
 
 

AR 
33IC/19/X.X 

 ابلإجنلزيية الأصل:

 لالطالع
 

 املؤمتر ادلويل الثالث والثالثون

 للصليب الأمحر والهالل الأمحر

 

 جنيف، سويرسا

 2019ديسمرب  9-12

 

 

غفال أأحد  قوانني وس ياسات الكوارث اليت تراعي اخملاطر املناخية وتكفل عدم اإ

 

 وثيقة معلومات أأساس ية

 

 

عداد   الاحتاد ادلويل مجلعيات الصليب الأمحر والهالل الأمحروثيقة من اإ

 

 

 2019يونيو  يف فجني

  



1 

 

 معلومات أأساس ية

ىل تفامق مواطن الضعف القامئة ويزيد من جحم مثة تقارير كثرية توثق زايدة وترية الكوارث وحد   هتا يف الوقت اذلي يؤدي فيه تغري املناخ اإ

منظومة حسن أأداء يتطلب ، الوضعلتصدي لهذا وبغية اقة ابلفئات املعرضة أأصاًل خلطر الكوارث والتوسع احلرضي والفقر. اخملاطر احملد  

دارة خماطر الكوارث وختصيص املوارد ة نشطلضامن وضوح املسؤوليات وحتديد أأولوايت الأ  راخسًا عىل الصعيد الوطين قانونياً  أأساساً 1اإ

ىل ا شاريع الأطول أأجالً امل من أأجل حفسب، بل أأيضًا طوارئ ال ليس يف خضم حاةلة ابلغة، وذكل أأمٌر ذو أأمهي. والتنس يق حلد اليت تريم اإ

 .هب والانتعاشأأ ف مع تغري املناخ والتالصمود والتكي  عىل  من خماطر الكوارث وبناء القدرة

نساين، ل تساعد اابعتبارها هجات ، ية للصليب الأمحر والهالل الأمحرامجلعيات الوطن ودلى  ساعدة حافل ب جسل سلطات العامة يف اجملال الإ

 ا.فهمها وتنفيذهحسن القانونية والس ياساتية املتعلقة ابلكوارث وضامن  هاأأطر ادلول عىل حتسني 

وجود قوانني متينة بشأأن  الأربعة الأخرية، بأأمهية )املؤمتر ادلويل(، يف اجامتعاته املؤمتر ادلويل للصليب الأمحر والهالل الأمحرأأقر وقد 

ومجيع مكوانت احلركة ابلإسهام يف التقدم يف هذا اجملال ابعامتد  دلول الأطراف يف اتفاقيات جنيفالكوارث، وما انفك يلكف مجيع ا

ادلولية معليات املواهجة وتنظمي مسائل تتعلق بتسهيل  ( تتناول عىل وجه اخلصوص2015و 2011و 2007و 2003قرارات ش ىت )

زاةل و للكوارث  عالوة لحد من خماطر الكوارث.الفعاةل لالترشيعات وضع و  بعد وقوع الكوارث ىو أأ املاليت حتول دون توفري التنظميية احلواجز اإ

ذا قراران ا ، أأكدعىل ذكل املتواصل بشأأن دمع للحوار  اً رئيس ي اً دولي حمفالً ’’دور املؤمتر ادلويل نفسه ابعتباره  2015و 2011عايم يف ختخ

 .2‘‘ادلول واملنظامت ادلولية بوازاة أأنشطة تقودها وتدابري التعايفالكوارث قوانني مواهجة 

ىل نيست هذه املواضيع السابقة وس  يفوس يحيط املؤمتر ادلويل الثالث والثالثون علامً ابلتقدم اذلي ُأحرز  جنازه لد اإ لميض قدمًا ما س بق اإ

قوانني وس ياسات الكوارث ’’املعنون القرار املقرتح مواهجهتا عىل الصعيد الوطين. أأما و  للكوارث هبأأ التعىل  مع الرتكزيجبدول الأعامل، 

غفال أأحداليت تراعي اخملاطر املناخية وتك جراءات تشمل ما ييل: فس يقرتح أأن تتخذ‘ ‘فل عدم اإ  ادلول مجةل اإ

الاعرتاف مراع للمناخ يف التعامل مع الكوارث، بوسائل مهنا لضامن اتباع هنج فعال و وطنية تعزيز الترشيعات والس ياسات ال -

 ،أأداة هامة ومفيدة‘‘حول القانون والتأأهب للكوارث ومواهجهتاالقامئة املرجعية اجلديدة ’’بأأن 

ضامن الضعيفة يف الس ياسات والقوانني ذات الصةل املعنية ابلكوارث من أأجل الفئات احتواء مراعاة حامية و  بأأمهيةالاعرتاف  -

دارة خماطر الكوارث، غفال أأحد يف أأنشطة اإ  عدم اإ

، الكوارث مواهجة ل الأمحر يف جمال قانونامجلعيات الوطنية للصليب الأمحر والهالاذلي تؤديه  املس متر يالقياددلور الاعرتاف اب -

دارة خماطر البا يف ذكل  كوارث عىل حنو مراع للمناخ، وضع ونرش وتنفيذ الأطر القانونية والس ياساتية الفعاةل ذات الصةل ابإ

جراء حبوث عالية اجلودة وتقدمي أأحدث التوصيات.  واإ

 مقدمة  (1)

ر 2018يف عام  احلرارة  املتوسط العاملي دلرجةيتجاوز من املرحج أأن ت الهيئة احلكومية ادلولية املعنية بتغري املناخ )هيئة املناخ(أأن ، قد 

ذا اس مترت اجتاهات تغري املناخ ب 2052و 2030بني عايم درجة مئوية عىل الأقل  1.5بـ مس توايت ما قبل العرص الصناعي  وتريهتا اإ

ىل أ اثر خطرية وواسعة النطاق بعد 3احلالية  ذاكبلوغ . ورأأت هيئة املناخ أأن من احملمتل للغاية أأن تؤدي الظواهر اجلوية القصوى اإ

متوسط الأعاصري املدارية ، عىل سبيل املثال، جتاوز عدد 2018لكن هذه ال اثر ماثةل ابلفعل أأمام كثري من الناس. ففي . 4املس توى

ىل ما ل يقل عن مارس ومايو الفرتة بني معدل هطول الأمطار يف ووصل ؛أأحواض نصف الكرة الشاميل الأربعةيف مجيع  املعدل املعتاد اإ

ىل مقتل يا والأجزاء الشاملية من تزنانياكين  يفاملعتاد املعدل متوسط ضعف  حرائق الغاابت وبلغت ؛عىل الأقل اً خشص 87، مما أأدى اإ

وتشهد الأخطار املرتبطة . 5عىل سبيل املثال ل احلرص ،هكتار 25000أأكرث من احرتق مس توايت غري مس بوقة يف السويد حيث 

ىل فيه يؤدي ويف الوقت اذلي ابلطقس تزايدًا مطردًا وأأحضت أأيضًا أأشد تقلبًا.  ، جيد كثري من الناس أ اثر تكل الأخطار تفامقتغري املناخ اإ

 من جراء التوسع احلرضي غري اخملطط هل يف العديد من أأحناء العامل. للرضرأأنفسهم عرضة 
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ىل نزوح أأكرث من تؤدي الكوارث املفاجئة  وابتت ماليني من الناس خلطر يتعرض بيامن  6س نوايً مليون خشص  25ابلفعل، يف املتوسط، اإ

ىل أأن أأجراها البنك ادلويل ح من جراء الأخطار البطيئة التطور. وأأشارت دراسة حديثة العهد والزن  زهاء البحر يُعرض منسوب ارتفاع اإ

يس متر تزايد أأعداد النازحني أأن  أأيضاً  . ومن املتوقع عىل نطاق واسع7وحدهام يف رشق أ س يا واحمليط الهادئ الزنوحمليون خشص خلطر  90

 .8يف البدلان النامية ، ول س امياملناخ أ اثر تغريمن جراء 

حىت ال ن يف )الاحتاد ادلويل( اليت أأجنزها الاحتاد ادلويل مجلعيات الصليب الأمحر والهالل الأمحر بحوث ، أأكدت ال يف هذا الس ياقو

دارة خماطر . 9القدرة عىل الصمودأأن التأأهب القانوين أأمر ابلغ الأمهية ملواصةل بناء الكوارث مواهجة جمال قانون  ويرتكز حسن أأداء منظومة اإ

فهذه الترشيعات تتيح الأساس القانوين واملؤسيس . متينة وشامةل يف جمال الكوارث تُنفَّذ عىل النحو الواجبىل وجود قوانني عالكوارث 

ىل مواهجهتا وال  دارة خماطر الكوارث، انطالقًا من احلد من الكوارث والتأأهب لها، مث وصوًل اإ تعايف من الالزم لالضطالع جبميع جوانب اإ

 يفلساكنية الضعيفة واملترضرة من الكوارث وتوطيد قدرهتا عىل الصمود. ول شك يف أأن اخلطوة الأوىل ، وتسهم يف حامية الفئات اأ اثرها

دارة خماطر الكوارث يه حتسني القوانني واللواحئ ذات الصةل   تعزيز تنفيذها.و الهنوض حبومكة أأمنت لإ

قلميية رئيس ية يف الالزتامات العاملية وية ل س امي عىل الصعيد احمليل، أأول، وتنفيذهاقوانني الكوارث و متتني  واعُترب املتعددة الأطراف، والإ

طار   .10نداي للحد من خماطر الكوارث وأأهداف التمنية املس تدامةس  مثل اإ

ولكف الاحتاد ادلويل ، الكوارثراخسة يف جمال قوانني وجود بأأمهية  2003منذ املؤمتر ادلويل للصليب الأمحر والهالل الأمحر وقد أأقر 

دارة وضع وتنفيذ أأطر قانونية وس ياساتية فعاةل ذات صةل ابإ  من أأجلا بدلاهن ادلمع حلكوماتتقدمي املشورة و سداء وامجلعيات الوطنية ابإ 

مشلت املواضيع السابقة، مضن أأمور و (. 2015و 2011و 2007و 2003)اعامتد قرارات ش ىت ، من خالل الطوارئحالت الكوارث و 

زاةل احلواجز ادلولية للكوارث والترشيعات املتعلقة ابحلد من خماطر الكوارث معليات املواهجة وتنظمي ،تسهيل أأخرى اليت حتول التنظميية واإ

 .بعد وقوع الكوارث ىو أأ املدون توفري 

اليت تراعي اخملاطر املناخية ج الهنُ عىل  الرتكزييقرتح املؤمتر ادلويل الثالث والثالثون مناقشة أأمهية التأأهب القانوين ملواهجة الكوارث، مع و 

هجة احمللية املتعلقة بواس ياسات ال قوانني و لعن الطرق اليت ميكن هبا ل احمليل، فضالً مواهجهتا عىل املس توى و  للكوارث هبأأ التيف جمال 

دارة احلد من الكوارث.ن تضمن عدم أأ الكوارث  غفال أأحد يف أأنشطة اإ  اإ

 معلومات أأساس ية (2)

 القامئة والأدوات التوجهيات ‘1’

يل عىل الصعيد احمليل يف حالت  2007 يفأأصدر الاحتاد ادلويل  رشادات تسهيل وتنظمي املساعدات ادلولية لالإغاثة والانتعاش الأوَّ اإ
ىل احلكومات بشأأن يه مجموعة من التوصيات رشادات الإ و . 11ىل حبوث ومشاورات مكثفة، استنادًا اإ (رشاداتالإ )الكوارث املرفوعة اإ

عداد قوانيهنا وخططها  غاثة بعمليااضطالعها املشالكت التنظميية املشرتكة اليت تواهجها أأثناء الكوارث من أأجل معاجلة  ملواهجةكيفية اإ ت اإ

جامع ادلول الأطراف يف اتفاقيات جنيف واحلركة ادلوليةالإ دولية. واعُتمدت  أأثناء  2007للصليب الأمحر والهالل الأمحر يف  رشادات ابإ

 املؤمتر ادلويل الثالثني.

ي تال ذكل، أأشري يف العقد اذلو. 12رشاداتالإ اتباع ، اعمتدت امجلعية العامة للأمم املتحدة ثالثة قرارات تشجع ادلول عىل 2008يف و

ىل الإرشادات مرارًا وتكرارًا يف قرارات امجلعية العامة للأمم  املتحدة واس ُتخدمت عىل نطاق واسع يف معليات وضع القوانني والس ياسات اإ

اس ُتمكلت الإرشادات بقانون منوذيج )ُأعد ابلشرتاك مع مكتب الأمم املتحدة لتنس يق الشؤون الإنسانية و . 13الوطنية يف جمال الكوارث

منذ و .14ُُصم مجيعها لتسهيل هممة تنفيذ الإرشادات عىل الصعيد الوطين، وم منوذيج للطوارئ وقامئة مرجعيةومرس حتاد الربملاين ادلويل(والا

ىل بدلًا  37اعمتد ، 2007 جراءات جديدة تستند اإ يب الأمحر الوطنية للصل ، وقدمت امجلعيات رشاداتالإ قوانني أأو س ياسات أأو اإ

 .15بدلاً  95يف أأكرث من رشادات الإ لتنفيذ توصيات  اودمعه اوالهالل الأمحر مشورهت

http://www.ifrc.org/en/what-we-do/idrl/idrl-guidelines/
http://www.ifrc.org/en/what-we-do/idrl/idrl-guidelines/
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حول احلد من بشأأن قانون  بحث ووضع توجهياتالإمنايئ يف مبادرة مشرتكة ل ، رشع الاحتاد ادلويل وبرانمج الأمم املتحدة 2012يف و

. 16ثمن خماطر الكوار لقانون واحلد ل القامئة املرجعيةالنسخة الهنائية من الاحتاد والربانمج  ، أأصدر2015أأكتوبر خماطر الكوارث. ويف 

بغية تقدمي توجهيات مفصةل بشأأن  دليل قانون الكوارث واحلد من خماطر الكوارثوأأصدر الاحتاد والربانمج أأيضًا دلياًل أأكرث تفصياًل هو 

متعددة لقانون واحلد من خماطر الكوارث بتقرير عن بدلان ل واسرُتشد يف وضع القامئة املرجعية. 17املرجعية قامئةالأأس ئةل س بل الإجابة عىل 

أأقر املؤمتر ادلويل الثاين و . 18بدلًا، ومشاورات مكثفة بشأأن صيغة جتريبية 31تناول الترشيعات املتعلقة ابحلد من خماطر الكوارث يف 

غري ملزمة ملساعدة ادلول، عند الاقتضاء، يف اس تعراض الأطر القانونية امئة املرجعية أأداة تقيمي مفيدة أأن القب 2015والثالثون يف عام 

ات الوطنية املتعلقة ابحلد من خماطر الكوارث وطنياً وعىل صعيدي احملافظات والبدلايت، ولحظ أأهنا مفيدة لدلول يف الوفاء ابللزتامات ذ

طار س نداي.  الصةل احملددة يف اإ

ىل ذكل ضافة اإ ابحلواجز التنظميية القضااي املتعلقة عىل حبث ، خالل الس نوات القليةل املاضيةالكوارث،  مواهجة عكف برانمج قانون، اإ

با يف ذكل دراس تان أ س يا والأمريكتني )وأأجريت حبوث قطرية يف زهاء عرشة بدلان يف . الكوارثوقوع املأأوى بعد توفري اليت حتول دون 

جراءات الاس تجابة لزلزال حبوث و  –نيبال وهاييتحول  متعمقتان طار اإ كوادور(، و  2016يف اإ ىل ادلمع دم قُ يف اإ  قسم املأأوى ابلحتاداإ

بعد وقوع الكوارث.واعُتمدت عىل الصعيد اجملمتعي رايض الأ ادلويل من أأجل وضع منتجات للمامرسني تضم مهنجية منسقة لرمس خرائط 

 .2011الصادر عن املؤمتر ادلويل احلادي والثالثني يف  7توصيات يف هذا الصدد يف القرار 

سعافات الأوليةاملرجعي د ادلويل، بدمع من املركز الاحتاأأصدر ، عالوة عىل ذكل عدة ، الأمحر الفرنيساذلي يس تضيفه الصليب  العاملي لالإ

سعافات الأوليةتدريب عام أأوسع نطاقًا عىل قدم جحجًا لتوفري تتقارير  ىل الثغرات اليت تعرتي ادلمع القانوين والس ياسايت لهذا  الإ وتشري اإ

بشأأن هذا املوضوع واعُتمدت توصيات املسؤولية. من اية امحلخاصة فامي يتعلق ابلتدريب الإلزايم واملعايري و و ، البدلانالعديد من الهنج يف 

 .2015الصادر عن املؤمتر ادلويل الثاين والثالثني يف  6يف القرار 

 التقدم احملرز حىت ال ن ‘2’

، بدمع من الاحتاد ادلويل، عىل مساعدة 2007مرشوعًا للمساعدة التقنية منذ  95أأكرث من  من خالل تنفيذمعلت امجلعيات الوطنية، 

الكوارث وصياغهتا مواهجة السلطات العامة يف بدلاهنا يف ميادين متعددة لها صةل بقانون الكوارث، تشمل حتليل القوانني الفعاةل يف جمال

 عتبارها أ لية التحاور بني احلكومة واجملمتع احمليل لتعزيز وضع القوانني والس ياسات وتنفيذها.وتنفيذها. فامجلعيات الوطنية تتبوأأ ماكنة فريدة اب

يف تقدمي  من هجة، مع احلكومات، امجلعيات الوطنية والاحتاد ادلويلففامي يتعلق ابجلهود اليت تس هتدف احلكومات يف هذا الصدد، شاركت 

ومشلت املساعدة يف هذا الس ياق ادلورات أأفضل املامرسات ادلولية. املتعلقة بتوصيات تدمج ال ليك مدخالت لتحديث القوانني واللواحئ 

جراءات جديدة . التدريبية والبحوث القانونية واملشاورات مع أأحصاب املصلحة، فضاًل عن املساعدة يف صياغة مشاريع قوانني أأو قواعد أأو اإ

سداء امل معليات حالت كثرية ومشلت يف  ووقت كتابة تقرير املعلومات الأساس ية . متعددةشورة التقنية وادلمع دامت س نوات للتشاور واإ

ىل توصيات الصليب الأمحر والهالل الأمحر املتعلقة  19بدلاً  37هذا، اكن  جراءات جديدة استناداً اإ يف اجملموع قد اعمتد قوانني أأو قواعد أأو اإ

. عالوة عىل 20مشاريع قواعد معلقة حاليًا تتضمن هذه التوصياتوانني أأو دلى عرشة بدلان أأخرى مشاريع قوالكوارث.مواهجة بقانون 

اتفاق التعاون عرب احلدود  ل س امي، ومعاهداتة ت والقرارات احلكومية ادلولية وعدرشادات يف العديد من الاسرتاتيجياالإ رت ، أأثَّ ذكل

جراءات امجلركية اخلاصة2015لعام بامن وكوس تارياك بني  غاثة يف منظومة تاكمل بدلان أأمرياك الوسطى  ، والإ ابلإضافة ، 2017لعام بسلع الإ

ىل  وس ُينرش تقرير مرحيل يف . 2016اليت وضعهتا جلنة القانون ادلويل يف ‘‘ مشاريع املواد املتعلقة حبامية الأشخاص يف حالت الكوارث’’اإ

 جمال الصليب الأمحر والهالل الأمحر يفلعاملي يف تنفيذ توصيات التقدم امس تجدات لإطالع أأعضاء املؤمتر ادلويل عىل  2019يوليو 

ماكنية زايدة قدرات الهيئات الترشيعية داخل بدلاهنا من أأجل  بناءبنشاط أأيضًا عىل امجلعيات الوطنية ومعلت الكوارث. مواهجة قانون  اإ

دارة  ىل قوانني اإ طالعومتكنت امجلعيات الوطنية بفضل هذه الأعامل من بدلاهنا.  يفخماطر الكوارث تقدير احلاجة اإ طار جلان  اإ الربملانيني يف اإ

دارة خماطر الكوارث.عىل خاصة   الاحتياجات اجملمتعية املرتبطة ابإ
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يئة القانونية تتبوأأ امجلعيات الوطنية، بفضل جذورها الراخسة عىل الصعيد اجملمتعي، ماكنة جيدة للغاية لتوعية اجملمتعات ابلب ، من انحية أأخرىو 

ايها، . ومن الأمثةل عىل ذكل تقدمي الاحتاد ادلويل ادلمع لإعداد والتوعية هبا لحقوق واملسؤولياتلابلتشجيع عىل الامتثال  وحتسني فهمها اإ

 -Know your 3Rs)‘‘ اعِرف حقوقك وأأدوارك ومسؤولياتك’’الكوارث تسمى مواهجة وحدة شامةل ومهنجية ومعلية لنرش قانون 

Rights, Roles and Responsibilities،)  ا من أأجل بدلاهن كوماتهجودًا متضافرة مع حعدد مزتايد من امجلعيات الوطنية وبذل

 هذه الأداة اجلديدة، كام هو احلال يف الفلبني وفييت انم ومكبوداي. تنفيذ

ىل سلطات بدلاهنا يف هذا اجملال وأأعربت عن عزهما عىل ذكل، هتاس تعدادها ملواصةل تقدمي مشورأأبدت امجلعيات الوطنية وقد  ا ودمعها اإ

الهنوض ، و تعزيز الأطر القانونية وتنفيذها عىللوطنية من أأجل مزيد من التعاون مجعياهتا اتحاور مع املؤمتر ادلويل ادلول عىل ال وسيشجع 

دارة  بتعزيز  خماطر الكوارث.اإ

 التحليل (3)

 القوانني الفعاةل يف جمال الكوارثأأمهية  ‘1’

دارة خماطر الكوارث. عُترب احلمك ا مجلعيات اكاجملمتع املدين املواتية حفسب دلمع هجود منظامت الظروف فالقوانني الفعاةل ل هتئي الفعال ركزية اإ

دل، وتاتحلكوماليت ينبغي أأن تكون دلى االقدرات  أأيضاً تشلك ، بل الوطنية منائية  و  ، وتكفل حامية حقوق وكرامة أأسلَ حوافز ملامرسات اإ

وتزيد الغموض والزناع ، للكوارث أأما القوانني اليت عفا علهيا الزمن أأو أأيسء تصمميها فميكن أأن تقوض التأأهبالفئات الساكنية الضعيفة. 

امجلعيات كن أأن تؤثر أأيضًا تأأثريًا سلبيًا يف قدرة وميلكوارث وتقلص فعاليهتا.معليات مواهجة اادلاخيل يف حلظات حرجة، وترفع تلكفة 

 اجملمتع املدين عىل أأداء هممهتا الإنسانية بفعالية.منظامت الوطنية و 

تقدمي املساعدة دلمعها يف من امجلعيات الوطنية عديدة لحتاد ادلويل طلبات ابالكوارث مواهجة ى برانمج قانون ، تلق  يف الس نوات الأخريةو

ىل سلطات تقنيةال  أأن بدلااًن كثرية اضطلعت عىل الرمغ من و . مواهجهتاوضع أأحاكم ترشيعية تتعلق ابلتأأهب للكوارث و من أأجل ا بدلاهن اإ

دارة خماطر الكوارث يف العقد املايض،  لقوانني اب املتعلقةت ل تتضمن املؤلفابعمليات ملراجعة ترشيعاهتا واعمتدت قوانني جديدة تتعلق ابإ

 .قليةل توجهيات يف جمايل التأأهب للكوارث ومواهجهتا سوى واللواحئ الفعاةل

يف خماطر الكوارث املطبقة لإدارة اليت أأجنزها الاحتاد ادلويل يف الس نوات الأخرية أأن الأطر القانونية لبحوث ، كشفت اعالوة عىل ذكل

ىل الرتكزي عىل العديد من البدلان  رساءمتيل اإ أأن تتضمن صيغًا حمددة جدًا بشأأن دون من ، والأدوار واملسؤوليات املؤسس ية املنظومات اإ

نساين يغفل أأن  2018 مللعايف االكوارث الاحتاد ادلويل عن ، كشف تقرير وابملثلالفئات الساكنية املترضرة نفسها.  دامئًا قطاع العمل الإ

نسانية كبرية كثريًا من عاقة و  يول س امي الأشخاص ذو ، الأشخاص اذلين دلهيم احتياجات اإ واملهاجرين غري النظاميني كبار السن الإ

ن ضامن حاممل تشملها معليات املسحوالأشخاص اذلين يعيشون يف مس توطنات عشوائية  ية وأأمن أأضعف الفئات الساكنية . ومع ذكل، فاإ

دارة خماطر الكوارث. من الكوارث راً أأشدها ترض وأأكرثها تعرضًا للخطر و  ىل وعليه، مثة حاجة أأمر حامس الأمهية لتحقيق الفعالية يف اإ وضع اإ

 .رئيس ية يف جمال امحلايةثغرات وحتدايت ما يعرتي قوانني وس ياسات الكوارث من معاجلة يف ادلول مبتكرة دلمع توجهيات وتوصيات 

طار س  و  الكوارث  ى برانمج قانون، تلق  2020 بدء نفاذ اتفاق ابريس يفيف انتظار ، و2015الكوارث يف داي للحد من خماطر نمع اعامتد اإ

يف  الأوسع نطاقاً  ةمكو تاكمل ترتيبات احلتسهيل بشأأن صيات لتقدمي تو  21من الطلبات من ادلول اً مزتايد اً عدد اً أأيض التابع لالحتاد ادلويل

املنصوص احلد من اخملاطر  اتاسرتاتيجيمعلية اتفاق ابريس و املنصوص علهيا يف التكيف الوطنية  طخط معليات مثل، الأطر املعيارية

طار س نداي )الهدفعلهيا يف   (.)ه( اإ

وتكفل عدم املناخية  اليت تراعي اخملاطرالكوارث مواهجة قوانني وس ياسات  بشأأن اً ر  قرايف هذا الصدد أأن يعمتد املؤمتر ادلويلويُقرتح 

غفال  الأطر القانونية والس ياساتية للتأأهب عىل أأن تعزز، بفضل ادلمع املناسب من امجلعيات الوطنية،  سيشجع القرار ادلول. و أأحداإ

ىل للكوارث   با ييل: الاعرتافومواهجهتا. وس يدعو أأيضًا اإ
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غفال الكوارث من أأجل ضامن عدم واهجة ذات الصةل ملس ياسات ال قوانني و اليف  ة واحتواهئاأأمهية دمج حامية الفئات الضعيف - اإ

 أأحد،

دارة و  يةالس ياسات الرتتيبات  يفهنج مشرتك اتباع مزااي  -  ،والتكيف مع تغري املناخ خماطر الكوارثاملؤسس ية لإ

 غري ملزمة(.أأداة حتليل مفيدة )‘‘ ومواهجهتا حول القانون والتأأهب للكوارثالقامئة املرجعية اجلديدة ’’اعتبار  -

 يةاملناخ  اخملاطر توصيات جديدة بشأأن القانون الوطين لإدارة خماطر الكوارث عىل حنو يراعي ‘2’

 القامئة املرجعية حول القانون والتأأهب للكوارث ومواهجهتا

ىل2017رشع الاحتاد ادلويل يف  لهيا سد الفجوة الكبرية امل  ، سعياً منه اإ القانون والتأأهب  حولقامئة مرجعية مرشوع لوضع أأعاله، يف شار اإ

ثراء. مواهجهتاللكوارث و   مواهجهتاعن القانون والتأأهب للكوارث و  توليفيًا عامليًا اً ر تقريأأعد الاحتاد ادلويل القامئة املرجعية املقرتحة،  وبغية اإ

ىل حتليل مُ  )التقرير التوليفي العاملي( ل  اس تعراض املؤلفات اليت ُكتبت بشأأن املواضيع الرئيس ية اليت تشلك جزءاً ، أأولً : نيدخلاستناًدا اإ

جراء ، ؛ اثنياً اس تعراض املؤلفات()مواهجهتا يتجزأأ من التأأهب للكوارث و  لقوانني الوطنية املتصةل ابلتأأهب ل قطرايً  اس تعراضًا مكتبياً  20اإ

وس ُينرش اس تعراض املؤلفات والاس تعراضات املكتبية والتقرير التوليفي العاملي قريبًا عىل .)الاس تعراضات املكتبية(للكوارث ومواهجهتا 

 املوقع الش بيك لالحتاد ادلويل.

يطاليا، ابراغواي، الربازيل، جنوب أأفري  كوادور، اإ قيا، وفامي ييل البدلان العرشون اليت اختريت لالس تعراضات املكتبية: الأردن، أأسرتاليا، اإ

اململكة املتحدة.  قريغزيس تان، اكزاخس تان، كوراي، كولومبيا، كينيا، مدغشقر، املكس يك،فييت انم، الفلبني، فلسطني، فنلندا، الس نغال، 

. ومتثل أأيضًا 22من أأكرث البدلان الثالثني تعرضًا خملاطر الكوارث 8متثل البدلان اخملتارة مجموع نطاق مس توايت خماطر الكوارث، وتضم و 

ىل أأعالهاق مؤرش التمنية البرشية، من أأدىن الرتب يف سل مؤرش املناطق اجلغرافية يف العامل واكمل نطا معظمَ   .23التمنية البرشية اإ

لتأأهب للكوارث ومواهجهتا، التقرير التوليفي العاملي عرشة فصول مواضيعية، يتناول لك مهنا مجموعة من القضااي املرتابطة يف جمال اويتضمن 

 التوجهيات عىل التقرير أأيضاً  تعراضات املكتبية العرشين. وحيتويىل الاس  اإ مثةل عىل املامرسات اجليدة يف البدلان اخملتارة استنادًا ويقدم أأ 

عها،  املوجودة ىل‘ ‘توصيات’’تمت لك فصل بقسميُ .و حيامث أأمكن ذكلالعالية اجلودة يف س ياق موضوع معني وجُيم   هدفها تقدمي توجهيات اإ

 لكوارث.واهجة اصناع القرار عىل الصعيد الوطين بشأأن س بل وضع قوانني وس ياسات وطنية مل

، اجلهات املعنية، فضاًل عن امجلعيات الوطنية وغريها من واضعي القوانني والس ياساتملموسة ل توجهيات العاملي ويقدم التقرير التوليفي

والتدريب بشأأن الطوارئ؛ والتوعية التخطيط -3؛ خماطر الكوارثوالمتويل ملواهجة زيانيات امل -2؛ الرتتيبات املؤسس ية -1بشأأن ما ييل: 

نذار املبكر -4 مواهجة الكوارث؛ بأأنشطة التأأهب و ضطالع التسهيالت القانونية لال-6 الطوارئ وحاةل الكوارث؛ حاةل-5؛ العمل املبكرو الإ

حامية  -9؛ حالت الكوارثلكية يف يف حالت الطوارئ وحقوق الأرايض وامل والسكن املأأوى  -8؛ ابلكوارثرتبط امل الساكن تنقل-7

 اجلودة واملساءةل ومنع الاحتيال والفساد. -10؛ احتواؤهاو الفئات الضعيفة 

يف جمال احلواجز التنظميية اليت تعرتض توفري املأأوى اليت انبثقت ُأدرجت يف التقرير التوليفي العاملي الاس تنتاجات والتوصيات ، وابملثل

ُعرضت و يف جمال الإسعافات الأولية انبثقت ، والتوصيات اليت 2011ادلويل احلادي والثالثني يف  املؤمترُعرضت عىل و بعد وقوع الكوارث 

 .2015الثاين والثالثني يف عىل املؤمتر ادلويل 

. 24مواهجهتاالقانون والتأأهب للكوارث و  حولة اجلديدة يجع قامئة املر الجتريبية من  صيغةالعاملي يف وليفي توصيات التقرير التومُج عت 

يك يقرها ة الهنائية للمؤمتر ادلويل يجع قامئة املر ال. وستتاح 2019 س ُتعقد يفالتجريبية يف سلسةل من املشاورات وستُناقَش هذه الصيغة 

 .لكوارثالوطنية املتعلقة ابقوانني الغري ملزمة لتعزيز مفيدة أأداة ابعتبارها 
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 العاملي عن العنف اجلنيس والعنف القامئ عىل النوع الاجامتعيالتقرير 

معاجلة عدم املساواة بني اجلنسني يف وانني والس ياسات يف دور الق’’تقريرًا عامليًا عن 2017يف أأصدر الاحتاد ادلويل ، عالوة عىل ذكل

دارة  التقرير العاملي عن العنف )‘ عي يف حالت الكوارثخماطر الكوارث وامحلاية من العنف اجلنيس والعنف القامئ عىل النوع الاجامتاإ

ملؤمتر صادرين عن اهم يف تنفيذ قرارين ، ويس يف هذا اجملالمعرفية التقرير جفوة هذا يسد و . (اجلنيس والعنف القامئ عىل النوع الاجامتعي

، ‘‘ملنع حدوثه ومواهجتهشرتك امل عمل ال: الاجامتعيوالقامئ عىل النوع العنف اجلنيس ’’بشأأن 3لقرار ويتعلق الأمر اب. 2015 يف ادلويل

سعافات الأوليةملواهجة الكوارث واحلد من اخملاطر وتقدمي تعزيز الأطر القانونية ’’بشأأن  6والقرار  ىل و . ‘‘الإ عاملية  حبوثيستند التقرير اإ

القوانني فعالية يف اجملمتعات املترضرة من الكوارث وينظر يف جتارب و . لونيبا كوادور وزمبابويتتعلق ابإ ، وثالث دراسات حالت قطرية

جراءات الوطنية يف امحلاية من العنف اجلنيس والعنف القامئ عىل النوع الاجامتعي وضامن املساواة بني اجلنسني يف  نسانية.اإ  الاس تجابة الإ

ىل حتقيق لكوارث لتشمل أأهدافاملتعلقة ابوالقوانني والس ياسات الوطنية  املنظوماتلبحث تغيري ومن أأمه توصيات ا ًا س ياساتية تسعى اإ

دارةالقامئ عىل النوع الاجامتعي العنف اجلنيس والعنف من اية امحلاملساواة بني اجلنسني و  يتعلق الأمر و خماطر الكوارث.  يف مجيع جوانب اإ

معليات املواهجة واحلد من اخملاطر و تبارات النوع الاجامتعي يف وضع تقياميت خماطر الكوارث يف هذا الصدد بولايت حمددة تُلزم براعاة اع 

عادة الإعامر.والانتعاش  دارة خماطر الكوارث بأأن تضم يف صفوفها نس بة ل تقل عن ويويص التقرير أأيضًا  واإ لزام مؤسسات اإ يف املائة  30ابإ

ىل. من النساء ضافة اإ يالء الاعتبار الواجب ، الكوارثوقوع املأأوى بعد توفري بشأأن  عىل أأحاكمالقوانني  التقرير أأن تنصيقرتح ، ذكل اإ مع اإ

ىل ، عالوة عىل ذكلام ومواهجهتام. القامئ عىل النوع الاجامتعي والتخفيف من حدهتملنع العنف اجلنيس والعنف  أأن شواغل يشري التقرير اإ

، دمات الأساس ية يف حالت الكوارثىل اخليف س ياق احلصول عتنشأأ النوع الاجامتعي قامئ عىل ال ابلعنف اجلنيس والعنفاملرتبطة امحلاية 

 ضامن اس مترارية اخلدمات أأثناء الكوارث.من أأجل ، موارد اكفية، خُتصص لها طوارئسلمية للبرضورة وضع خطط ويويص من مث 

، املذكور أأعالهوليفي العاملي يف التقرير التعن العنف اجلنيس والعنف القامئ عىل النوع الاجامتعي  نتاجئ وتوصيات التقرير العامليوقد مُج عت 

لهيا أأيضًا يف  ويشار  مرشوع القرار.اإ

 ف مع تغري املناخحلد من خماطر الكوارث والتكي  ادلمج الفعال بني ا

عداد حبوث عالية اجلودة ، س يقرتح مرشوع القرار تلكيف الاحتاد ادلويل بواصةل أأخرياً  تتناول مجةل ، الكوارثمواهجة يف جمال قانون اإ

با يكفي من املرونة  اتساهماأأي  –‘‘ تراعي اخملاطر املناخية’’الكوارث  مواهجة قوانني وس ياساتعل الكفيةل جبأأفضل الس بل أأمور من بيهنا 

 املناخ.تغري أ ليات التكيف مع مع  هاتاكمل ُحسن ، و التقلبات النامجة عن تغري املناخللتصدي للهتديدات املزتايدة و والوضوح 

الكوارث والتكيف مع تغري  خماطرًا عامليًا للبحث من أأجل دمج قوانني وس ياسات احلد من الاحتاد ادلويل مرشوعاس هتل ، 2018يف و

 اعُترب، يف هذا الس ياقأأكرب اخملاطر اليت هتدد العامل. ومن  ختغري املنا ومثلام ُأبرز أأعاله، ريئ أأنواحد. مامتسك يف هنج دجمًا فعاًل  املناخ

قلميية رئيس ية يف الالزتامات  يةأأولو ، احمليل صعيدبا يف ذكل تنفيذها عىل ال  خماطر الكوارث واملناخ،مواهجة أأطر  تنيمت  املتعددة العاملية والإ

طار س نداي للحد من خماطر الكوارث، واتفاق ابريس بشأأن تغري املناخ،الأطراف ىل ةاملس تدامأأهداف التمنية ، و مثل اإ ، ابلإضافة اإ

قلميية.   ةسات املعنية بتغري املناخ والبيئاملؤس  تعاونلضامن وعليه، ل بد من حبوث وتوصيات مبتكرة الصكوك احلكومية ادلولية الإ

دارة خماو  قلميي والعامليمؤسسات اإ ملناخ املزتايدة املرتبطة ابلمخاطر لللتصدي بفعالية  طر الكوارث عىل املس توايت احمليل والوطين والإ

، يقرتح برانمج قانون هذا التاكمل الفعال ترس يخبغية . و املرتابطة القضااي والأطر ههذبشأأن ووضع قوانني وس ياسات فعاةل والكوارث، 

عداد توجهياتافر هجود الرشاكء، من قبيل واكلت الأمم املتحدة واجلامعات، ظتلحتاد ادلويل ابالكوارث مواهجة  واضعي غري ملزمة ل واإ

 وس ياسات الكوارث.قوانني  عزيزتمراعاة اخملاطر يف من أأجل ضامن القوانني والس ياسات 

وس يكون املؤمتر ادلويل أأمام منعطف قبل شهر فقط من بدء الرساين التام لتفاق ابريس، عندما س تصبح ادلول ملزمة قانواًن ابلوفاء 

ىل التعاون مع الرشاكء للمساعدة يف  يُقرتح أأن يلكف املؤمتر الاحتاد و . املتعلق ابملناختوس يع نطاق العمل امجلاعي ابلزتاماهتا، وستسعى اإ

جر  وتنفيذ قوانني  وضعبشأأن املامرسات اجليدة الناش ئة يف الأقران ، وتشجيع التعل من اء مزيد من البحوث يف هذا اجملالادلويل ابإ



7 

 

دارة خماطر الكوارث اليت تراعي املناخوس ياسات  براز ، و اإ  ها هجات تساعد حكومات بدلاهنا يف امليدانابعتبار دور امجلعيات الوطنية اإ

 يف هذا اجملال. اسلطاهت دمعوت الإنساين

 املوارد التبعات من حيث (4)

قلميية،  جتس يدلدلول من أأجل  توجهياتالكوارث مواهجة تقدم التوصيات اليت وضعها الاحتاد ادلويل يف جمال قانون  الالزتامات ادلولية والإ

طار س   مع وتعزيز املرونة املؤسس ية والتكيف دلس ياسات وقوانني وطنية وحملية  يف، ابريس وأأهداف التمنية املس تدامة نداي واتفاقمثل اإ

 مع تغري املناخ.

بتعزيز ملزتمني  والهالل الأمحر وامجلعيات الوطنية للصليب الأمحرحتاد ادلويل الا ظلابلإجراءات الإضافية اليت ميكن اختاذها، يفامي يتعلق و 

القانون والتأأهب للكوارث القامئة املرجعية اجلديدة حول و من خماطر الكوارثحول القانون واحلد  القامئة املرجعيةو الإرشاداتتنفيذ و 

م مس تقباًل توصيات فضاًل عن أأي ، مواهجهتاو  دارة دلمع دمج التكي  تُقدَّ ات  والس ياسنيانو يف القخماطر الكوارث ف مع تغري املناخ واإ

كفأأ لكوارث أأ اخلاصة ابالأطر القانونية لتصبح ، يف هذا العمل يف العقد املقبل ابلإسهام اتماً  تلزتم ش بكة الاحتاد ادلويل الزتاماً و . الوطنية

 الأرواح.وأأكرث اتساقًا وحتمي مزيدًا من الأشخاص وتنقذ مزيدًا من 

من أأجل النجاح يف تنفيذ زايدة المتويل وتعزيز القدرات ، بالقادمةموارد لهذا العمل يف الس نوات ختصيص لأعضاء الاحتاد ادلويل ينبغي و 

 وطنية.نون الكوارث يف الس ياقات القابرامج 

 التنفيذ والرصد (5)

جراء والتخطيط. ويتوىل رؤساء الربامج وضع الربامج قامئة عىل الأدةل يف البحث والرصد والتقيمي لإثراء معليات  اتيتبع الاحتاد ادلويل اإ

جراء زايرات ميدانية بني الفينة مع املس متر التواصل يف خمتلف املناطق رصد املشاريع ابس مترار، بوسائل تشمل  امجلعيات الوطنية واإ

ط. والأخرى قلميي والعاملي. ويُضطلع ابلرصد أأيضًا يف اإ من و ار الإبالغ املنتظم عن خطط الاحتاد ادلويل التشغيلية عىل الصعد الوطين والإ

بالغ الاحتاد ادلويل أأعضاء املؤمتر ادلويل  طلعه اجلهود املتواصةل، س يُ خالل هذ عىل مس تجدات التقدم احملرز عن طريق حمافهل العاملية لالإ

ر ادلويل الرابع والثالثني املؤمتانعقاد عن القرار قبل  اً مرحلي اً ر تقري أأيضاً س يقدم الاحتاد ادلويل و ث. والتقرير الس نوي لربانمج قانون الكوار 

 .2023 يف

 والتوصيات اتالاس تنتاج (6)

قلمييًا، لتزال قضااي تنظميية مشرتكة عديدةعىل الرمغ من الاهامتم املزتايد  دارة خماطر الكوارث املراعية  منظومات تقوض فعالية عامليًا واإ اإ

املناخ  امتد منظور يراعيل بد من اع، عىل سبيل املثاليف املس تقبل،  تكل املنظومات للمخاطر املناخية عىل الصعيد الوطين. وبغية حتصني

دارة خماطر الكوارث،  جراءات التكيف مع تغري املناخ واإ دماج اإ جيااًب عىل الصعيد والت والعملوحامية أأضعف الفئات، لضامن حسن اإ أأثري اإ

 احمليل.

جناز حبوث م معليات قاد الاحتاد ادلويل ومثلام هو مبني أأعاله،  دارة خماطر رئيس ية بتكرة ووضع أأحدث التوصيات بشأأن قضااي اإ مرتبطة ابإ

 مجلعيات الوطنيةاأأما . يف قوانني الكوارثل بد من أأخذها يف الاعتبار الكوارث املراعية للمناخ، با يف ذكل التأأهب للكوارث ومواهجهتا، 

، وخطت خطوة يضتعزيز قوانيهنا الوطنية املتعلقة ابلكوارث يف العقد املامن أأجل لحكومات لمع تقدمي ادلفقد اضطلعت بدور قيادي يف 

ذ معلت  ىل الأمام، اإ ضافية اإ  ي.عىل املس توى احلكويم واجملمتععىل تطبيق برامج النرش والتنفيذ ا بدلاهن حكوماتمع اإ

ما يكتس يه تعزيز الترشيعات والس ياسات الوطنية املتعلقة ابلكوارث من أأمهية وحاجة ملحة. أأن يسلط املؤمتر ادلويل الضوء عىل ويُقرتح 

 يف قوانني وس ياسات الكوارث ذات الصةل من أأجل ضامن عدمواحتواهئا الاعرتاف بأأمهية دمج حامية الفئات الضعيفة وسيشمل ذكل 

غفال أأحد يف  دارة خماطر الكوارثاإ براز ، و أأنشطة اإ دارة خماطر الكوارث اإ  قواننيمن أأجل وضع أأمهية دمج هجود التكيف مع تغري املناخ واإ
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دارة فعاةل يف جمال  القانون  حولالقامئة املرجعية اجلديدة ’’بـ الاعرتاف  اً أأيضاملتعلق بقانون الكوارث قرار الس يقرتح خماطر الكوارث. و اإ

ابلتوصيات املبتكرة  الرتحيبذات الصةل يف جمال الكوارث، و قوانني الفيدة لتعزيز مة وم اهأأداة ابعتبارها ‘‘ مواهجهتاوالتأأهب للكوارث و 

جناز عىل  التشجيعمتتني هذه القوانني وتنفيذها، و املس متر لدلول يف وبدمعهام حتاد ادلويل وامجلعيات الوطنية املنبثقة من الا حبوث عالية اإ

 التوصيات يف هذا اجملال.ووضع أأحدث اجلودة 

، مثلام يتضح من اعامتد قرارات يف هذا الصدد الأربعة الأخريةالعادية اجامتعاته الكوارث يف مواهجة ، أأقر املؤمتر ادلويل بسأأةل قانون اً أأخري و 

دوره مكنتدى دويل رئييس للحوار املس متر حول تعزيز قوانني تأأكيد أأن يكرر املؤمتر ادلويل ويُقرتح (. 2015و 2011و 2007و 2003)

 وارث.الكمواهجة 

دارة خماطر الكوارث’’عبارة  تُس تخدم1 ىل احلد من خماطر الكوارث، والتأأهب للكوارث والتصدي لها، ‘‘ اإ ىل مجموع دورة التدخالت الرامية اإ شارة اإ يف هذه الوثيقة لالإ

 .وضامن التعايف من أ اثرها
ومواهجهتا والتعايف مهنا، املؤمتر ادلويل احلادي والثالثون للصليب الأمحر والهالل ، تعزيز الأطر املعيارية ومواهجة احلواجز التنظميية بشأأن احلد من الكوارث 7القرار 2

محر ، تعزيز الأطر القانونية ملواهجة الكوارث واحلد من اخملاطر وتقدمي الإسعافات الأولية، املؤمتر ادلويل الثاين والثالثون للصليب الأ 6؛ والقرار 2011الأمحر، جنيف، 

 .2015ف، والهالل الأمحر، جني
3)2018( ºC 1.5Global Warming of IPCC Special Report . 
 .13املرجع نفسه، الصفحة 4
رصاد اجلوية عن حاةل املناخ العاملي يف 5  .(2019) 2018بيان املنظمة العاملية للأ
62018Global Report on International Displacement  :متاح يف الرابط التايل ،-displacement.org/global-http://www.internal

/2018report/grid. 
7level rise: high stakes for East Asia & Pacific region countries-Risk of seaيف الرابط التايل:  ة، متاح

countries-region-pacific-asia-east-for-stakes-high-rise-level-sea-of-http://blogs.worldbank.org/eastasiapacific/risk. 
8ºC 51.Global Warming of IPCC Special Report :متاح يف الرابط التايل ، 

_SPM_version_stand_alone_LR.pdf15SR/2/2018/07https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/sites/. 
. وميكن الاطالع عىل مجيع التقارير يف الرابط التايل: 2003مرشوع حبث يف جمال قانون الكوارث منذ  120أأجنز الاحتاد ادلويل أأكرث من 9

publications/-law-publications/disaster-and-tools-law/research-do/disaster-we-ww.ifrc.org/en/whathttps://w. 
ىل الكوارث املرتبطة ابملناخ الواردة يف أأهداف التمنية املس تد 2الأولوية 10 دارة اخملاطر. ومن بني الإشارات العديدة اإ طار س نداي بشأأن تعزيز اإ امة الس بعة عرش، من اإ

ارث بناء قدرة الفقراء والفئات الضعيفة عىل الصمود واحلد من تعرضها وتأأثرها ابلظواهر املتطرفة املتصةل ابملناخ وغريها من الهزات والكو ’’عىل رضورة  5-1يشدد الهدف 

دماج القوانني اليت تعاجل الأس باب اجلذرية للكوارث  2-13، وينص الهدف ‘‘]...[ البيئية  ‘‘.والاسرتاتيجيات والتخطيط عىل الصعيد الوطين يف الس ياسات’’عىل اإ
نعاش الاحتاد ادلويل مجلعيات الصليب الأمحر والهالل الأمحر، 11 ولية لالإ رشادات بشأأن التسهيل احمليل للمساعدات ادلولية لالإغاثة يف حالت الطوارئ واملساعدات الأ اإ

ميها  .http://www.ifrc.org/PageFiles/41203/introduction-guidelines-ar.pdf، وتنظ
اجللسة  العادية الثالثة والس تون للجمعية العامة،، ادلورة 63/169، قرار امجلعية العامة تعزيز تنس يق املساعدة الإنسانية اليت تقدهما الأمم املتحدة يف حالت الطوارئ12

التعاون ادلويل بشأأن تقدمي املساعدة الإنسانية يف ميدان (؛ و2008ديسمرب  11) A/RES/63/139)أأ( من جدول الأعامل، الوثيقة 65العامة الثامنة والس تون، البند 

منية ىل مرحةل الت لثة والس تون للجمعية العامة، اجللسة العامة الثامنة والس تون، ، ادلورة العادية الثا63/141، قرار امجلعية العامة الكوارث الطبيعية، من مرحةل الإغاثة اإ

تعزيز الإغاثة يف حالت الطوارئ والإصالح والتعمري والوقاية يف أأعقاب الاكرثة النامجة (؛ و2008ديسمرب  11) A/RES/63/141)أأ( من جدول الأعامل، 65البند 

، ادلورة العادية الثالثة والس تون للجمعية العامة، اجللسة العامة الثامنة والس تون، البند 63/137ية العامة ، قرار امجلع عن أأمواج تسوانيم اليت عصفت ابحمليط الهندي

 .(2008ديسمرب  11) A/RES/63/137)أأ( من جدول الأعامل، 65
 ,UN General Assembly Resolutions mentioning the “International Federation of Red Cross and Red Crescent Societiesانظر 13

Guidelines”IDRL  :متاح يف الرابط التايل ،-publications/key-and-tools-do/idrl/research-we-http://www.ifrc.org/en/what

guidelines/-idrl-the-on-resolutions-assembly-general-resolutions/un. 
14the Coordination of  fort Societies, United Nations Office International Federation of Red Cross and Red Crescen

Humanitarian Affairs and Inter-Parliamentary Union, “Model Act for the Facilitation and Regulation of International Disaster 

Relief and Initial Recovery Assistance (with commentary)” (March 2013) ، :متاح يف الرابط التايل

ENGLISH.pdf%20ACT%20http://www.ifrc.org/docs/IDRL/MODEL؛ وInternational Federation of Red Cross and Red Crescent 

Societies, “Checklist on the Facilitation and Regulation of International Disaster Relief and Initial Recovery Assistance” 

relief-disaster-international-regulation-facilitation-edia.ifrc.org/ifrc/document/checklisthttps://m-، متاحة يف الرابط التايل: )2017(

                                                 

http://www.internal-displacement.org/global-report/grid2018/
http://www.internal-displacement.org/global-report/grid2018/
http://blogs.worldbank.org/eastasiapacific/risk-of-sea-level-rise-high-stakes-for-east-asia-pacific-region-countries
https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/sites/2/2018/07/SR15_SPM_version_stand_alone_LR.pdf
https://www.ifrc.org/en/what-we-do/disaster-law/research-tools-and-publications/disaster-law-publications/
http://www.ifrc.org/en/what-we-do/idrl/research-tools-and-publications/key-resolutions/un-general-assembly-resolutions-on-the-idrl-guidelines/
http://www.ifrc.org/en/what-we-do/idrl/research-tools-and-publications/key-resolutions/un-general-assembly-resolutions-on-the-idrl-guidelines/
http://www.ifrc.org/docs/IDRL/MODEL%20ACT%20ENGLISH.pdf
https://media.ifrc.org/ifrc/document/checklist-facilitation-regulation-international-disaster-relief-initial-recovery-assistance/
https://media.ifrc.org/ifrc/document/checklist-facilitation-regulation-international-disaster-relief-initial-recovery-assistance/
https://media.ifrc.org/ifrc/document/checklist-facilitation-regulation-international-disaster-relief-initial-recovery-assistance/
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assistance/-recovery-initialو ؛ forInternational Federation of Red Cross and Red Crescent Societies and United Nations Office 

the Coordination of Humanitarian Affairs, “Model Emergency Decree for the Facilitation and Regulation of International 

)2017( Assistance”Disaster Relief and Initial Recovery  :متاح يف الرابط التايل ،-https://media.ifrc.org/ifrc/wp

LR.pdf-Decree_EN-Model/5/2017/12content/uploads/sites/. 
رشادات، وعىل أأمثةل عن املامرسات اجليدة، يف املوقع الش بيك اخلاص بقانو15 ن الكوارث: ميكن الاطالع عىل تفاصيل عن الأماكن اليت اس ُتخدمت فهيا الإ

www.ifrc.org/dl. 
16The , ProgrammeInternational Federation of Red Cross and Red Crescent Societies and United Nations Development 

)2015(October An annotated outlineChecklist on Law and Disaster Risk Reduction: الرابط التايل:  ، متاحة يف-http://drr

FINAL.pdf-EN-2015Oct-DRR-and-law-on-Checklist-law.org/resources/The. 
17The Handbook International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies and United Nations Development Program, 

on Law and Disaster Risk Reduction, (2015) :متاح يف الرابط التايل ، 

LR.pdf%20DRR%20and%20law%20on%20Handbook/201511https://www.ifrc.org/Global/Photos/Secretariat/. 
18tion: Effective Law and Regulation for Disaster Risk ReducInternational Federation of Red Cross and Red Crescent Societies, 

A Multi-Country Report (June 2014) :متاح يف الرابط التايل ، 

studies/summary_report_final_single_page.pdf%20http://www.ifrc.org/Global/Publications/IDRL/country. 
يطا19 ندونيس يا، اإ كوادور، اإ ليا، ابراغواي، بامن، بواتن، بوركينا فاسو، البوس نة والهرسك، بريو، اتيلند، جزر كوك، ساموا، السلفادور، سيش يل، هذه البدلان يه: اإ

ر، انميبيا، نغوليا، موزامبيق، ميامناطاجيكس تان، رواندا، غواتاميل، فانواتو، الفلبني، فنلندا، فييت انم، قريغزيس تان، مكبوداي، كوس تارياك، كولومبيا، املكس يك، مدليف، م 

 الرنوجي، نيبال، نياكراغوا، نيوزيلندا، هندوراس، هولندا.
 (.هذه البدلان يه: أأوغندا، بنغالديش، توفالو، تونغا، دومينياك، فيجي، لو، لبنان، مدغشقر، مالوي )فضاًل عن جزر توكيالو يف نيوزيلندا20
قلمييني ُعقدا 21 احمليط الهادئ يف  ‘‘وضع الترشيعات الالزمة لإدارة خماطر الكوارث عىل حنو مراع للمناخ’’بشأأن موضوع  2018يف ُأطلقت هذه النداءات يف مؤمترين اإ

 احلكومية ادلولية الإقلميية. ممثلني حكوميني من الواكلت الوطنية لإدارة الكوارث واملنظامتو مجلعيات الوطنية ومض احلداثان .وأأمرياك الالتينية
، متاح يف الرابط التايل:  ,2017WorldRiskReport: Analysis and Prospects Bündnis Entwicklung Hilft )2017(انظر 22

.pdf2_E2017WRR_/2017/11content/uploads/-http://weltrisikobericht.de/wp. 
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