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 املركز ادلويل للمؤمترات جبنيف
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 مقدمة

 27ُعقد اجامتع حتضريي غري رمسي للمؤمتر ادلويل الثالث والثالثني للصليب الأمحر والهالل الأمحر )املؤمتر ادلويل( يويم 

ىل الاجامتع 2019يونيو  28و اجلهتان املشاركتان يف تنظمي  -اذلي اكن مفتوًحا مجليع أأعضاء املؤمتر ادلويل  -. وقد دعا ا 

ادلويل، وهام الاحتاد ادلويل مجلعيات الصليب الأمحر والهالل الأمحر )الاحتاد ادلويل( واللجنة ادلولية للصليب املؤمتر 

 الأمحر )اللجنة ادلولية(.

ويعرب املنظمون عن امتناهنم مجليع الأعضاء اذلين حرضوا، ويشكروهنم عىل مساهامهتم البنّاءة والرصينة يف أأثناء املناقشات. 

طار التحضري للمؤمتر كام يتقدم  املنظمون ابلشكر حلكومة سويرسا عىل دمعها السخي لهذا الاجامتع، وعىل ما تقدمه يف ا 

 ادلويل بشلك عام.

اتحةالهدف من هذا الاجامتع اكن و  فرصة لتبادل الآراء حول مشاريع القرارات الأولية املقرتحة للمؤمتر ادلويل، اليت جرى  ا 

 وهذه القرارات يه:، 2019يونيو  7تعمميها يوم 

تلبية احتياجات الأشخاص املترضرين من الزناعات املسلحة والكوارث الطبيعية وغريها من حاالت الطوارئ  •

 يف جمال الصحة النفس ية وادلمع النفيس والاجامتعي

دماج القانون ادلويل اال نساين يف القوانني الوطنية: خريطة طريق لتحسني تنفيذ القانون ادلويل  • اال نساين عىل ا 

 الصعيد الوطين
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الاس تجابة لأوجه الضعف املتغرية وحتقيق أأهداف التمنية املس تدامة: كيفية مسامهة امجلعيات الوطنية للصليب  •

 الأمحر والهالل الأمحر

عادة الروابط العائلية مع احرتام احلق يف اخلصوصية، مبا يف ذكل ما يتعلق حبامية البياانت الشخصية •  ا 

غفال أأحد.قوانني وس ياس • دارة الكوارث اليت تراعي اخملاطر املناخية وتكفل عدم ا   ات ا 

وقد أأاتح هذا الاجامتع لأعضاء املؤمتر ادلويل الالتقاء وحتديد اجملاالت اليت حتظى بتوافق واسع النطاق يف القرارات 

انئب املدير العام للّجنة  «شتيلني ابلزتار»املقرتحة، واجملاالت اليت تتطلب مزيًدا من الاهامتم. وترأأس الاجامتع الس يد 

الحتاد ادلويل. وحرض الاجامتع كذكل الس يد ل مديرة مكتب الأمني العام، «جويل لني هال»ادلولية ابلتشارك مع الس يدة 

وكيل املؤمتر ادلويل، ورئيس اللجنة ادلامئة للصليب الأمحر والهالل الأمحر )اللجنة ادلامئة(، وانئب رئيسها، وعضو منتخب 

آخر هبا.  أ

ىل اس تعراض العنارص الأساس ية للمناقشات اليت جرت يف أأثناء الاجامتع التحضريي، وال يتضمن و  يسعى هذا التقرير ا 

ىل التعليقات املكتوبة اليت قدهما الأعضاء قبل الاجامتع أأو بعده. وصدر هذا التقرير حتت سلطة الرئيسني  أأو يشري ا 

أأثناء الاجامتع عن أأن وثيقة هبذه الصفة س تصدر، وأأكدا عىل أأنه ينبغي اعتبار هذه  املتشاركني لالجامتع، الذلين أأعلنا يف

 الوثيقة أأداة للعمل وأأهنا ال تنطوي عىل أأي قمية رمسية.

 

 ُملخص وقائع الاجامتع

دوةل  87ُعقد الاجامتع عىل مدى يوم ونصف وشهد تباداًل ممثًرا للآراء بني املشاركني. وتأألف املشاركون من ممثلني من 

ىل ممثلني من اللجنة  92و مجعية من امجلعيات الوطنية للصليب الأمحر والهالل الأمحر )امجلعيات الوطنية(، ابال ضافة ا 

ادلامئة والاحتاد ادلويل واللجنة ادلولية، ووكيل املؤمتر. وعقب اللكمة الافتتاحية للرئيسني املتشاركني أأعلن رئيس اللجنة 

ابملؤمتر. وبعد موافقة جملس املندوبني اذلي س ُيعقد  املس توى رفيعيامسي خشصني مرحشني ملنصبني ادلامئة عن اختيار اللجنة 

فقًا للنظام الأسايس للحركة ادلولية للصليب الأمحر و ، سريحشان لالنتخاب يف املؤمتر ادلويل، وذكل 2019ديسمرب  8يوم 

الس يدة انتيا لوالدزي، رئيسة مجعية الصليب الأمحر اجلوريج  والهالل الأمحر )النظام الأسايس(. واملسؤوالن املقرتحان هام

ملنصب رئيس املؤمتر ادلويل، وسعادة الس يدة ماراي ديل سوكورو فلوريس لريا، سفرية املكس يك وممثلها ادلامئ ملنصب 

 رئيس جلنة الصياغة.

س تجدات بشأأن الأعامل التحضريية وقد عرضت جلنة التنظمي املشرتكة للمؤمتر ادلويل مقدمة موجزة وحملة عامة عن امل 

 للمؤمتر ادلويل.

نه من الرضوري  وأأكد الرئيسان املتشاراكن عىل أأنه ابلرمغ من كون الاجامتع غري رمسي ومل يُنّص عليه يف النظام الأسايس، فا 

ىل املبادئ الأساس ية للحركة ادلولية للصليب الأمحر والهالل الأمحر )احلركة(، أأي أأن  أأن ترتكز املناقشات واملداوالت ا 

 يتجنب املتحدثون الاخنراط يف جمادالت ذات طابع س يايس أأو عريق أأو ديين أأو أأيديولويج.
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وركز الاجامتع بعد ذكل عىل لك مرشوع من مشاريع القرارات الأولية املقرتحة، الواحد تلو الآخر. وأأعطى الرئيسان 

ًضا لأهدافه، وبيّنا كيف ُأخذت مالحظات الأعضاء السابقة املتشاراكن لالجامتع التحضريي مقدمة موجزة للك قرار وعر 

 يف الاعتبار يف صياغة مرشوع القرار الأويل، وذكل للمتهيد لتبادل الآراء بني املشاركني.

 

 ُملخص املناقشات

ذكل املواضيع  للمواضيع الرفيعة املس توى اليت ُحددت للك قرار، مبا يف ني املتشاركنيهذا امللخص هو حتليل عام من الرئيس

اليت تتطلب مزيًدا من املشاورات خالل الأشهر املقبةل. والهدف من ذكل هو تيسري معل جلنة الصياغة يف أأثناء املؤمتر 

 ادلويل، وابلتايل اعامتد القرارات املقرتحة ابال جامع.

 

وغريها من حاالت الطوارئ يف جمال القرار: تلبية احتياجات الأشخاص املترضرين من الزناعات املسلحة والكوارث الطبيعية 

 الصحة النفس ية وادلمع النفيس والاجامتعي

تلبية احتياجات الأشخاص املترضرين من الزناعات املسلحة والكوارث »لقي مرشوع القرار املقرتح املعنون  التقيمي العام:

قبواًل حس نًا من أأعضاء املؤمتر « الطبيعية وغريها من حاالت الطوارئ يف جمال الصحة النفس ية وادلمع النفيس والاجامتعي

يل. وأأكد كثري من الأعضاء ادلويل احلارضين يف الاجامتع، وأأظهروا دمًعا واسع النطاق بشلك عام ملرشوع القرار الأو

 للصحة العامة، وأأفادوا أأن نين أأساس ييالأمهية الكربى للصحة النفس ية والسالمة النفس ية والاجامتعية بوصفهام عنص 

جراءات والزتامات يف هذا اجملال. وُألقي الضوء عىل أأن هذه القضية تتطلب معاًل جامعيًّا من أأجل  الوقت مناسب الختاذ ا 

 تياجات اليت غالًبا ما تُغَفل.تلبية هذه الاح 

ىل جانب ادلمع العام اذلي قوبل به القرار، اكنت هناك عدة مقرتحات بتقدمي توضيحات،  جماالت تتطلب مزيًدا من التوضيح: ا 

جيازها يف ما ييل:  ميكن ا 

ادلول بشلك حتديد أأدوار مكوانت احلركة ومسؤولياهتا، وكيفية تاكمل هذه الأدوار مع الأدوار اليت تضطلع هبا  •

 أأكرث وضوًحا.

ىل الصحة النفس ية وادلمع  • ذا اكن القرار يشري ا  توضيح نطاق تطبيق القرار يف جماالت عدة؛ عىل سبيل املثال: ما ا 

ذا اكن مفهوم الصحة النفس ية وادلمع النفيس  النفيس والاجامتعي يف حاالت الطوارئ فقط، أأم بعدها كذكل؛ وما ا 

ذا اكنت مثة روابط بني هذه املشألك وبني تعاطي والاجامتعي يشمل اضطراابت ال صحة النفس ية السابقة؛ وما ا 

ذا اكن من الرضوري وجود روابط أأكرث رصاحة بقضااي مثل الهجرة وتغري املناخ.  اخملدرات؛ وما ا 

 .توضيح الس ياقات الثقافية اخملتلفة أأو اال قرار هبا، وطرق تناول الصحة النفس ية وادلمع النفيس والاجامتعي •
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دماًجا»النظر يف اس تخدام لغة أأكرث  • قد يواهجون خماطر أأكرث من غريمه أأو خماطر خاصة،  ن، ومشول الناس اذلي«ا 

مبن فهيم املراهقون والساكن الأصليون والأشخاص اذلين يعانون من مشألك حصة نفس ية سابقة ومتعاطو اخملدرات 

 أأو الكحول.

جياد عبارة بديةل.«حاالت الطوارئغريها من »توضيح احلاالت اليت تشملها عبارة  •  ، أأو ا 

 

يف أأثناء املناقشات، أأدىل الأعضاء بتعليقات حول كيفية تعزيز هذا القرار وتطويره،  جماالت تتطلب مزيًدا من التطوير:

جياز هذه املقرتحات يف ما ييل:  ابلبناء عىل حمتوى مرشوع القرار الأويل احلايل. وميكن ا 

 يري ذات الصةل، عىل سبيل املثال تكل اليت وضعهتا منظمة الصحة العاملية.ربط القرار ابلأطر واملعا •

زاء الصكوك القانونية ذات  اقرتح بعض الأعضاء تويخ مزيد   • الصةل وطالب بتويخ من الوضوح بشأأن التوقعات ا 

من ادلقة يف ما خيص الالزتامات القانونية مبوجب القانون ادلويل اال نساين والقانون ادلويل حلقوق اال نسان  مزيد  

املتعلقة بتلبية احتياجات الأشخاص املترضرين من الزناعات املسلحة والكوارث الطبيعية وغريها من حاالت 

 الطوارئ يف جمال الصحة النفس ية وادلمع النفيس والاجامتعي.

دة التأأكيد عىل الوقاية، واجلهود اجملمتعية يف جمال الصحة النفس ية وادلمع النفيس والاجامتعي والقدرة عىل زاي •

دماج املوظفني واملتطوعني.  الصمود، وا 

النظر يف الكيفية اليت ميكن للقرار هبا أأن يأأخذ يف الاعتبار العوامل اليت جتعل فئات معينة من الناس )اكملراهقني،  •

لقاء مزيد من الضوء عىلواخملاطر اخلاصة اليت تواهجها هذه الفئات،  ،ن، واحملتجزين( معرضني للخطرواملهاجري  وا 

 أأثر ترحال الساكن عىل الصحة النفس ية.

تناول املسائل املتعلقة ببناء القدرات والتدريب والفجوات يف الأنظمة الرمسية، والكيفية اليت ميكن للحركة أأن  •

 عىل حنو أأكرث رصاحة.تدمع هبا هذه اجلوانب 

يوليو، ويتطلع الرئيسان  31أأعرب الكثري من الأعضاء عن نيهتم تقدمي مالحظات مكتوبة حبلول املوعد الهنايئ احملدد؛ 

ىل تلقي هذه املشاراكت.  املتشاراكن ا 

 

دماج القانون ادلويل اال نساين يف القوانني الوطنية: خريطة طريق لتحسني تنفيذ القانون  ادلويل اال نساين عىل الصعيد القرار: ا 

 الوطين

دماج القانون ادلويل اال نساين يف القوانني الوطنية: خريطة طريق »لقي مرشوع القرار الأويل املقرتح بشأأن  التقيمي العام: ا 

أأكيدمه ترحيًبا من جانب احلارضين يف الاجامتع، اذلين كرروا ت «لتحسني تنفيذ القانون ادلويل اال نساين عىل الصعيد الوطين

عىل أأن القانون ادلويل اال نساين يأأيت يف مصمي معل املؤمتر ادلويل. وأأظهرت املالحظات اليت ُأديل هبا يف أأثناء اجللسة ادلمع 
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الكبري للقرار املقرتح، اذلي وصفه املشاركون بأأنه متوازن جًدا ويؤكد اجملاالت الرئيس ية اليت ميكن فهيا تعزيز تنفيذ القانون 

غاميت اه هذا القرار ورحبوا ابلهنج الرب اين عىل املس توى الوطين. وقد أأقر الأعضاء ابلس ياق احلايل اذلي اقرُتح فيادلويل اال نس

 اذلي ينهتجه.

ىل جانب ادلمع الواسع النطاق اذلي أأعرب عنه املشاركون جماالت تتطلب مزيًدا من التوضيح: ، اكن هناك عدد لهذا القرار ا 

احملددة اليت تطلب مزيًدا من التوضيح. وقد أأحاط الرئيسان املتشاراكن علًما ابملقرتحات اليت من املالحظات والأس ئةل 

ظهار فروق دقيقة، وأأوجزا املالحظات بشلك عام يف ما ييل: جراء تغيريات أأو تقدمي توضيحات أأو ا   تطلب ا 

، والتعبري عن هذا ادلور توضيح دور امجلعيات الوطنية، مبا يف ذكل دورها يف نرش القانون ادلويل اال نساين •

 بصياغة أأكرث اتساقًا مع صياغة النظام الأسايس.

ذا اكن القرار ميتكل القدرة عىل تشجيع ادلول عىل النظر يف العالقة بني اللجان الوطنية املعنية  • النظر يف ما ا 

 ابلقانون ادلويل اال نساين وامجلعيات الوطنية.

وتبادل الآراء يف ما بني اللجان الوطنية املعنية ابلقانون ادلويل تسليط مزيد من الضوء عىل أأمهية التعاون  •

منا أأيًضا من حيث تشارك املامرسات السلمية مع البدلان واملناطق  اال نساين، ليس عىل املس توى الوطين حفسب، وا 

 الأخرى.

زتامات القانون ادلويل توضيح صيغة التصديق عىل معاهدات القانون ادلويل اال نساين والطريقة اليت يعرب هبا عن ال •

 اال نساين.

قُدمت اقرتاحات أأيًضا، يف ثنااي املناقشات، بشأأن بعض اجلوانب اليت ميكن فهيا تطوير  جماالت تتطلب مزيًدا من التطوير:

 القرار أأو تعزيزه، ويه كام ييل:

ضافيًا ميكن أأخذه يف الاعتبار يف القرار.  • ذكروا أأنه و ذكر العديد من الأعضاء مسأأةل حامية الشارة بوصفها جمااًل ا 

براز هذه املسأأةل من دون التأأثري عىل الهنج غري املواضيعي اذلي ينهتجه القرار. ىل النظر يف كيفية ا   مثة حاجة ا 

ىل التفاع • ل مع الزعامء ادلينيني وامجلاعات ادلينية يف أأنشطة نرش القانون ذكر العديد من الأعضاء أأن مثة حاجة ا 

ىل تضمني هذا املوضوع يف القرار املقرتح.  ادلويل اال نساين، وا 

ىل اللجنة ادلولية لتقيص احلقائق أأو تعزيز دورها يف هذا القرار. •  اقرتح بعض الأعضاء تعزيز اال شارة ا 

ىل ذكل بشلك أأكرث رصاحة.لهذا العمل واال شا« البعد الرمقي»النظر يف  •  رة ا 

ماكنية التذكري هبذه املبادئ يف  • تويخ مزيد من الصاحة بشأأن املبادئ الأساس ية للقانون ادلويل اال نساين، وا 

 نص القرار.

ىل  •  .ة ابلقراراملس هتدف الفئاتنظًرا لأمهية الش باب، اقرُتح أأخذ هذا العنص ادلميغرايف يف الاعتبار عند التطرق ا 

يوليو، وهو  31من الأعضاء كذكل عن نيهتم تقدمي مالحظات مكتوبة بشأأن القرار حبلول املوعد الهنايئ احملدد؛  عرّب كثري

ىل مائدة املؤمتر ادلويل.  أأمر مرحب به وس يفيد يف ادلفع هبذا القرار قدًما ا 
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ة امجلعيات الوطنية للصليب الأمحر القرار: الاس تجابة لأوجه الضعف املتغرية وحتقيق أأهداف التمنية املس تدامة: كيفية مسامه

 والهالل الأمحر

وستنظم حول هذا املوضوع نقاشات يف «. أأوجه الضعف املتغرية»القرار املقرتح مرتبط مبوضوع املؤمتر ادلويل  التقيمي العام:

الأولية، وتنايم جماالت مثل أأثر تغري املناخ عىل الاحتياجات اال نسانية، وصعوابت احلصول عىل خدمات الرعاية الصحية 

اجلواحئ، واحتياجات املهاجرين والنازحني املس تضعفني. وبداًل من اقرتاح الزتامات جديدة يف هذه اجملاالت يركز القرار عىل 

جناح أأهداف التمنية املس تدامة، ذكل اال طار الشامل اذلي يعرب  الكيفية اليت ميكن للجمعيات الوطنية أأن تسهم هبا يف ا 

 الزتاماهتا املشرتكة مبعاجلة املشألك اجلذرية املتعلقة بلك جمال.عن أأهداف ادلول و 

لهذا القرار، وعليه « العنارص»عىل خالف الوضع مع القرارات الأخرى مل يمتكن املنظمون من تشارك مجموعة معدة سلًفا من 

بداء  مالحظاهتم عليه. ورحب الكثري مثّل مرشوع القرار الأويل هذا الفرصة الأوىل للأعضاء للنظر يف القرار املقرتح وا 

من الوفود مبرشوع القرار الأويل، معربني عن دمعهم للغرض املُراد من القرار؛ وهو توضيح كيفية مسامهة امجلعيات الوطنية 

 يف حتقيق أأهداف التمنية املس تدامة، وتشجيع التعاون املعزز بني امجلعيات الوطنية والسلطات اليت تتعامل معها.

من الوفود بأأن دور امجلعيات الوطنية بوصفها هيئات مساعدة للسلطات العامة يف جمال العمل اال نساين قد أأقر العديد 

توّسع مبرور الوقت ليشمل الكثري من الأنشطة اليت تُنفذ يف وقت السمل، واليت تتنوع بني بناء القدرة عىل الصمود وأأنشطة 

العديد من الوفود عن تقديرمه حلسن  أأعربو «. حلاالت الطوارئ الاس تجابة»الصحة العامة، ويه أأنشطة ال تقتص عىل 

توقيت هذا القرار املقرتح بوصفه وس يةل دلفع اجلهود العاملية احلالية يف جمال توطني العمل اال نساين. غري أأن تساؤاًل ُطرِح 

ن هذا الأ  ذا اكن قرار كهذا هو الوس يةل املناس بة لبناء أأوارص هذا التعاون أأم ا  مر قد يبدو سابقًا لأوانه يف هذه حول ما ا 

 املرحةل.

 جماالت تتطلب مزيًدا من التوضيح:

. خيوض يف كثري من التفاصيلو  شعر عدد من الوفود أأن أأهداف القرار ليست واحضة مبا يكفي، وأأن نصه ُمسهب •

يالء اهامتم أأكرب للرتابط بني املسائل اال نسانية والتمنية، وخاصة يف ما يتعلق بعمل  وطالب العديد مهنم كذكل اب 

 احلركة وفقًا ملبادهئا الأساس ية.

وطرح كذكل عدد من التعليقات اال ضافية اليت تتناول أأموًرا حمددة، وال س امي حول القسم اخلاص ابجملموعات  •

 الضعيفة، وحول تعديل الصياغة لتوافق صياغة أأهداف التمنية املس تدامة.

 جماالت تتطلب مزيًدا من التطوير:

جراءاته مبزيد من الوضوح، والتعبري بصاحة أأكرث عن اقرتح العد • يد من الوفود أأن يتناول القرار تدابري التنفيذ وا 

لهيا القرار، اكلتفاعل بني أأوجه الضعف املتعلقة بتغري املناخ  مسأأةل التفاعل بني أأوجه الضعف اخملتلفة اليت تطرق ا 

 والصحة عىل سبيل املثال.



 

7 

 

ل هذه القرار املقرتح عىل نطاق واسع بقمية معل امجلعيات الوطنية يف دمع أأهداف وبشلك عام، أأقرت املناقشات حو 

التمنية، مبا يف ذكل يف ما يتعلق ابلرتابط بني املسائل اال نسانية والتمنية ويف القضااي املتعلقة ابلقدرة عىل الصمود، مع اال قرار 

جراء حوار بشأأن ادلور املتطور للجمعيات الوطنية  يف ضوء العوامل احلالية والناش ئة املسببة للضعف. كذكل بقمية ا 

 

عادة الروابط العائلية مع احرتام احلق يف اخلصوصية، مبا يف ذكل ما يتعلق حبامية البياانت الشخصية  القرار: ا 

عادة الروابط العائلية مع احرتام احلق يف اخلصوصية، مبا يف »قوبل مرشوع القرار الأويل بشأأن  التقيمي العام: ذكل ما يتعلق ا 

بدمع واسع النطاق من الأعضاء احلارضين يف الاجامتع، خاصة نظًرا الرتباطه مبجال رئييس يف  «حبامية البياانت الشخصية

حدى راكئز  معل احلركة. وقد ُأبديت عدة تعليقات تربط بني هذا القرار املقرتح وفكرة الثقة يف العمل اال نساين، اليت متثل ا 

عادة الروابط العائلية املؤمتر ادلويل. وب  ىل خدمات ا  شلك أأكرث حتديًدا، جرى التأأكيد عىل الأمهية البالغة لفكرة الثقة ابلنس بة ا 

اليت تضطلع هبا احلركة، ومعاجلهتا البياانت الشخصية. فينبغي أأن يعمل أأولئك اذلين يتلقون املساعدة الكيفية اليت تُس تخدم 

لهيا، وأأن يك نسانية حبتة، وأأن يوافقوا عىل أأن تَنقل هبا بياانهتم وأأن يطمئنوا ا  ونوا عىل ثقة بأأن بياانهتم تعالَج لأغراض ا 

عادة الروابط العائلية.  مكوانت احلركة بياانهتم لأغراض ا 

جياد  ويتضح من التعليقات اليت أأدىل هبا الأعضاء أأن املوضوع حسن التوقيت وهمم وجدير بأأن يتناوهل املؤمتر ادلويل، وأأن ا 

عادة الروابط العائلية مع البيئة املتغرية ابت أأمه من أأي وقت مىض.وابلنظر حلول جيدة  ماكنية أأن تتكيف خدمات ا  وضامن ا 

ىل تركزي القرار عىل احلفاظ عىل الروابط العائلية وكشف مصري أأفراد العائالت اذلين ذهبوا يف عداد املفقودين،   ا 

ىل أأن القرار حيقق  وأأشارتومبادهئا الأساس ية.  رأأى احلارضون أأنه هبذا يس متد جذوره من اترخي احلركة وفود عديدة ا 

التوازن بني مسؤوليات ادلول والتفويض املمنوح ملكوانت احلركة والأنشطة اليت تضطلع هبا، مبا يف ذكل ادلور املساعد 

حلديثة، ورضورة كر كذكل ارتباط املوضوع ابلتكنولوجيات ات الوطنية يف العمل اال نساين. وذُ اذلي تهنض به امجلعيا

حداث توازن دقيق بني الانتفاع ابلتكنولوجيات احلديثة يف جمال العمل هذا،  حلاق رضر رمقي»احلرص عىل عدم و ا   «.ا 

 

ىل جانب املالحظات اال جيابية اليت أأدىل هبا احلارضون، طلب عدد مهنم مزيًدا من  جماالت تتطلب مزيًدا من التوضيح: ا 

 التوضيح، وال س امي يف ما يتعلق ابلألفاظ واملفاهمي والتنفيذ. وتمتثل اجملاالت الرئيس ية اليت ُطلب فهيا التوضيح يف ما ييل:

 لترشيعات حامية البياانت احمللية واال قلميية.جرى التأأكيد عىل أأن امجلعيات الوطنية تظل ُملَزمة ابالمتثال  •

ىل أأطر وتدابري ذات صةل، مبا يف ذكل تكل املعمتدة  • شارات مرجعية ا  اقرُتح أأن حييط القرار علًما، أأو يُضّمن ا 

أأاثرت بعض الوفود تساؤالت حول صياغة القرار والأطر وقد دلى الأمم املتحدة ويف ما يتعلق حبقوق اال نسان. 

 ملذكورة فيه، وال س امي تكل اليت مل حتظ بدمع مجيع الأعضاء.القانونية ا

جامع حول  • ىل ا  حذرت بعض الوفود من اس تخدام أألفاظ ومفاهمي ال حتظى بقبول عاملي، وذكل لضامن الوصول ا 

 القرار )املفاهمي املتعلقة حبامية البياانت واخلصوصية عىل سبيل املثال(.
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عادة »يري املتضمنة يف ُطلب تويخ مزيد من الوضوح بشأأن املعا • مدونة السلوك املعنية حبامية البياانت اخلاصة اب 

ذا ما «الروابط العائلية أأحاطت »هبذه الوثيقة أأو « أأقرت»، وبشأأن الآاثر املرتتبة عىل ادلول من الناحية العملية ا 

 «.هبا علًما

ىل تصحيح الرتمجة اال س بانية للقرار، يف اجلزء التايل من فقرة • مبدونة  ]اال قرار[: "10املنطوق رمق  هناك حاجة ا 

عادة الروابط العائلية بوصفها أأساًسا متينًا محلاية البياانت الشخصية".  السلوك املعنية حبامية البياانت اخلاصة اب 

 

من بني اجملاالت اليت هبا مساحة للتطوير واليت أأدىل فهيا الأعضاء بتعليقات بناءة ما  جماالت تتطلب مزيًدا من التطوير:

 ييل:

ذ أأفاد العديد من الوفود بأأن هذه الفقرة تضمنت  9تطوير الفقرة  • من منطوق القرار وتوضيحها أأكرث مما يه عليه، ا 

عادة صياغة نص القرار لتبس يط و الكثري من الأفاكر واملفاهمي.   حمتواه وتوضيح الالزتامات املقرتحة.ينبغي ا 

تضمني املبادئ الأساس ية محلاية البياانت الشخصية يف القرار، وتناول مسائل الشفافية والثقة واملوافقة  •

 واملسؤولية واملساءةل املتعلقة مبعاجلة البياانت بشلك ملموس أأكرث.

بعض الصياغات والتفاصيل، وس يأأخذاهنا يف الاعتبار دلى وأأحاط الرئيسان املتشاراكن علًما ابلتعليقات اليت ُأبديت بشأأن 

عداد مرشوع القرار الرمسي. وعرب الكثري من الوفود عن نيهتم تقدمي مالحظات مكتوبة بشأأن القرار املقرتح حبلول املوعد  ا 

ىل تلقي هذه املشاراكت. 31الهنايئ احملدد؛   يوليو، ويتطلع املنظمون ا 

 

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

 التقيمي العام:

دارة الكوارث منذ أأن  . 2003 عام يف القانون هذا فكرة طرحتلطاملا مثّل املؤمتر ادلويل منتدًى دولًيا للحوار بشأأن قانون ا 

يف هذا الشأأن. وأأعرب املشاركون يف الاجامتع  امجعية وطنية مساعدة فنية حلكوماهت 90ومنذ ذكل احلني، قدمت أأكرث من 

ضافية لدلفع قدًما جبدول الأعامل هذا، وهذه الأداة يه قامئة مرجعية دلمع واضعي  عن تقديرمه الس تحداث أأداة مفيدة ا 

ت املشرتكة الفجوا اختاذ معالتأأهب للكوارث ومواهجهتا،  جمالالس ياسات احملليني يف تقيمي ترشيعاهتم وس ياساهتم احمللية يف 

وأأفضل املامرسات عىل املس توى العاملي معايري مرجعية للمقارنة. ويقرتح مرشوع القرار هذا أأن تعزز ادلول أأطرها القانونية 

يالء اهامتم أأكرب محلاية أأشد امجلاعات  دارة خماطر الكوارث والتكيف مع تغري املناخ، ودجمها يف أأنظمهتا دجًما اتًما، مع ا  املعنية اب 

 للخطر واحتواهئا.عرضًة 

والقت أأهداف هذا القرار ونطاق تطبيقه دمًعا واسع النطاق. وأأفاد كثري من الوفود أأن املالحظات السابقة روعيت يف 

دارة خماطر الكوارث والتكيف مع تغري املناخ،  رحب كامصياغة نص مرشوع القرار الأويل.  كثري من الوفود ابلربط بني ا 

 .أأكرث بوضوح  التكيف مع تغري املناخ  عن عرّب يُ والنظرة املتاكمةل والشامةل للمجالني؛ وطلب بعضهم بأأن 
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 جماالت تتطلب مزيًدا من التوضيح:

غفال أأحد؛ وابلقدر  • الهدف بتقدير ابلغ، فقد أأاثر  ااذلي قوبل به هذالركن الأسايس يف القرار هو ضامن عدم ا 

طالب  وقدط القرار الضوء علهيا. لعدًدا من التعليقات بشأأن الفئات اخملتلفة والاحتياجات اليت جيب أأن يس

العديد من الوفود ذكر فئات بعيهنا؛ اكلفتيات والنساء واملثليات واملثليني ومزدويج امليل اجلنيس ومغايري الهوية 

حداث اجلنسا آخر من الوفود بصعوبة ا  نية، واملترشدين، والناس اذلين يعانون مشألك طبية سابقة. وأأقر البعض ال

ىل فئات بعيهنا وخماطر استبعاد فئات أأخرى نتيجة ذلكل.  توازن بني اال شارة ا 

املهمشة، وال ومع ذكل اكن هناك دمع بشلك عام لالعرتاف ابلأثر املتفاوت للكوارث وتغري املناخ عىل الفئات  •

 س امي عىل الأشخاص ذوي اال عاقة، وابلتايل الاعرتاف اباللزتام بتلبية الاحتياجات اخلاصة لهذه الفئات.

مصطلحات معينة  مراجعة، أأو «اخملاطر املناخية مراعاة يراعي/ تراعي/»طلب عدة وفود توضيًحا لألفاظ مثل  •

 .«طبيعي خطر» فقط وليس ،«خطر» لفظ اس تخداممثل: 

 جماالت تتطلب مزيًدا من التطوير:

يالء اهامتم خاص ابلش باب، ليس فقط بوصفهم مترضرين من الكوارث وتغري  • رغب العديد من الوفود يف ا 

 املناخ، ولكن ابعتبارمه أأيًضا جزًءا من املس تقبل.

عطائه اللكمة الضوء عىل دور امجلعيات الوطنية )واملنظامت  • اال نسانية احمللية وسلّط العديد من الوفود عند ا 

 بشلك عام( يف احليلوةل دون وقوع الكوارث واقرتح أأن يُذكر ذكل بوضوح أأكرث يف مرشوع القرار الرمسي.

شارة رصحية تشجع ادلول عىل الامتس املشورة وادلمع من امجلعيات الوطنية  • اقرتح العديد من املتحدثني تضمني ا 

دارة خماطر الكوارث أأو التفكري يف ذكل، ومن والاحتاد ادلويل عند اس تخدام طرق مبتكرة للعم ل يف جمال ا 

 هذه الطرق وضع برامج املساعدات النقدية والمتويل القامئ عىل التنبؤ.

ىل أأمهية استشارة الناس اذلين قد يكونوا متأأثرين أأكرث من غريمه بأأخطار تغري  • عالوة عىل هذا، أأشارت وفود ا 

 راجعة الترشيعات املعنية ابخملاطر املتعلقة ابلكوارث ووضعها.املناخ والظواهر املناخية احلادة دلى م

دارة اخملاطر املتعلقة ابلكوارث، وأأبدت البدلان وامجلعيات الوطنية الأكرث  • وأأكد العديد من الوفود عىل أأمهية ا 

والتكيف عرضة للكوارث دمًعا قواًي للقرار وللعمل عىل اس تحداث ترشيعات للحد من اخملاطر املتعلقة ابلكوارث 

 مع تغري املناخ.

ذكر كثري من املتحدثني أأمهية تنفيذ هذا القرار، وأأبدت الوفود اهامتًما ابملساعدة يف وضع الصيغة الهنائية للقامئة املرجعية 

بأأن مسودة القامئة املرجعية متاحة عىل املوقع  ني املتشاركنيالرئيسأأحد املقرتحة حول التأأهب للكوارث ومواهجهتا. وأأجاب 

أأغسطس. وس تكون املسودة الهنائية  31ال لكرتوين للمؤمتر ادلويل، وأأن أأي تعليقات عىل املسودة ُمرّحب هبا حىت اترخي ا

ىل جانب الواثئق الرمسية بتارخي   أأكتوبر، وكذكل يف املؤمتر ادلويل. 25متاحة عىل املوقع اال لكرتوين ا 

. 
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 اخلطوات املقبةل يف معلية التشاور

مجيع الأعضاء عىل مواصةل حوارمه وتفاعلهم طوال الفرتة املقبةل وحلني حلول موعد املؤمتر ادلويل، هبدف يشجع املنظمون 

جامع بشأأن القرارات املقرتحة يف أأثناء املؤمتر ادلويل. ىل ا   الوصول ا 

 03:00 الساعة سبمترب يف 2وستس متر املشاورات يف صورة اجامتعات مجموعة السفراء )من املقرر عقد الاجامتع التايل يف 

حاطة للبعثات ادلامئة، وندوات عرب اال نرتنت، واجامتعات مع امجلعيات  م، يف مقر الاحتاد ادلويل جبنيف(، وجلسات ا 

 الوطنية خالل الأشهر املتبقية حىت موعد املؤمتر ادلويل.

وير مشاريع القرارات الرمسية، وستسامه املُدخالت اليت جرى تلقهيا يف أأثناء هذا الاجامتع واملالحظات املكتوبة يف تط

 ، حسب املوعد الهنايئ الرمسي.2019أأكتوبر  25اليت س ُتقرتح عىل املؤمتر ادلويل. وسرتسل مشاريع القرارات رمسًيا بتارخي 


