، وإعداد القدرات، وتعزيز ، الفنيةالمساعدة  تقديم خالل
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المستمرة، ومن خالل تعزيز تبادل الخبرات وأفضل الممارسات بين والمناصرة والبحوث 
 ؛البلدان

، وفقاً خريناآلشركاء والالتحاد الدولي والجمعيات الوطنية ا بين بالتعاون المتزايد يرحب -18
األمم المتحدة مع في تقديم الدعم إلى الدول المعنية في هذا المجال، والسيما  ،كل منها لتفويض

 والمجتمع المدني، بما في ذلك المنظمات غير الحكومية والقطاع الخاص اإلقليميةوالمنظمات 
 على مواصلة إقامة شراكات جديدة؛ ويشجعها األكاديمية،  وساطواأل

 القانون ومراجعته نشر الحرص على 

أحد المحافل دور المؤتمر الدولي للصليب األحمر والهالل األحمر باعتباره  يؤكد من جديد -19
إلى جانب االنتعاش وأعمال للحوار المتواصل بشأن قوانين مواجهة الكوارث  ةرئيسيال ةدوليال

 أنشطة تقودها الدول والمنظمات الدولية؛

الجهات المعنية على الدول واالتحاد الدولي والجمعيات الوطنية إلى نشر هذا القرار  يدعو -20
 واإلقليمية المعنية علما به؛المناسبة، بما في ذلك من خالل إحاطة المنظمات الدولية 

االتحاد الدولي أن يقدم، بالتشاور مع الجمعيات الوطنية، تقريرا عن التقدم المحرز  منيطلب  -21
 في تنفيذ هذا القرار إلى المؤتمر الدولي الثالث والثالثين للصليب األحمر والهالل األحمر.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


