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 الأويلقرار المرشوع 

دارة قوانني وس ياسات  غفال الكوارث اليت تراعي اخملاطر املناخية وتكفل عدم ا   أأحدا 

 

ن املؤمتر ادلويل احلادي والثالثني  للصليب الأمحر والهالل الأمحر، ا 

ذ يّذكر للمؤمتر ادلويل احلادي  7رمق للمؤمتر ادلويل الثالثني، والقرار  رمق 4للمؤمتر ادلويل الثامن والعرشين، والقرار  2-3ابلهدف الهنايئ  ا 

ىل القرار 3رمق والثالثني، والقرار  دارة خماطر الكوارث، ابل ضافة ا  للمؤمتر  6 رمق للمؤمتر ادلويل الثاين والثالثني بشأأن تعزيز الأطر القانونية ل 

عالن "معا من أأجل  1 رمق ادلويل الثاين والثالثني بشأأن العنف القامئ عىل اجلنس والنوع الاجامتعي، والقرار للمؤمتر ادلويل الثالثني وا 

 تعلق ابلتحديد ابلعواقب ال نسانية لتدهور البيئة وتغّّي املناخ. ال نسانية" امل 

اذلي جشع ادلول عىل تعزيز أأطرها التنظميية يف جمال املساعدة ادلولية  2018لس نة  73/139بقرار امجلعية العامة للأمم املتحدة رمق  وا ذ يّذكر

يل عىل الصعيد احمليل يف حالت الكوارث"وأأخذ  يف حالت الكوارث غاثة والانتعاش الأوَّ رشادات تسهيل وتنظمي املساعدات ادلولية لال   ا 

رشادات القانون ادلويل ملواهجة الكوارث"  ( يف الاعتبار.IDRL )املعروفة أأيضا ابمس "ا 

رشادات القانون ادلويل ملواهجة الكوارث  37بعني الارتياح أأن  وا ذ يالحظ ىل ا  جراءات جديدة استنادا ا  دوةل اعمتدت قوانني أأو قواعد أأو ا 

 دول أأخرى قد وضعت مشاريع قوانني أأو مشاريع قواعد يُنتظر اعامتدها حاليا، 10، وأأن ما ل يقل عن 2007منذ س نة 

رشادات القانون ادلويل ملواهجة الكوارث اس تخدمت مكرجع لعدد من املبادرات ادلولية احلكومية عىل املس توايت ب حييط علاموا ذ  أأن ا 

قلميية والعاملية، مثل اتفاق س نة  مدادات  اخلاصة 2017امجلركية لس نة جراءات ال  بني بامن وكوس تا رياك، و  عرب احلدود 2015الثنائية وال  اب 

غاثة اخلاصة ابل طار ال نساين، وخطة معل الس ياسة ال نسانية للجامعة  الأفريقي الاحتادلأمرياك الوسطى، وس ياسة لنظام التاكمل  ال 

 (، وعُدة أأدوات الاس تجابة الرسيعة للكوارث ملؤمتر مقة رشق أ س يا، 2022-2018) الاقتصادية دلول غرب أأفريقيا

كامل "مرسوم الطوارئ المنوذيج بشأأن تيسّي وتنظ وا ذ يالحظ غاثة ادلولية يف حالت الكوارث واملساعدة الأولية عىل التعايف من ا  مي ال 

 ، 2017قبل الاحتاد ادلويل مجلعيات الصليب الأمحر والهالل الأمحر )الاحتاد ادلويل( ومكتب الأمم املتحدة للشؤون ال نسانية يف س نة 

ىل  4أأن ب حبيط علاموا ذ  جراءات جديدة استنادا ا  "القامئة املرجعية للقانون واحلد من خماطر الكوارث" دول قد اعمتدت قوانني وقواعد وا 

 دول أأخرى قد وضعت مشاريع قوانني أأو مشاريع قواعد يُنتظر اعامتدها، 4ما ل يقل عن  ، وأأن2015منذ س نة 

درجة  تتجاوز( حول أ اثر الاحرتار العاملي، قّدر أأن IPCCدلولية املعنية بتغّي املناخ )لهيئة احلكومية ال ن التقرير اخلاص بأأ يط علام وا ذ حي 

ذا ما اس مترت اجتاهات تغّي  2052و 2030درجة مئوية ما بني  1.5العرص الصناعي عىل الأرحج بـ  قبلمس توايت ما احلرارة العاملية  ا 

ىلاملناخ ابملعدل احلايل، و    بعد بلوغ ذكل املس توى، ،املناخية احلادة للظواهرعواقب وخمية وواسعة النطاق حدوث ارتفاع خطر  أأشار ا 

دارة الكوارثالبحوث اليت أأجراها الاحتاد ادلويل يف جمال قانون  الحظوا ذ ي منذ املؤمتر ادلويل الثاين والثالثني واليت بينت أأن التأأهب  ا 

عن دور القانون 2017القانوين يعد أأساس يا ملواصةل تعزيز قدرة اجملمتعات احمللية عىل الصمود، مبا يف ذكل اس تنتاجات التقرير العاملي لس نة 

http://www.ifrc.org/en/what-we-do/idrl/idrl-guidelines/
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دارة خماطر الك وارث وامحلاية من العنف اجلنيس والعنف املبين عىل النوع والس ياسة يف معاجلة ظاهرة عدم املساواة بني اجلنسني يف ا 

 ،2019عن القانون والتأأهب للكوارث ومواهجهتا لس نة  الاجامتعي يف حالت الكوارث، والتقرير املوجز

أأحد ترك  م، بعد2030 لعامالتمنية املس تدامة  خطةأأن رؤساء ادلول واحلكومات واملمثلون رفيعو املس توى قد تعهدوا، يف  وا ذ يالحظ

ىل حتقيق أأهداف التمنية املس تدامة اليت تتضمن أأهدافا تتعلق ابلصمود أأمام الكوارث والظواهر املناخية خلف الركب  يف اجلهود الرامية ا 

 احلادة،

طار س نداي للحد من خطر الكوارث قد أأبرز أأمهية أأطر القوانني واللواحئ والس ياسات العامة الوطنية واحمللية لتعزيز  وا ذ يالحظ أأن ا 

دارة خطر الكوارث وادلور املهم ملمثيل اجملمتع احمليل وهماهمم يف دمع معلية سّ   ن مثل هذه القوانني واللواحئ وتنفيذها،ا 

ىل تعزيز القدرة عىل الصمود أأمام تغّي املناخ وتقليل أأن اتفاق ابريس بشأأن  وا ذ يالحظ عن تغّي املناخ  التعرض خملاطرتغّي املناخ يريم ا 

ىل العمل عىل وضع خطط للتكيّف وتنفيذها.   طريق دعوة اكفة الأطراف ا 

ذ يالحظ أأن املوجز اذلي عرضه الرئيس عن ادلورة السادسة للمنتدى العاملي للحد من خطر الكوارث يف  ىل الاعرتاف  2019وا  دعا ا 

بني الكوارث وتغّي املناخ وتدهور البيئة وهشاش هتا، وادلور احملفز للحد من خطر الكوارث يف مضاعفة العمل يف جمال التكيف  ابلرتابط

 احلامس للحد من خطر الكوارث يف حتقيق أأهداف التمنية املس تدامة، مع املناخ، وادلور

وخطة معل اللجنة العاملية املعنية ابلتكيّف  2018ملناخ يف اب املعينالرتكزي عىل التكيف والصمود يف مؤمتر مقة الأمم املتحدة  وا ذ يالحظ

 حول "احليلوةل دون حدوث الكوارث"،

جراء أأحباث عن أأفضل املامرسات يف جمال دمج مسأأليت احلد من بادرة الاحتاد مب  حييط علاموا ذ  ىل جانب الرشاكء الأاكدمييني، اب  ادلويل، ا 

 خماطر الكوارث والتكيف مع تغّي املناخ يف القوانني والس ياسات املناس بة وتقدمي توصيات يف هذا اجملال،

ا فهيا املنظمة العاملية للأرصاد اجلوية والبنك ادلويل ومكتب الأمم ملساهامت املهمة يف هذا اجملال لعدة هجات أأخرى، مباب حييط علاموا ذ 

نذار املبكراملتحدة للحد من خطر الكوارث و   املنصة املعنية ابلترشد الناجت عن الكوارث،و  (CREWS) مبادرة اخملاطر املناخية ونظم ال 

قلميية؛ امتالأخص مع املنظب بعدد الرشااكت املزتايد لالحتاد ادلويل يف هذا اجملال، وعىل يرح  ال 

 قوانني وس ياسات واسرتاتيجيات وخطط ال دارة الفعاةل للكوارث اليت تراعي اخملاطر املناخية

دارة الكوارثادلول عىل تقيمي مدى مراعاة قوانيهنا وس ياساهتا واسرتاتيجياهتا احمللية القامئة يف جمال  يشجع -1 ، للمخاطر املناخية، ا 

توفر التوجيه الالزم للتأأهب لتطورات خماطر الكوارث النامجة عن املناخ والتصدي لها، وضامن انهتاج أأي التحقق من أأهنا 

حتليل اخملاطر والتخطيط  لعملياتف مع تغّي املناخ وتشجيع القيادة اجملمتعية أأسلوب متاكمل ل دارة خماطر الكوارث والتكيّ 

 واختاذ القرارات يف ضوء اخملاطر النامجة عن املناخ،

دارة الكوارث يف قوانيهنا وس ياساهتا،  ،ادلول أأيضا اليت مل تفعل ذكل بعد يشجع -2 عىل النظر يف دمج الأساليب الابتاكرية يف جمال ا 

 مثل اس تخدام:

طالق المتويل تقوم عىل توقعات،  المتويل الاستبايق -أ اتحة المتويل الالزم لالس تجابة يف وقت اذلي يضم أ لية ل  من أأجل ا 

 الكوارث، مبكر قبل وقوع
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 للساكن املس تضعفني قبل وقوع الكوارث وبعدها،خطط الضامن الاجامتعي لتوفّي املساعدة  -ب

 النقود والقسامئ ملساعدة الأشخاص املنكوبني، -ج

"ابلقامئة املرجعية اجلديدة حول القانون والتأأهب للكوارث ومواهجهتا" ابعتبارها أأداة غّي ملزمة ولكهنا أأداة تقيمي هممة  يعرتف -3

اعدة ادلول، حيامث أأمكن، عىل دراسة الأطر القانونية احمللية للتأأهب والاس تجابة عىل املس توايت الوطنية والبدلية واحمللية، ملس

طار س نداي واتفاق ابريس بشأأن تغّي املناخ وأأهداف التمنية  ويالحظ فائدهتا لدلول يف الوفاء ابلزتامات مرتبطة هبا وردت يف ا 

 املس تدامة،

، حتسني مضمون قوانيهنا ولواحئها وس ياساهتا املتعلقة ابلتأأهب الرضورةية لتقيمي، وعند ع ىل اس تخدام القامئة املرج ا   يدعو ادلول -4

والاس تجابة وتنفيذها بدمع من امجلعيات الوطنية والاحتاد ادلويل وواكلت الأمم املتحدة املعنية، ومنظامت اجملمتع املدين احمللية، 

 الأاكدميية ورشاكء أ خرين،والقطاع اخلاص، والأوساط 

غاثة ادلولية يف حالت الكوارث وتقليل اخملاطر احمللية يكرر -5 ، وفائدة أأمهية وجود قوانني وس ياسات قوية لتيسّي وتنظمي ال 

رشادات القانون ادلويل ملواهجة الكوارث والقامئة املرجعية حول القانون واحلد من خماطر الكوارث بوصفهام أأداتني غّي ملزمتني  ا 

دارة املساعدة ادلولية واحلد من خماطر الكوارث أأمكن حيامث للتقيمي تساعد ادلول، ، عىل مراجعة الأطر القانونية احمللية من أأجل ا 

 عىل املس توايت الوطنية والبدلية واحمللية،

غفال أأحد يف قوانني وس ياسات واسرتاتيجيات وخطط  دارة الكوارثعدم ا   والتكيّف مع تغّي املناخ ا 

دارة الكوارثبدور قوانني وس ياسات واسرتاتيجيات وخطط  يعرتف -6 والتكيّف مع تغّي املناخ يف ضامن امحلاية املناس بة واحتواء  ا 

ىل ضامن تضمي  ا تركزيا عىل أأشد امجلاعات عرضة للخطر، هناملس تضعفني، ويدعو ادلول ا 

ذا اكنت قوانيهنا وس ياساهتا واسرتاتيجيا يشجع -7  والتكيّف مع تغّي املناخ: دارة الكوارثهتا وخططها ل  ادلول عىل تقيمي ما ا 

 حتمي ضد المتيزي، -أ

عاقة واملس نني والأشخاص اذلين يعيشون يف مس تقرات عشوائية ناول تت  -ب حقوق والاحتياجات اخلاصة للأشخاص ذوي ال 

 ص اذلي قد ُُيملون،دميي اجلنس ية، وغّيمه من الأشخاعل ترد يف اخلرائط، واملهاجرين غّي النظاميني، والالجئني و 

عاقة، نستضمن مجع بياانت مصنفة حسب اجل  -ج  والعمر وال 

 تضمن بذل اجلهود الالزمة لتشجيع مشاركة الفئات املهمشة يف اختاذ القرارات، -د

 ابملساواة بني اجلنسني، تهنض -ه

التخطيط للطوارئ خبصوص العنف اجلنيس والعنف املبين عىل النوع الاجامتعي، وامحلاية من الاس تغالل  تضمن -و

 والاعتداء اجلنس يني، وحامية الطفل ورعاية الأطفال غّي املصحوبني بذوُيم واملفصولني عهنم،

دارة الكوارثرصا من عنارص تشجع احلصول عىل ادلمع يف جمال الصحة النفس ية وادلمع النفيس والاجامتعي بوصفه عن -ز  ،ا 
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 توس يع نطاق ادلمع والبحث

امجلعيات الوطنية، بوصفها هيئات مساعدة للسلطات العامة يف اجملال ال نساين، عىل مواصةل تقدمي املشورة وادلمع  يشجع -8

دارة خماطر الكوارث وكذكل يف جمال التكيف مع تغّي  حلكومات بدلاهنا يف وضع وتنفيذ أأطر قانونية وس ياس ية فعاةل يف جمال ا 

 املناخ،

دارة الكوارثصل دمع امجلعيات الوطنية وادلول يف جمال قانون من الاحتاد ادلويل أأن يوا يطلب -9 ، مبا يف ذكل ما يتعلق ابجملالت ا 

عداد أأدوات ال اليت تثّي  رشادات، شواغل املذكورة يف هذا القرار، عن طريق تقدمي املساعدة التقنية، وتعزيز القدرات، وا  ومناذج وا 

 ت بني البدلان،واملنارصة، وتشجيع تبادل اخلربات وأأفضل املامرسا

ىل التعاون بني ادلول وامجلعيات الوطنية  يدعو -10 منائية وتكل املتعلقة ابلتكيف مع تغّي املناخ، عن لا  ربط اجلهود ال نسانية وال 

 طريق جداول زمنية قصّية ومتوسطة وطويةل الأجل،

 ضامن النرش وادلراسة

كيد -11 دور املؤمتر ادلويل للصليب الأمحر والهالل الأمحر بوصفه أأحد احملافل ادلولية الأساس ية ملواصةل احلوار حول تعزيز  يعيد تأأ

دارة الكوارثقوانني  جراءات التعايف  ا  مع الأعامل اليت تضطلع هبا ادلول واملنظامت ادلولية، ويرحب مبساهمتها يف  ابلتظافروا 

 س ياس ية احمللية للتكيف مع تغّّي املناخ،احلوار حول الأطر القانونية وال 

ىل نرش هذا القرار عىل اجلهات املعنية املناس بة، مبا يف ذكل عن طريق عرضها  يدعو -12 ادلول والاحتاد ادلويل وامجلعيات الوطنية ا 

قلميية املناس بة،  عىل املنظامت ادلولية وال 

ىل املؤمتر ادلويل الثالث من الاحتاد ادلويل، ابلتشاور مع امجلعيات الوطنية، تقد يطلب -13 مي تقرير مرحيل عن تنفيذ هذا القرار ا 

 ل الأمحر.والأربعني للصليب الأمحر والهال
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