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 مرشوع قرار  

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

 

ن املؤمتر ادلويل   للصليب الأمحر والهالل الأمحر، والثالثني الثالث ا 

ذ يّذكر للصليب الأمحر والهالل   للمؤمتر ادلويل الثامن والعرشين  2-3ابلهدف الهنايئ  بقراراته السابقة املركّزة عىل قوانني الكوارث، وال س امي    ا 

للمؤمتر ادلويل الثاين  6للمؤمتر ادلويل احلادي والثالثني، والقرار  7للمؤمتر ادلويل الثالثني، والقرار  رمق 4، والقرار )املؤمتر ادلويل( الأمحر

ىل القرار  الثاين والثالثني بشأأن العنف القامئ عىل للمؤمتر ادلويل  3  والثالثني بشأأن تعزيز الأطر القانونية ال دارة خماطر الكوارث، ابال ضافة ا 

عالن "معا   1 ، والقرارالاجامتعينوع عىل ال و اجلنس  املتعلق ابلعواقب اال نسانية لتدهور للمؤمتر ادلويل الثالثني من أأجل اال نسانية"  وا 

 البيئة وتغّّي املناخ. 

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

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

رشادات القانون ادلويل ملواهجة الكوارث" )املعروفة أأيضا   الكوارث  الاعتبار. عني ( يفIDRL ابمس "ا 

منذ ادلورة الثانية والثالثني للمؤمتر ادلويل ابالعامتد يف تعزيز قوانيهنا اخلاصة ابلكوارث  الكثّي من ادلول ابلتقّدم اذلي أأحرزه يرّحب وا ذ 

ذ عىل أأمور مهنا ما تقّدمه امجلعيات الوطنية من  املرجعية بشأأن قامئة الابدلول وامجلعيات الوطنية اليت اس تخدمت تش يد مشورة ودمع، وا 

ادلورة الثانية والثالثني للمؤمتر املعمتد يف  6يف القرار  اليت عرضت ، فعاالخماطر الكوارث اس تخداما  من خفيف الترشيعات املتعلقة ابلت 

  أأداة  مرجعية،ادلويل، بوصف تكل القامئة 

الكوارث منذ قانون  يف جمال  )الاحتاد ادلويل(  الاحتاد ادلويل مجلعيات الصليب الأمحر والهالل الأمحر    وث اليت أأجراهاابلبح  حييط علم  وا ذ  

 يف ماكحفة عدموالس ياسات القانون دور  عن 2017التقرير الصادر عام اس تنتاجات ادلورة الثانية والثالثني للمؤمتر ادلويل، مبا فهيا 

الصادر التوليفي العاملي والتقرير الكوارث  حاالت يف النوع الاجامتعيف اجلنيس والعنف القامئ عىل املساواة بني اجلنسني وامحلاية من العن

 عن القانون والتأأهب للكوارث والتصدي لها 2019عام 

 أ اثر الاحرتار العاملي بشأأن( IPCCهيئة احلكومية ادلولية املعنية بتغّي املناخ )ال الصادر عن التقرير اخلاص  ه ُذهب يفنأأ  يالحظوا ذ 

ىل  ،  درجة مئوية  1.5  مبقدار ذا  أأنا  ل احلايل،  اش تداداس متر  ه ا  مس توايت درجة احلرارة العاملية    تتجاوزن احملمتل أأن  مف  الاحرتار العاملي ابملعدَّ

ىل ّي فيهأأشو  2052و 2030درجة مئوية ما بني  1.5العرص الصناعي بـ  قبلما   ظواهر مناخية حادة،حدوث ارتفاع خطر  تواصل ا 

غفال م بعد"، 2030 لعامالتمنية املس تدامة  خطةرفيعو املس توى تعهدوا، يف الأأن رؤساء ادلول واحلكومات واملمثلون  وا ذ يالحظ ا 

ىل من مه الأشد ختلّفا  عن ركب التمنية"بغية بأأهنم سيبذلون قصارى هجدمه ، ورّصحوا "أأحد ىل ، ومضوا غاايت"الوصول أأوال  ا  أأهداف  ا 

 التمنية املس تدامة تتعلق ابلصمود أأمام الكوارث والظواهر املناخية احلادة،

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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طار س نداي للحد من خطر الكوارث قد أأبرز أأمهية وا ذ يالحظ الوطنية واحمللية للقوانني  الأطر –اتساق وزايدة تطوير "تعزيز  أأن ا 

انطة ،"والأنظمة والس ياسات العامة، حسب الاقتضاء أأدوار وهمام واحضة، حسب الاقتضاء، مبمثيل اجملمتع احمليل يف مؤسسات " وا 

دارة خماطر دارة هذه اخملاطر، وذكل من ومعليات ا   ،"خالل الأطر القانونية ذات الصةل الكوارث ويف معليات صنع القرارات املتعلقة اب 

ىل أأن وا ذ يالحظ وتعزيز القدرة التكيّف مع ال اثر الضارة لتغّّي املناخ  تعزيز القدرة عىل" مهناأأمور  اتفاق ابريس بشأأن تغّي املناخ يريم ا 

نتاج الأغذية  تغّي املناخ  حتّمل  عىل ينص عىل أأن "يشارك ؛ وأأن االتفاق  "وتوطيد التمنية اخلفيضة انبعااثت غازات ادلفيئة، عىل حنو ال هيّدد ا 

لك طرف، حسب الاقتضاء، يف معليات ختطيط التكيّف وتنفيذ اال جراءات، مبا يف ذكل وضع أأو تعزيز اخلطط و/أأو الس ياسات و/أأو 

  املساهمت ذات الصةل"، 

بني الكوارث وتغّي املناخ وتدهور البيئة وهشاش هتا، وادلور احملفز للحد من خطر الكوارث يف مضاعفة العمل يف  الرتابط ظوا ذ يالح

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

وخطة معل اللجنة العاملية املعنية ابلتكيّف  2019ملناخ يف اب املعن يف مؤمتر مقة الأمم املتحدة  فالتكيّ و  الصمود الرتكزي عىل وا ذ يالحظ

قامة رشاكة العمل املبكّر املراعي للمخاطر "احليلوةل دون حدوث الكوارث"املعنونة   ، وا 

جراء أأحباث عن أأفضل املمرسات يف جمال دمج مسأأليت مب  حييط علم  وا ذ  ىل جانب الرشاكء الأاكدمييني، اب  دارةبادرة الاحتاد ادلويل، ا   ا 

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

املنظمة العاملية للأرصاد اجلوية والبنك ادلويل و  احلكومات اجملال لعدة هجات أأخرى، مبا فهياملساهمت املهمة يف هذا اب حييط علم  وا ذ 

 الناجت ابلزنوح اخلاصةاملنصة و  (CREWS) مبادرة اخملاطر املناخية ونظم اال نذار املبكرومكتب الأمم املتحدة للحد من خطر الكوارث و 

  عن الكوارث،

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

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

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

 لعملياتالقيادة اجملمتعية و  انهتاج طرق تراعي النوع الاجامتعي ف مع تغّي املناخ وتشجيعمتاكمل ال دارة خماطر الكوارث والتكيّ 

 ،خملاطر والتخطيط واختاذ القراراتحتليل ا

دارة الكوارث   أأن تنظر حبسب الاقتضاء يفعىل    ،بعداليت مل تفعل ذكل    ادلول  أأيضا    يشجعو  -2 دمج الأساليب الابتاكرية يف جمال ا 

 ، مثل اس تخدام:واسرتاتيجياهتا وخططها يف قوانيهنا وس ياساهتا

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

 الكوارثمبكر قبل وقوع 

عادة س بل املساعدة  تقدميل الكوارث و أأمام الصمود  القدرة عىل لتعزيز برامج امحلاية وأ لياهتا اس تخدام  -ب حبسب املعيشة وا 

 بعد وقوع كوارث احلاجة

 املنكوبني الأهايلالنقود والقسامئ ملساعدة برامج  -ج

 اختاذ تدابّي وقائية بغية ختفيف اخملاطر القامئة وتفادي ظهور خماطر جديدة -د
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 بغية تعزيز مصود البنية الأساس ية اجملمتعية؛المتويل املراعي للمخاطر قبل وقوع الكوارث  -ه

ابعتبارها أأداة غّي ملزمة  )القامئة املرجعية اجلديدة( القانون والتأأهب للكوارث ومواهجهتا بشأأنابلقامئة املرجعية اجلديدة  يعرتفو  -3

وايت عىل املس ت  اال غاثة/ولكهنا أأداة تقيمي هممة ملساعدة ادلول، حيامث أأمكن، عىل دراسة الأطر القانونية احمللية للتأأهب والاس تجابة

 ؛الوطنية والبدلية واحمللية

ىل اس تخدام القامئة املرج  ادلول يدعوو  -4 ، حتسني مضمون قوانيهنا ولواحئها وس ياساهتا املتعلقة الرضورةلتقيمي، وعند  اجلديدة يةع ا 

وتنفيذها بدمع من امجلعيات الوطنية والاحتاد ادلويل وواكالت الأمم املتحدة املعنية، ومنظمت  اال غاثة/ابلتأأهب والاس تجابة

 ؛ورشاكء أ خرين ، واملؤسسات العلمية والبحثية،اخلاص، والأوساط الأاكدميية اجملمتع املدين احمللية، والقطاع

، وفائدة أأمهية وجود قوانني وس ياسات قوية لتيسّي وتنظمي اال غاثة ادلولية يف حاالت الكوارث وتقليل اخملاطر احمللية يكررو  -5

رشادات القانون ادلويل ملواهجة الكوارث القانون واحلد من خماطر الكوارث بوصفهم أأداتني غّي ملزمتني   بشأأنوالقامئة املرجعية    ،ا 

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

 ؛وطنية والبدلية واحملليةالكوارث عىل املس توايت ال

غفال أأحد يف قوانني وس ياسات و  دارة الكوارث اسرتاتيجيات وخطط عدم ا   والتكيّف مع تغّي املناخ   ا 

ليه من تدهور بييئ،  ويعرتف -6 نسانية ومبا يؤدي ا  وذكل ما يسهم يف الفقر والزنوح واخملاطر الصحية مبا لتغّّي املناخ من عواقب ا 

ويزيد من خطورة التحدايت الفريدة الناس  تأأثّيها غّي املتناسب يف أأضعف  والزناعات، وما قد يفامق كذكل    العنفوما قد يؤّجج  

   اليت تواهجها دول مهنا ادلول اجلزرية الصغّية النامية؛ 

دارة  يف جمال  ططاخلسرتاتيجيات و الاس ياسات وال قوانني و البدور   يعرتفو  -7 الكوارث والتكيّف مع تغّي املناخ يف ضمن   خماطر  ا 

ىل ضمن  ادلول    ويدعو  ،فتياتمبن فهيم النساء وال   ،وال س امي الضعفاء  ،الناسمجيع  امحلاية املناس بة واحتواء   أأضعف عىل    تركزيهاا 

 ؛الفعليةوتشجيع مشاركهتا  الفئات

ذا اكنت  فامي   ،حبسب الاقتضاء  ،أأن تنظرادلول عىل    يشجعو  -8  الكوارث  خماطر  دارةقوانيهنا وس ياساهتا واسرتاتيجياهتا وخططها ال   ا 

 والتكيّف مع تغّي املناخ:

 المتيزي من مجيع أأنواعحتمي  -أأ 

واملس نني والأشخاص   والفتياتوالنساء    ذوي اال عاقة  ، مثلهُيملوناذلين قد  للناس  اخلاصة  حتياجات  والاقوق  تتناول احل  -ب

دين اذلين ال مأأوى هلمو  ،والشعوب الأصليةاذلين يعيشون يف مس تقرات عشوائية ال ترد يف اخلرائط،  واملهاجرين  ،املرشَّ

 دميي اجلنس يةعوالالجئني و  والنازحني

 وحمية تكل البياانت والعمر واال عاقة نسسب اجل حب تضمن مجع بياانت مصنفة  -ج

 عىل تأأدية أأدوار قيادية وذات صةل ابختاذ القراراتوالفتيات وتشّجع النساء  اجلنسنيتهنض ابملساواة بني  -د

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

 عهنمفصولني والاعتداء اجلنس يني، وحمية الطفل ورعاية الأطفال غّي املصحوبني بذوهيم وامل

دارة الكوارثتشجع احلصول عىل ادلمع يف جمال الصحة النفس ية وادلمع النفيس والاجامتعي بوص -و  فه عنرصا من عنارص ا 

عادة الروابط العائلية بني الأشخاص اذلين فّرقهتم الكوارث؛ترتقي ابالنتفاع ابخلدمات  -ز  من أأجل ا 

سهام الش باب املهم بوصفهم    ويعرتف -9 مجيع أأعضاء املؤمتر   شّجعي ويف جممتعاهتم احمللية    منخرطنيفّعالني ومبدعني و   مبادرين للتغيّياب 

 ؛البرشية اتواهجهخملاطر الكوارث املتغّية ابس مترار اليت عىل مواصةل التواصل معهم فامي خيص التصدي  ادلويل
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     توس يع نطاق ادلمع والبحث

امجلعيات الوطنية، بوصفها هيئات مساعدة للسلطات العامة يف اجملال اال نساين، عىل مواصةل تقدمي املشورة وادلمع  يشجعو   -10

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

دارة الكوارث قانوندمع امجلعيات الوطنية وادلول يف جمال من الاحتاد ادلويل أأن يواصل  يطلب و   -11 ، مبا يف ذكل ما يتعلق ا 

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

رشادات، واملنارصة، وتشجيع تبادل اخلربات  ؛وأأفضل املمرسات بني البدلان والتقنيات وا 

ىل التعاون مع ادلول ويرّحب    -12 وغّيها من اجلهات الفاعةل يف سد الاحتياجات اال نسانية جبهود امجلعيات الوطنية الرامية ا 

ملس توى تغّّي املناخ عىل التأأقمل مع اب والعمل اخلاصللأشخاص املتأأثّرين ابلكوارث ويف الهنوض بتخفيف خماطر الكوارث 

تغّّي اخملاطر ذات الصةل ب تطور عىل توس يع نطاق هجودها عىل ضوء ويشّجعها اجملمتعي، مبا يف ذكل احللول القامئة عىل الطبيعة، 

لهيا موارد بغية متكيهنا من أأن تفعل ذكل؛شّجع ي و املناخ،     ادلول عىل أأن تقّدم ا 

ىل التعاون بني ادلول يدعوو   -13 اجلهود اال نسانية  والاحتاد ادلويل يف توطيد الروابط بني وامجلعيات الوطنية واملنظمت اال قلميية ا 

 بغية ختفيف خماطر الكوارث واخملاطر املناخية وتعزيز الصمود؛ ف مع تغّي املناخملتعلقة ابلتكيّ واال منائية وتكل ا

 ضمن النرش وادلراسة 

كيدو   -14 سهامات يعيد تأأ  قواننيالتعزيز  بشأأنبوصفه أأحد احملافل ادلولية الأساس ية ملواصةل احلوار  املهمة واملتواصةل املؤمتر ادلويل ا 

دارة الكوارث والقواعد والس ياسات فامي خيص ىل ذكل ، و ا  ضافة  ا  سهاهمايرّحب ا  الأطر القانونية والس ياس ية  بشأأنيف احلوار  اب 

 ؛احمللية للتكيف مع تغّّي املناخ

ىل نرش هذا القرار عىل اجلهات   والاحتاد ادلويل، اذلي يعمل ابلتنس يق مع امجلعيات الوطنية،  ادلول وامجلعيات الوطنية  يدعوو   -15 ا 

 ؛املعنية املناس بة، مبا يف ذكل عن طريق عرضها عىل املنظمت ادلولية واال قلميية املناس بة

ىل املؤمتر ادلويل الثالث   يطلب و   -16 من الاحتاد ادلويل، ابلتشاور مع امجلعيات الوطنية، تقدمي تقرير مرحيل عن تنفيذ هذا القرار ا 

 .والأربعني

 

 

 

 

 

 


