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 نبذة

 
غفال أأحد"  يةاملناخ  تراعي اخملاطراليت الكوارث "قوانني وس ياسات حول من مرشوع عنارص القرار املقرتح اعامتده  الهدف وتكفل عدم ا 

 .نص هنايئ هلحتديد دون املقرتح  املمكنة للقراراخلطوط العريضة تقدمي  هو

 
دراجمربرات رشح مبسوغات ن ًا متبوعجزء أأيت لك يو   يف القرار.ه ا 

 
ىل ، التعليقاتاملالحظات و مجع من  ىلأأوجوةل  يفأأعضاء املؤمتر ادلويل  عىلالوثيقة هذه  وس توزع ىل تكوين فكرة أأولية سعيًا ا  تشري ا 

ماكنية أأن يكون ظى ابملوافقة.  حيمقبوًل و لتناول املوضوع الهنج املقرتح  ا   

 
 :عىل السؤالني التالينيدلى تقدمي التعليقات واملالحظات عىل هذه الوثيقة، يرىج النظر يف الرد 

 ؟هومنطوقالقرار املقرتح العنارص املقرتحة لفقرات ديباجة عىل  هل توافقون •

 دراهجا يف القرار؟ا  هل مثة عنارص غري مذكورة ترون أأنه جيب  •

 
عىل للتعليق  لحقاً  الفرصةوسوف ت تاح صياغة مرشوع عنارص هذا القرار. بشأأن  ةلفص  تعليقات م  أأن تصلنا يف هذه املرحةل ل ننتظر و

يل "املرشوع ي تاحأأن مبجرد  ةصياغة حمدد  .للقرار "الأوَّ

 

 ةمقد  امل

ثل خطار الطبيعية مت الكوارث، ل تزال الكوارث النامجة عن الأ النامجة عن الوفيات احلد من يف جمال امل حرز الرمغ من التقدم العاملي عىل 

تشري ، يف العامل عن الكوارث 2018لعام حناء العامل. وكام ورد يف تقرير الاحتاد ادلويل أأ يف مجيع ال نسان أأحد الهتديدات الرئيس ية لأمن 

ىل   ةنس بابلطقس جتاوزت الكوارث املتعلقة حيث الس نوات العرش املاضية،  ىمدعىل ترضر ملياري خشص من الكوارث التقديرات ا 

الصادر النحو املوصوف يف التقرير اخلاص عىل )ممتثاًل يف الظواهر اجلوية احلادة  ثري تغري املناخأأ ومع اس مترار ت. من مجمل الكوارث 95%

 بناء القدرةل ظل ي، س  درجة مئوية( 1.5مبعدل  العاملي بشأأن أ اثر الاحرتاراملعين بتغري املناخ  احلكويم فريق اخلرباء ادلويلعن مؤخرًا 

 .ةحامسأأمهية هب أأ الصمود والتعىل 

 
ذ يتطلب هب. أأ لتالقانوين ل  الشقن يشمل ذكل أأ وجيب  لضامن  راخسًا قانونياً  أأساساً  الكوارث دارة خماطرالوطنية ل  املنظومة حسن أأداء ا 

طوارئ ال ليس يف خضم حاةلأأمهية ابلغة، ذكل أأمٌر ذو و وختصيص املوارد والتنس يق. ة نشطوضوح املسؤوليات وحتديد أأولوايت الأ 

ىل ا شاريع الأطول أأجالً يف امل أأيضًا بل حفسب،  ف مع تغري املناخ الصمود والتكي  عىل  حلد من خماطر الكوارث وبناء القدرةاليت تريم ا 

 هب والانتعاش.أأ والت

 

 2011و 2007و 2003ربع املاضية )الأ الاعتيادية  تهايف دور ،املؤمتر ادلويل للصليب الأمحر والهالل الأمحرأأقر وقد 

يالء ، (2015و اةل خمل دارةال   جمال القانون يفمزيد من الاهامتم دلور برضورة ا  دلول لتشجيعه واصل اكن يحيث ، الكوارث اطرالفعَّ

جراءات ذات الصةل، عىل  الأطراف يف اتفاقيات جنيف ىل دمع امجلعيات الوطنية والاحتاد ادلويل بيامن اكن يدعو اختاذ ال  ادلول يف هذا ا 

ادلولية للكوارث والترشيعات املتعلقة ابحلد من معليات املواهجة وتنظمي تسهيل  ،، مضن أأمور أأخرىمشلت املواضيع السابقةقد و املسعى. 

 بعد وقوع الكوارث. ىو أأ املاليت حتول دون توفري التنظميية مواهجة احلواجز و خماطر الكوارث 
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 من خالل تتصل بقانون الكوارثيف جمالت متعددة العامة سلطاهتا  ساعدةمب من الاحتاد ادلويل( ساعدة امجلعيات الوطنية )مب مت اوقد ق

هذا عىل ة اعامتدًا جديد ةحىت ال ن قوانني أأو أأنظم بدلاً  37قرابة  اعمتدكام .  2007 عام نية منذف للمساعدة ال  مرشوعاً  75أأكرث من 

احلوار  دويل رئييس ملواصةل نتدىك "عىل دوره ثالثني احلادية والثالثني والثانية وال فقد أأكد املؤمتر ادلويل يف دورتيه  هبذا، ادلمع. واعرتافاً 

جراءات اليت تتخذها ادلول واملنظامت ادلولية"ش ابلتضافر تعان الاأأنشطة تعزيز قوانني الكوارث و  حول    .1مع ال 

 
 للكوارث هبأأ الت يف جمالاملناخية  تراعي اخملاطراليت ج و الهنعىل  مع الرتكزي هذا التقليدعىل وسوف يرتكز املؤمتر ادلويل الثالث والثالثون 

غفال ن تضمن عدم أأ الكوارث احمللية املتعلقة مبواهجة س ياسات ال قوانني و لعن الطرق اليت ميكن هبا ل احمليل، فضالً عىل املس توى  هتامواهجو  ا 

 .أأحد

 
 القرار ديباجةأألف: 

غفال أأحد" ما ييلاملناخية  تراعي اخملاطراليت الكوارث قوانني وس ياسات ب"القرار املتعلق  ديباجةميكن أأن تتضمن فقرات   :وتكفل عدم ا 

ىل  •  لهتديدات الغد،التأأهب  لضامنابلكوارث  املتعلقةترشيعات يف صياغة ال ذي توجه مس تقبيل اتباع هنج أأمهية ال شارة ا 

ىل أأ  • التمنية وأأهداف ذات الصةل  2030جدول أأعامل العقد أأهداف لتلبية كوارث فعلية يف جمال الصياغة قوانني ة مهيال شارة ا 

طار س نداي  ،تفاق ابريساب رتبطةوهجود التكيف امل املس تدامة وا 

م امل حرز  • ن قانون الكوارث، ل س امي ادلول اليت اس تخدمت أأ مواضيع قرارات املؤمتر ادلويل السابقة بشبشأأن الرتحيب ابلتقد 

رشادات تسهيل " غاثة امل وتنظمي ا  يل عىل ساعدات ادلولية لال  )املعروفة " كوارثيف حالت الالصعيد احمليل والانتعاش الأوَّ

رشادات أأيضا ابمس " ( و"القامئة املرجعية للقانون واحلد من خماطر الكوارث" 2007"( )ملواهجة الكوارثالقانون ادلويل ا 

 تعزيز قوانيهنا،من أأجل ( 2015)

أأفرقة الطوارئ ن أأ الصحة العاملية بش ةمع منظمو  ةقلميياملنظامت ال  يف هذا اجملال، ل س امي مع الرتحيب ابلرشااكت اجلديدة للحركة  •

 قانون الكوارث،الأقران يف جمال بدمع و  ،قضااي التجارة يف حالت الكوارثب يتعلق فاميالعاملية التجارة  ةمنظممع ، و الطبية

ىل  • ىلحول  ادلويل الاحتاد ي أأجراهاذل بحثال نتاجئ ال شارة ا  والعنف اجلنيس العنف حد من أأدىن  دور القانون يف التقليل ا 

 .الكوارثحالت يف طفال ودمع حامية الأ الاجامتعي نوع ال عىل  القامئ

 
 : املسوغات

فامي طار معل هيوغو ا  " تولوايأأ أأول "مضن أأحد اجلوانب الكوارث بوصفها خماطر الترشيعات القوية للحد من  ةمهيأأ عىل  ط الضوءل   س  لقد 

اذلي الكوارث خماطر طار س نداي للحد من ا  ذكل يف  مت تعزيز". وقد ةوحملي ةوطني ةولويأأ الكوارث احلد من خماطر جعل بضامن "يتعلق 

ن اذكل، وعالوة عىل اخملاطر.  ةدار ا  ن أأ " بشالثانية ةولوي"الأ  يفوذكل ، 2015يف عام اعت مد  ىل تفاق ابريس فا  املواهجة تعزيز هيدف ا 

طلب املناخ، و تغري ل القدرة عىل الصمود التكيف مع ال اثر السلبية لتغري املناخ وتعزيز عىل  امجليع ةالعاملية لتغري املناخ من خالل زايدة قدر 

من خالل خطط التكيف الوطنية )مضن أأمور أأخرى(.  وضع وتنفيذ خطط التكيف مع تغري املناخيف أأن تشارك  مجيع الأطرافمن 

ىل ذكل،   السايس للترشيعات يف ضامن املساءةل عن التنفيذ الفعَّ الأ ور ابدل 2030 للعقد عامل الأمم املتحدةأأ جدول يقر وابل ضافة ا 

ىل ال أأهداف التمنية املس تدامة الس بعة عرشمضن  ةالعديد ال شارات. ومن بني لاللزتامات املعمتدة ، يشدد الهدف ابملناخ رتبطةكوارث املا 

احلادة والكوارث وغريها املناخية ابلظواهر  اوتأأث ره االفقراء والفئات الضعيفة عىل الصمود واحلد من تعرضه قدرةتعزيز "رضورة عىل  1-5

 ".لبيئيةاو الاقتصادية والاجامتعية الصدمات من 

 
                                                 

للصليب ثالثني ادلويل احلادي وال املؤمتر  عن الصادر ،مهنا والانتعاش ومواهجهتا الكوارث من التخفيف بشأأن التنظميية احلواجز ومواهجة املعيارية الأطر تعزيز، 7القرار  1

املؤمتر ادلويل عن  ، الصادرليةال سعافات الأوَّ تعزيز الأطر القانونية ملواهجة الكوارث واحلد من اخملاطر وتقدمي ، 6 القرار ،2011الأمحر والهالل الأمحر، جنيف، 

 .2015جنيف ، للصليب الأمحر والهالل الأمحر، الثاين والثالثني 

http://www.ifrc.org/en/what-we-do/idrl/idrl-guidelines/
http://rcrcconference.org/wp-content/uploads/2015/06/31-international-conference-resolution-7-disaster-law-ar.pdf
http://rcrcconference.org/wp-content/uploads/2015/06/31-international-conference-resolution-7-disaster-law-ar.pdf
http://rcrcconference.org/wp-content/uploads/2015/06/31-international-conference-resolution-7-disaster-law-ar.pdf
http://rcrcconference.org/wp-content/uploads/2015/06/31-international-conference-resolution-7-disaster-law-ar.pdf
http://rcrcconference.org/wp-content/uploads/2015/04/32IC-AR6-Legal-frameworks-for-disaster_AR.pdf
http://rcrcconference.org/wp-content/uploads/2015/04/32IC-AR6-Legal-frameworks-for-disaster_AR.pdf


3   

قد يف شهر ديسمرب عام الثاين والثالثون املؤمتر ادلويل وقد اعمتد   6القرار وهو  ن قانون الكوارث،أأ بشأأحدث قرار  2015اذلي ع 

ابلقانون ادلويل ملواهجة الكوارث . وفامي يتعلق ةليوَّ ال سعافات الأ تقدمي كوارث واحلد من اخملاطر و ملواهجة التعزيز الأطر القانونية بشأأن 

(IDRL) ىل جتديد ، فقد رشادات القانون ادلويل ملواهجة الكوارث لزتام الادعا القرار ا  دراج ا  جراءات احمللية والتعجيل اب  يف القواعد وال 

عداد بشأأن تقدم حراز اب   مة أأساس من القواعد امل  ا  بأأن القرار اعرتف س تجابة ادلولية. وفامي يتعلق ابحلد من خماطر الكوارث، الالعمليات نظ  

ىل اس تخداهمادلول  ودعاة لدلول، تقيمي مفيد ةأأدات عد  ،املوصوفة أأدانه ،"خماطر الكوارثالقانون واحلد من حول "القامئة املرجعية  بدمع  اا 

ذا اكنت  أأيضاً ، دعا القرار ادلول ال منايئ ورشاكء أ خرون. وأأخرياً الأمم املتحدة وبرانمج ادلويل من امجلعيات الوطنية والاحتاد  ىل تقيمي ما ا  ا 

لية توفريل و  ةليوَّ ال سعافات الأ عىل تدريب ل دامعة ل قوانيهنا  سعافات الأوَّ  .خدمات ال 

 

 
 القرارمنطوق الأول من ابء: اجلزء 

دارة خماطراحمللية لضامن  ا وس ياساهتاترشيعاهتحتسني عىل شجع ادلول ت  أأن هذا القرارمنطوق  الأوىل منفقرات لل ميكن رث االكو  فعالية ا 

 خالل ما ييل:من  يةاملناخ  تراعي اخملاطراليت 

 
لتشجيع ادلول مفيدة وغري ملزمة ت عد أأداة التأأهب للكوارث ومواهجهتا" قانون و الحول "القامئة املرجعية اجلديدة الاعرتاف بأأن  •

 ،تعزيز قوانيهنا ذات الصةلاملمكنة ل اس تخداهما لتحديد الس بل عىل ، الاقتضاء اهتا الوطنية حسببدمع من مجعي، املعنية

براز أأ  •  ،خماطر الكوارث ةدار ا  مع أأنشطة  خمع تغري املنا التكيفأأنشطة ج مد ةمهيا 

 ةيف أأنظمالرشاء وقسامئ  يةالنقدالتحويالت برامج اس تخدام  زايدةمع التوقعات، عىل  مثل المتويل القامئ ،مج الابتاكراتد •

دارة خماطر الكوارث،  ة،نشطالتكنولوجيا دلمع هذه الأ تسخري و  ا 

دارة خماطر الكوارث،اختاذ القرار معلية يف اجملمتعية القوية  تعزيز املشاركة •  ات املتعلقة اب 

غاثة املساعدات ادلبتسهيل وتنظمي املتعلقة والس ياسات وجود قاعدة قوية من القوانني  ةمهيالتأأكيد جمددًا عىل أأ  • وابحلد ولية لال 

 .من اخملاطر عىل الصعيد احمليل

 
 :املسوغات

دارةأأهجزة بن وضع القوانني والس ياسات املتعلقة أأ ين للحكومات بشفادلمع ال ادلويليقدم الاحتاد  أأكرث من منذ  اطر الكوارثخمل الفعَّاةل ال 

غاثة ساعدات م لتقدمي حول التأأهب  أأولً وقد متحور تركزيه . س نوات عرش ل شيئًا ، وحتو  ادلولية )القانون ادلويل ملواهجة الكوارث(ال 

ىل الرتكزي عىل  داتني الأ نية من ف املشورة ال اذلي ارتكز عليه الاحتاد ادلويل يف تقدمي ساس الأ احلد من خماطر الكوارث. وقد نبع فشيئًا ا 

ىل البحوث واملشاوراتات استنداللتني  التاليتني ساس يتنيالأ  ىل جانب التحليل  ةقلمييالقطرية وال  القامئة عىل الأدةل عىل الأصعدة  ا  والعاملية، ا 

 املقارن:

رشادات  ● غاثةتسهيل وتنظمي ا  لي مساعدات التعايفادلولية و  ال  رشادات )املعروفة ابمس " عىل الصعيد احمليل يف حالت الكوارث ةالأوَّ ا 

  ،2"(ملواهجة الكوارثالقانون ادلويل 
  3القانون واحلد من خماطر الكوارث، وادلليل املصاحب لها.حول القامئة املرجعية  ●

                                                 
ىل مقدمادلويل: حتاد الا 2 رشادات تسهيل ة ا  يل  لال غاثة ادلولية اتوتنظمي املساعدا  رشادات القانون ، )يف حالت الكوارثالصعيد احمليل  عىلوالانتعاش الأوَّ ادلويل ا 

 (.2011 عام ، تنقيح2007عام  ،جنيف، ادلويل ، )الاحتاد(‘ملواهجة الكوارث
 ،نيويورك، و )جنيف ال منايئادلويل وبرانمج الأمم املتحدة  الاحتاد ،القانون واحلد من خماطر الكوارثحول  ةرجعيالقامئة املادلويل وبرانمج الأمم املتحدة ال منايئ،  الاحتاد 3

)جنيف،  ادلويل وبرانمج الأمم املتحدة ال منايئ الاحتاد ،واحلد من خماطر الكوارثالكوارث دليل قانون ، مم املتحدة ال منايئادلويل وبرانمج الأ  (؛ والاحتاد2014

 .(2014، نيويوركو 

http://rcrcconference.org/wp-content/uploads/2015/04/32IC-AR6-Legal-frameworks-for-disaster_AR.pdf
http://rcrcconference.org/wp-content/uploads/2015/04/32IC-AR6-Legal-frameworks-for-disaster_AR.pdf
http://rcrcconference.org/wp-content/uploads/2015/04/32IC-AR6-Legal-frameworks-for-disaster_AR.pdf
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 املتعلقة ابلتأأهباملسائل القانونية ل جامل ما س بق نرشه بشأأن  اس تعراضاً  2018و 2017اكن الاحتاد ادلويل قد أأجرى خالل عايم و 

ىل جانب حتليل مقارن ع عىل الص  هتاومواهج للكوارث ىل نتاجئ  الرئيس ية. واستناداً الشواغل لتحديد حاةل قطرية عاملي دلراسات يد احمليل ا  ا 

ىل هذه ادلراسة و  عداد ال ن بصدد ادلويل ن الاحتاد ا  ، فيت أأجريتالاملزيد من املشاورات ا  للكوارث ومواهجهتا عىل هب أأ للت ةمرجعي ةقامئا 

رشادات هذه توفر وسوف . يد احمليلع الص  عن امجلعيات الوطنية  ني والس ياسات فضالً القوانواضعي ، من أأجل واقعيةالقامئة اجلديدة ا 

للكوارث هب أأ فامي يتعلق ابلتقوانني الكوارث يف أأخذها يف الاعتبار ن القضااي الرئيس ية اليت جيب أأ ، بشةاملهمت اجلهات املعنيةوغريها من 

اليت يتناولها )الناس يف حالت الكوارث حامية و  ،ابلكوارثاملرتبط واحلراك البرشي متويل اخملاطر ية و املؤسس  الرتتيبات )مثل  مواهجهتاو 

التحويالت  التوقعات وبرامجعىل  متويل القامئال متضمنة  واملرافق القانونية ىو أأ واحلواجز التنظميية اليت حتول دون توفري امل(، اجلزء جمي أأدانه

طار  يفجتريبية من القامئة املرجعية  ةنسخس تجري مناقشة و . (لطوارئاوخطط امجلعيات الوطنية املساعد لسلطاهتا  ودور النقدية  سلسةلا 

وس يؤكد املؤمتر  4ل قرارها  املؤمتر ادلويل عىلالقامئة املرجعية الهنائية  عرضومن املتوقع . 2019خالل عام جراؤها من املزمع ا  مشاورات 

 اطر الكوارث.خمل الفعَّاةل ةدار ال  املذكورة أأعاله من أأجل الأدوات  ةمهيأأ  جمدداً  ادلويل

 
جراءات  طلب ي  أأن  يقرتحالنقدية، التحويالت ، مثل اس تخدام التوقعاتعىل  القامئةوالاحتياجات المتويلية وفامي يتعلق ابملسائل املتعلقة ابل 

ىل احلكومات  جراءات مبكرة قبل عىل  اجملمتعات احمللية املعرضة للخطرتساعد ن أأ ا  ىل توقعات استناداً وقوع الاكرثة اختاذ ا  بتجاوز  ا 

ىل  ،يةاملناخ ابلظواهر اجلوية و حمددة )عتبات( لأحداث تتعلق مس توايت  ضفاء الطابع املؤسيسمع لمخاطر، لحتليل وا   ال جراءاتعىل  ا 

ن من املقرتح أأ  ذكل،عىل  يف ذكل يف القوانني والس ياسات. وعالوةمجيع املس توايت، مبا التوقعات عىل عىل  القامئةوالاحتياجات المتويلية 

ىل احلكومات  ىل التوقعات، تطوير وتعزيز العمل املبكر ل  امعلياهتاجملمتعات احمللية يف ركز عىل ن تأأ يطلب ا  ملواهجة هب أأ التنظم و استنادا ا 

نذار املبكر "من أأجل ضامن الكوارث  ىل بناًء علهيااليت ميكن الترصف وصول معلومات ال  جراءات مبا يكفل متعات احمللية اجمل " ا  وجود ا 

جراءات حتس باً  الالزمة املوارد توافرو الناس  من أأجل شامةل  .حممتةل كوارثلوقوع  لختاذ ا 

 
 القرارمنطوق الثاين من جمي: اجلزء 

 ةالفئات املهمشة يف أأنشطية املتعلقة ابحتواء والس ياس  لأطر القانونية الاعرتاف ابدلور الأسايس لالثاين من هذا القرار ميكن يف اجلزء 

غفال ويف ضامن عدم مواهجهتا هب للكوارث و أأ الت  :ما ييل أأحد، ل س امي من خاللا 

 الاجامتعينوع ال عىل  القامئالعنف امحلاية من العنف اجلنيس و مع أأنشطة  النوع الاجامتعيمراعاة دمج  (أأ 

للخطر، مبا يف ذكل خطط  ةوأأكرثها عرضالفئات ضعفًا أأشد  عىلاملناخية  س ياساتال و  قواننياليف واثئق  ضامن الرتكزي املناسب (ب

 التكيف الوطنية،

غفال  حبيث ل جيريضامن اختاذ اخلطوات املناس بة  (ج طار يفأأحد ا  ويشمل هب للكوارث والتكيف مع تغري املناخ، أأ هجود الت ا 

 والأقليات العرقية املهاجرينو واملعوقني واملس نني  (ذوهيمب وأأ مبرافقني الأطفال غري املصحوبني ن فهيم طفال )مبوالأ  ذكل النساء

ثنية   والأقليات اجلنس ية واجلنسانية. جامعات الساكن الأصلينيو وال 

 
 املسوغات

                                                 
 تقدمي املشورة وادلمع حلكوماهتا يف مواصةل اذلي يشجع امجلعيات الوطنية عىل ،ؤمتر ادلويل الثاين والثالثنيالصادر عن امل 6القرار من  منطقياً ينبع ذكل أأن  نأأ من ش 4

علقة املشاورات املتخالل اقرتح عدد من أأحصاب املصلحة، فقد ذكل،  الكوارث والطوارئ. وعالوة عىل ةدار اب   تتصل اةلقوانني وس ياسات فعَّ أأطر وضع وتنفيذ  جمال

ل دارة خماطر الكوارث، فامي يتعلق ابجلوانب الأخرى مماثةل ة قوامئ مرجعيوضع الاحتذاء هبا لينبغي ، الكوارثخماطر القانون واحلد من حول  ةمرجعي ةقامئهبذا الشأأن، 

 الصعيد احمليل.للكوارث ومواهجهتا عىل هب أأ تقدمي املشورة فامي يتعلق ابلتوطلبوا من الاحتاد ادلويل 
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دارة خماطر الكوارث، متي ىل، ةعديد بدلان يفل الأطر القانونية ل  نشاء نظم وأأدوار ومسؤوليات مؤسس يعىل   الرتكزيا  كون يأأن دون ة ا 

املعرضني للخطر أأو الساكن أأو  الساكن ضعفاً أأشد ن ضامن حصول ا  ومع ذكل، ف .5ذاهتم لساكن املترضرينل  فعال حمددتعريف هناك 

اةل خماطر الكوارث ةدار من أأجل ا   ةمهيابلغ الأ  املساعدة والأمن وامحلاية أأمرٌ عىل  املترضرين من الكوارث دارة فعَّ  .ا 

 
جراء تلكيفاً  ادلويل الاحتاد، أأصدر 2018عام  ويف جاميل ما ن  اس تعراض  اب  احلصول يف الفئات املس تضعفة  حقموضوع رش بشأأن ل 

يف قطاعي الشؤون  ةهام ةن هناك مسائل قانونيأأ هذا الاس تعراض نتاجئ وت ظهر (. س يجري نرشه لحقاً اية )امحلاملساعدة والأمن و عىل 

ىل ضامن معاجل ةحاجن هناك أأ خماطر الكوارث، و  ةدار ا  و  ةنسانيال   عند النظر يف وضع أأطر  واف   حنو  عىل  هذه اجملالت وحتديد أأولوايهتا ةا 

َّ و ذكل، عىل  وعالوةمن أأجل التأأهب للكوارث ومواهجهتا.  ةحملي ةقانوني عن الكوارث  2018عام الاحتاد ادلويل ل ق يف تقريركام هو موث

ما ل ماليني الأشخاص، بشلكها احلايل، تغفل العاملية  ةنسانين الاس تجابة ال  ا  فيف العامل،  غاثةالبالغ ل ضيق ل ا  ما لعدم  نطاق أأنشطة ال  وا 

ما للصعوبة البالغة  دراسة احتياجاهتم احملددة ما وا  لهيم وا  غاثةمعليات  خلروهجم عن نطاقيف الوصول ا   .ال 

النحو اذلي أأبرزه عىل  العنف القامئ عىل النوع الاجامتعيالعنف اجلنيس و امحلاية من ، يف جمال امحلاية اجلنسانية ةالتحدايت الهامومن 

دور تناول اذلي  لمؤمتر ادلويل الثاين والثاليثل 3رار القتنفيذ  ةطار متابعا  يف  2017ادلويل عام  ي نرشه الاحتادالبحث اجلديد اذل

الكوارث. يف حالت  التصدي للعنف اجلنيس والعنف القامئ عىل النوع الاجامتعياملساواة بني اجلنسني و قضية  ةيف معاجل ةالقانون والس ياس

  .6الكوارث"حالت يف الاجامتعي نوع ال عىل  العنف القامئجمهول: موضوع بعنوان " ةوقد انبثق هذا البحث عن توصيات دراسة سابق

غفاهلم يف الناس اذلين يغلب من وفئات ًا من الأوضاع عدديف العامل عن الكوارث  2018لعام اس تعرض تقرير الاحتاد ادلويل وقد  ا 

نساين، مبن فهيم الأشخاص خضم أأنشطة  جراء ادللكَّف الاحتاد ، 2019و 2018ويف عايم واملس نون.  املعوقنيالعمل ال  حبث ويل اب 

عىل  مثةلالأ من  اً جنمع عددوسوف ، مبا يف ذكل حامية الأطفال، ضايف وحتليل مقارن للقوانني املتعلقة حبامية الأشخاص يف الكوارثا  

م تاملامرسات  توصيات قرتح وي 7احلاليةال رشادات يس تعرض هذا البحث وسوف . ةجيابيا   ةبيئة قانوني هتيئةوصيات لضامن السلمية ونقد 

ىل أأفضل املامرسات املعرتف هبا دولياً   . تستند ا 

 
 القرارمنطوق اجلزء الثالث من دال: 

ابملشورة وادلمع املقدمني من امجلعيات الوطنية للصليب الأمحر والهالل عرتاف المن فقرات منطوق القرار لالثالث اجلزء  تكريسميكن 

التوصيات. عرض البحوث و  أأجراء مواصةلعىل تشجيع امجلعيات الوطنية الاحتاد ادلويل، يف جمال قانون الكوارث، و  مبساعدةالأمحر، 

 :أأن يف الس نوات السابقة، ميكن للقراركام وجه اخلصوص، عىل و 

يف اجملال  اهتاحلكومة ساعدجهات م التعاون بني ادلول وامجلعيات الوطنية للصليب الأمحر والهالل الأمحر ك جمددًا عىل ؤكد ي •

 ،املناخية تراعي اخملاطراليت خماطر الكوارث  ةدار اب   ذات صةل اةلفعَّ  ةوس ياس ي ةوضع ونرش وتنفيذ أأطر قانونيمن أأجل ال نساين، 

 ،يف هذا اجملال اكوماهتحلادلمع تقدمي املشورة و  مواصةلعىل  امجلعيات الوطنيةوتشجيع 

جراء مبواصةلادلويل تلكيف الاحتاد  •  قانون الكوارث،يف جمال التوصيات أأحدث  تقدميو اجلودة حبث عايل  ا 

ابلتضافر أأنشطة الانتعاش تعزيز قوانني الكوارث و حول احلوار  نتدى دويل رئييس ملواصةلك املؤمتر ادلويل يؤكد جمدداً عىل دور  •

جراءات اليت تتخذها ادلول واملنظامت ادلولية.  مع ال 

 
 املسوغات

                                                 
وبئةالكوارث و  ةدار ا  القضااي الترشيعية يف  ادلويل، حتادالا 5  . 36، (2012) ماكحفة الأ
 (.2015 ،جنيف، ادلويل )الاحتاد ةعاملي دراسة: يف حالت الكوارثالعنف القامئ عىل النوع الاجامتعي جمهول: موضوع  ،ادلويل حتادالا 6
ها املوقف اليت  ةمثل ورق 7 طفال أأ بشادلويل الاحتاد أأعدَّ ىل الرحيلن "امحلاية واملساعدة للأ  (2017 ،جنيف ،ويل" )الاحتاد ادلاملضطرون ا 

http://rcrcconference.org/wp-content/uploads/sites/3/2015/04/32IC-AR-on-Sexual-and-gender-based-violence_EN.pdf
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ن امجلعيات الوطنية،  القوانني والس ياسات لالحتياجات  ةضامن مراعاعىل للعمل مع السلطات  جيداً  أأةهمي ،حلكوماهتا ةمساعد كهيئاتا 

 قانونعداد اب  تعلق الأمر مىت  حلكوماهتاكرشيك مفضل جدواها  الصمود. وقد أأثبتتعىل  لبناء القدرة ةمتكيني وهتيئة ظروفاحمللية 

 مبا يف ذكل جمايل النرش والتنفيذ.، املتعلقة ابلكوارث وابملناخ اطراخمل ةدار ل   وس ياسة

 

دراج من أأجل  رشوع حبيثمب  2019و 2018وقد اضطلع الاحتاد ادلويل يف عايم  خماطر والس ياسات املتعلقة ابحلد من لقوانني اا 

 عنياملرش  لأنشطة التحسني الأمثل س يكون الهدف من هذا البحث هو . و فعالً  واحد مامتسكهنج يف التكيف مع تغري املناخ و الكوارث 

هذا س يكون الهدف الشامل ل و . اختالفهاالرمغ من عىل  رتابطةاملالوطنيني واحملليني فامي يتعلق هبذه القضااي والأطر  وواضعي الس ياسات

لتحفزي  اةلوتطوير أأدوات فعَّ  دةلالأ عىل  النتاجئ القامئةجراءات من خالل توفري ال  س ياسات و وال  تعزيز الاتساق بني القواننيهو لبحث ا

عداد يف احلامسة تمتثل النتيجة وسوف تنفيذها. املشاركة يف  رى عاملية  دراسة اس تقصائيةبناًء عىل  للمامرسني ةاس تفسارات مواضيعيا  جت 

دراج  ىل احلكومات املهمتة  اقانون الكوارث وتقدميهل ادلويل مج الاحتادانالتوصيات اجلديدة يف برعىل مس توى البدلان. وس يجري ا  ليك ا 

ىل جانب املامرسات عىل  لنظمها القانونية الوطنية. وسوف يسلط البحث الضوء اً ذاتي تقياميً  جتري م أأوجه القصورالسلمية ا  املواد ، ويقد 

 لعامتد وتنفيذ قوانني وس ياسات وممارسات متاكمةل جديدة. ةجيابيا  وضع ونرش اسرتاتيجيات من أأجل  ةصليالبحثية الأ 
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