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   موجز

 مرحليًا تقريرًا ألساسيةا الوثيقة هذه تقدم ،الثالثين الدولي مؤتمرال عن الصادر ٤ رقم القرار طلبل وفقًا
 الصعيد على األولي واالنتعاش لإلغاثة الدولية المساعدات وتنظيم بتسهيل المتعلقة اإلرشادات" تنفيذ بشأن

 وهذه. )بالكوارث الخاصة الدولية القوانين إرشادات باسم أيضًا المعروفة(" الكوارث حاالت في المحلي
 لدولل توصيات قدمت وهي. المستفيضة العالمية والمشاورات البحث من سنوات سبع نتاج هي اإلرشادات

 الكوارث عمليات في شائعةال التنظيمية المشاآل لتجنب والمؤسسية القانونية هاأطر تعزيز آيفية بشأن
  .الدولية

 الطبيعية الكوارث عوقو ومعدل ،نيالثالث الدولي المؤتمر انعقاد منذ المنقضية األربع السنوات مدى وعلى
 اليابان فيحالة الطوارئ النووية  /تسونامي /زلزالال من بدءًا االرتفاع، في انآخذ وتأثيرها النطاق واسعة

 ،٢٠١٠ عام هايتي ضرب يذال لاالزلزب مرورًا ،العام هذا األفريقي القرن منطقة في القاتل والجفاف
 آبيرة أجزاًء غمرت التي التاريخية والعواصف الفيضانات إلى ،٢٠٠٩ عام الصين ضرب الذي اآلخرو
 أعداد استمرت فقد ذلك، على وعالوة. ٢٠٠٩ عام وميانمار ،٢٠١٠ عام وآولومبيا باآستان من

 المساعدات سهيلبت القيام على المتضررة الدول قدرةتمثل تحديًا ل أشكالهم بمختلف الدوليين المستجيبين
 التحديات لهذه للتصديأآثر إلحاحًا من ذي قبل،  ضرورة القانوني التأهب وأصبح. فعال نحو وتنظيمها
  .المتضررة المحلية مجتمعاتال إلى المساعدات وصول وفعالية سرعة وضمان

 هتماماالأن يالحظ  )الدولي االتحاد( األحمر والهالل األحمر الصليب لجمعيات الدولي االتحاد يسرو
 بشكل لكوارثل الدولية لمواجهةل القانوني وبالتأهب الكوارث،ب الخاصة ةالدولي نيانولقا إرشاداتب متزايدال

في هذا  البلدان عشرات في الوطني الصعيد على ملموسًا تقدمًا الماضية األربع السنوات شهدت وقد. عام
 التوصيات مع سقتت جديدة، إجراءات أو وائحل أو قوانينل بالفعل بلدان تسعة اعتمادذلك  في بما ،الصدد
منظمة إقليمية أو ثمة و ، العالمية المحافل من عدد فهناك ذلك، على وعالوة. تلك اإلرشادات في الواردة
 عملها، في ودمجها تلك اإلرشادات تعميم في بنشاط تعمل قارة، آل في األقل علىإقليمية واحدة  شبه

 فرصةآ أخرى حاالت وفي الخاصة، أدواتها تعزيز أو لتطوير آأساس الحاالت بعض في واستخدامها
  .أعضائهامن أجل  عمل خطط على واالتفاق للحوار

 دولمن أجل  لقدراتل بناء وفرص الجديدة األدوات من عددًا الدولي االتحاد طوَّر فقد ،ذلك إلى وباإلضافة
 لإلغاثة الدولية المساعدات وتنظيم بتسهيل يتعلق نموذجي قانون تطوير ذلك تضمنو. وطنية وجمعيات

 الثغرات يجادإ من دولتتمكن بها ال مرجعية أداة كوني أن بقصد ،الكوارث حاالت في األولي عاشنتواال
 األمم مكتب مع بالتعاون النموذجي القانون هذا صياغة تمت قدو. المحلية القانونية أطرها في القائمة
  .الدولي البرلماني واالتحاد اإلنسانية الشؤون لتنسيق المتحدة

 ٤ رقم القرار أهداف تحقيق ُيرجى آان إذا به القيام يتعين الذي العمل من آبير قدر هناك زال ما أنه بيد
 هذافإن  لذلك، تبعًاو. ًاتنسيقو وفعالية أحسنو سرعأجعل المساعدة في حاالت الكوارث  ضمانب يتعلق فيما

 من مرتفعة مخاطر تواجه أنها بالفعل تدرك التي تلك والسيما – الدول من المزيد بدعوةيوصي  التقرير
 لحصولالمتعلقة با إجراءاتها في ثغرات أي سدو قانونية استعراضاتإجراء ب القيام إلى - الهائلة الكوارث

 يوصيآما . الدولي االتحاد من بدعم الوطنية، هاجمعيات مساعدة على اعتمادًا وذلك الدولية، المساعدة على
 واصلي أنو الكوارث،ب الخاصة ةالدولي القوانين مسألة في انخراطه على الدولي المؤتمر ظلي بأن التقرير
 .القوانين هذهب اإلرشادات المعنية تنفيذل هورصد هتعزيز
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  مقدمة -١

 ٤ رقم القرار تنفيذ بشأن مرحليًا تقريرًا األساسية الوثيقة هذه تقدم ،نوالثالث الدولي المؤتمروفقًا لما طلبه 
 واالنتعاش لإلغاثة الدولية المساعدات وتنظيم بتسهيل المتعلقة اإلرشادات" بشأن المؤتمر هذا قرارات من

 الدولية القوانين إرشادات باسم أيضًا المعروفة(" الكوارث حاالت في المحلي الصعيد على األولي
 31C/11/5.5DR للقرار ةعماالد الثالث األساسية الوثائق من واحدة أيضًا وهي. )بالكوارث الخاصة
  ١".الكوارثب الخاصة القوانين تعزيز" حول ،الدولي مؤتمرال أمام المقترح

 والقرار ،بالكوارث الخاصة الدولية القوانين إرشادات عن األساسية المعلومات بعضب التقرير هذا يبدأو
 بشأن المحرز تقدمال ذلك بعد يستعرض ثم. تلك اإلرشادات ريتطو وأسباب الثالثين، الدولي للمؤتمر ٤رقم 

 يتعلق مافي الموازية التطورات بعض إلى أيضًا مشيرا والعالمية، واإلقليمية الوطنية ةصعداأل على تنفيذها
 تم التي ،القدرات بناءل المستحدثة فرصالو الجديدة األدوات من العديد يصف هوو. الدولية اإلغاثة تنظيمب

المحرز  لتقدممجمل ال تقييمًا يعرض فإنه ،وأخيرًا. المذآورة آنفًا فيما يتصل بتلك اإلرشادات تطويرها
  .التالية للخطوات مقترحاتيقدم و

  :يلي ما تشمل ،للمعلومات مصادر عدة على التقرير هذا ويعتمد
 والشرآاء والدول الوطنية الجمعيات مع تفاعالته في الدولي االتحاد اآتسبها التي معلوماتال •

 األربع السنوات مدى على بالكوارث الخاصة الدولية القوانين إرشادات تعزيز بشأن اآلخرين
 ،الماضية

 ما حول الدولي المؤتمر في مشارآينلل ٢٠٠٩ عام أجري الذي" المدة منتصف" استقصاء نتائج •
 ،)٢٠٠٩ عام الدولي االتحاد( بالكوارث الخاصة الدولية القوانين بشأن تقدم من أحرزوه

 الدولية واللجنة الدولي االتحاد أجراها إضافية استقصائية دراسةالواردة ردًا على  اإلجابات •
 المؤتمر قرارات من آل ضوء في مأنشطته بشأن الدولي المؤتمر في مشارآينلل األحمر للصليب
 .العام هذا هاذينفت تم التي ،الثالثين الدولي

  أساسية معلومات -٢

 التنظيمية األطر في والضعف القوة مواطن دراسةب األعضاء الوطنية هوجمعيات الدولي االتحاد قام
 والمؤتمر المندوبين مجلسل ٢٠٠١ عام والياتفي ضوء و. سنوات عشر لمدة للكوارث الدولية للمواجهة
 إطار في تنظيمية قضايا حول مستفيضة ومشاورات مكثفة أبحاثب اضطلعوا فقد ،والعشرين الثامن الدولي

 استقصائية ودراسات قطرية حالة دراسة عشرين من أآثر خالل منو. للكوارث الدولية العمليات
 واالجتماعات العمل حلقات من والعديد كوارث،ال مواجهة مجال في الممارسين من مئات مع مقابالتو

 آان إذا مافي التنظيمية القضايا بها تؤثر التي كيفيةال عن شاملة صورة تكوين من تمكنوا فقد والمناقشات،
  .الحاجات لكت تلبية وآيفية ،آبرى آارثة وقوع أعقاب في الملحة اإلنسانية حاجاتال تلبية يمكن

 على المتصلة بالحصول التنظيمية األطر تحسين لجعل عوامل عدة تضافر عن البحوث هذه آشفت وقد
  .هامًا هدفًا الدولية المساعدة

                                                            
معالجة "و 31C/11/5.5.2رقم الوثيقة " المجتمعي على المستوى القانون والحد من مخاطر الكوارث: "هي الوثائق أخرى ١

الوثيقة رقم ".  الحواجز التنظيمية لتوفير حلول لمأوى الطوارئ والمأوى االنتقالية بطريقة سريعة ومنصفة بعد وقوع الكوارث الطبيعية
31C/11/5.5.3 



3  31IC /11/5.5.1 

 

  لكوارثل الدولية المواجهة وتنظيم تسهيل على الترآيز أسباب  - أ 

 منقضيةال فقط األربع السنوات فيف. العالم أنحاء شتى في هااتريثتأو الكوارث عدد لتزايد ،أوًال :عدة أسباب
 لتيالكارثة ا من بدءًا ،المسبوقة غير نوازلال من سلسلةب العالم فـُجع ،الثالثين الدولي المؤتمر انعقاد منذ

 األفريقي القرن منطقة في القاتل والجفاف اليابان، في ةالنووي حالة الطوارئ /تسونامي /الزلزال تضمنت
 إلى ،٢٠٠٩ عام صينال ضرب الذي اآلخرو ،٢٠١٠ عام هايتي ضرب يذال لابالزلز مرورًا العام، هذا

 وميانمار ،٢٠١٠ عام وآولومبيا باآستان من آبيرة أجزاًء غمرت التي التاريخية والعواصف الفيضانات
 في -  المستقبل في الكوارث من المزيد وقوع نتوقع أن يمكننا ،المناخ تغير آلثار ونتيجة. ٢٠٠٩ عام

 وبالمثل،. )٢٠٠٧ عام األحمر والهالل األحمر للصليب التابع المناخ مرآز( مختلفة وبطرق جديدة أماآن
 لها يسبق لم التي الدول على حتى ينطبقإن ذلك  بل ،الدولي التضامن وجودحتمية  تتزايد أن المرجح فمن
  .القريب المستقبل في مختلف وضع في نفسها تجد قد قبل ،وذلكالخارجية المساعدة طلب قط

 أيضًا زادت قد أشكالهم بمختلف الدوليين المستجيبين أعداد أن تجد سوفف المساعدة، هذه مثل طلبت ومتى
 التي الدولية الجهات من حفنة سوى الماضي فيلم يكن هناك ف. الماضية القليلة العقود في آبير بشكل
 ال فالمساعدة، ألحداثللتغطية اإلعالمية الكبيرة ل ونتيجة اليوم، أما ،طبيعية آارثة بمواجهة قيامها يرجح
. مترامية أماآن من الخير فاعلي من الضخامة بالغ عدد من وإنما ،الجوار المحدودة دول من فقط تأتي
 من للمساعدة عروضًا اليابانية السلطات تلقت ،العام هذا باليابان ألّمت التي نكبةال بعد المثال، سبيل على
 فقد هايتي، في أما. )٢٠١١ عام يةاليابان الخارجية الشؤون وزارة( دولية ةمنظم ٤٣و ةحكوم ١٦٣
 العسكرية والجهات الحكومية والوآاالت األجنبية المنظمات من مبالغة أدنى بدون مئاتال تاستجاب

 عام الطوارئ حاالت في والتنمية التأهيل إعادة مجموعة( ٢٠١٠ عام لزلزال وغيرها الكنسية والجماعات
 من الكبير العدد هذا مثل ستدعيت أو ،الحجم ذلكالكوارث ليست آلها ب أن فيه شك ال ومما. )٢٠١٠
 غير بدرجة المساعدة اآلن تستدعي قد الحجم متوسطة األحداث حتى ولكن ،الخارجية الفاعلة الجهات
  .تنوعًا وأآثر حجمًا أآبرلذي صار ا الدولي المجتمع من مسبوقة

 إلنقاذ أساسيًا أمرًا األجنبية الجهات من تبرعينالمو اإلغاثة مقدمي من كبيرةال تدفقاتال تكون ما وغالبًا
 الدول حكوماتأمام  هائًال تحديًا أيضًا طرحت قد نهاإال أ. ضخمة آارثة وقوع بعد الكرامة واستعادة الحياة،

 أن له، يؤسف ومما. المحلية المواجهة أعمال تنسيق في صعوباتال من بالفعل تعاني التي المتضررة،
 وإدارة تسهيل أجل من مفصلة مؤسسية وأطر وإجراءات قواعد لديها التي الدول من جدًا قليل عدد هناك

 المتعلقة تلك مثل الدخول، تصادف التي العقبات فإن لذلك، وآنتيجة. الكوارث حاالت في الدولية المساعدة
 ما ًاآثير ،التسجيل ومتطلبات ،النقل تصاريح ،الضرائب ة،الجمرآي والرسوم التخليص الدخول، بتأشيرات

 في خفاقاتاإل فإن ذلك، على عالوةو. التكاليف في آبيرة وزيادة الوقت في ةآبير اتتأخير إلى تؤدي
 لدخول المجال تفسحو ،والمحلية الدولية اإلغاثة جهود بين فيما والتكامل التنسيق تعيق اإلشراف

 الصعيدين على ةموجودال المعيارية األطر فإن ،تلك الدول جانب منو. المالئمة غير أو الرديئة المساعدات
 بالكامل، مستغلة غيرو ،مكتملة غير زالت ما - السريع هاتطور من الرغم على - واإلقليمي الدولي

  .)٢٠٠٧ ، عامالدولي االتحاد( األحيان من آثير في ومتضاربة

  الثالثين الدولي للمؤتمر ٤ رقم والقرار بالكوارث الخاصة الدولية القوانين إرشادات  - ب 

 دول مع عالمية تشاور عملية ٢٠٠٧و ٢٠٠٦ عامي خالل الدولي االتحاد قاد سبق، ما ضوء في
 الخاصة الدولية قوانينمعنية بال إرشادات تطوير بغية ،المصلحة أصحاب من موغيره إنسانية ومنظمات
 والمؤسسية واإلدارية القانونية أطرها إعداد بكيفية يتعلق فيما للدول توصيات بمثابة وهي ،بالكوارث

من  شيوعًا المزالق أآثر لتجنب وذلك الكوارث، حاالت في الدولية المساعدة على المتصلة بالحصول
 المجال، هذا في القائمة الدولية الصكوك من العديد على ًااعتمادو. التنظيمية القواعد في تقصير أوإفراط 

 مساعدةال تقدم التي للجهات الضرورية القانونية التسهيالت من األدنى الحدفقد حددت تلك اإلرشادات 
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 لتلك ينبغي التي والتنسيق لجودةل الدنيا معاييرال آما حددت ،والفعالة السريعة اإلغاثة توفير من لتتمكن
 اإلنسانية المنظمات استمرار الدول رهنت أنآذلك ب اإلرشادات تلك توصيو. بها االلتزام الفاعلة جهاتال
  .لمسؤولياتها بامتثالها الخاصة القانونية التسهيالت على حصولها في

 أمور جملة بين منو. ٢٠٠٧ عام الثالثين الدولي المؤتمر في اإلرشادات لتلك باإلجماع االعتماد تم وقد
  :، الذي تضمن ما يليالمؤتمر هذا قرارات من ٤رقم  القرار آان أخرى،

 أطرها لتدعيم ،بالكوارث الخاصة الدولية القوانين إرشادات من االستفادة على الدول تشجيع •
 ،واإلقليمية الثنائية االتفاقات أن تسترشد بهاو ،الوطنية والمؤسسية والسياسية القانونية

 واإلقليمية الدولية المنظمات انتباه بذجل الوطنية والجمعيات الدولي واالتحاد الدول دعوة •
 ،اإلرشاداتتكل  إلى الحكومية غيرالمنظمات و الحكومية

 والمنظمات المتحدة األمم مع الوثيق التعاون إلى الوطنية، الجمعياتو الدولي االتحاد دعوة •
 :يلي ما أجل من الصلة ذات األخرى

o ودعمها، الوطني المستوى على اإلرشادات استخدام شرن 

o في بما الكوارث، إدارةب صلة ذات أخرى مبادرات فيودمجها  اإلرشادات تعميم تشجيع 
 ،الكوارث من للحد الدولية االستراتيجية ذلك

o القانوني لتأهبل ونماذج أدواتب فيما يتصل هموتطوير ومناصرتهم أبحاثهم مواصلة 
 .للكوارث

  .صددال هذا في وطنية ةوجمعي دولة ٨٢ قبل من وجماعية فردية تعهداتب ،القرار هذا اعتماد واآتمل

  الوطني الصعيد على المحرز التقدم -٣

 تطوير على الحكومات مساعدة هو ،بالكوارث الخاصة الدولية لقوانينا رشاداتإل الرئيسي لعطتال إن
 مشاهدة يمكن ،٢٠٠٧ عام منذف. الوطني الصعيد على الدولية المساعدة على حصولبال خاصةها الإجراءات
 سبق التي البلدان بعض ذلك في بما البلدان، من عشرات في الصدد هذا فيتم إحرازه  ملموس تقدم

  .جديدة إجراءات أو قواعد أو قوانينلبالفعل  اعتمادها

  بالفعل المعتمدة الجديدة واإلجراءات واللوائح التشريعات  - أ 

 الصعيد على جديدة إجراءات أو لوائح أو قوانين ٢٠٠٧ عام منذ دول تسع تتبنَّ فقد علمنا، حد على
 وفي. جوانبها مع تتسق أو ،بالكوارث الخاصة الدولية القوانين إرشادات من مستوحاة أحكام مع ،الوطني

 لتطوير السلطات دعم في حاسمًا دورًا لعبت الدولي، االتحاد من وبدعم الوطنية، الجمعية آانت ،حالة آل
  :التالية الدول ذلك شملو. جديدةال دواتاأل

 أحكام إضافة مع ،٢٠١١ يوليو /تموز شهر في التنفيذ حيز الجديد نقاذاإل قانون دخل حيث ،فنلندا •
 أن الداخلية وزارةل يجوز التي الفاعلة الجهات ضمن الدولية المنظماتإلى  صراحة شيرت جديدة

 ،دولية مساعدة منها طلبت

 بشأن ًاموجز ًامقطع يتضمن ،٢٠٠٧ عام الكوارث إلدارة جديد قانون اعتماد تم حيث ،إندونيسيا •
 تنظيمية الئحة ٢٠٠٨ فبراير /شباط شهر صدرت وحيث الكوارث، حاالت في الدولية المساعدة
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 تعتمد ،"الكوارث إدارة في الحكومية غير األجنبية والمؤسسات الدولية المؤسسات مشارآة" بشأن
 ،بالكوارث الخاصة الدولية القوانين إرشادات على آبير بشكل

 الذي ،٢٠٠٩ عام الجديد" الواردة الخارجية ساعداتالم دليل" تهاحكوم طورت التي ،هولندا •
 الصليب بها اضطلع بالكوارث الخاصة الدولية القوانين بشأن دراسة توصيات على جزئيًا يعتمد
 ،الهولندي األحمر

 الدولية القوانين إرشادات لىع الطوارئ وإدارة المدني الدفاع وزارة اعتمدت حيث ،نيوزيلندا •
 شهر فيقامت باعتمادها  ،موحدةال التشغيل إجراءات من مجموعة تطوير في بالكوارث الخاصة
 ،الدولية اإلغاثة وتسهيل تنسيقب المكلفة" الدولية المساعدة خلية" أجل من ،٢٠٠٩ سبتمبر /أيلول

 ،٢٠١٠ يناير /الثاني آانون شهر في التنفيذ حيز إلى جديدةال الهجرة الئحة دخلت حيث ،النرويج •
 دخولال تأشيرةإصدار  تتيح ،"الطوارئ تأشيرة" جديدة من تأشيرات الدخول اسمها فئة ةستحدثم

 إطار في للدخول أساسًا المؤهلين غير من( استخدامها اإلغاثة لموظفي يمكن حيث وصول،ال عند
 وزارة بقيادة متعددال الوزاري لالستعراض منتج أولآذلك و ،)خرىاأل قواعدال أو شنغن اتفاق
 من عدد في الوطنية القوانين بدراسة قام حيث النرويجي، األحمر الصليب شملالذي  ،العدل

 ،المعنية بالقوانين الدولية الخاصة بالطوارئ المذآورة آنفًا اإلرشادات ضوء في القطاعات

 فئة شمل الهجرة، حول ٢٠٠٨ أغسطس /آب شهر في جديد تنفيذي مرسوم صدر حيث ،بنما •
 إرشادات توصية مع يتماشى بما ،ينالدولي اإلنسانية اإلغاثة لموظفي الدخول تأشيرةل خاصة
 /نيسان شهر في ،الخارجية الشؤون وزارة أصدرت وحيث ،بالكوارث الخاصة الدولية القوانين
 إلى مقتضبة إشارة لحمي الكوارث، وقوع ةحال في المتبعة لإلجراءات جديدًا دليًال ،٢٠٠٩ أبريل

 ،المذآورة آنفًا اإلرشادات

 ،٢٠١١ عام" الكوارث مخاطر إلدارة الوطني النظام" يؤسس جديد قانون اعتماد تم حيث ،بيرو •
 وفقا دالبال في اإلنسانية المساعدة عمليات لتسهيل" محددة قواعد بتطوير خصيصًا مكلف ووه

 ،"الكوارث لمواجهة الدولية للقوانين

 الكوارث مخاطر من حدللبمثابة حجر الزاوية  جديد قانون تبني ٢٠١٠ عامتم  حيث ،لفلبينا •
" التنفيذ هولوائح هقواعد"حيث تنص  ،الدولية المساعدات بشأن ًاموجزتضمن حكمًا  ،تهاوإدار

 سترشدت أن الخارجية اإلنسانية المساعدة وواردات الخارجية التبرعات على يتعين" أنه لىع
 ،"مناسبًا يرتأى حسبما الصلة ذات اإلرشاداتو ،الكوارث لمواجهة الدولي القانونب

 الجديد" الوطنية ةمواجهال إطار" دراليةيالف تهاحكوم طورت التي ،أألمريكية المتحدة الواليات •
 وإجراءات قواعد يحدد الذي ،المحدَّث "الدولي التنسيق دعم ملحق" تضمن يذال ،٢٠٠٨ عام

 بصدور ٢٠١٠ عام واآتمل ،الكوارث حاالت الواردة المحتملة في بالمساعدةفيما يتصل  أوضح
 وتنسيق قبول وسائل بشأن مفصلة توجيهات يوفر لذيا ،"الدولية المساعدة نظام عمليات مفهوم"
 .أجنبية حكومات من الكوارث حاالت في ترد مساعدة أي

  ةرسمي قانوني استعراض عمليات  - ب 

 في التقنية مساعدةلل رسمية مشاريع وطنية جمعيات أو/و الدولي االتحاد بدأ فقد سبق، ما إلى باإلضافة
المتصلة  القائمة التنظيمية أطرها استعراضعلى  المعنية الحكومات لمساعدة تقريبًا بلدًا عشرين من أآثر

 عدة حاالت فيو. بالكوارث الخاصة الدولية القوانين إرشادات ضوء في الدولية المساعدة على بالحصول
 أو ،العالمية الصحة منظمة وأ ،اإلنسانية الشؤون تنسيقل المتحدة األمم مكتب مثل شرآاء على تنطوي
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 ،المصلحة أصحاب مع ومقابالت مكتبية، ًابحوث المشاريع هذه تشمل اإلنمائي، المتحدة األمم برنامج
 يرجى( حكومية غير فاعلة جهاتو حكومية إداراتأطراف ذات صلة من  مع وطنية عمل وحلقات
 مثل من مزيد إلطالق األخرى الحكومات من عدد مع جارية مناقشات هناكو. )أدناه الجدول على االطالع

 متاحة إنجازها تم التي المشاريع من الواردة التقارير بأن اإلحاطة ويرجى. المقبل العام في المشاريع هذه
 .org/idrl.ifrc.www :الرابط خالل من
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 القوانين إرشاداتب تتصل محددة مدخالت لتقديم الوطنية الجمعيات أو/و الدولي االتحاد دعوةجرى  آما
 من عدد في حاليًا الوشيكة واللوائح والسياسات القوانين مشاريعب يتعلق فيما بالكوارث الخاصة الدولية
 أفغانستان، إسبانيا، البلدان تلك وتشمل. )أعاله نوقشت التي الرسمية المشاريع مع بعضهايتداخل ( البلدان
 فيتنام، صربيا، سيشيل، سيراليون، القمر، جزر بوتسوانا، بوتان، بلغاريا، باآستان، أوآرانيا، أوغندا،

 .نيبال ،ناميبيا ،موزامبيق ،مالوي آولومبيا، آمبوديا، آازاخستان،

  والحوار نشرال  - ج 

 على ردت التي الوطنية والجمعيات الدول غالبية أشارت فقد ،الرسمية والمدخالت المشاريع إلى باإلضافة
  .هانشرأنشطة لوقامت بهذه اإلرشادات ًا حول حوار أجرت بأنها ،٢٠١١و ٢٠٠٩ عامي ينااستطالع

 إرشادات من االستفادة في بدأت أنها إلى )ردت التي الدول من ٪٥٨( دولة ٢٣ أشارت ،٢٠٠٩ عامف
 أشارت بينما الوطنية، المؤسسية أو السياسة وأ القانونية أطرها لتدعيم بالكوارث الخاصة الدولية القوانين

 في الصلة ذوي من المصلحة أصحاب إشراك في بدأت أنها إلى )ردت التي الدول من ٪٦٠( دولة ٢٤
 التي الجمعيات من ٪٦١( وطنية جمعية ٤٣ ذآرت ،نفسه الوقت وفي. إليها المشار اإلرشادات حول حوار
 من ٪٧١( جمعية ٥٠ ذآرت بينما ،اإلرشادات استخدام على احكوماته تساعد أو/و شجعت أنها )ردت

 وغير الحكوميين الشرآاء من الصلة ذوي إلى هذه اإلرشادات نشر بدأت قد أنها )ردت التي الجمعيات
  .ينالحكومي

 التي الجمعيات من ٪٧٣( وطنية جمعية ٤٥و )ردت التي الدول من ٪٦٩( دولة ٢٢ ذآرت ،٢٠١١ وعام
 يرجى(. الصلة ذات الطوعية والتعهدات ٤ رقم القرار" متابعة مهمة" عاتقها على أخذت أنها )ردت

  .)أدناه البياني الرسم على االطالع
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 نشرفيما يتعلق ب تهاأنشط على الضوء سلطت فقدفادت عن إحراز تقدم، أ التي الوطنية الجمعيات غالبية أما
 الصليبف. رشاداتهذه اإل إلىمن ذوي الصلة  الحكوميين النظراء انتباه لفت ذلك في بما ،هذه اإلرشادات

 الكرواتي الوطني هاجالمن خالل من المبادئ هذه نشر عن أفاد قد المثال، سبيل على الكرواتي، األحمر
 الوطنية اللجنة أنب المصري األحمر الهالل جمعية أفادت آما. الكوارث مخاطر من الحدب المعني

 الخاصة الدولية بالقوانين المتعلقة القانونية اإلجراءات درست اإلنساني الدولي بالقانون المعنية المصرية
 إلى بالكوارث الخاصة الدولية القوانين رفع عن األسترالي األحمر الصليببالمثل، فقد أفاد و. بالكوارث

 في هذا الصدد مستديرة لقاءات عن فضًال ،اإلنساني  الدولي القانونب المعنية ستراليةاأل الوطنية اللجنة
 المساعدة مشاريع في نخرطوني الذين أولئك إلى باإلضافةو. الحكومية اإلداراتمختلف  مع بالتعاون
 جزرو أيرلنداو إندونيسياو أسترالياو أرمينيا في الوطنية الجمعياتفقد أشارت  ،أعاله نوقشت التي التقنية
 عمل حلقات بتنظيم قيامها إلى ،منغولياو آنداو فنلنداو الفلبينو السويدو سنغافورةو آوك جزرو سليمان
 منمدعومة  ،ئهاوشرآا بالدها، في سلطاتمن أجل ال بالكوارث الخاصة الدولية القوانين بشأن رسمية
  .منها آثيرة حاالت في الدولي االتحاد

  

 األحمر الصليب ناقش المثال، سبيل علىف. جماهيريال نشرلل أوسع ًاجهود أيضًا وطنية جمعياتعدة  بدأت
 على تبث التي السنوية، ندوته في بالكوارث الخاصة الدولية قوانينال إرشادات ٢٠٠٨ عام الياباني
 على مناقشةال متابعة المقرر ومن. مشاهد مليون من أآثر ه عادةشاهديمتلفز  برنامج برع الوطني المستوى

 السنوي مؤتمره بتخصيص ٢٠١٠ عام اإليطالي األحمر الصليب قام آما. ٢٠١١ عام البرنامج هذا
 ٢٠٠ من أآثر بتدريب وقام ،بالكوارث الخاصة الدولية القوانين مسألة حول اإلنساني الدولي لقانونل

  .اإلنساني الدولي القانونب معنيين مدربين ليكونوا البالد أنحاء شتى من متطوع

 المثال، سبيل علىف. ونشرها اإلرشادات هذه استخدام في تجاربها عن عديدة دول أفادت فقد جانبها، منو
 المتصلة القضايا أجل من محدد حكومي مرجعي اتصالمسؤول  رسميًا تعين قد بأنها ألمانيا فادتأ

 نطاق على اإلرشادات تلك تنشر قد اأنه إلى الوس أشارت آما. بالكوارث الخاصة الدولية بالقوانين
 يرغ الشرآاء وآذلك ،الكوارث بإدارة المعنية المرجعية االتصال ونقاط وطنيةال لجانال جميع شملي واسع،
 إلدارة سياسات أو مؤسسية مسؤوليات وجود إلى المفصلة تقاريره في أشار آخر عدد وهناك. ينالحكومي

 تلك مواءمة مدى يعكس ماب الحاالت بعض فيو - لكوارثا حاالت في الواردة الدولية المساعدات
  .المذآورة آنفًا اإلرشادات توصيات مع الترتيبات
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 ،نكليزيةاإل ،اإلسبانية :تشمل ،لغة ١٧ إلى تهاترجم اآلنحتى  تم قدف ،اإلرشادات هذه نشر على مساعدةللو
 ،الفرنسية العربية، الطاجيكية، الصينية، الصربية، الروسية، ،الخميرية ،البولندية ،البرتغالية ،اإليطالية

  .اليونانيةو ،اليابانية المنغولية، الو، الفييتنامية،

  اإلقليمي الصعيد على المحرز التقدم -٤

 عن أيضًا تأفاد فريقيا،أ وجنوب وتايلند بلجيكا حكومات منهم ،االستطالع في المشارآين من عدد كهنا
 شهدت الواقع، فيو ،بالكوارث الخاصة الدولية القوانين بشأن اإلقليمي التعاون تعزيز إلى الرامية مجهوده
 ،٤ رقم بالقرار مًالوع. ىقوأ إقليمية لياتآ بتطوير الدول بين فيما االهتمام تزايد الماضية القليلة السنوات

  .بالكوارث الخاصة لقوانينا إرشادات إلى االنتباه لجلب منهم عدد بتوعية الدولي االتحاد قام فقد

  أفريقيا  - أ 

 ليةآ إنشاء إلى ًايعدا اإلنسانية، لسياسةل إطار تطويرل النهائية المراحل في حاليًا اإلفريقي االتحاد يعتبر
 الكوارث إلى المسلح النزاع حاالت من بدءًا األفريقية، القارة في اإلنسانية عملياتال أجل من ةفعال تنسيق

 اإلطار هذا مشروع ضمنت فقد الدولي، االتحاد من وبتشجيع. اإلنسان صنع من التيالكوارث و الطبيعية
 لوقوع تحسبًا القانونية الناحية من التأهب ضرورة إلىو ،بالكوارث الخاصة قوانينال إرشادات إلى إشارات

 منظمة مع تعاونه الدولي االتحاد ويكثف. عليه الدول رؤساء مصادقة انتظار في اآلن وهو الكوارث،
 الدولية القوانين كونتوس. صددال هذا في المنظمتين بين تفاهم مذآرة توقيع تم حيث فريقي،األ االتحاد
  .التعاون هذا من ًاآبير ًاجزء بالكوارث الخاصة

 يضم ،المستوى رفيع اجتماع ٢٠٠٩ أآتوبر /األول تشرين شهر في عقدان فقد اإلقليمي، شبه الصعيد علىو
 لىإ ءهاأعضا تدع التي ،األفريقي للجنوب اإلنمائية اللجنة مهينظبت قامت ،الطوارئ إدارة مسؤولي

 قوانينها في الكوارث بمواجهة الخاصة الدولية لقوانيناالمعنية ب اإلرشادات" دمججوانب  استكشاف"
 أتيحت قدو. الكوارث مخاطر من للحد عمل وخطة سياسة تطوير على حاليًا اللجنة وتعكف. المحلية
 في تدرج أنب اقتراح هناك آان قدمت، التي االقتراحات بين وفيما. الرأي إلبداء الدولي التحادل الفرصة
 ،الحدود عبر األعضاء الدول بين المساعدة لتقديم موحدة تشغيل وإجراءات اتفاقات تطوير السياسة أهداف

 يتماشى بما الفرعي، اإلقليم خارج من الدولية اإلنسانية الدولية المساعدات الستقبال وحدةم سياسة تطويرو
  .اإلرشادات مع

 )يكواسإ( فريقياأ غرب لدول االقتصادية الجماعة مع الدولي االتحاد اشترك أفريقيا، غرب فيف وبالمثل،
 الشؤون قسم من وبتوجيهات. بالكوارث الخاصة الدولية القوانين حول قليميةإ عمل لحلقة التخطيط لدفع

 في قدمًا يمضي إيكواس، لجماعة التابع الكوارث مخاطر من حدال قطاع فإن واالجتماعية، اإلنسانية
 في مةيالمستد للتنمية التخطيطو األنشطة في الكوارث طراخم من الحدودمج  تعميم سهيللت برامج تطوير
 من الحدب المعني للتشريع إرشادات تطوير إلى إيكواس جماعة تسعى ،السياق هذا وفي. أفريقيا غرب
  .الصدد هذا في مساعدته الدولي االتحاد عرض وقد. الكوارث مخاطر

 الخاصة الدولية بالقوانين المعنية اإلرشادات إلى مباشرة إشارة توجد ال بينماف ذلك، على عالوةو
 في داخليًا نازحينال ومساعدة لحماية اتفاقية ٢٠٠٩ عام األفريقي االتحاد منظمة اعتمدت فقد ،بالكوارث
 وأن ،الدولية اإلغاثة أعمال لتنسيق متأهبين واكوني أنب عليها الموقعين تلزم التي )آمباال اتفاقية( أفريقيا
 أنو آافية، غير الذاتية همموارد تكون عندما الكارثة وقوع أعقاب في المساعدة على الحصول يطلبوا

 في بما" داخليًا النازحين إلى اإلغاثة وأفراد ومعدات شحنات لجميع عوائق دونبيتيحوا العبور السريع "
  .الكوارث بسبب النازحين أولئك ذلك
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 بتعزيز التزامها مجددًا األفريقية الوطنية الجمعيات أآدت األحمر، والهالل األحمر الصليب حرآة داخلو
 مؤتمرال ختام في دراصال ،جوهانسبرج التزام من آجزء بالكوارث الخاصة الدولية القوانين إرشادات

  .٢٠٠٨ أآتوبر /األول تشرين ف شهرالذي عقد  األحمر والهالل األحمر للصليب السابع فريقياأل

  ناألمريكتا  - ب 

 سان في األمريكية الدول لمنظمة العامة جمعيةال اعتمدت ،٢٠١١ يونيو /حزيرانشهر  في ومؤخرًا،
 يدعوالذي  ))XLI-O/11( ٢٦٤٧( القرار واألربعين، الحادية العادية دورتها في ،السلفادور - سلفادور
 الخاصة الدولية بالقوانين المعنية اإلرشادات من الستفادةل األمريكية الدول منظمة في األعضاء الدول

 وتحسين لعمل،ل بروتوآوالت استحداث بغية الداخلية القانونية الهياآل تطوير في آمساهمة" بالكوارث
 القطاع عن فضًال ،والخاص العام القطاعين من مشارآةال استمالةو الفجوات، وسد ها،وتكييف القوانين
 على اإلرشادات تلك بشأن المعلومات توزيعب األمريكية الدول منظمة أمانة تقوم أن وطلب ،"يالمجتمع

  .األعضاء دولال

 الدولية الشراآة تعزيزب المعني الرابع اإلقليمي االجتماع آيتو في انعقد ،٢٠١١ أبريل /نيسان شهرو
 لصكوكل إقليمي موجز إلنشاء استبيانًا واعتمد ،الكاريبي البحر ومنطقة الالتينية أمريكا في اإلنسانية
 العام في إطالقه تم الذي المشروع أما. كوارثال حاالت في الدولية المساعدة بتقديم المتصلة التنظيمية
 القوانين إرشادات على آبير حد إلى يعتمد فهو يرس،أ بوينس في الثالث اإلقليمي االجتماع في الماضي
 وقد. األداة هذه وضع في العمل فريق لدعم الدولي االتحاد دعوة تمتقد و بالكوارث، الخاصة الدولية
 ،خريناآل شرآاءال مع تعاونه لمواصلة الدولي االتحاد لىإ دعوة لإلعالن اعتمادهاب الحكومات قدمت

 المتابعة، وفريق ،اإلقليمية شبه والمنظمات ،اإلنسانية الشؤون تنسيقل المتحدة األمم مكتبل المتضمنين
 إعداد من االنتهاء أجل من القدرات بناء على والمساعدة المشورة تقديمب يتعلق مافي الفني الدعم لتقديم وذلك

 إقليمية تدريبية عمل حلقة لتسهيل التحضير على اآلن الدولي االتحاد ويعكف القانوني، اإلقليمي الموجز
  .االستبيانهذا  استكمال بشأن الصلة ذات الحكومية المرجعية االتصال نقاطمن أجل 

 مدتها دورة تنظيم في األرجنتين وحكومة الدولي االتحاد اشترك ،٢٠١٠ عام ديسمبر /األول آانونشهر و
 وقايةال أجل من موجودةال اآلليات على للتدريب األمريكية الدول منظمة عمل فريق أعضاءب خاصة ينيوم
 في الدولية إلغاثةا مجال في شائعةال التنظيمية المشاآل العمل حلقة بحثت وقد. ومواجهتها الكوارث من

 منظمة مع التعاون ذلك جاء وقد. األمريكتين فيالموجودة  التنظيمية األدوات عن فضًال ،الكوارث حاالت
 أبريل /نيسان شهر في العاصمة واشنطنمدينة  في أحدهماجرى  ،ينسابق عرضين بعد األمريكية الدول
 الكوارث من للوقاية الموجودة اآلليات بشأن ،األمريكية الدول منظمة عمل فريق قدمه ،٢٠١٠

 الخاصة قوانينال بشأن األمريكية الدول لمنظمة إقليمية عمل حلقة في الثاني تم تقديم بينما ،مواجهتهاو
 أعقاب فيو. ٢٠١٠ يونيو /حزيران شهر في لوسيا سانت في الكاريبي البحر منطقة في الطوارئ بحاالت
 القانوني اإلطار حول آبيرة دراسة ٢٠١١ عام األمريكية الدول منظمة أمانة نشرت الثانية، العمل حلقة

 المناقشات بعض ذلك وتضمن الكاريبي، البحر منطقة بلدان في الطوارئ بحاالت المتصل والمؤسسي
  .)٢٠١١ عام األمريكية الدول منظمة( الدولية المساعدة بشأن

 البلدان بين المشترآة االتفاقية في جديدة روح بث إلى أيضًا الموضوع هذاب االهتمام تجدد أدى قدو
 لىإ الدومينيكان جمهورية انضمت وقد. ١٩٩١ لعام الكوارث حاالت في المساعدة لتسهيل األمريكية
 تحرآت التالي، عامال فيو. سنوات ١٠ غضون في بذلك يقوم بلد أول وهي ،٢٠٠٩ عام االتفاقية

 في دعوات أيضًا هناك آانتو. مضى عامًا ١٨ من أآثر منذ وقعتها التي االتفاقية على قتداصف نيكاراغوا
  .االتفاقية صيغة لتحديث اإلقليمية المحافل بعض
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 في للتعاون كرَّسةم إقليمية شبه آليات تضم ،قبل من موجودة قوية بشبكة األمريكتين منطقة تفتخر آما
 الدولية القوانين إرشادات ارتهاأث التي القضايا من العديد معالجة الشبكة هذه تواصلو ،ارثوالك حاالت
  :يلي ما ذلك ويشمل بالكوارث، الخاصة

 مؤسسي لنموذج روج يالذ ،الوسطى أمريكا في الطبيعية الكوارث من لوقايةل التنسيق مرآز •
 "اإلنسانية المساعدة من أجل تنسيق مراآز" مسمى تحت الدولية اإلغاثة لتسهيل ناجح

 قضايا معالجة بشأن اتفاقها في أحكامًا تضمنت يالت الكوارث، دارةإل الكاريبي البحر منطقة وآالة •
 ،الكوارث حاالت في الدول بين المشترآة عملياتال في معينة تنظيمية

 من األولى الطبعة تتضمن حيث ،واإلغاثة في حاالت الطوارئ الكوارث من لوقايةل األنديز لجنة •
 ،٢٠٠٨ عام نشر الذي الطبيعية الكوارث حاالت في المتبادلة للمساعدة اإلقليمية عملياتها دليل
 يتعلق مافي يآوادوراإل األحمر لصليبا الدولي االتحاد دعم وقد ،رشاداتاإل تلك إلى إشارة
 مستقبًال، الدليل لتنقيح الالزمة التقنية المساعدة بتوفير

 ةالمدني والحماية المدني الدفاعو الكوارث مخاطر من حدبال المعني المتخصص جتماعاال •
 في األعضاء الالتينية أمريكا دول يجمع وهو  مؤخرًا، تشكيله أعيد الذي ،اإلنسانية والمساعدة

 .الكوارث حاالت في التعاون حول حوار في ‘ميرآوسور’السوق المشترآة الجنوبية  تجمع

 مخصصة غير الكاريبي البحر ومنطقة الالتينية أمريكا لدول االقتصادية المنظومة أن من الرغم وعلى
 اإلطار حول ٢٠١٠ ديسمبر /األول آانون شهر لقاًء نظمتقد  فإنها ،الكوارث حاالت في للتعاون تحديدًا

 وذلك وأفريقيا، وآسيا الكاريبي البحر ومنطقة الالتينية أمريكا في الكوارث مخاطر من للحد المؤسسي
 األيبيرية المنظمة وأمانة ،الكوارث من للحد المتحدة لألمم الدولية االستراتيجية :من شرآاء مع بالتعاون
الختامية  النتائجقد تضمنت و. ٧٧ ـال مجموعةالتابع ل االستئماني غيريرو بيريز وصندوق ،األمريكية

 والبروتوآوالت واإلجراءات والمنهجيات األدوات وتحسين تصميم" تعزيزمن أجل  توصية الجتماعل
 منطقتنا، في الكوارث مخاطر من الحد مجال في مستقبًال للعمل ممكنة ‘طريق خارطةآ’... اإلرشاداتو
  .)٢٠١٠ سيال( "مفيدةو عيةيضاومو مذهبية مكونات مع

  الهادئ والمحيط سياآ  - ج 

 المعني آسيا شرق جنوب أمم رابطة اتفاق تنفيذال حيز إلى دخل ،٢٠٠٩ ديسمبر /األول آانونشهر  في
 طورت فقد االتفاق، هذا تفعيل على مساعدةال أجل ومن. الطوارئ حاالت مواجهةو الكوارث إدارةب
 الخاصة الدولية القوانين إرشادات على آبير حد إلى تعتمد التي ةتشغيليال اإلجراءات من مجموعة رابطةال

 المتعلقة القضايا بشأن المستمرة المساعدة لتقديم الدولي االتحاد أيضًا اآلسيان رابطة دعت وقد. بالكوارث
 السنوية، المحاآاة تدريبات في المشارآة خالل من ذلك في بما ،بالكوارث الخاصة الدولية بالقوانين

 الكوارث بإدارة المعني االتفاق تصور حول عمل وحلقة ،الكوارث إدارة حول لجنةال واجتماعات
 فريق واجتماعات التدريبية النماذج من وعدد ،٢٠١٥- ٢٠١٠ الفترة خالل الطوارئ حاالت ومواجهة

 وتنسيق االحتياطية اإلقليمية ترتيباتال أجل من للرابطة موحدةال التشغيل إجراءاتب المعني رابطةال عمل
 طلبت الحالي العام فيف ،ذلك إلى باإلضافةو. الطوارئ و الكوارث حاالت في لإلغاثة ةالمشترآ العمليات

 تنفيذها حول الرابطة في األعضاء للدول استبيان تطوير في الدولي االتحاد من مساعدةال رابطةال أمانة
 األعضاء الدول إلى المساعدة تقديم وآذلك الطوارئ، حاالت ومواجهة الكوارث بإدارة المعني االتفاق لهذا

  .الصلة ذات المعلومات في للبحث

 االتحادمع  اآلسيوي التنمية بنك تعاون ،٢٠٠٩ أآتوبر /األول تشرين شهر في أيضًا، نفسها المنطقة وفي
 ممثلي أجل من الصحية والطوارئ لكوارثحاالت ال القانوني لتأهبل ميكونغال منتدى تنظيم في الدولي
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توصية ذات أولوية قصوى،  المنتدى هذا اعتمد وقد. سياآ شرق جنوب في الوطنية والجمعيات الحكومات
 ذات أخرى وصكوك بالكوارث الخاصة الدولية القوانين إرشادات باستخدام الوطنية القوانين تحديثب

  .صلة

 استراتيجية الهادئ والمحيط سياآل االقتصادي التعاون قمة اعتمدت ،٢٠٠٨ نوفمبر /الثاني تشرين شهرو
 اإلرشادات تلك إلى تشير االستراتيجية وهذه. الطوارئ لحاالت والتأهب الكوارث مخاطر من للحد جديدة
 مساعدة في الدولي االتحاد معالممكن  التعاونإلى أوجه و بالكوارث، الخاصةالدولية  القوانينب المعنية
 سترالياأ من آل حكومتا علنتأ ،انفسه القمة فيو. اإلرشادات هذه من االستفادة على األعضاء الدول

 المرفق هذا وسيتولى. الكوارث مخاطر من للحد جديد إقليمي مرفق إلنشاء هماتخطعن  ندونيسياإو
  .بالكوارث الخاصة الدولية القوانين إرشادات تنفيذ تعزيز مهمته، من آجزء الجديد،

 على النهائية اللمسات وضع على حاليًا تعمل  اإلقليمي للتعاون سياآ جنوب رابطة فإن ،آسيا جنوب في أما
 االتحاد يعمل الدعم، تقديم لها يتسنى ولكي. الكوارث حاالت في المتبادلة المساعدة بشأن جديدة معاهدة
 ممثلي أجل من بالكوارث الخاصة الدولية بالقوانين المتعلقة قضاياال حول عمل حلقة تنظيم على الدولي
  .العام هذا من الحق وقت في سياآ جنوب من والحكومية الوطنية اتالجمعي

 للقضاياأرضية هامة  اإلنسانية الشؤون تنسيقل المتحدة األمم مكتب وجدأ ،الهادئ المحيط منطقة وفي
 خالل من تشغيلي سياق في ومعالجتها هاطرحيتعين  التي بالكوارث، الخاصة الدولية بالقوانين المتعلقة
فقد استضافت  ،وبالمثل. الوطنيو اإلقليمي يينالمستو على للطوارئ بالتخطيط المتعلق الحدث

 مخاطر إلدارة الهادئ المحيط شراآة شبكةاالستراتيجية الدولية لألمم المتحدة للحد من الكوارث، 
 وجه على الكوارث مخاطر إلدارة الهادئ المحيط منطقة في السنوية هجاالمنمع  عامة، بصفة الكوارث

 جنوب جماعة من قطاعًا تأصبح( التطبيقية األرض علومل ئالهاد المحيط جزر لجنة وتعمل. الخصوص
 بالكوارث الخاصة الدولية القوانين بشأن للتوعية ممرآ )٢٠١١ عام منذ ‘سوباك’ الهادئ المحيط
جماعة جنوب  في التنفيذيين المسؤولين لكبار اجتماع أصدر ،٢٠٠٨ يوليو /تموز شهرو. اتهاوالتزام

 الخاصة الدولية القوانين إرشادات تبني لىإ األعضاء الدول نداعي" العمل إلى دعوة"  المحيط الهادئ
  .لها الترويج في الدولي االتحاد مع للتعاون ستعداداال مبدينو بالكوارث،

 مخاطر إلدارة الهادئ المحيط شراآة لشبكة الرابع السنوي االجتماع نتائج شملت ،٢٠٠٩ مايو/أيار شهرو
 بدفع توصية )الكوارث مخاطر من للحد الهادئ المحيط عمل منهاج باسم اآلن تعرف التي( الكوارث
 تعزيز أو تطوير على الحكومات" دعم خالل من بالكوارث الخاصة الدولية بالقوانين المتعلقة القضايا
 أو الوطني الصعيدين على الكوارث لمواجهة القانوني التأهب تعزيز أجل من الوطنية والسياسات القوانين
 القوانين بشأن عرضًا الهادئ لمحيطل الثالث عملال منهاج تضمن ،٢٠١١ أغسطس/بآ شهرو". الدولي
 على القانونية الترتيبات ]تعزيز[" على العمل على نتائجه بيان في واتفق بالكوارث، الخاصة الدولية

 من االستفادة خالل من وذلك كوارث،ال لمواجهة األجنبية العمليات ميتنظ و لتسهيل الوطني المستوى
 مؤتمر أمانة شارآت آما. )آذلك أدناه المبين(" ‘النموذجي القانون’و دوليًا بها المعترف اإلرشادات

 الدولية القوانين بشأنعضائها أوالمناصرة فيما بين  التوعية في ،الهادئ المحيط منطقة في الهجرة مديري
  ."الهجرة ودور الكوارث مواجهة" بعنوان لسياساتل موجز إصدار ذلك وتضمن بالكوارث، الخاصة

 الدولية بالقوانين اإلمامه بزيادة الهادئ المحيطو آسيا منطقة في الوطنية الجمعيات تعهدت فقد جانبها، منو
 إلدارة قوة أآثر تشريعات أجل من المناصرة مجال في اعمله وبزيادة لها، اوفهمه بالكوارث الخاصة
 األحمر والهالل األحمر للصليب الثامن اإلقليمي المؤتمر عن الصادر" عمان التزام" في ذلكو الكوارث،
  .٢٠١٠ آتوبرأ /األول تشرين شهر في عمان األردنية العاصمة في عقدان الذي ،الهادئ والمحيط سياآ لمنطقة
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  أوروبا  -د 

 توافقه األوروبي االتحاد اعتمد ،الثالثين الدولي المؤتمر انتهاء فور ،٢٠٠٧ ديسمبر /األول آانونشهر  
 هذا أعرب وقد ،اإلنساني المجال في وأولوياته هفلسفات حدد يذال ، اإلنسانية المساعداتب المعني األوروبي
 األوروبية المفوضية وآلف بالكوارث، الخاصة الدولية بالقوانين المعنية تاباإلرشاد" قبوله" عن التوافق
 أجل من حددًام ًاهدف العمل خطة وتتضمن. توافقال هذا لتنفيذ عملية تدابير التخاذ عمل خطة بتطوير

ذه ه تنفيذ تشجيع بها يمكن التي يةكيفالو بالكوارث، الخاصة الدولية للقوانين األوروبي االتحاد فهم تحسين"
 ".اإلنسانية العمليات لتسهيلالقوانين 

 استنادًاو. الكوارث إدارة في للتعاونه أطر تعزيز األوروبي االتحاد واصلالتي تلت،  األربع السنوات فيو
ألمانيا وبلغاريا وفرنسا  في الوطنية والجمعيات الدولي االتحادام بها قاستغرقت عامين،  دراسة نتائج إلى

االتحاد ( األوروبي االتحاد فيالقوانين الدولية الخاصة بالكوارث  حول ،وهولندا النمساوالمملكة المتحدة و
 حاالت في" المضيفة الدولة دعم" مسألة األوروبي لالتحاد البلجيكية الرئاسة وقد تبنت ،)٢٠١٠الدولي 
 ،٢٠١٠ عام سبتمبر/ أيلول في المدنية للحماية البلجيكية مديريةال استضافتها عمل حلقات بعدو. الكوارث
 دعم بشأن هاستنتاجات" األوروبي المجلس اعتمد ،٢٠١٠ أآتوبر/ تشرين األول شهر في الدولي واالتحاد
 المتطلبات بأن االستنتاجات هذهتعترف و، ٢٠١٠ ديسمبر/ آانون األول شهر في" المضيفة الدولة

 وبالتالي الكوارث، حاالت في لمساعدةبالنسبة ل الحدود روعب سرعة أمام عائقًا شكلت قد واإلدارية القانونية
 قد التي الصلة ذات القانونية القضايا تحديد" لىإ أخرى، أمورجملة  بين فيما األعضاء، الدول دعوفإنها ت
، تشريعاتها تعديلوالقيام ب الدولية، المساعدة تقديم سهيلت في المتمثل العام الهدف تحقيق أمام عقبات تشكل

 الدول مع عملال األوروبية المفوضيةت من وطلب، "تسهيل توفير المساعدة بغيةإذا آان ذلك مناسبًا، 
ويجري حاليًا . األوروبيعلى المستوى " المضيفة الدولة دعم بشأنإرشادات " تطويرعلى  األعضاء

  .صياغة هذه اإلرشادات

العدة  هاتفاقات ضوء في، وذلك األسود بحرمع التعاون االقتصادي لمنطقة ال الدولي االتحادآما انخرط 
اإلرشادات المعنية  إلى ، التي تستند األطلسي شمال حلف منظمة مع، والكوارثحاالت  في التعاون بشأن

طلب، ب فيما يتصل ةملزم غير وإرشادات مرجعيةقائمة " بالكوارث في إعدادبالقوانين الدولية الخاصة 
 ةآارث أونووي / إشعاعي/ بيولوجي/ آيميائي حادث وقوع ةحال في الدولية المساعدة وتقديم استقبال،و

  .٢٠٠٩ عام اعضائهأل "طبيعية

 األمم برنامجو اإلنسانية، الشؤون تنسيقاألمم المتحدة ل مكتبمع  الدولي االتحاد تعاون الوسطى، سياآ فيو
 تنظيممن أجل الكازاخستاني،  األحمر الهالل وجمعيةوحكومة جمهورية آازاخستان  ،اإلنمائي المتحدة
 بشأن القوانين الدولية الخاصة بالكوارث الوطنية والجمعيات اإلقليمية للحكومات إقليمية عمل حلقات
 مكتب أعد الصدد، هذا فيو. المنطقة في وإقليمية وطنيةعمل  خططتطوير وذلك ل، ٢٠١١و ٢٠٠٩ يعام

 مع اتساقها حول تقريرًا وآذلك ،اإلقليمية المعاهدات من مجموعة اإلنسانية الشؤون تنسيقاألمم المتحدة ل
طاجيكستان  وقعت، ٢٠١١أغسطس / آب شهرو. اإلرشادات المعنية بالقوانين الدولية الخاصة بالكوارث

  .المخاطر من والحد لكوارثبمواجهة ا معني إقليمي مرآز إلنشاء اتفاقًا آازاخستانوقيرغيزستان و

 أفريقيا وشمال األوسط الشرق  هـ 

 معاهدة عقود عدة منذ، قد اعتمدت العربية الدول جامعة في األعضاء الدولفإن  األمريكتين، في الحال هو آما
 في العربي التعاون اتفاقما يتعلق بإرشادات القوانين الدولية الخاصة بالكوارث، وهي فيعديدة  قضاياتعالج 
 أيضًا األوسط الشرق منطقة شهدت وقد. العملية الناحية منبيد أنها لم تستخدم  اإلغاثة، عمليات وتسهيل تنظيم
إرشادات القوانين الدولية الخاصة  اعتماد بعدف. القليلة الماضية السنوات فيهذا الصدد  في ًامتجدد ًااهتمام

 تعديل تمبعد أن و .وتحديثه ئهحياإ آيفية مناقشةهذا االتفاق في  طرافالدول األ بدأت ،٢٠٠٧ عامبالكوارث 
  .السعودية العربية المملكة في الوزراء مجلس عليه ووافق األردن عليه صادقت، االتفاق
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  العالمي الصعيد على المحرز التقدم -٥

 المستوى علىلإلرشادات المعنية بالقوانين الدولية الخاصة بالكوارث  آبير بٍنت أيضًا هناك آانلقد 
 دولية شراآاتفضًال عن  رئيسية، دولية محافل من ترحيب وبيانات قراراتذلك  شمل وقد .العالمي
  .متنامية

 واالجتماعي االقتصادي والمجلس المتحدة لألمم العامة الجمعية  - أ 

اإلرشادات المعنية بالقوانين الدولية الخاصة ب ٢٠٠٨ عام منذالجمعية العامة لألمم المتحدة  اعترفت
 أن اإلقليمية والمنظمات المتحدة األمم في األعضاء الدول منها آل فيتدعو  ،٢قرارات سبعة فيبالكوارث 

 أطرها تعزيزب صلما يتفيالمعنية بالقوانين الدولية الخاصة بالكوارث حسبانها تلك اإلرشادات  في تأخذ
الخامسة  الدورة شملت األخيرة، اآلونة فيو. الكوارث في حاالت الدوليةلإلغاثة  والقانونية التشغيلية

 المساعدة تنسيق تعزيز"بشأن " جامعال" القرار في التالية صيغةوالستين للجمعية العامة لألمم المتحدة ال
  :"االت الطوارئفي ح المتحدة ألممالتي تقدمها ا اإلنسانية

فيما يتصل  والوطني اإلقليمي ينديالصع علىالمتخذة  لمبادراتبا ترحب...   العامة الجمعية إن"
واإلنعاش األولي في حاالت الكوارث،  إلغاثةالعمليات الدولية ل سهيللت التوجيهية المبادئ تنفيذب

 والهالل األحمر للصليب نيالثالث الدولي المؤتمر في اعتمدت التيوتنظيمها على الصعيد الوطني 
الدول  وتشجع ،٢٠٠٧ نوفمبر/ تشرين الثاني ٣٠ إلى ٢٦ من جنيف فيالمعقود  األحمر

 األطر لتعزيز الخطوات من مزيد اتخاذ لىع اإلقليمية، المنظمات االقتضاء وعند ،األعضاء
 "االقتضاء حسب المبادئ،تلك  مراعاة مع الكوارث، في حاالت الدوليةلإلغاثة  والقانونيةالتنفيذية 

  .)١١، الفقرة ٦٣/١٣٣/Aقرار (

 المتعلقة قراراته في مشابهةصيغة  التابع لألمم المتحدة واالجتماعي االقتصادي المجلس أدرج وقد
ته التي انعقدت في دور خالل أحدثها آان الماضية، األربع السنوات منسنة  آل في اإلنسانية بالشؤون

 العامة الجمعية في سواءحظيت الصيغة بشأن القوانين الدولية الخاصة بالكوارث  وقد. ٢٠١١٣جنيف عام 
ومتسق باتفاق  واسع بدعم السنين، مر على واالجتماعي، االقتصادي المجلس اراتالمتحدة وفي قر لألمم
  .التفاوضجماعات و المتحدة األمم في األعضاء الدولمن آافة  اآلراء

دعمه بقوة ي للكوارث الدولية المواجهة لتعزيز القانونية األطر أهميةبمثل هذه الكيانات إن اعتراف 
 الماضية، األربع السنوات من سنة آلقام في  الذي المتحدة لألمم العام ألمينمن جانب ا المستمر االهتمام

المعنية بالشؤون اإلنسانية  تقاريره فيإرشادات القوانين الدولية الخاصة بالكوارث  على الضوء طيسلبت
  .واالجتماعي االقتصادي المجلسالمتحدة وإلى  لألمم العامة الجمعية إلىالتي يقدمها 

  الدولي القانون لجنة  - ب 

 الدولي القانون لجنة عمل إللهام مهمًا مصدرًا أيضًاالقوانين الدولية الخاصة بالكوارث  إرشاداتلقد آانت 
 القانون لجنة بدأت ،٢٠٠٧ عامف). العرفي الدولي القانون تدوينب مكلفة ،المتحدة لألمم تابعة لخبراءل هيئة(

 المتوقع ومن." الكوارث تحاال في األشخاص حماية" موضوع حول" مواد مشاريع" على العمل الدولي
  .بيد أن ذلك لم يتقرر بعد اتفاقية، آمشروع إآمالها، بعد المواد، هذه مشروعيجري تقديم  أن

                                                            
 ,A/RES/65/264, A/RES/65/133, A/RES/64/251, A/RES/64/76:قرارات الجمعية العامة لألمم المتحدة ٢

A/RES/63/141, A/RES/63/139, A/RES/63/137.  
  .٢٠٠٨/٣٦، ٢٠٠٩/٣، ٢٠١٠/١، ]لم تنشر بعد: [٢٠١١قرارات المجلس االقتصادي االجتماعي  ٣
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 أربعة تقارير أساسية إلى الموضوع، لهذا المعين الخاص المقررأوسبينا، -السيد إدواردو فالنسيا قدمومنذ 
 البحوثأو /القوانين الدولية الخاصة بالكوارث و إرشاداتغالبًا إلى فيها  شيري الدولي، القانون لجنة

 في قانوني صك في إلدراجهااثنى عشر مشروع مواد  وقدم، المعنية بهذه القوانين لدى االتحاد الدولي
 الدولي القانون لجنةصكوك  أن يبدو ،ةمبكرهذه العملية في مراحلها ال زالت ال حين فيو. المطاف نهاية
 ذلك، معو. القوانين الدولية الخاصة بالكوارث إرشاداتأثارتها  التي نفسها القضايا من العديد إلى طرقستت
 أن من التأآد أهمية على اللجنة السادسة في األعضاء والدول ،ذاتها الدولي القانون لجنة من آل تأآد فقد
إرشادات القوانين الدولية الخاصة  تعزيز خالل من بالفعل يالجار عملال كملي الدولي القانون لجنة منتج

 صددال هذا في الدولي القانون لجنةللتعاون مع ال الدولي االتحاد ىسعفقد  جانبه، منو. بالكوارث وتنفيذها
 السادسة اللجنة مناقشاتمناظرات و في بانتظام شاركوهو ي. شاطر خبراتها وآذلك خبرات أعضائهالت
  .الدولي القانون لجنة من المقدمة التقارير بشأن لألمم المتحدة العامة جمعيةلل

  الكوارث مخاطر من حدالمعنية بال واإلقليمية العالمية هجاالمن  - ج 

 فيإرشادات القوانين الدولية الخاصة بالكوارث ودمجها  تعميمإلى  الثالثين الدولي للمؤتمر ٤ القراردعا 
 الدولي االتحاد سعىفقد  لذلك، تبعًاو. للحد من الكوارث الدولية ةستراتيجيلال واإلقليمية العالمية هجاالمن

العالمي المنهاج  في مخصصة جانبية أحداث استضافة خالل من ذلك في بما القضية، هذه في لالنخراط
  .على التوالي ٢٠١١و ٢٠٠٩الثالث  عامي المنهاج العالمي الثاني و

الواردة  بياناتمواجهتها، آما أن ال من بدًالارث ومن الك الوقاية إلى أساسًا موجهةالمناهج  أن حين فيو
 بأهمية أيضًاقد اعترفت  ،واإلقليمية العالمية محافللل الختامية البيانات، وآذلك منهاجفي ال المشارآينمن 

 منهاجلل الثانية الدورة في نوالمشارآاعتمد  المثال، سبيل على، الكوارث حاالت فيالسريعة  اإلغاثة
 موجهة رسالة، ٢٠١١ مارس/ آذار شهرالذي انعقد  األمريكتين في الكوارث مخاطر من للحد قليمياإل
جملة  بين من[... على المحلية والحكوماتالوطنية، -الحكومات الوطنية وشبه بقوةنشجع " الحكومات إلى
في حاالت تدخل المجتمع الدولي  تدعم التي التنظيميةواإلرشادات  األطر وتعزيز تشجيع... ]أخرى أمور

في إشارة إلى القوانين الدولية الخاصة بالكوارث، وعمل االتحاد  ،"المناسب الوقت فيبسرعة و ،الكوارث
 ).٢٠١١، جية الدولية لألمم المتحدة للحد من الكوارثاالستراتي(الدولي في هذا الصدد 

  العالميةالجمارك  منظمة  -د 

 ١٧٧مشترآة بين الحكومات، تمثل  منظمة وهي(في السنوات الماضية، آانت منظمة الجمارك العالمية 
 في بالجمارك المتعلقة للمشاآل حلول عن البحث في نشطت )العالم أنحاء شتى في الجمارك داراتمن إ

 عدة في الكوارث حاالت في محددة أحكام إضافة خالل من ذلك في بما، اإلنسانية االستجابة عمليات
 مكتب معفي ترادف ، الجمرآية لتسهيالتتطوير االتفاق النموذجي ل وآذلكبشأنها،  تفاوضت معاهدات

 الشؤون تنسيقالمتحدة لاألمم  مكتب مع بالتعاونو .١٩٩٤ عام اإلنسانية الشؤون تنسيقاألمم المتحدة ل
 المنظمة لتشجيع االجتماعات من سلسلة العالمية الجمارك منظمة مع الدولي االتحاد أجرى اإلنسانية،
 لسلع والتصدير والعبور االستيرادب تتعلق لقضايا التخطيط فيبارز مرة أخرى  دور اتخاذعلى  وأعضائها
  .الكوارث تحاال في اإلغاثة ومعدات

 مع، والدولي االتحاد مع تفاهم مذآراتعلى  ٢٠١٠ عامفقد وقعت منظمة الجمارك العالمية  لذلك، نتيجةو
 خطة تطويرل أعضائها من مخصص عمل فريقتم تشكيل و ،اإلنسانية الشؤون تنسيقاألمم المتحدة ل مكتب
 دور" حول ًاقرار العالميةالجمارك  منظمةالدائم ل مجلسال اعتمد ،٢٠١١ يونيو/ حزيران شهرو. عمل

القوانين الدولية  إرشادات إلى يشير الذي ،"الطبيعية الكوارث حاالت في اإلغاثة مجال في الجمارك
 هااتخاذ عضاءاأل والدول منظمةال أمانةيتعين على التي  الخطوات من سلسلة يحددالخاصة بالكوارث، و

 لمواجهة تأهبها لتحسين، وذلك اإلنسانية الشؤون تنسيقاألمم المتحدة ل مكتب و الدولي االتحاد مع بالتنسيق
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 مواد وتطوير القائمة، واإلجراءات للقواعد وطنية استعراضاتإجراء  ذلك في بما ،مستقبًال الكوارث
  .اإلنسانية والمنظمات الجمارك إدارات بينفيما  إقليمية حوارات عقدالدعوة لو عالمية، مرجعية

 الكومنولث  )هـ 

 ٥٤تضم  طوعية رابطة هيفإن رابطة الكومنولث  عالمية،الو اإلقليميةبين المؤسسات  التعاريف تداخلب
 بين التعاوني عملونتيجة لل. للكوارثتعرضًا  العالم مناطقأشد  في منها آثير الست، القارات في بلدًا

 رابطة أولتفقد  ،للصليب األحمر الدولية واللجنة ،الدولي االتحادو البريطاني، األحمر الصليب
 أآتوبر/ تشرين األول شهرو. بإرشادات القوانين الدولية الخاصة بالكوارث متزايدًا اهتمامًاالكومنولث 

 بيانه في لندن في عقد" الكومنولث دول في العدل وزارات من آبار ينمسؤول"اجتماع  أشار ،٢٠١٠
 الدولية المواجهةب اآلخرين المصلحة وأصحاب الحكومات جانب من متزايد اهتمام كهنا" نأ الختامي

 المواجهة ليتسهل الدول بعضضرورة تعديل التشريعات المحلية ل الحظبيد أن االجتماع  للكوارث،
  ."والفعالة السريعة

 األحمر الصليباالجتماع الثالث لمؤتمر  في نوالمشارآاتفق  ،٢٠١١ يونيو/ حزيرانشهر  يفف وبالمثل،
 الدولية اللجنةانعقد بدعوة من الذي  اإلنساني، الدوليالمعني بالقانون لدول الكومنولث  األحمر الهاللو

 دولللجمعيات الوطنية لينبغي " هأنعلى  ماليزيا، وحكومة الماليزي األحمر والهاللللصليب األحمر 
 معًا العمل مواصلةل ، وذلكةمساعدللجمعيات الوطنية آجهة الدور الخاص ... الكومنولث االعتماد على 

الدولية الخاصة والقواعد والمبادئ  القوانين سيما وال، المشترك االهتماماإلنسانية ذات  مجاالتال في
واإلرشادات المتعلقة بتسهيل وتنظيم المساعدات الدولية لإلغاثة واالنتعاش األولي بمواجهة الكوارث، 

  "على الصعيد المحلي في حاالت الكوارث

  والدمج تعميمالمزيد من ال  -و 

 مثل أخرى عالمية محافل فياإلرشادات المعنية بالقوانين الدولية الخاصة بالكوارث  تعزيز المثللقد تم ب
قد دعا مكتب و. المدني لدفاعالدولية ل منظمةالو، الدولي البرلماني واالتحاد السليمة، اإلنسانية المنح منتدى

ما يتعلق بالقوانين الدولية في خبرته لدمج الدولي التحادا جانبه مناألمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية 
 الكوارث للحصر والتنسيق في حاالت المتحدة األممعدة بعثات للتأهب قام بها فريق  فيالخاصة بالكوارث 

ممارسات  فيو ،)، وآمبودياوالسلفادوروبيرو، وجزر القمر،  ،بوتانبابوا غينيا الجديدة، و ذلك في بما(
 التدريبية العمل حلقات من سلسلة في وآذلك أفريقيا، غرب فيطري على المستوى القالتخطيط للطوارئ 

 عدة إلى، فقد تم تقديم اإلرشادات وبالمثلتوقعين والم ينالحالي اإلنسانيين للمنسقين الدولي القانون حول
 .الحكومات مع حوارهامن أجل  آأداة ةإنساني" جماعات"

  القدرات بناءل وفرص جديدة أدوات -٦

من  جديدة أدواتبتطوير عدة  ،شرآاء آخرينو وطنية جمعيات معاالتحاد الدولي، من خالل تعاونه  قام
وبناء  لتدريبقدمة لالم والفرصإرشادات القوانين الدولية الخاصة بالكوارث،  وتنفيذ القانوني لتأهبأجل ا

  .اآلخرين والشرآاء الحكومات ممثليالقدرات ألعضائها ول

المتعلق بتسهيل وتنظيم المساعدات الدولية لإلغاثة واالنتعاش القانون النموذجي   - أ 
  األولي في حاالت الكوارث

 االتحاديتعاون  القانونية، بشأن الصياغة محددة اقتراحات على للحصول ةعديدحكومات  لطلبات استجابة
 القانون" تطويرل الدولي البرلماني واالتحاد اإلنسانية الشؤون تنسيقاألمم المتحدة ل مكتب مع الدولي

 ."الكوارثلإلغاثة واالنتعاش األولي في حاالت  الدوليةالمساعدات  وتنظيم تسهيلالمتعلق ب النموذجي
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المهتمين من  هو إمداد النموذجي القانونهذا  من المقصود، وةملزم يرالذي تم تصميمه آأداة مرجعية غ
المعنية بالقوانين  رشاداتاإل توصيات مجلد السبل أفضللسعيهم نحو إيجاد  انطالق نقطةب ،عينالمشرِّ

  .الخاصة متشريعاته فيالدولية الخاصة بالكوارث 

المتعلقة بالقوانين الدولية الخاصة بالكوارث، بدءًا من الشروع في  قضاياال النموذجي القانون نصويغطي 
مختلف  يشرح ،مفصل تعليقويترافق معه . تقديم المساعدة الدولية في حاالت الكوارث، حتى االنتهاء منها

 النص من االستفادةويمكن للدول . قائمة تشريعات علىمن بلدان مختلفة  أمثلة، ويقدم أيضًا األحكام
 حسب قائمة أخرى قوانين على التعديالت من سلسلةبإجراء  أو، مستقلآوسيلة ملهمة لوضع قانون 

  .اظروفهوفقًا ل االقتضاء،

، ومساعدة طوعية قدمتها العالمية الجمارك منظمة من يةتقن بمساعدة النموذجي القانون صياغة تمت وقد
 القانوني قسموال ماآنزي، أند بيكر ماآينا،إل إل بي، سي إم إس آاميرون  أوفري أند ألن المحاماة شرآات

 في إطالقه يتم أن المتوقع ومن. خارجيين براءمن خ عديدة مدخالت من ةستفاداالو مايكروسوفت، شرآةل
  .الحادي والثالثين الدولي المؤتمر في" تجريبية نسخة"

 الوطنية للجمعياتمن أجل  التشريعيةالمناصرة  دليل  - ب 

ها بشأن لحكوماتالفعالة  المشورة تقديملتتمكن من  قدرتها بناء من أجل الوطنية للجمعيات إضافية آأداة
 المناصرة دليل الدولي االتحاد طور وقد الصحية، الطوارئحاالت و الكوارث بإدارةالقوانين المتعلقة 

القانونية  القضايا عن فضًال الدولية اإلغاثةب يتعلق فيما الممارسات وأفضل المشورةيدمج ، الذي التشريعية
 .األهمية أمرًا بالغ الوطنية الجمعيات اهاتر التيالشائعة فيما يتصل بإدارة الكوارث على الصعيد المحلي 

، ةمختلفمناطق  من وطنية جمعياتدليل بأنها عملية تعاونية، شارآت فيها قد اتسمت عملية تطوير الو
 خالل عمل ورشة في الدليل إطالق وسيتم. الدولي التحادفي أمانة ا الصلة ذاتومختلف األقسام والبرامج 

انعقاد المؤتمر  ليقب وذلك نوفمبر،/ تشرين الثاني فيالمقرر انعقادها  الدولي التحادل العامة ةهيئال انعقاد
  .مباشرةالدولي الحادي والثالثين 

  التدريب وفرص القدرات بناء  - ج 

األمم مع مختلف الشرآاء، بما في ذلك مكتب (لقد تعاون االتحاد الدولي أيضًا على الصعيد اإلقليمي 
 جزءًا اآلن أصبح يذال( المتحدة لألممومرآز اللوجستيات المشترآة  تنسيق الشؤون اإلنسانية،المتحدة ل

، والغرض من هذا التعاون هو )ذلك وغير اإلنمائي، المتحدة األمم وبرنامج ،)اللوجستية عةاالجم من
فيما  اآلخرين المصلحة وأصحاب الحكومية غير والمنظمات والحكومات الوطنية الجمعيات قدرات تصعيد
 حلقات تنظيم تم وقد. الصلة ذات والصكوكاإلرشادات المعنية بالقوانين الدولية الخاصة بالكوارث ب يتعلق
  :ما يلي أجل من إقليمية عمل

 ،٢٠١٠ أبريل/ نيسانشهر  في وبانكوك ،٢٠٠٨ نوفمبر/ الثاني تشرينشهر  في آوااللمبور في :سياآ •
 ،٢٠٠٨ نوفمبر/ تشرين الثانيشهر  في أبوجا في :أفريقيا غرب •
 ،٢٠٠٩ يونيو/ حزيرانشهر  في نيروبي في :أفريقيا شرق •
 ٢٠٠٩ أغسطس/ آب شهر في سوفا في :الهادئ المحيط •
 ديسمبر/ األول آانون شهر في وواشنطن ،٢٠٠٩ سبتمبر/ أيلولشهر  في ،سيتي بنما في :نااألمريكت •

٢٠١٠، 
 ،٢٠١٠ أآتوبر/ تشرين األول شهر في بروآسل ، وفي٢٠٠٩ مايو/ أيارشهر  في فيينا في :أوروبا •
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 غسطسأ/ آب شهر فى ستاناآ وفى ،٢٠٠٩ أآتوبر/ تشرين األول شهر في ألماتي في :الوسطى آسيا •
 .٢٠١١ عام

 البحر لمنطقةإضافية،  إقليمية تدريبية عمل حلقاتلآان التخطيط جاريًا  التقرير، هذا من االنتهاء وقت في
  .فريقياأل جنوبوال آسيا وجنوب الكاريبي

 الصليب مع بالتعاون الدولي االتحاد أطلق ،٢٠١١ يناير/ آانون الثانيشهر  فيف ذلك، على عالوةو
دورة تدريبية " بعنوانسنوية أول دورة تدريبية  نمرآيةاالد الطوارئ إدارة وآالةو نمرآياالد األحمر

تلك الدورة  جمعتوقد . وآان ذلك في آوجي بالدانمرك" قصيرة حول القوانين الخاصة بالكوارث
 على واسعة عامة نظرة لقاءإل العالم أنحاء شتى من الوطنية والجمعيات الحكومات ممثلي آبار قصيرةال

 لمواجهة الدولي والتعاون ية فيما يتعلق بأعمال المواجهة على الصعيد المحلي،نوالقانالقضايا القوانين و
 .الكوارث مخاطر من والحد الكوارث

من خالل اإلنترنت،  ًاتدريبي ًانموذج الدولي االتحاد أطلقفقد  ،٢٠١٠ ديسمبر/ آانون األول شهر فيأما 
 لمحةقدم هذا النموذج ي واأللغاز،ومن خالل الحوار التفاعلي . بشأن القوانين الدولية الخاصة بالكوارث

 آما. الكوارث الدولية في حاالت غاثةاإل عمليات في شيوعًا األآثر القانونية المشاآل بعض عن عامة
اإلرشادات المعنية بالقوانين الدولية  ذلك في بما المجال، هذا في القائمةالدولية  عرافواأل القوانين عرضي

يرجى استخدام الرابط ( للجمهور ومفتوحةوتلك النماذج التدريبية متاحة بالمجان . الخاصة بالكوارث
. والفرنسيةالروسية والعربية و واإلنكليزيةغات اإلسبانية لمتوافرة بال وهي، )www.ifrc.org/idrl: التالي

  .شخص ١٫٠٠٠أآثر من اإللكتروني الموقع هذا  قاموا بزيارةن يبلغ إجمالي عدد الذ اآلن، حتىو

  الحصر -٧

إرشادات القوانين الدولية الخاصة  بشأنمنتصف المدة  فيالمرحلي لالتحاد الدولي  تقريرالوردت في 
، ويمكننا القول بأن )٢٠٠٩االتحاد الدولي (الكثير من النقاط التي ما زالت منطبقة حتى اليوم  بالكوارث

 قدالثالثين  الدولي المؤتمر في واشارآ منم العديدتلك اإلرشادات ما زالت حاضرة في األذهان، وأن 
 الذي العمل من ثيرالك هناك يزال الف ذلك، ومع. هم في هذا الصددالتزام لمتابعة جادة خطوات وااتخذ
  .به القيام يتعين

  والدمج عميمالت  - أ 

 مواجهةمن أجل ال القانوني التأهب مسألة تعميمما يتصل بفيملحوظًا  تقدمًا نشهدأننا  مشجع،الشيء ال
ثمة منظمة إقليمية أو شبه  قارة، آل فيف. والعالمي اإلقليمي الصعيدين على سيما وال للكوارث، الدولية

المعنية بالقوانين الدولية الخاصة  رشاداتاإل من االستفادة وبدأتتبنت القضية،  قدإقليمية واحدة على األقل 
 مثلمفعلة، الوقد استلهم البعض هذه اإلرشادات في دراسة تحديث المعاهدات القديمة أو غير . بالكوارث
 سهيلوت تنظيمفي  العربي التعاون واتفاق، الكوارث حاالت في مساعدةال لتسهيل األمريكية البلدان اتفاقية
 دليل مثل تكميلية، أدوات تطويرآما اعتمدت منظمات أخرى على تلك اإلرشادات في . اإلغاثة عمليات

للوقاية من الكوارث واإلغاثة في حاالت الطوارئ،  عمليات المساعدة المتبادلة الصادر عن لجنة األنديز
 الموحدة التشغيل وإجراءاتبدعم الجمعية الوطنية المضيفة، المعنية االتحاد األوروبي ومشروع إرشادات 
  .أمم آسياالصادرة عن رابطة 

 غرضذات  ةيسياس بيانات الدولية الحكومية المنظمات أصدرت قدف واإلقليمي، العالمي الصعيدين علىو
 إقناع في القانوني تأهبذات فائدة آبيرة للمؤازرين المحليين المعنيين بال تكون أن يمكن، لعملل وخطط
 األمريكتينومن المبادرات المشجعة على وجه الخصوص تلك التي في . القضية هذه أهميةب مزمالئه
 في نوقشت التي القضاياب، تتصل لدولل مفصلةاستقصائية  مسوحات تطوير، من أجل آسيا شرق وجنوب
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 الدول من دولة لكل أخرى فرصة يخلق إرشادات القوانين الدولية الخاصة بالكوارث، حيث إن ذلك
  .تحتاج المعالجة إجرائية أو قانونية ثغرات أي هالدي آانت إذا ما في للنظر المشارآة

كما آانت ف ،٢٠٠٧ عام الدولي االتحادالتي أجراها  المكتبية الدراسةوفقًا لمالحظة  أخرى، ناحيةومن 
في حاالت الكوارث التي وقعت في  التي تقوم بعمليات المواجهةالدولية زيادة في حجم الجهات هناك 

بالنسبة لبعضها واضحة التفاصيل دائمة ليست هي زيادة في الحلول، و أيضًااآلونة األخيرة، آانت هناك 
 االتفاقات أو /و المنظمات معالثالثين،  الدولي ؤتمرالم منذ االتجاه هذا استمر وقد. بشكل جيد ًابعض

 العالمية الكيانات تلك معفيما بينها أو  تداخلت قد يتال يةوالتنسيق يةالتنظيم األدوار تحدد التي اإلقليمية
 لصليبحرآة ا ذلك في بما( الحكومي غير القطاع يزال الف ذلك، على عالوةو). ٢٠١١ ،وفولي هافر(

 والترتيبات االتفاقات معظم في ضعيفًا تمثيًال ممثًال )الحكومية غير والمنظمات األحمر والهالل األحمر
حاجات  لتلبية لمتاحةا الدولية المساعدات من ومتزايدة آبيرة نسبة تمثل أنها من الرغم على اإلقليمية،

ارث ومواجهة المعني بإدارة الكو)  آسيان(فاتفاق رابطة أمم جنوب شرق آسيا . ضررةالمت مجتمعاتال
 غير القطاع دور واٍف بشكل تعالج التي حاليًاالمفعلة  الوحيدة اإلقليمية المعاهدةحاالت الطوارئ، هو 

عمليات  في شطةاالن األخرى اإلقليمية المنظمات من قليل عدد، مع وجود الكوارث عمليات في الحكومي
  .القطاع هذا في واسعةال مشارآةال عيشجبت، قامت التخطيطالممارسة أو 

 في التعاون لتحسين ،واإلقليمي العالميعلى الصعيدين  العديدة الجهود من الرغم علىف ذلك، على وعالوة
آخذة في التزايد  أنها يبدو التي" الثقة فجوة" بشأن اإلنساني المجتمع في متزايد قلقفثمة  الكوارث، حاالت
فيما يتعلق  المتزايدة التحديات ضوء فيو). ٢٠١١ وهامر، هارفي( الدولية اإلغاثةبعمليات  صليت فيما
 لكت طلب في ترددت الكوارث من المتضررة الدول بعض في السلطات آانت الدولية، المساعدات إدارةب

 في اإلنسانيفي المجال  المتحدة األمم تقودها التي اإلصالحاتتؤدي  أن المأمول من آانو. المساعدة
فيه مشارآة نشطة،  الدولي االتحاد، الذي يشارك قطاعيةال" الجماعات" نظام ذلك في بمااآلونة األخيرة، 
بما يمكن  المحلية لسلطاتا وإنما أيضًا إلى إمداد الوآاالت، بين األفقي التنسيق تحسينليس فقط إلى 

بيد أنه من المؤسف أن . دولية التي تقوم بعمليات المواجهةلالجهات ا مع للتفاعل"  نافذة واحدة"اعتباره 
فعالية ذلك اإلمداد للسلطات المحلية ما  أنجماعات، تشير إلى ال نظامات التي جرت مؤخرًا لستعراضالا

  .)٢٠١٠س، ستييت(زال دون مستوى التوقعات 

، ومكتب األمم والتعاون للتنمية السويسرية الوآالةمع  الدولي االتحاد ركتشاونظرًا لهذه التحديات، فقد 
 الدول بين حوار عملية إطالقفي ، طوعيةتال للوآاالت الدولي والمجلس اإلنسانية، الشؤون تنسيقالمتحدة ل
 معالعديدة  واإلقليمية العالمية اآللياتتفاعل  طرق وتحسين توطيد آيفية الستكشاف اإلنسانية والوآاالت

 الشراآة تعزيز حولدولي  حوار" هي العملية هذه في األولى الخطوةو .الكوارث إلدارة الوطنية النظم
 في جنيف في هعقدالمزمع  ،"الدوليالدعم و الوطني الدعم الجسور بين مد: بمواجهة الكوارث ما يتصلفي

مسألة القوانين بشأن  للمداوالت مفيدة نتائجهتكون  أن واألمل معقود ،٢٠١١ أآتوبر/ األول تشرينشهر 
  .الدولي المؤتمر فيالدولية الخاصة بالكوارث 

 تعالج عالمية معاهدةبوجود  االهتمام فيقد تسهم  الدولي القانون لجنة جهود فإن الطويل، المدى علىو
في  زيادةتحقيق من أجل  المفيد من يكونه اإلمكانية، سهذ ضوء فيو. أو آلها القضايا هذهًا من بعض

 ،الكوارث إدارة مجال فيوالخبراء الحكوميين  ،الوآاالت اإلنسانيةخالل  ، أن يتم توفيرها منالمدخالت
إسداء  جانبه منسيواصل االتحاد الدولي و. القانونية اللجنة خبراء مساعدة، وذلك لاإلقليمية والمنظمات

وما لم يستمر النمو والتوسع في . قدمعلى ما تحرزه اللجنة من ت أعضائه وإطالع اآلراءالنصح وإبداء 
 خيار إعادة النظر في، فسيتعين واإلقليمي القطري المستوى على جهود السنوات القادمة فيما يتم بذله من

  .الدولي المؤتمر في المشارآين قبل من المعاهدة هذه تعزيز
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  التنفيذ   - ب 

ستظل  الدولالتي تتخذها فرادى  اإلجراءات فإن، قليميةاإل أو عالميةال طرتطور األ آيفية عن النظر بغض
 ًامحور نهاآو سبب هو هذاو. واردةال الدولية اإلغاثة وتنظيم تسهيل فعالية ضمان في الحاسم العامل تشكل
  .بالكوارث بالنسبة للقوانين الدولية الخاصة ًارئيسي

 االتحادالثالثين، فإن  الدولي المؤتمر انعقاد منذ المنقضية األربع السنوات فيف أعاله، موضح هو آماو
أو ( على تعتمد جديدة إجراءات أو لوائح وأ قوانين اعتمدتقد حتى اآلن  بلدان تسعأن هناك  رفعي الدولي

 نوعشراإلرشادات المعنية بالقوانين الدولية الخاصة بالكوارث، بينما هناك  توصيات بعض) تتسق مع
أو /وما يقدمه االتحاد الدولي  إلى باإلضافةو. في هذا الصدد صياغاتتنشط في دراسة دولة أخرى 

، لم تسفر خرمستفيض آ قانوني استعراض ١١ فيفقد شارآوا  البلدان، لكإلى ت دعممن جمعيات وطنية 
  .ما هو قائم منها تعديل أو جديدةأو قوانين  جراءاتإل صياغة عن اآلن حتى توصياتها

  نباج إلى( وطنية جمعية ١٧٩و دولة ١٦٧ لعدد مشتركال لتزاماال ضوء في بيد أنه ،طيبة بدايةوتلك 
فما زال بإمكان العالم فعل  السابق، الدولي المؤتمر في )للصليب األحمر الدولية واللجنة الدولي االتحاد
 من الحدحول  هيوغو عمل إطار اعتماد على سنوات ستمرور  بعدف ، المقارنة سبيل وعلى. األفضل
 القوانينمن  ١٣من تحديد االستراتيجية الدولية لألمم المتحدة للحد من الكوارث، تمكنت  الكوارث، مخاطر
 عنباإلفادة  دولة ٤٨، فضًال عن قيام الكوارث مخاطر من الحد على الضوء تسلطالتي  الجديدة الوطنية

االستراتيجية (ها إجراءاتإدراجها للحد من مخاطر الكوارث بشكل أو بآخر في قوانينها أو سياساتها أو 
  ).٢٠١١و زودرو  وسا؛ ل٢٠١١الدولية لألمم المتحدة للحد من الكوارث، 

 أن الواضح فمن ذلك، ومع. الصدد هذا في ًامفيد الجديد النموذجي القانونواألمل معقود على أن يكون 
األمر سيستلزم مزيدًا من النشر والترويج خالل السنوات المقبلة لإلرشادات المعنية بالقوانين الدولية 

في حاالت الكوارث تحقيق مساعدة  ضمانبشأن  ٤ القرار أهداف لبيةت لضمانوذلك الخاصة بالكوارث، 
  .فعالية وأفضل تنسيقًاة وسرعر أآث

  وشرآائه األحمر الهاللو األحمر الصليب دور  - ج 

إذ . الماضية األربع السنوات مدى على الصدد هذا في الدول مساعدةعلى  الوطنية الجمعيات قدرة نمت قدل
القوانين الدولية الخاصة بالكوارث، بينما قدمت  بشأن ًاتدريب الوطنية الجمعيات ممثلي من مئات تلقى

 تعزيزمجال  في التاريخية اتجربتهواعتمادًا على . الحكوماته والدعم المشورةجمعيات أخرى عديدة 
 فيمع المؤازرين فقد عملت الجمعيات الوطنية  مساعدة،آجهات  ودورها ،اإلنساني الدولي القانون
  .للكوارث القانوني التأهب لتعزيز احكوماته

 وبناء ،التقنية المشورة تقديم خالل من، وذلك ًامحفِّز ًاإلى لعب دور جانبه منقد سعى االتحاد الدولي و
 الجهات من عددالذي قدمه  السخي لدعما منفي هذا الصدد  استفاد وقد. ، والمناصرة، واألبحاثالقدرات
وألمانيا والدانمرك وفنلندا  سترالياأ في وطنيةال جمعياتال أو/و الحكوماتعلى وجه الخصوص و المانحة،
 وبنك عن مكتب الشؤون اإلنسانية لالتحاد األوروبي فضًال ،والنمسا والنرويجوالمملكة المتحدة  وآندا

األمم المتحدة  مكتب مثل ،عالمية رئيسية وآاالت معتزداد قوة  شراآاتمن  استفاد آما. اآلسيويالتنمية 
 من عددآذلك و العالمية، الجمارك ومنظمة اإلنمائي، المتحدة األمم برنامجو اإلنسانية، الشؤون تنسيقل

  .األآاديمية واألوساط الحكومية غير المنظمات مع تعاونه بناءآما ينشط في . اإلقليمية المنظمات
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  والتوصيات الخالصة -٨

 لتعزيز أولوية إعطاء الصعب من يكون قدف، للكوارث بالتأهب المتعلقة المسائل آافة مع الحال هو آما
آوارث آبرى  تشهد لم التي البلدان في السيماو المستقبل، في فتراضيةاال لألحداث واإلجراءات القوانين

 أن يعتقد من لكلف ذلك، ومع. الماضي في دولية مساعدةنتيجة ل آبيرة مضاعفات، أو األخيرة اآلونة في
مماثلة في  دولية مواجهة أو - ٢٠٠٤ عام الهندي المحيط تسونامي مثل ًامدمر دثًااحمطلقًا  رىي لن العالم

الماضية قد وفرت بعض األجوبة السريعة  األربع السنوات فإن - تسونامي فاجعة أعقبتلتلك التي حجمها 
التي  كبيرةال التحدياتإلى جانب  للحياة المنقذة الفوائدعلى  بوضوحقد برهن  هايتيإذ أن زلزال . قويةال

قد في اليابان  النووية لطوارئحالة ا /تسونامي /زلزال أنآما . هائلةال دوليةال مواجهةال عمليات حملتها
 ية،الخارج المساعدة تمال أنه حتى أآثر دول العالم استعدادًا ليست في غنى عن طلبحعلى ا تبرهن
 في، فقد أثبتت آوارث أخرى عديدة وبالمثل. رةيوفالعروض ال إدارة فيالماثلة تحديات ال ليست بعيدة عنو

  .متأهبة نفسها جعل في مصلحة العالم قاطبة لديها ولجميعها أن د الخمس القارات

يعّد  كوارثفي حاالت ال الدولية المساعدة لتلقي جرائيواإل القانوني التأهب تعزيزوتجدر اإلشارة إلى أن 
 تهاوفعاليعمليات اإلغاثة في المستقبل  سرعةفي تغييرًا آبيرًا  تحدث أنها يمكن التكلفة منخفضة خطوة

 التي البداية هي الخطوة هذه أصبحت ،والحكومات الوطنية الجمعيات من العديد عمل بفضلو. تكلفتهاو
 المحافل من العديد فقد تبنت ، ذلك على وعالوة. العالم حول البلدان عشرات فيتعين االضطالع بها ي

 ألعضائها دعمال المعنية بالقوانين الدولية الخاصة بالكوارث، مقدمة رشاداتاإل رسالة واإلقليمية العالمية
  .الخاصة أنظمتها فياإلرشادات  ذهه دمج في

رات المؤتمرين الدوليين الثامن والعشرين الوال قرما آان تحقيق ذلك ليكون ممكنًا وجدير بالذآر أنه 
 من آبير قدر هناك يزال الو. هاوتشجعتطوير القوانين الدولية الخاصة بالكوارث والثالثين، التي تعزز 

 المؤتمريظل  أنيعقد األمل على  الدولي االتحاد فإن ولذلك ،في هذا الصدد به القيام يتعين الذي العمل
  .الطويل المدى علىمنخرطًا في هذه القضية  الدولي

  :بها للعمل التالية وصياتالت الدولي االتحاديقدم المضي قدمًا، من أجل و

بالقوانين الدولية الخاصة بالكوارث،  يةمعرفقاعدة  بناء آافة الوطنية والجمعيات لدولينبغي ل •
 .وشرآائه الدولي االتحاد طورها التي التعلموأدوات  فرص من االقتضاء، حسب واالستفادة

 الكوارث من مرتفعة مخاطر واجهت اأنه بالفعل تدرك التي تلكالسيما و – الدول من لمزيدينبغي ل •
 أجل من والمؤسسية واإلجرائية القانونية ألطرها استعراضاتإجراء  – المستقبل في الكبرى
اإلرشادات المعنية بالقوانين  ضوء في كوارثفي حاالت ال الدولية المساعدات وتنظيم تسهيل

 من ةمودعم الوطنية جمعياتها منقدمة الم مساعدةال على ًااعتمادوذلك  ،الدولية الخاصة بالكوارث
 .الدولي االتحاد

، مدعوة تلك األطر تعزيزبلديها اهتمام و ،القائمة القانونية أطرها في ثغراتالتي تجد  الدول •
 .مرجعية آأداة النموذجي قانونالمن لالستفادة 

التأهب  مسألة معاالنخراط  مواصلةل ، مدعوةواإلقليمية العالميةو المنظمات الحكومية الدولية •
 .دوليةالتنظيم ال ياتآلل الجيد التنسيق ضمان، وإلى قانونيال

 والدعوةبانخراطه في مسألة القوانين الدولية الخاصة بالكوارث،  االحتفاظ الدولي للمؤتمر ينبغي •
، وذلك من أجل للمؤتمر الدولي الثانية والثالثين ةدورالإلى ذلك التقرير ل مماثل تقرير رفع لىإ

 .في هذا الصدد المحرز لتقدما رصد
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