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كلمة �شكر وتقدير

فريق  ويضم  الكوارث.  بقانون  املتعلق  الدويل  االتحاد  برنامج  من  بتكليف  املرجعية  القامئة  هذه  إعداد  جرى 

التقرير فيكتوريا بانون من رشكة االستشارات اإلنسانية املحدودة، وراشيل ماكلويد من  املؤلفني الرئيسيني لهذا 

الصليب األحمر األسرتايل، وقام بتوفري املشورة الفنية واملراجعة التحريرية إيزابيل غرانجر، مديرة املرشوعات لدى 

االتحاد الدويل واملنسقة العاملية للمنارصة الترشيعية.

الذين قاموا باملراجعة  ونشكر أيضا األشخاص داخل حركة الصليب األحمر والهالل األحمر واملنظامت الرشيكة 

الفنية. ونشكر كل من سيسيل أبتل، لودفيج آرنوت، باسكال باوترش، خافيري كاستيالنوس، غابرييل إميري، دايفيد 

روزا،  أندريا  نورث،  روزمريي  كرومتاير،  مارتني  أوغلو،  كاديحسن  أينور  جوملي،  ستيفاين  فرانكلني،  جيف  فيرش، 

وجميعهم من االتحاد الدويل. كام نشكر إيريكا كونتي، تشيارا ميلوتيش من املفوضية األوروبية للمساعدة اإلنسانية 

والحامية املدنية؛ و أورسوال لوسيغنويل من الحكومة األملانية؛ و ريا هيداجات، فريديغوند ماشري، ماتيهاس رينج، 

جوليان توست من الجمعية األملانية للتعاون الدويل؛ و مرييام بودغن من اللجنة الدولية للصليب األحمر؛ و آنا 

فيلال ماركينا من الصليب األحمر الفلبيني؛ و إيزابيل ثافيليني من صندوق األمم املتحدة للسكان؛ وسارة كيولتزو 

من مكتب األمم املتحدة لخدمات املشاريع.

كام يود االتحاد الدويل أن يشكر وينوه بالدعم املايل الذي قدمه من أجل إنجاز هذا املرشوع كل من الصليب 

األحمر األسرتايل ووزارة الشؤون الخارجية والتجارة األسرتالية ووزارة أملانيا االتحادية للتعاون االقتصادي والتنمية 

والصليب األحمر الهولندي والصليب األحمر الرنويجي ووزارة الخارجية الرنويجية.

للكوارث  والتأهب  القانون  حول  العاملي  التوليفي  التقرير  يف  ساهموا  الذين  أولئك  إىل  أيضاً  الفضل  ويرجع 

ومواجهتها، الذي تستند إليه هذه القامئة املرجعية. ونقدم كل التقدير لهؤالء األفراد يف ذلك التقرير.
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االخت�شارات باالإجنليزية ومقابلها العربي

ADBAsian Development Bankمرصف التنمية الآسيوي

دارة الكوارث والطوارئ CDEMA Caribbean Disaster and Emergencyالوكالة الكاريبية لإ
Management Agency

ي
CSOCivil Society Organizationمنظمة مجتمع مد�ن

DLPDisaster Law Programmeبرنامج قانون الكوارث

DPRDisaster preparedness and responseالتأهب للكوارث ومواجهتها

DRMDisaster risk managementإدارة مخاطر الكوارث

DRRDisaster risk reductionالحد من مخاطر الكوارث

EWSEarly warning systemنظام إنذار مبكر

FbAForecast-based actionالعمل القائم عىل التنبؤ

FbF Forecast-based financeالتمويل القائم عىل التنبؤ

GIZ Deutsche Gesellschaft für Internationaleالجمعية الألمانية للتعاون الدولي
Zusammenarbeit

HLPHousing, land and property rightsحقوق السكن والأرض والملكية

ن الوكالت كة ب�ي IASCInter-Agency Standing Committeeاللجنة الدائمة المش�ت

ICRCInternational Committee of the Red Crossاللجنة الدولية للصليب الأحمر

IDRLInternational Disaster Response Lawالقانون الدولي لمواجهة الكوارث

 التحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر 
والهالل الأحمر

IFRC International Federation of Red Cross 
and Red Crescent Societies

ISOInternational Standards Organizationالمنظمة الدولية للمعاي�ي

ار المناخ ن ضد أ�ن MCIIMunich Climate Insurance Initiativeمبادرة ميونيخ للتأم�ي

ة الطمث MHMMenstrual hygiene managementإدارة النظافة الصحية أثناء ف�ت

MHPSSMental health and psychosocial supportالصحة العقلية والدعم النفسي الجتماعي

SGBVSexual and gender-based violenceالعنف الجنسي والعنف القائم عىل النوع الجتماعي

SoDState of Disasterحالة الكوارث

SoEState of Emergencyحالة الطوارئ

UASUnmanned Aircraft Systemsنُظم الطائرات غ�ي المأهولة

ن والمنفصلون عن ذويهم UASCUnaccompanied and separated childrenالأطفال غ�ي المصحوب�ي

UAVUnmanned Aerial Vehicleمركبه جوية غ�ي مأهولة

ي
نما�أ UNDPUnited Nations Development Programبرنامج الأمم المتحدة الإ

UNFPAUnited Nations Population Fundصندوق الأمم المتحدة للسكان

UNOPSUnited Nations Office for Project Servicesمكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع

 معهد جامعة الأمم المتحدة للبيئة 
ي والأمن الب�ش

UNU-EHS United Nations University – Institute for
Environment and Human Security

USUnited Statesالوليات المتحدة الأمريكية

يبة القيمة المضافة VATValue Added Tax�ن

WBWorld Bankالبنك الدولي

WHO World Health Organizationمنظمه الصحة العالمية
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األطفال، مصطلح يشري إىل األشخاص الذين تقل أعامرهم عن 18 سنة. وتشمل هذه الفئة الرضع )األطفال حتى 
سن سنة واحدة( واملراهقني )األشخاص الذين ترتاوح أعامرهم بني 10 سنوات و18 سنة(.1

حامية الطفل، مصطلح يشري إىل ‘منع اإليذاء واإلهامل واالستغالل والعنف ضد األطفال والتصدي له’.2 وبالتايل، 

فإن مصطلح ‘حامية الطفل’ ال يشري إىل حامية جميع حقوق الطفل، وإمنا يشري بدالً من ذلك إىل مجموعه فرعية 
من هذه الحقوق.3

الكارثة، مصطلح يشري إىل ‘اختالل خطري يف أداء املجتمع املحيل أو املجتمع عىل أي نطاق بسبب وقوع أحداث 

خطرة تتفاعل مع ظروف التعرض للظواهر والتأثر بها والقدرة عىل مواجهتها، مام يؤدي إىل واحدة أو أكرث من 
الخسائر والتأثريات التالية: البرشية أو املادية أو االقتصادية أو البيئية’.4

باالستجابة  املعنية  الحكومات واملنظامت  التي طورتها  ‘املعارف والقدرات  إىل  للكوارث، مصطلح يشري  التأهب 

والتعايف واملجتمعات املحلية واألفراد للتنبؤ بالكوارث املحتملة أو الوشيكة أو الحالية بفعالية ومواجهتها والتعايف 
من آثارها’.5

أنشطة التأهب للكوارث ومواجهتها،6 مصطلح جامع ألي مرافق أو خدمات أو عمليات أو توزيعات أو موارد 

م لغرض التأهب للكوارث و/أو مواجهتها. ويشري مصطلح  أو تدريب أو توعية أو معلومات ُيضطلع بها أو ُتقدَّ

مة لعموم الناس وليس تحديداً من أجل واحدة  »األنشطة املعتادة للتأهب للكوارث ومواجهتها’ إىل األنشطة امُلصمَّ

أو أكرث من الفئات الضعيفة التي ترد مناقشتها يف الفصل التاسع.

يف  املشاركة  الفاعلة  الجهات  لجميع  جامع  مصطلح  ومواجهتها،  للكوارث  التأهب  مجال  يف  الفاعلة  الجهات 

والجهات  الحكومية  وغري  الحكومية  الفاعلة  الجهات  ذلك  يف  مبا  ومواجهتها،  للكوارث  التأهب  أنشطة  توفري 

الفاعلة املحلية واألجنبية والدولية. وتشمل الجهات الفاعلة يف مجال التأهب للكوارث ومواجهتها )عىل سبيل 

والجيش  واإلسكان(  الصحة  )مثل  القطاعية  والوكاالت  الكوارث  إلدارة  الحكومية  املؤسسات  الحرص(  ال  املثال 

والهالل  األحمر  للصليب  الوطنية  والجمعيات  املدين،  املجتمع  ومنظامت  املتحدة  األمم  وكيانات  والرشطة 

الحكومية  والهيئات  البحثية  أو  األكادميية  واملؤسسات  الخاص  القطاع  الوطنية(، وهيئات  )الجمعيات  األحمر 

األجنبية.

مواجهة الكوارث، مصطلح يشري إىل ‘اإلجراءات املتخذة قبل وقوع الكارثة مبارشة أو خاللها أو فور وقوعها من 

أجل إنقاذ األرواح والحد من آثارها الصحية وضامن السالمة العامة وتلبية االحتياجات املعيشية األساسية للسكان 
املترضرين’.7

املساعدة يف مجال مأوى الطوارئ، مصطلح جامع ألي أنشطة ترمي إىل مساعدة املترضرين من الكوارث عىل 

الحصول عىل مأوى آمن وكريم يف أعقاب الكارثة مبارشة. ويشمل ذلك توفري املنح النقدية واألدوات واملواد والدعم 

الفني من أجل عمليات اإلصالح أو التعمري. كام يشمل الوصول إىل مراكز اإلجالء واملساعدة عىل تسديد نفقات 

اإليجار وبرامج األرس املضيفة.

اإلجالء، هو نقل الناس واألصول مؤقتاً إىل أماكن أكرث أماناً قبل وقوع حدث خطر أو خالله أو بعده، وذلك بغرض 

حاميتهم. وتشري خطط اإلجالء إىل الرتتيبات املوضوعة مسبقاً للتمكني من نقل األشخاص واألصول بصفة مؤقتة 

إىل أماكن أكرث أماناً قبل وقوع حدث خطر أو خالله أو بعده. وقد تشمل خطط اإلجالء خططاً لعودة الذين جرى 
إجالؤهم وخيارات إيواؤهم.8
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ميكن  الذي  املبكر  العمل  أجل  من  اإلنساين  التمويل  عىل  الحصول  من  ن  مُيكِّ نهج  التنبؤ،  عىل  القائم  التمويل 

التأهب  أجل  من  وذلك  املخاطر،  تحليل  جانب  إىل  الجوية  باألرصاد  التنبؤ  معلومات  إىل  استناداً  به  االضطالع 

املعاناة  من  والحد  أمكن،  إن  آثارها،  ودرء  الكوارث  استباق  هو  ذلك  من  والهدف  القصوى.  املناخية  لألحداث 
والخسائر البرشية التي تسفر عنها.9

األخطار، ظاهرة خطرية أو مادة أو نشاط برشي أو ظرف قد يتسبب يف وقوع خسائر يف األرواح أو إصابات أو 

غريها من اآلثار الصحية أو تلف املمتلكات أو فقدان سبل املعيشة والخدمات أو اضطراب اجتامعي واقتصادي أو 

رضر بيئي. وُيصنَّف ذلك إىل ظواهر أخطار مناخية وبيولوجية وجيوفيزيائية وجوية، وأخطار تكنولوجية من صنع 
اإلنسان، وأخطار غري تكنولوجية من صنع اإلنسان.10

املهاجرون، مصطلح ُيقصد به ‘األشخاص الذين يغادرون ديارهم أو يفرون منها للذهاب إىل أماكن جديدة، عادة 

ما تكون يف الخارج، وذلك بحثاً عن فرص أو آفاق أفضل وأكرث أمناً. وميكن أن تكون الهجرة طوعية أو غري طوعية، 

بيد أن األمر ينطوي يف معظم األحيان عىل مجموعة من الخيارات والقيود’.11 ويشمل هذا التعريف )عىل سبيل 

املثال ال الحرص( العامل املهاجرين، واملهاجرين عدميي الجنسية، واملهاجرين الذين تعتربهم السلطات العامة غري 
نظاميني، كام يشمل الالجئني وطالبي اللجوء عىل الرغم من أنهم يشكلون فئة خاصة مبوجب القانون الدويل.12

األشخاص ذوو اإلعاقة، هم أولئك الذين يعانون من إعاقات بدنية أو عقلية أو ذهنية أو حسية طويلة األجل قد 
الة يف املجتمع عىل قدم املساواة مع اآلخرين.13 تؤدي، بفعل الحواجز املختلفة، إىل عرقلة مشاركتهم الكاملة والفعَّ

أو  األشخاص  من  مجموعات  أو  أشخاص  مبقتضاها  ُينقل  لها،  مخطط  عملية  هي  لها،  ط  امُلخطَّ التوطني  إعادة 

ر لهم فيه الظروف املواتية إلعادة بناء حياتهم. وتجري عملية  ُيبعدون عن ديارهم، ويتوطنون يف مكان جديد ُتوفَّ

ذ بغرض حامية الناس من املخاطر  ط لها تحت سلطة الدولة داخل الحدود الوطنية، وُتنفَّ إعادة التوطني امُلخطَّ
املتصلة بالكوارث والتغرّي البيئي، مبا يف ذلك آثار تغرّي املناخ.14

الحامية، مصطلح يشري إىل ‘جميع األنشطة الرامية إىل الحصول عىل االحرتام الكامل لحقوق الفرد وفقاً لنص وروح 

الدويل  والقانون  اإلنساين،  الدويل  والقانون  اإلنسان،  لحقوق  الدويل  القانون  )أي  الصلة  ذات  القانونية  الصكوك 
لالجئني’.15

األحمر  الصليب  حركة  داخل  يستخدم  مركب  مصطلح  االجتامعي،  النوع  عىل  القائم  والعنف  الجنيس  العنف 

والهالل األحمر لإلشارة إىل ظاهرتني متاميزتني ولكنهام متداخلتني: ‘1’ العنف الجنيس؛ ‘2’ العنف القائم عىل النوع 

األحمر  الصليب  بهام يف حركة  املأخوذ  التاليني  العمليني  التعريفني  املرجعية  القامئة  االجتامعي.16 وتعتمد هذه 
والهالل األحمر:17

التهديد  أو  بالقوة  أي شخص  ضد  ُترتكب  جنسية  طبيعة  ذات  ‘أعامل  إىل  يشري  مصطلح  الجنيس،  العنف   •
القهر أو  باستخدام القوة أو اإلكراه. وميكن أن يكون اإلكراه ناجاًم عن ظروف مثل الخوف من العنف أو 

االحتجاز أو القمع النفيس أو التعسف يف استعامل السلطة. وميكن أيضاً أن يكون استخدام القوة أو التهديد 

الطبيعة  ذات  األفعال  عىل  أيضاً  الجنيس  العنف  ويشتمل  آخر.  شخص  ضد  موجهاً  اإلكراه  أو  باستخدامها 

العنف  ويشمل  حقيقية.  موافقة  إبداء  عن  الشخص  عجز  أو  قرسية  بيئة  باستغالل  ترتكب  التي  الجنسية 

الجنيس، عالوة عىل ذلك، األفعال ذات الطبيعة الجنسية التي ُيضطر الشخص للمشاركة فيها بالقوة أو التهديد 

باستخدام القوة أو اإلكراه، ضد نفسه أو غريه، أو باستغالل بيئة قرسية أو عجز الشخص عن إبداء موافقة 
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حقيقية. ويشمل العنف الجنيس أفعاالً مثل االغتصاب أو االستعباد الجنيس أو اإلكراه عىل البغاء أو الحمل 
القرسي أو التعقيم القرسي’.18

العنف القائم عىل النوع االجتامعي، مصطلح يشري إىل ‘أي فعل ضار يرتتب عليه، أو يرجح أن يرتتب عليه،   •
أذى أو معاناة جسدية أو جنسية أو نفسية تلحق بامرأة أو رجل أو فتاة أو فتى عىل أساس نوعهم االجتامعي. 

وينجم العنف القائم عىل النوع االجتامعي عن عدم املساواة بني الجنسني والتعسف يف استعامل السلطة. 

املنزيل،  الجنيس، والعنف  العنف  الحرص،  املثال ال  النوع االجتامعي، عىل سبيل  القائم عىل  العنف  ويشمل 
واإلتجار، والزواج القرسي أو املبكر، واإلكراه عىل البغاء، واالستغالل الجنيس واالعتداء الجنيس’.19

األقليات الجنسية والجنسانية، مصطلح يشري إىل األشخاص من ذوي مختلف امليول الجنسية والهويات/التعبريات 
الجنسانية والخصائص الجنسية.20

األطفال غري املصحوبني واملنفصلون عن ذويهم، مصطلح مركب يشمل مجموعتني من األطفال: ‘1’ األطفال غري 

املصحوبني؛ ‘2’ األطفال املنفصلني عن ذويهم.

األطفال غري املصحوبني، هم األطفال الذين انفصلوا عن الوالدين واألقارب اآلخرين، وال يوجد شخص بالغ   •
مسؤول عن رعايتهم مبوجب القانون أو العرف.21

السابق عن  األول  املسؤول  أو عن  الوالدين  أطفال منفصلون عن كال  هم  املنفصلون عن ذويهم،  األطفال   •
رعايتهم من الناحية القانونية أو العرفية، ولكنهم ليسوا منفصلني بالرضورة عن أقارب آخرين. ولذلك ميكن أن 

يكون األطفال املنفصلون عن ذويهم مصحوبني بأفراٌد بالغون آخرون من األرسة.

الفئات الضعيفة، قد تتأثر الفئات التالية بالكوارث بشكل غري متكافئ: النساء والفتيات واألطفال، ال سيام األطفال 

واملهاجرون  اإلعاقة؛  ذوي  واألشخاص  واملسنون؛  والشباب؛  واملراهقون  ذويهم؛  عن  واملنفصلني  املصحوبني  غري 

والنازحون والالجئون؛ ومجموعات الشعوب األصلية؛ واألقليات اإلثنية والعرقية؛ واألقليات الجنسية والجنسانية. 

وإجامالً، ُيشار إىل هذه املجموعات مجتمعة مبصطلح ‘الفئات الضعيفة’، عىل الرغم من أنه قد يكون من األدق، 

حسب الظروف، وصفها بأنها ‘فئات ذات احتياجات محددة’ أو ‘معرضة للخطر’ أو ‘مستضعفة’.
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والتاأهب للكوارث ومواجهتها

1
ن بلدكم إطاراً مؤسسياً قوياً   هل توفر قوان�ي

للتأهب للكوارث ومواجهتها؟

2
الة  اتيجية فعَّ ن بلدكم تنفيذ اس�ت  هل تدعم قوان�ي

لتمويل مخاطر الكوارث؟

3
عداد خطط للطوارئ  ن بلدكم تفويضات وموارد واضحة لإ هل توفر قوان�ي

والتوعية من خالل التدريب والتعليم والتمرينات؟

4
ن  ال�ي نذار المبكر والعمل المبكر الفعَّ ن بلدكم سبل الإ  هل تي� قوان�ي

للحد من آثار الكوارث؟

5
ن بلدكم "حالت الطوارئ" و"حالت الكوارث" المكيفة  هل تحدد قوان�ي

والمتناسبة مع درجات وأنواع متباينة من المخاطر؟

6
ن بلدكم الصكوك القانونية المناسبة للتأهب للكوارث  هل توفر قوان�ي

ومواجهتها؟

7
ن  وح وإعادة التوط�ي ن ن بلدكم إطاراً شامالً لمعالجة مسألة ال�ن هل تحدد قوان�ي

الُمخطَّط لها فيما يرتبط بالكوارث؟ 

8
ي تنشأ 

ن بلدكم التداب�ي الالزمة للتصدي للمشاكل الشائعة ال�ت هل تتضمن قوان�ي
ي مجال المأوى بشأن حقوق السكن والأرض والملكية؟

ضمن سياق المساعدة �ن

9
ن بلدكم التداب�ي الالزمة لضمان إدراج الفئات الضعيفة  هل تتضمن قوان�ي

ي أنشطة التأهب للكوارث ومواجهتها؟
وحمايتها �ن

10
ن بلدكم التداب�ي الالزمة لتعزيز الجودة والمساءلة ولمنع  هل تتضمن قوان�ي

ي عمليات التأهب للكوارث ومواجهتها؟
الغش والفساد �ن
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مقدمة

تسبب الكوارث خسائر ومعاناة إنسانية بالغة. ففي عام 2018 وحده، ُسّجلت يف قاعدة البيانات الدولية للكوارث 
315 كارثة جيوفيزيائية ومناخية أسفرت عن وفاة 804 11 أشخاص وترضر أكرث من 68.5 مليون شخص يف جميع 
أنحاء العامل وتسببت يف حدوث خسائر اقتصادية بلغت قيمتها 131.7 مليار دوالر أمرييك.22 وعىل الرغم من التحسن 
املستمر الذي شهدته النظم املحلية للتأهب للكوارث ومواجهتها عىل مدى عقود كثرية، فال تزال البلدان تواجه العديد 

من التحديات يف إدارة اآلثار البرشية واالقتصادية للكوارث، وهي ظاهرة ُيرجح أن تتفاقم بسبب تأثري تغرّي املناخ.

وتؤدي القوانني والسياسات والرتتيبات املؤسسية دوراً حاساًم يف دعم جميع جوانب إدارة مخاطر الكوارث، مبا يف 
ذلك الحد من مخاطر الكوارث والتأهب لها ومواجهتها، فضاًل عن تيسري املساعدة الدولية حينام يتجاوز حجم 
الكارثة القدرات الوطنية الالزمة ملواجهتها. وقد ُأقّر ذلك يف الصكوك الدولية الرئيسية، مثل إطار ِسنداي للحد من 

مخاطر الكوارث خالل الفرتة 2015-2030 )إطار ِسنداي(.

وظل االتحاد الدويل يعمل جاهداً عىل مدى سنوات عديدة عىل معالجة هذه املسائل، وقد وضع عدًدا من املبادئ 
التوجيهية واألدوات الهامة لتعزيز إملام متخذي القرارات باملعايري واألطر القانونية الدولية وتحسني الترشيعات 
ال. ومن بني  املحلية وإزالة الحواجز القانونية التي قد تعرتض سبل الحد من املخاطر وإدارة الكوارث بشكل فعَّ

أهم هذه املبادئ التوجيهية واألدوات ما ييل:

يل يف حاالت الكوارث عىل الصعيد املحيل  إرشادات تسهيل وتنظيم املساعدات الدولية لإلغاثة واالنتعاش األوَّ  •
)إرشادات القانون الدويل ملواجهة الكوارث(

يل يف حاالت الكوارث  القانون النموذجي املتعلق بتسهيل وتنظيم املساعدات الدولية لإلغاثة واالنتعاش األوَّ  •
)جرى إعداده باالشرتاك مع االتحاد الربملاين الدويل ومكتب األمم املتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية( واملرسوم 

النموذجي لحاالت الطوارئ )جرى إعداده باالشرتاك مع مكتب األمم املتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية(

يل يف حاالت الكوارث )قامئة  القامئة املرجعية حول تسهيل وتنظيم املساعدات الدولية لإلغاثة واالنتعاش األوَّ  •
القانون الدويل املرجعية ملواجهة الكوارث(

القانون والحد من مخاطر الكوارث )أُعد  القانون والحد من مخاطر الكوارث ودليل  القامئة املرجعية حول   •
كالهام باالشرتاك مع برنامج األمم املتحدة اإلمنايئ(.

وعقب ورود طلبات عديدة من الجمعيات الوطنية للصليب األحمر والهالل األحمر )الجمعيات الوطنية(، رشع 
)قامئة  ومواجهتها  للكوارث  والتأهب  القانون  قامئة مرجعية حول  لوضع  املرشوع  تنفيذ هذا  الدويل يف  االتحاد 
مرجعية للتأهب للكوارث ومواجهتها( ملساندة الحكومات والجمعيات الوطنية واألطراف املعنية األخرى بالدعم 
الفني من أجل تعزيز القوانني املتعلقة بالتأهب للكوارث ومواجهتها، وهي قوانني مل تتناولها األدوات السابقة. 

ويراد إجراء بحوث بخصوص موضوع التعايف يف املستقبل، لذا فلم ُيدرج يف هذا التقرير.

وُتدّعم هذه القامئة املرجعية بتقرير توليفي عاملي حول القانون والتأهب للكوارث ومواجهتها )التقرير التوليفي( 
يوفر األساس القانوين املفصل ويقدم أمثلة عملية تشكل أساس األسئلة التي تتضمنها القامئة املرجعية. ويسرتشد 

التقرير التوليفي باإلسهامني املحددين التاليني:

التأهب  مسألة  من  يتجزأ  ال  جزءاً  تشكل  مواضيع  بعرشة  املتعلقة  املؤلفات  استعراض  املؤلفات:  استعراض   •
للكوارث ومواجهتها، وهي تحدد وتصف بإيجاز املوارد الرئيسية لكل موضوع، مبا يف ذلك املواد القانونية الدولية، 

والكتب واملقاالت األكادميية، والتقارير ودراسات الحالة، واملبادئ التوجيهية واملعايري والتوصيات املوجودة؛ 

االستعراضات املكتبية: إجراء استعراضات مكتبية للقوانني املحلية ذات الصلة بالتأهب للكوارث ومواجهتها   •
الكوارث  الجغرافية ومن مخاطر  املناطق  واسعة من  تعكس طائفة  التي  البلدان23  عينة تشمل 20 من  يف 

ومستويات التنمية البرشية.

.www.ifrc.org/dl وسُينرش قريباً التقرير التوليفي واستعراض املؤلفات عىل املوقع الشبيك لربنامج قانون الكوارث

https://www.ifrc.org/ar/what-we-do/disaster-law/about-disaster-law/international-disaster-response-laws-rules-and-principles/idrl-guidelines/
https://www.ifrc.org/ar/what-we-do/disaster-law/about-disaster-law/international-disaster-response-laws-rules-and-principles/-------/
https://media.ifrc.org/ifrc/document/model-emergency-decree-facilitation-regulation-international-disaster-relief-initial-recovery-assistance/
https://media.ifrc.org/ifrc/document/model-emergency-decree-facilitation-regulation-international-disaster-relief-initial-recovery-assistance/
https://media.ifrc.org/ifrc/document/checklist-facilitation-regulation-international-disaster-relief-initial-recovery-assistance/
https://www.ifrc.org/Global/Photos/Secretariat/201511/Handbook%20on%20law%20and%20DRR%20LR.pdf
https://www.ifrc.org/Global/Publications/IDRL/Publications/The%20Checklist%20on%20law%20and%20DRR%20Oct2015%20EN%20v4.pdf
http://www.ifrc.org/dl
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الغرض من القامئة املرجعية

تقدم القامئة املرجعية حول القانون والتأهب للكوارث ومواجهتها قامئة مرتبة حسب األولويات وتتضمن عرشة 

الجمعيات  مثل  تدعمهم،  التي  والجهات  املنفذون  واملوظفون  املرّشعون  فيها  ينظر  بأن  يوىص  رئيسية  أسئلة 

الوطنية، بغية ضامن أن توفر القوانني التي وضعوها أفضل دعم ممكن يف مجال التأهب للكوارث ومواجهتها. 

وهي ال تغطي قوانني إدارة مخاطر الكوارث املخصصة فحسب، بل تغطي أيضاً القوانني واللوائح القطاعية األخرى 

التي تكتيس أهمية بالغة يف إدارة الوظائف األساسية من قبيل الرتتيبات املؤسسية عىل نطاق مختلف مستويات 

الحكومة، والشؤون املالية وإدارة املوارد، والتسهيالت والحامية القانونية.

وتهدف هذه القامئة املرجعية، عىل وجه التحديد، إىل تحقيق ما ييل:

إضفاء الوضوح عىل عدد من املسائل الترشيعية الرئيسية التي تؤثر يف حسن توقيت أنشطة التأهب للكوارث   •
ومواجهتها وعىل فعالية هذه األنشطة؛

العمل كأداة تقييم لتوجيه عملية استعراض القوانني والسياسات عىل املستويني الوطني واملحيل لتعزيز عملية   •
التأهب للكوارث ومواجهتها؛

تقديم توجيهات بشأن سبل تحسني األطر القانونية والسياساتية الوطنية ومواءمتها مع املعايري الدولية القامئة،   •
مبا يف ذلك إطار ِسنداي.

ومن املهم إدراك أن هذه القامئة املرجعية ليست حرصية، وأن هناك تباينات كثرية قامئة يف هيكل األطر القانونية 

والسياسية بني مختلف البلدان، كام أن هذه القامئة املرجعية ليست إلزامية فيام يتعلق بطبيعة التعديالت أو 

اإلصالحات املطلوبة ولكنها تربز بعض القضايا الترشيعية التي يتعني معالجتها. 

وعىل وجه الخصوص، فإن ما تتضمنه القامئة املرجعية من أسئلة وتوصيات بشأن ما ينبغي إدراجه يف »القانون« 

ال تشري بالرضورة إىل قانون واحد، بل إىل أي ترشيع ُمطبق )أي اإلطار القانوين املختص ككل(. وسيشمل ذلك يف 

كثري من األحيان الترشيعات عىل الصعيد دون الوطني )أي عىل صعيد الواليات أو املقاطعات(، ال سيام يف الدول 

االتحادية، حيث يجوز أن تقترص عىل هذا املستوى دون الوطني السلطات الهامة ذات الصلة بالتأهب للكوارث 

ومواجهتها. وباإلضافة إىل ذلك، ورهناً بالسياق القطري واألعراف القانونية، فقد يكون من األنسب إدراج بعض 

التوصيات املتعلقة مبوضوع معني يف السياسات أو اإلجراءات أو الخطط بدالً من القانون. وقد حملت األسئلة 

الواردة أدناه بعض االقرتاحات حول املجاالت التي يغلب أن تكون أكرث تحديداً لألدوات القانونية بدالً من األدوات 

السياسية، ولكن ينبغي التحقق منها يف ضوء السياق الوطني.

كام تقدم هذه القامئة املرجعية اقرتاحات بشأن الصكوك القطاعية األوسع التي ينبغي اعتبارها جزءاً من عملية 

االستعراض، وهي تشري إىل األقسام ذات الصلة من التقرير التوليفي حيث تقدم توصيات إضافية وأدوات ومراجع 

مفيدة.

كيفية ا�شتخدام القائمة املرجعية وتوقيت هذا اال�شتخدام

تتضمن هذه القامئة املرجعية حول القانون والتأهب للكوارث ومواجهتها اعتبارات وتوصيات ذات صلة بجميع 

الجهات الفاعلة يف مجال التأهب للكوارث ومواجهتها ميكن استخدامها بطرق عدة، عىل النحو التايل: 

والخطط  والسياسات  القوانني  وتعزيز  الستعراض  الداعمني  واملنظامت  واألفراد  الوطنية  السلطات  قبل  من   •
واإلجراءات الوطنية ذات الصلة التي تتعلق بالتأهب للكوارث ومواجهتها عىل املستوى املحيل. 
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يف إطار التخطيط للتأهب، أو متارين املحاكاة، أو إلعالم العمليات بالعقبات القانونية التي قد تواجهها.   •
السلطات  أو  الحكومات  املجال، سواء من طرف  واملشاورات يف هذا  املناقشات  لتوجيه  بذاته  قائم  كمنتج   •

املحلية أو الجمعيات الوطنية أو الجهات الفاعلة املحلية والدولية. 

وعىل نحو أكرث تحديداً، ستساعد القامئة املرجعية البلدان عىل تحديد ما ييل:

 مواطن القوة
 والثغرات القائمة

ي
طار القانو�ن ي الإ

�ن

 ما إذا كانت هناك
حاجة إل المزيد من 

ن عىل ن�ش أو تنفيذ  ك�ي ال�ت
يعات القائمة الت�ش

 ما إذا كانت هناك
 حاجة إل صياغة

يعات  الت�ش
أو تنقيحها

وينبغي تكييف منهجية استخدام القامئة املرجعية حول القانون والتأهب للكوارث ومواجهتها وفقاً لسياق كل 

بلد وإطاره الدستوري واحتياجاته. وعىل الرغم من إمكانية رشوع فرد واحد أو مؤسسة واحدة يف العملية، فإن 

اإلجابة الشاملة عن األسئلة الواردة يف القامئة املرجعية تتطلب تحلياًل مستفيضاً وعملية استشارية تضم مجموعة 

من الجهات املعنية. ويف بعض الحاالت، قد تختار اآلليات القامئة، مثل املنصات الوطنية إلدارة الكوارث أو الحد 

من املخاطر أو تغري املناخ، إجراء هذه االستعراض، مام يسمح ملختلف األعضاء باملشاركة يف البحوث والتحليل. 

القامئة  استخدام  إدراج  للكوارث ومواجهتها  للتأهب  املوجهة  والربامج  املشاريع  وأفرقة  اللجان  أيضاً  تختار  وقد 

املرجعية يف أنشطتها.

كيفية االإجابة عن اأ�شئلة القائمة املرجعية

تتألف القامئة املرجعية حول القانون والتأهب للكوارث ومواجهتها من عرشة أسئلة عامة سيسرتشد بها يف إجراء 

تحليل شامل لإلطار القانوين لبلد من البلدان يف مجال التأهب للكوارث ومواجهتها. ويقدم كل قسم عرضاً موجزاً 

لألساس املنطقي باإلضافة إىل قامئة من األسئلة اإلرشادية الفرعية وقامئة من القوانني والسياسات القطاعية املمكنة 

من أجل إدراجها يف عملية االستعراض.

ولكل سؤال من هذه األسئلة الفرعية، يويص بإجراء التحليل الثاليث الخطوات التايل:

ن  هل تتناول أحكام القوان�ي
ذات الصلة هذه المسألة 

عىل نحٍو كاٍف؟

إذا لم يكن الأمر كذلك، فهل 
هناك وثيقة غ�ي قانونية )سياسة 
اتيجية/خطة عىل سبيل  عامة/اس�ت

المثال( تتناول هذا الموضوع 
بشكل جيد بحيث تكون الأحكام 

ورية؟ القانونية غ�ي �ن

هل تنفذ الأحكام 
ي 

ذات الصلة )سواء �ن
ي السياسة 

القانون أو �ن
 العامة( تنفيذاً كافياً 

ي الممارسة العملية؟
�ن
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السياق املحيل، مبا يف ذلك  نتائج كل مسألة يف ضوء  النظر يف  العام لكل سؤال، سيتعني  التقييم  وبغية تحديد 

التي ُحّددت عن  الوطني واملحيل. وميكن اإلشارة إىل االحتياجات والثغرات الخاصة  االختالفات عىل الصعيدين 

طريق تقييم املسائل من أجل مواصلة النظر فيها.

اإجراءات املتابعة

سيكون لكل إطار قانوين يف مجال التأهب للكوارث ومواجهتها مواطن قوة ونقاط ضعف. وسيساعد استخدام 

القامئة املرجعية حول القانون والتأهب للكوارث ومواجهتها املرّشعني واملنظامت األخرى عىل استعراض قوانينها 

وتحديد املجاالت التي تحتاج فيها القوانني والسياسات إىل تحديث أو التي يتعني فيها سد الثغرات بّسن ترشيعات 

جديدة.

ولدى تحديد الثغرات ونقاط الضعف، قد يكون من املفيد النظر يف األنشطة التالية:

إجراء املزيد من البحوث يف مسائل معينة أو يف مجال من مجاالت القانون   •
إجراء مشاورات مع طائفة واسعة من الجهات املعنية، وال سيام عىل املستويات املحلية   •

إدخال تعديالت عىل القوانني والسياسات القامئة لتحسني معالجة املسائل املتعلقة بالتأهب للكوارث ومواجهتها   •
أو لضامن االتساق بني مختلف القوانني والسياسات

وضع قوانني وسياسات جديدة لسد أي فجوة من الفجوات   •

التنفيذ  النهج املقرتحة لوضعه ورصده مام يساعد عىل ضامن  وعندما يلزم ّسن ترشيع جديد، فهناك عدد من 

ال ملا ييل: الفعَّ

الوزارات  لجميع  الة  الفعَّ املشاركة  ذلك  يف  مبا  التنمية،  عملية  يف  املعنية  الجهات  من  واسعة  طائفة  إرشاك   •
ومستويات الحكومة ذات الصلة، والخرباء/املامرسني املتخصصني، ومنظامت املجتمع املدين، والقطاع الخاص 

واألفراد، من خالل عملية تشمل مشاركة النساء والشباب واألشخاص ذوي اإلعاقة والفئات الضعيفة.

وضع خطة تنفيذية تتضمن تحديد املوارد والتدريب وتنمية القدرات واملعامل األساسية واألطر الزمنية.  •
تحديد األدوار واملسؤوليات، وال سيام يف مجال رصد وتقييم التقدم املحرز لتوثيق التحديات واإلنجازات املتعلقة   •

بالتنفيذ.

االضطالع بأنشطة عىل جميع املستويات لتعزيز زيادة الوعي وتحسني تنفيذ األحكام القانونية والسياساتية   •
الجديدة والقامئة، مثل اإلحاطات اإلعالمية املفتوحة ومنتجات االتصاالت وتنظيم املناسبات.
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اأ�شئلة القائمة املرجعية

هل توفر قوانني بلدكم اإطاراً موؤ�ش�شياً قوياً للتاأهب للكوارث ومواجهتها؟  -1

ُتسند إىل كل  أن  إطار مؤسيس قوي. وينبغي  الكوارث ومواجهتها وجود  ال لجميع أخطار  الفعَّ التأهب  يقتيض 

والسبل  بها  تضطلع  التي  واملسؤوليات  األدوار  بوضوح  تبني  مهمة  ومواجهتها  للكوارث  بالتأهب  تعنى  مؤسسة 

التي ترتبط بها هذه األدوار واملسؤوليات بتلك التي تضطلع بها املؤسسات األخرى. وإذا كانت املؤسسات املعنية 

بالتأهب للكوارث ومواجهتها قامئة عىل املستوى دون الوطني، فينبغي أن مينحها القانون صالحيات وموارد كافية 

ألداء مهامتها. وكام ُذكر أعاله، فإن القانون الذي يحدد األطر ذات الصلة قد يكون عىل املستويات الوطنية أو دون 

الوطنية، أو كليهام، مبا يناسب النظام الدستوري والتقاليد الخاصة بكل بلد.

ومواجهتها.  للكوارث  التأهب  يف  ككل  والحكومة  املجتمع  أفراد  كامل  يرشك  نهجاً  القانون  يعكس  أن  وينبغي 

الحكومة، مبا يف  الصلة عىل جميع مستويات  الحكومية ذات  الفاعلة  الجهات  وينبغي له تيسري مشاركة جميع 

ذلك الوكاالت القطاعية )مثل السلطات املختصة بالصحة واإلسكان والهجرة والزراعة والتنمية( والقوات املسلحة 

ووكاالت الحامية املدنية والرشطة واملؤسسات املعنية باألرصاد الجوية ومؤسسات حقوق اإلنسان وأمناء املظامل. 

وعالوة عىل ذلك، ينبغي للقانون تيسري مشاركة جميع الجهات الفاعلة غري الحكومية ذات الصلة، مبا فيها منظامت 

املجتمع املدين والجمعيات الوطنية والقطاع الخاص وأوساط اإلعالم واملؤسسات األكادميية ومؤسسات البحوث، 

وال سيام ممثيل الفئات الضعيفة.

وعىل غرار املؤسسات الحكومية، ينبغي أن يبني القانون بوضوح األدوار واملسؤوليات التي تضطلع بها الجهات 

الفاعلة غري الحكومية التي ينبغي منحها أقىص قدر من املشاركة واملسؤولية مبا يتناسب مع مواردها وقدراتها. 

وبغية ضامن اتباع نهج منسق إزاء التأهب للكوارث ومواجهتها، ينبغي أن ُينشئ القانون آليات تنسيق تشمل 

جميع الجهات الفاعلة الحكومية وغري الحكومية ذات الصلة. وينبغي أن تجتمع هيئات التنسيق بانتظام، مبا يف 

ذلك يف األوقات التي تخلو من أي استجابة جارية. 

الضعيفة،  والفئات  االجتامعي  بالنوع  املتعلقة  الخاصة  باالحتياجات  الكوارث  مواجهة  قوانني  اإلقرار يف  وينبغي 

كام ينبغي تضمينها املبادئ اإلنسانية وحقوق اإلنسان الرئيسية ذات الصلة باألشخاص املترضرين من الكوارث. 

ويشمل ذلك أوجه حامية حقوق اإلنسان ذات الصلة )أي الحق يف الغذاء واملاء والرصف الصحي والسكن(، والحق 

واالعرتاف  ومواجهتها،  للكوارث  التأهب  أنشطة  جميع  يف  التمييز  وحظر  اإلنسانية،  املساعدة  عىل  الحصول  يف 

باالحتياجات املحددة للفئات الضعيفة.

ولإلجابة عن هذا السؤال، خذ بعني االعتبار ما ييل:

األف- االأ�شئلة الفرعية التوجيهية 

املهمة املوؤ�ش�شية  -1

هل ُينشئ القانون مؤسسات ذات مهمة واضحة للتأهب للكوارث ومواجهتها؟ أ( 

لجميع  بالتأهب  املعنية  املؤسسات  بها  تضطلع  التي  واملسؤوليات  األدوار  بوضوح  القانون  يحدد  هل  ب( 

أخطار الكوارث ومواجهتها؟

هل تشمل مهام املؤسسات املعنية بالتأهب للكوارث ومواجهتها، لدى النظر إليها مجتمعة، ما ييل: ج( 

جميع الواليات القضائية، من املستوى املحيل إىل املستوى الوطني )أفقياً ورأسياً(؛  –

جميع أنواع املخاطر، مبا فيها املخاطر البطيئة الحدوث واملخاطر املفاجئة؛  –

جميع أنواع الوظائف املتعلقة بإدارة مخاطر الكوارث )سياسة عامة، عمليات، وما إىل ذلك(؟  –
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املوؤ�ش�شات دون الوطنية  -2

هل ينشئ القانون مؤسسات للتأهب للكوارث ومواجهتها يف الواليات القضائية دون الوطنية؟ أ( 

هل مينح القانون املؤسسات دون الوطنية صالحيات وموارد كافية )أصول وموارد مالية وبرشية( لتنفيذ  ب( 

مهامها املتعلقة بالتأهب للكوارث ومواجهتها، مبا يف ذلك املوارد الالزمة لبناء القدرات؟

امل�شاركة  -3

هل ينشئ القانون كيانات أو مؤسسات ذات جهات معنية متعددة يف مجال التأهب للكوارث ومواجهتها  أ( 

مثل هيئات ومحافل ومنابر التشاور والتنسيق؟

هل ينص القانون عىل مشاركة جميع أنواع الجهات املعنية يف مؤسسات الجهات املعنية املتعددة وعىل  ب( 

إعداد السياسات واللوائح الداخلية ذات الصلة؟

هل يحدد القانون بوضوح األدوار واملسؤوليات التي تضطلع بها الجهات الفاعلة غري الحكومية واملجتمع  ج( 

املدين يف مجال التأهب للكوارث ومواجهتها؟

هل يتيح القانون للجهات الفاعلة غري الحكومية واملجتمع املدين أقىص قدر من املشاركة واملسؤولية مبا  د( 

يتامىش مع مواردها وقدراتها؟

التن�شيق  -4

هل ينشئ القانون آليات لتنسيق أنشطة التأهب للكوارث ومواجهتها؟ أ( 

هل ينص القانون عىل أن ترشك آليات التنسيق ممثلني من جميع الجهات الحكومية وغري الحكومية ذات  ب( 

الصلة؟

هل يلزم القانون هيئات التنسيق بأن تجتمع بانتظام، مبا يف ذلك مبا يف ذلك يف األوقات التي تخلو من أي  ج( 

الة؟ استجابة فعَّ

هل ُينشئ القانون آليات تنسيق لجميع أنواع الكوارث، مبا يف ذلك حاالت الطوارئ النووية والصحية؟ د( 

املبادئ واأوجه احلماية  -5

هل تنص قوانني مواجهة الكوارث عىل حامية حقوق اإلنسان ذات الصلة أو تنطوي عىل إشارة إىل ذلك؟ أ( 

هل تنص قوانني مواجهة الكوارث عىل الحق يف الحصول عىل املساعدة اإلنسانية وعىل إمدادات اإلغاثة  ب( 

األساسية أو تنطوي عىل إشارة إىل ذلك؟

التأهب  لدى  الضعيفة  للفئات  املحددة  باالحتياجات  ل  ُمفصَّ بشكل  الكوارث  مواجهة  قوانني  ُتقّر  هل  ج( 

للكوارث ومواجهتها؟

إدارة مخاطر الكوارث / إدارة حاالت الطوارئ / الحامية املدنية /   •
املساعدة اإلنسانية

حقوق اإلنسان / مناهضة التمييز / املساعدة اإلنسانية  •
حاالت الطوارئ الصحية والنووية وغريها من حاالت الطوارئ  •

باء- ا�شتعر�ض القوانني 

 وال�شيا�شات املتعلقة

مبا يلي:

التقرير التوليفي العاملي حول القانون والتأهب للكوارث ومواجهتها،   •
الفصل 1، القسم »زاي«.

جيم- اإر�شادات اأخرى
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الة  هل تدعم قوانني بلدكم تنفيذ ا�شرتاتيجية فعَّ  -2 

لتمويل خماطر الكوارث؟

الحكومات  تفتقر  ذلك،  ومع  ومواجهتها.  للكوارث  التأهب  أنشطة  لدعم  جوهرياً  الكايف رشطاً  التمويل  يشكل 

واملنظامت واملجتمعات املحلية يف الكثري من األحيان إىل املوارد الالزمة ملواجهة تزايد عدد وتواتر ونطاق الكوارث 

التي تتعرض لها. وتواجه الجهات املانحة الدولية صعوبات يف سد فجوات التمويل الكبرية، حيث يغلب تخصيص 

املوارد لالستجابة الفورية من باب األولوية عوض اتخاذ تدابري أطول أجاًل ولكن أكرث فعالية من حيث التكلفة ملنع 

وقوع الكوارث أو الحد من املخاطر الناجمة عنها.

ولالستفادة عىل أفضل وجه من املوارد املحدودة، ينبغي للحكومات وضع إسرتاتيجية شاملة لتمويل مخاطر الكوارث 

تتضمن مجموعة من التدابري املكيفة ملختلف مستويات املخاطر، مام يغطي النطاق برمته ابتداًء من الوقاية من 

الكوارث وانتهاًء بالتعايف منها، وتيرس أيضاً إمكانية االستفادة من اآلليات املالية الخارجية ملواجهة املخاطر:

التواتر، قد  قليلة  أو  النطاق  األدىن والذي قد يشمل كوارث محدودة  التكلفة/املخاطر  يتعلق مبستوى  فيام   •
تتضمن تدابري التمويل مخصصات من ميزانيات الحكومة الوطنية واملحلية، واحتياطيات الطوارئ، والصناديق 

الخاصة، وخطط التمويل الوطنية ملواجهة املخاطر؛

فيام يتعلق مبستوى التكلفة/املخاطر املتوسطة، الذي قد يشمل كوارث أوسع نطاقاً وأقل تواتراً، قد تتضمن   •
التدابري ائتامنات عاجلة وقروضاً ومنحاً من مصادر خارجية؛

ولكنها شديدة  وقوعها  احتامل  ينخفض  التي  الكوارث  مثل  املرتفعة،  التكلفة/املخاطر  يتعلق مبستوى  فيام   •
الوقع، قد تتضمن آليات التمويل الوسائل الدولية لنقل املخاطر، مثل خطط تجميع املخاطر وخطط التأمني 

اإلقليمية أو العاملية.

ومن األهمية مبكان دعم اسرتاتيجيات التمويل ضد مخاطر الكوارث بترشيعات تتيح إمكانية االستفادة من مصادر 

الة ومناسبة التوقيت مع تقديم ضامنات كافية لضامن الشفافية واملساءلة. وينبغي لواضعي  التمويل بطريقة فعَّ

القوانني والسياسات النظر أيضاً يف الطريقة التي تستطيع بها الترشيعات أن تدعم بشكل أفضل االستخدام املتزايد 

لربامج التحويالت النقدية وقسائم الرشاء يف عمليات الطوارئ، والتمويل القائم عىل التنبؤ الذي يتيح اإلفراج املبكر 

عن التمويل املتاح ألغراض االستجابة قبل وقوع الحدث، والحامية االجتامعية القامئة عىل التكيف والتي تستخدم 

برامج وآليات الحامية االجتامعية القامئة لتوجيه املساعدات املالية إىل املستضعفني قبل الكوارث وبعد وقوعها. 

وقد يتعني عىل الحكومات التي تسعى إىل االستفادة من نظم التأمني أو خطط تجميع املخاطر اإلقليمية أو الدولية 

إجراء دراسة قانونية مستفيضة مع إدخال إصالحات محتملة عىل مستوى مجموعة واسعة من املجاالت بغية 

الوفاء برشوط األهلية التي تفرضها رشكات التأمني. 

ولإلجابة عن هذا السؤال، خذ بعني االعتبار ما ييل:

األف- االأ�شئلة الفرعية التوجيهية

خم�ش�شات امليزانيات الوطنية واملحلية  -1

هل ينص القانون عىل مخصصات متويل من امليزانية السنوية لحاالت الكوارث، وإذا كان األمر كذلك، فهل  أ( 

يقيض القانون مبا ييل:

تخصيص متويل كاٍف للوفاء، عىل أقل تقدير، بالتكاليف الجارية للرتتيبات املؤسسية ومخاطر الكوارث   –

ذات املستوى املنخفض؛

تحديد صناديق مستقلة للتأهب للكوارث ومواجهتها؛  –

تخصيص متويل للحكومة املحلية )أو إلزام الحكومات املحلية بتخصيص أموال(؛  –
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تخصيص متويل يك تستخدمه املجتمعات املحلية، مبا يف ذلك مجموعة واسعة من الجامعات املعنية   –

يف املجتمع املحيل.

القانون صناديق أو احتياطيات خاصة من أجل حاالت الكوارث، مثل صناديق الطوارئ أو  هل ينشئ  ب( 

الصناديق االحتياطية، وإذا كان األمر كذلك، فهل يقيض القانون مبا ييل:

تحديد صناديق مستقلة للحد من املخاطر والتأهب لها ومواجهتها؟  –

السامح بتقديم مساهامت من مصادر خارجية؟  –

إدراج أحكام لتجديد املوارد؟  –

األموال  وإدارة  رصد  أجل  من  واضحة  ومسؤوليات  أدوار  تحدد  مؤسسية  ترتيبات  القانون  يضع  هل  ج( 

املقدمة للتأهب للكوارث ومواجهتها/إلدارة مخاطر الكوارث؟

هل ينص القانون عىل إجراءات واضحة ومبسطة من أجل التمويل القائم عىل التنبؤ أو اإلفراج الرسيع  د( 

عن األموال يف حالة وقوع كارثة من الكوارث، مبا يف ذلك يف غياب حالة الطوارئ أو حالة الكوارث؟

هل ينص القانون عىل توفري قدر كاف من الضامنات والشفافية ملكافحة سوء استخدام األموال؟ ه( 

2- متويل خماطر الكوارث على امل�شتوى الوطني

هل ينشئ القانون و/أو السياسة العامة وييرس وضع آليات تسرتشد باملخاطر من أجل متويل مخاطر  أ( 

الكوارث بحيث تدعم تكاليف التأهب للكوارث ومواجهتها/إدارة مخاطر الكوارث من خالل مجموعة من 

مصادر التمويل من القطاعني العام والخاص، مثل نظم التأمني ضد الكوارث أو إعادة التأمني ضد الكوارث 

ومخططات الحوافز الرامية إىل التخفيف من املخاطر )الرضائب، الجبايات، اإلعفاءات، اإلعانات، املنح(؟

مخاطر  متويل  يف  الضعيفة  للفئات  املحددة  باالحتياجات  العامة  السياسة  و/أو  القانون  يعرتف  هل  ب( 

الكوارث؟

3- املنح والقرو�ض واالئتمانات الدولية

هل يضع القانون و/أو السياسة العامة معايري لتلقي األموال الدولية من خالل املنح والقروض واالئتامنات  أ( 

العاجلة لدعم أنشطة إدارة مخاطر الكوارث؟

هل ييرس القانون سبل تلقي األموال الدولية من خالل ضامن وجود نظم قوية لإلدارة املالية واملساءلة  ب( 

واإلبالغ والتدقيق؟

4- متويل املخاطر على امل�شتوى الدويل

الدولية لتمويل املخاطر، مثل خطط  العامة عىل املشاركة يف الخطط  القانون و/أو السياسة  هل ينص  أ( 

تجميع املخاطر أو إعادة التأمني؟

هل يلزم القانون و/أو السياسة العامة بإجراء تحليل مستفيض للكوارث واملخاطر املالية كرشط مسبق  ب( 

للمشاركة يف خطط متويل املخاطر الدولية؟

هل ييرس القانون سبل االستفادة من الخطط الدولية لتمويل املخاطر عن طريق ضامن وجود نظم قوية  ج( 

يف مجال التأهب للكوارث ومواجهتها/إدارة مخاطر الكوارث ويف املجالني املؤسيس واملايل ومجايل املساءلة 

والتدقيق؟
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5- اأدوات اال�شتجابة املالية

هل ينص القانون و/أو السياسة العامة عىل استخدام برامج التحويالت النقدية وقسائم الرشاء وييرس  أ( 

استخدام هذه الربامج عىل نطاق جميع القطاعات ذات الصلة من أجل مساعدة املترضرين؟

هل ينص القانون و/أو السياسة العامة عىل استخدام التمويل القائم عىل التنبؤ وييرس استخدام هذا  ب( 

التمويل، مبا يف ذلك املحفزات القامئة عىل التنبؤ لإلفراج املبكر عن التمويل الالزم لالستجابة قبل وقوع 

الكوارث؟

هل ينص القانون و/أو السياسة العامة عىل تكييف برامج وآليات الحامية االجتامعية وتيسريها من أجل  ج( 

توجيه املساعدة قبل وقوع الكوارث وبعدها، ال سيام من أجل تلبية احتياجات الفئات الضعيفة؟

إدارة الكوارث / إدارة حاالت الطوارئ / الحامية املدنية / املساعدة   •
اإلنسانية

األعامل املرصفية  •
التأمني  •

التحويالت النقدية الدولية  •
الحامية االجتامعية  •

مكافحة الغش والفساد   •
اإلدارة عىل مختلف املستويات الحكومية  •

باء- عاين القوانني 

 وال�شيا�شات املتعلقة

مبا يلي:

التقرير التوليفي العاملي حول القانون والتأهب للكوارث ومواجهتها،   •
الفصل 2، القسم »هاء«.

جيم- اإر�شادات اأخرى
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هل توفر قوانني بلدكم تفوي�شات وموارد وا�شحة الإعداد خطط للطوارئ   -3 

والتوعية من خالل التدريب والتعليم والتمرينات؟

يشكل التخطيط للطوارئ أحد مكونات التأهب للكوارث عىل نطاق أوسع، وهو ُمدرج ضمن العمليات املطبقة 

مثل التخطيط ملواجهة الكوارث ووضع السياسات. وينبغي أن يوفر الترشيع تفويضاً واضحاً للتخطيط للطوارئ، 

مبا يف ذلك إسناد األدوار واملسؤوليات املتعلقة باملهام الرئيسية التي يتعني إنجازها عىل الصعيدين الوطني ودون 

الوطني. ويقتيض التخطيط للطوارئ إسهام جميع القطاعات ذات الصلة )مبا يشمل املجتمع املحيل( فضاًل عن 

كل من القطاعني العام والخاص بحسب سياق وطبيعة مختلف الكوارث املتوقعة. كام ينبغي أن يخصص الترشيع 

موارد من أجل وضع هذه الخطط وتنفيذها بفعالية، وأن يقيض بوضع خطط لضامن استمرارية ترصيف االعامل، 

ال سيام من أجل البنية األساسية الحيوية التي متلكها الحكومة والقطاع الخاص.

وينبغي أن يسرتشد التخطيط السليم للطوارئ بتحليل شامل للمخاطر، يعرتف باملخاطر املتبقية املعروفة، فضاًل 

عن تحليل للنوع االجتامعي ومواطن الضعف. كام ينبغي أن يشمل التخطيط للطوارئ جميع القطاعات، وأن 

قابلة  الخطط  أن تكون  أيضاً  التنسيق واالتصال. وينبغي  البرشية واملالية، وإجراءات  املوارد  إدارة  يحدد مالمح 

للتكيف مبا يكفي للتعامل مع األحداث غري املتوقعة، وأن تراعي املخاطر الناشئة عن تغري املناخ. 

وتشكل التوعية أحد املكونات الهامة للتأهب عىل جميع مستويات املجتمع، بحيث ميكن معالجتها جزئياً من 

خالل التدريب والتعليم والتمرينات. وينبغي أن يحدد الترشيع الهيئات التي تتحمل املسؤولية الرئيسية عن إتاحة 

هذه الربامج عىل جميع مستويات املجتمع التي ميكن أن تشمل الحكومة و/أو املؤسسات املحلية و/أو الجامعات 

و/أو املنظامت الخاصة و/ أو الجمعية الوطنية عىل وجه التحديد.

التدريب: ينبغي أن ينص القانون و/أو السياسة العامة عىل الحد األدىن من املعايري واملضمون واملوارد الالزمة مبا   •
يف ذلك التدريب اإللزامي عىل تقديم اإلسعافات األوَّلية، وأن يحدد ذلك مبا يتامىش مع أفضل املامرسات الدولية 

للربامج التدريبية املوجهة للمهنيني، مبن فيهم املوظفون العاملون يف مجال مواجهة الكوارث ويف عمليات اإلنقاذ 

واإلغاثة واملجتمع املحيل. وينبغي أن تزود الربامج التدريبية الجمهور املستهدف مبعلومات عن مخاطر الكوارث 

الشائعة، وبروتوكوالت وخطط السالمة والطوارئ وما ميكن توقعه أثناء الكارثة، وأدوار مختلف الجهات الفاعلة 

يف مجال التأهب للكوارث ومواجهتها، فضالً عن معلومات عن حقوقهم وأدوارهم ومسؤولياتهم قبل الكارثة 

وأثناءها وبعد وقوعها. كام ينبغي وضعها بحيث تبني أن األمر ال يتعلق بحدث يقع مرة واحدة، وذلك من خالل 

تقديم دورات لتجديد املعلومات لدى األشخاص الذين تلقوا التدريب. ومن املهم أن تشمل أي دورات تدريبية 

متثيالً متساوياً للنساء والرجال وغريهم من الفئات الضعيفة املحددة يف مجتمع محيل معني.

التعليم: اعرتافاً بأهمية أدوار املدارس، واألطفال والشباب، ينبغي أن ينص القانون و/أو السياسة العامة عىل   •
أنشطة التأهب للكوارث ومواجهتها يف املدارس عىل املستويات االبتدايئ والثانوي والعايل، مبا يف ذلك إذكاء 

الوعي وإنشاء لجان مدارس متوازنة من حيث متثيل الجنسني، فضاًل عن إنشاء فرق مدرسية، والقيام بتحليل 

أن  ينبغي  كام  املحتملة.  األخطار  ملواجهة  مدرسية  مترينات  وإجراء  عمل  خطط  ووضع  للمخاطر،  مدريس 

تستهدف برامج التوعية والتعليم األطفال والشباب غري امللتحقني باملدارس.

املحاكاة والتمرينات: ينبغي أن ينص القانون و/أو السياسة العامة عىل تدريبات املحاكاة والتمرينات التي   •
يشارك فيها موظفو اإلنقاذ واإلغاثة املهنيني، واملدارس يف إطار التأهب املدريس، واملجتمع املحيل ككل عىل 

التوايل. وتطبق التمرينات املعلومات املتاحة للمجتمع املحيل بشأن خطط الطوارئ من خالل إجراء تدريب 

عميل. وال تبني تدريبات املحاكاة ملوظفي اإلنقاذ واإلغاثة األدوار التي يضطلعون بها خالل الكارثة فحسب، بل 

تتيح أيضاً الفرصة لتقييم الجانب العميل للتخطيط للطوارئ.

ولإلجابة عن هذا السؤال، خذ بعني االعتبار ما ييل:
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األف- االأ�شئلة الفرعية التوجيهية

التخطيط للطوارئ  -1

للطوارئ وتحديثها  الحكومية وضع خطط  للمؤسسات  تتيح  القانون عىل تفويضات واضحة  هل ينص  أ( 

بشكل دوري؟

إذا كان الجواب بنعم، فهل يجري إعداد خطط الطوارئ وتدبري املوارد لها بشكل كاٍف عىل جميع   –

مستويات الحكومة؟ 

إذا كان الجواب بنعم، هل القانون ُيلزم بأن يتضمن وضع خطط الطوارئ ممثلني من جميع الجهات   –

الفاعلة غري الحكومية ذات الصلة واملجتمع املدين؟

إذا كان الجواب بنعم، فهل تستند خطط الطوارئ إىل تحديد وتقييم شاملني للمخاطر متعددة األخطار،   –

وتحليل ملنظور النوع االجتامعي ومواطن الضعف، مبا يف ذلك عمليات تقييم للمخاطر املناخية؟

إذا كان الجواب بنعم، هل يتطلب القانون التخطيط ملواصلة ترصيف األعامل، ال سيام فيام يتعلق   –

بالبنية األساسية الحيوية والقطاع الخاص؟

التدريب والتعليم واملحاكاة والتمرينات  -2

هل ييرس القانون ويضمن تدبري املوارد والقدرات الكافية من أجل التدريب يف مجال التأهب للكوارث،  أ( 

مبا يف ذلك التدريب عىل تقديم اإلسعافات األوَّلية؟

هل ييرس القانون و/أو السياسة العامة أنشطة التوعية والتأهب للكوارث ومواجهتها يف املدارس عىل  ب( 

املستويات االبتدايئ والثانوي والعايل، فضاًل عن برامج التوعية والتعليم األخرى التي تستهدف األطفال 

والشباب غري امللتحقني باملدارس؟ 

هل ييرس القانون و/أو السياسة العامة التمرينات وتدريبات املحاكاة األخرى؟ ج( 

إذا كان الجواب بنعم، هل ُيستخدم ذلك لتوجيه أو تحسني التخطيط للطوارئ؟  –

هل يكفل القانون و/أو السياسة العامة أن تستفيد الفئات الضعيفة عىل قدم املساواة من أنشطة بناء  د( 

القدرات والتعليم والتدريب والتمرينات، ومن تدريبات املحاكاة األخرى؟ 

القوانني الدستورية  •
إدارة الكوارث / إدارة حاالت الطوارئ / الحامية املدنية / املساعدة   •

اإلنسانية

القوانني املنظمة للسلطات البلدية   •
قوانني اإلدارة  •

التعليم  •
حامية الطفل واإلعاقة والنوع االجتامعي  •

تقييم املخاطر / تحديد املخاطر/ الرصد / التقييم  •

باء- عاين القوانني 

 وال�شيا�شات املتعلقة 

مبا يلي:

التقرير التوليفي العاملي حول القانون والتأهب للكوارث ومواجهتها،   •
الفصل 3، القسم »دال«.

جيم- اإر�شادات اأخرى
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هل تي�شر قوانني بلدكم �شبل االإنذار املبكر   -4 

الني للحد من اآثار الكوارث؟ والعمل املبكر الفعَّ

يسود منذ منتصف العقد األول من األلفية إقرار دويل متزايد بأهمية نظم اإلنذار املبكر والعمل املبكر للحد من 

الة عىل أربعة مكونات رئيسية مرتابطة تتمثل يف: )1( تنمية املعارف  آثار الكوارث. وتنطوي نظم اإلنذار املبكر الفعَّ

املتعلقة مبخاطر الكوارث من خالل رسم خرائط شاملة للمخاطر وتقييم املخاطر؛ )2( رصد املخاطر والتنبؤ بها 

وآنية ودقيقة  بها  إنذارات موثوق  إبالغ ونرش   )3( الجودة ومنهجيات علمية مقبولة؛  عالية  باستخدام معدات 

وواضحة وقابلة للتطبيق؛ )4( التأهب عىل جميع املستويات لالستجابة لإلنذارات الواردة.

ويكتيس كل مكون من املكونات األربعة ألنظمة اإلنذار املبكر أهمية بالغة، إذ ميكن أن يؤدي اإلخفاق يف تنفيذ 

أي عنرص من هذه العنارص إىل إخفاق النظام برمته. وينبغي أن يتضمن إعداد نظم اإلنذار املبكر مشاركة الفئات 

الضعيفة، مثل األشخاص الذين يعانون من إعاقة حركية أو األشخاص ذوي الحركة املحدودة أو املقيدة، والنساء 

واملسنني لضامن تلبية احتياجاتهم عىل نحٍو واٍف 

وقد أصبح مفهوم »اإلنذار املبكر -العمل املبكر« حالياً أحد املبادئ األساسية يف مجال إدارة مخاطر الكوارث. وهو 

إىل اإلنذارات عوض االستجابة لدى حدوث الخطر.  يشري إىل اتخاذ إجراءات مبكرة قبل حدوث الخطر استناداً 

ويتجىل املظهر العميل »لإلنذار املبكر -العمل املبكر« يف آليات العمل القامئة عىل التوقعات التي ترشع يف اتخاذ 

اإلجراءات املبكرة عندما يتجاوز الحدث املتوقع حجم واحتامالت الحدوث املحددة سلفاً )عىل سبيل املثال هناك 

احتامل بنسبة 70 يف املائة لإلعصار من الفئة 3(. وتتمثل املسّوغات األساسية يف آليات العمل القامئة عىل التوقعات 

يف أن اإلجراءات االستباقية تكون بشكل عام أكرث فعالية باملقارنة مع إجراءات االستجابة، يف الحد من آثار الكوارث، 

وتكون أيضاً أكرث فعالية من حيث التكلفة. 

متخذي  من  التنبؤ  عىل  القائم  بالعمل  املتعلقة  النطاق  والصغرية  التجريبية  للربامج  اإليجابية  النتائج  وتتطلب 

القرارات النظر بجدية فيام إذا كان يتعني تيسري العمل القائم عىل التنبؤ من خالل القانون والسياسة وتحديد 

كيفية القيام بذلك. وينبغي ملتخذي القرارات النظر يف وضع سياسات تعتمد رسمياً » اإلنذار املبكر -العمل املبكر« 

التنبؤ كأداة رئيسية لتنفيذ هذا  القائم عىل  كمبدأ توجيهي لنظم إدارة مخاطر الكوارث وتحديد آليات العمل 

املبدأ. وينبغي ملتخذي القرارات أيضاً النظر يف تكليف الجهات الفاعلة الحكومية ذات الصلة بإعداد آليات العمل 

القائم عىل التنبؤ. وبوجه عام، ينبغي ملتخذي القرارات السعي إىل تنفيذ ذلك بطريقة تدمج العمل القائم عىل 

التنبؤ يف عمليات التخطيط الحالية عوضاً عن وضع عمليات موازية.

وميثل اإلجالء شكاًل مهاًم وراسخاً من أشكال العمل املبكر التي عادة ما يجري تناولها بالفعل يف القوانني والسياسات 

املتعلقة بالكوارث. ومع ذلك، فهناك فجوة قامئة تتمثل يف أن القوانني والسياسات املحلية ال تتضمن يف أغلب 

األحيان التدابري الالزمة لضامن تقديم املساعدة عىل اإلجالء لألشخاص غري القادرين عىل اإلجالء بأنفسهم، وأولئك 

أو  الفقرية  والفئات  والسجناء؛  واملسنون؛  الصغار  واألطفال  املرض؛  أو  اإلعاقة  من  يعانون  الذين  األشخاص  هم 

الضعيفة التي تعاين من قلة فرص االستفادة من وسائل النقل الخاصة. وغالباً ما تخفق القوانني والسياسات املحلية 

بشكل  للخطر  اإلنسان  حياة  يعرض  قد  الكايف، مام  بالقدر  واملاشية  األليفة  الحيوانات  إجالء  مسألة  معالجة  يف 

مبارش، وتكون له آثار نفسية اجتامعية واقتصادية وخيمة عىل السكان املترضرين من الكوارث. وينبغي أن تعالج 

خطط اإلجالء هاتني املسألتني بغية ضامن سالمة السكان وحيواناتهم أثناء الكوارث. وينبغي أن يتضمن ذلك تدابري 

لحامية النازحني بفعل الكوارث، واستباق حوادث العنف الجنيس والعنف القائم عىل النوع االجتامعي يف املأوى 

ومراكز اإلجالء، مع الربط بالجهود والخطط الحكومية األخرى الرامية إىل متكني النازحني بفعل الكوارث من العودة 

إىل ديارهم أو االندماج محلياً أو إعادة التوطني يف مكان آخر بعد اإلجالء.

ولإلجابة عن هذا السؤال، خذ بعني االعتبار ما ييل:
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األف- االأ�شئلة الفرعية التوجيهية

نظم االإنذار املبكر  -1

عن  املسؤولة  الفاعلة  الجهات  جميع  بها  تضطلع  التي  واملسؤوليات  األدوار  بوضوح  القانون  يبني  هل  أ( 

تحديد املخاطر وتقييم املخاطر ورصد املخاطر والتنبؤ بها ووضع اإلنذارات وإصدارها؟

هل يضع القانون آليات تنسيق للجهات الفاعلة املذكورة أعاله واملعنية بنظم اإلنذار املبكر؟  ب( 

الصلة  وذات  باملخاطر  املتعلقة  والبيانات  املعلومات  وتقييم  وتبادل  لجمع  معايري  القانون  يحدد  هل  ج( 

باألخطار ودرجات التعرض ومواطن الضعف والقدرات بصورة منتظمة؟

هل تتضمن البيانات التي ُجمعت تصنيفاً يحدد األشخاص الذين يعانون من إعاقة حركية أو األشخاص  د( 

املقيدة، والنساء واملسنني، وهل يشاركون بنشاط يف تخطيط وتصميم نظم  أو  الحركة املحدودة  ذوي 

اإلنذار املبكر؟

هل يبني القانون بوضوح الروابط بني نظم اإلنذار املبكر عىل جميع املستويات، الوطنية منها واملحلية،  ه( 

فضاًل عن تلك التي تنطبق عىل األخطار العابرة للحدود؟

معرفة خماطر الكوارث  -2

هل ينص القانون عىل تحديد املخاطر وتقييم املخاطر بشأن جميع املخاطر يف جميع املناطق الجغرافية؟ أ( 

هل ُيلزم القانون بإجراء تقييامت للمخاطر ملعالجة مسائل التعرض للمخاطر والضعف والقدرات لدى  ب( 

األشخاص املعرضني للخطر والبنى التحتية والقطاعات االقتصادية املعرضة للخطر؟ 

هل ُيلزم القانون بأن تكون خرائط تحديد األخطار واملعلومات عن املخاطر متاحة للجميع؟ ج( 

الر�شد والتنبوؤ  -3

هل ينص القانون عىل رصد جميع املخاطر يف جميع املناطق الجغرافية والتنبؤ بها؟ أ( 

عالية  ومعدات  عىل  الحصول  والتنبؤ  الرصد  لوكاالت  يتيح  الذي  الكايف  التمويل  القانون  يخصص  هل  ب( 

الجودة ومرافق وموظفني أكفاء وميكنِّها من املحافظة عليهم؟ 

االإنذارات املبكرة  -4

عن  معلومات  بإدراج  اإلنذارات  وضع  عن  املسؤولة  الوكاالت  العامة  السياسة  و/أو  القانون  يلزم  هل  أ( 

التأثريات وإرشادات عملية واضحة؟

اإلنذارات وإصدارها، بحيث تكون يف  العامة إجراءات موحدة لوضع  السياسة  القانون و/أو  هل يضع  ب( 

متناول الجميع، ال سيام أشد الفئات ضعفاً؟

هل يلزم القانون و/أو السياسة العامة الوكاالت املسؤولة عن إصدار اإلنذارات مبا ييل: ج( 

استخدام طائفة واسعة من قنوات االتصال لنرش اإلنذارات؛  –

تنفيذ آليات تقييم للتحقق من تلقي اإلنذارات؛   –

تنفيذ خطط للوصول إىل السكان األكرث عرضة للخطر واملقيمني يف املناطق النائية؟  –

هل يضع القانون و/أو السياسة العامة برامج مجتمعية لإلنذار املبكر؟ د( 

هل يكلف القانون رشكات االتصاالت الخاصة نرش اإلنذارات عندما يطلب منها ذلك وباملجان؟ ه( 
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العمل املبكر  -5

هل ينص القانون و/أو السياسة العامة عىل »اإلنذار املبكر-العمل املبكر« كمبدأ توجيهي إلدارة مخاطر  أ( 

الكوارث؟

يف حدود ما ينص عليه القانون و/أو السياسة العامة أو ييرس به العمل القائم عىل التنبؤ، هل ُيدمج هذا  ب( 

العمل القائم عىل التنبؤ يف عمليات التخطيط القامئة؟

االإجالء  -6

هل يكلف القانون و/أو السياسة العامة الجهات الفاعلة الحكومية املعنية بإدارة مخاطر الكوارث بوضع  أ( 

خطط إجالء شاملة باستخدام خرائط املخاطر وتقييامت املخاطر؟

هل يقيض القانون و/أو السياسة العامة بأن تتضمن خطط اإلجالء تدابري لضامن املساعدة عىل إجالء  ب( 

ذوي اإلعاقة وغريهم من الفئات الضعيفة مبن فيهم النساء الحوامل؟

هل يلزم القانون و/أو السياسة العامة الجهات الفاعلة الحكومية املعنية بإدارة مخاطر الكوارث بإدراج  ج( 

الحيوانات األليفة واملاشية يف خطط اإلجالء؟

هل يشمل القانون و/أو السياسة العامة إنشاء مراكز إجالء مالمئة تتضمن حامية النازحني بفعل الكوارث،  د( 

اإلجالء، ودعم  مراكز  االجتامعي يف  النوع  القائم عىل  والعنف  الجنيس  العنف  وقوع جرائم  ومكافحة 

الحلول الدامئة؟ 

إدارة الكوارث / إدارة حاالت الطوارئ / الحامية املدنية / املساعدة   •
اإلنسانية

باء- عاين القوانني 

 وال�شيا�شات املتعلقة

مبا يلي:

التقرير التوليفي العاملي حول القانون والتأهب للكوارث ومواجهتها،   •
الفصل 4، القسم »هاء«.

جيم- اإر�شادات اأخرى
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هل حتدد قوانني بلدكم »حاالت الطوارئ« و«حاالت الكوارث« املكّيفة   -5 

واملتنا�شبة مع درجات واأنواع متباينة من املخاطر؟

حاالت الطوارئ وحاالت الكوارث هي آليات قانونية ُأنشئت من أجل الرشوع يف مواجهة الكوارث. ويؤدي إعالن 

حاالت الكوارث/حاالت الطوارئ إىل االنتقال إىل اعتامد أسلوب قانوين للطوارئ يتسم بصالحيات طوارئ خاصة 

و/أو ترتيبات حوكمة.

وعادة ما يحدد دستور البلد صالحية اإلعالن عن حالة الطوارئ وُيكّلف أشخاصاً أو كيانات عىل أعىل مستوى يف 

الحكومة باالضطالع بذلك. وتستهدف حاالت الطوارئ بوجه عام الحاالت الشديدة الخطورة و/أو غري املتوقعة 

النقيض من  النظام الدستوري. وعىل  العام أو  النظام  التي تشكل تهديداً وجودياً، مثل تهديد األمن القومي أو 

ذلك، تنص الترشيعات بوجه عام عىل حاالت الكوارث، وكثرياً ما متنح صالحية إعالن حالة الكوارث للحكومات 

دون الوطنية أو الوكاالت القطاعية. وتتوقف الطبيعة الدقيقة لحاالت الطوارئ/حاالت الكوارث، إىل حد كبري، عىل 

الهيكل السيايس والدستوري للبلد ومالمح مخاطر الكوارث املتعلقة به.

وعىل الرغم من أنه من غري املمكن أو املناسب وصف الشكل الذي ينبغي أن تكون عليه حاالت الطوارئ/حاالت 

الكوارث وصفاً دقيقاً يف جميع البلدان، فإنه ينبغي ملتخذي القرارات النظر يف وصف مجموعة من حاالت الكوارث 

تكون مكّيفة ومتناسبة مع درجات وأنواع متباينة من املخاطر عوض االعتامد فقط عىل حالة من حاالت الطوارئ. 

وعالوة عىل ذلك، ينبغي أن تبني القوانني التي تحكم حاالت الطوارئ/حاالت الكوارث بوضوح ما ييل: )1( الدافع 

القانوين )الدوافع القانونية( إلصدار اإلعالن؛ )2( الشخص أو الكيان املسؤول عن إصدار اإلعالن )أي الجهة املودعة 

لصالحية اإلعالن(؛ )3( تبعات اإلعالن؛ )4( متى ميكن إصدار اإلعالن )عىل سبيل املثال، بصورة استباقية أو لدى 

حدوث كارثة من الكوارث(.

ومن املهم للغاية أن تكون هناك ضامنات خالل حالة من حاالت الطوارئ/الكوارث بغية تعزيز شفافية الحكومة 

اإلنسان.  حقوق  وحامية  الدميقراطية،  املؤسسات  وصون  القانون،  سيادة  عىل  واملحافظة  للمساءلة،  وخضوعها 

وينبغي أن ينص القانون عىل اإلرشاف القضايئ و/أو الترشيعي عىل اإلعالن عن حالة الطوارئ/حالة الكوارث وعىل 

القرارات أو اإلجراءات التي تتخذ خالل حالة الطوارئ/حالة الكوارث. وعالوة عىل ذلك، ينبغي أن يسمح القانون 

للحكومة دون سواها بتقييد حقوق اإلنسان أو االنتقاص منها خالل حالة الطوارئ/حالة الكوارث بالقدر املسموح 

به مبوجب القانون الدويل لحقوق اإلنسان.

لإلجابة عن هذا السؤال، خذ بعني االعتبار ما ييل:

األف- االأ�شئلة الفرعية التوجيهية 

1-  حاالت الكوارث وحاالت الطوارئ

هل ينص القانون عىل طائفة من حاالت الكوارث املناسبة ملختلف تصورات الكوارث، بشكل متناسب  أ( 

ومكيف مع درجات وأنواع متباينة من املخاطر؟

هل ينص القانون عىل حالة من حاالت الطوارئ التي يلجأ إليها ملواجهة كارثة شديدة الخطورة و/أو غري  ب( 

متوقعة؟

هل يحدد القانون بوضوح ما ييل: ج( 

الدافع القانوين )الدوافع القانونية( إلصدار إعالن بكل نوع من أنواع حاالت الطوارئ/حاالت الكوارث؛  –



24

ت
يل لجمعيا

االتحاد الدو
 

ب األحمر والهالل األحمر
صلي

ال

الطوارئ/حاالت  إعالنات حاالت  أنواع  نوع من  الذي ميتلك صالحية إصدار كل  الكيان  أو  الشخص   –

الكوارث؛

ترتيبات الحوكمة و/أو الصالحيات الحكومية التي تنشأ لدى إعالن كل نوع من أنواع حاالت الطوارئ/  –

حاالت الكوارث؛

إمكان إصدار إعالنات استباقية حينام يكون الخطر جسياًم ومحتماًل ومبارشاً مبا فيه الكفاية يف إطار   –

العمل املبكر؟

2-  ال�شمانات وال�شفافية وامل�شاءلة

هل يلزم القانون بإصدار إعالن حالة طوارئ لتحديد األساس القانوين لإلعالن ونطاقه اإلقليمي ومدته،  أ( 

والصالحيات االستثنائية التي ستكون متاحة للحكومة خالل حالة الطوارئ/حالة الكوارث؟

هل يلزم القانون الجهة املودعة لصالحية اإلعالن »بالترصف بناًء عىل مشورة« أو »بناًء عىل طلب« كيان  ب( 

آخر )مثل مؤسسات إدارة الكوارث أو الحكومات دون الوطنية(؟

هل يحظر القانون عىل الحكومة تقييد الحقوق أو االنتقاص منها أثناء حالة الطوارئ/حالة الكوارث إال  ج( 

بالقدر الذي يسمح به القانون الدويل لحقوق اإلنسان؟

الكوارث  الطوارئ/حالة  حالة  إعالن  عىل  ال  فعَّ ترشيعي  و/أو  قضايئ  إرشاف  عىل  القانون  ينص  هل  د( 

والقرارات أو اإلجراءات املتخذة يف إطار حالة الطوارئ/حالة الكوارث؟

القوانني الدستورية  •
إدارة الكوارث / إدارة حاالت الطوارئ / الحامية املدنية / املساعدة   •

اإلنسانية

حقوق اإلنسان / الحقوق املدنية  •

باء- عاين القوانني 

 وال�شيا�شات املتعلقة

مبا يلي:

التقرير التوليفي العاملي حول القانون والتأهب للكوارث ومواجهتها،   •
الفصل 5، القسم »واو«.

جيم- اإر�شادات اأخرى
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هل توفر قوانني بلدكم ال�شكوك القانونية املنا�شبة  -6 

للتاأهب للكوارث ومواجهتها؟

يستدعي التأهب للكوارث ومواجهتها بفعالية وجود إطار قانوين ييرس عمل الجهات الفاعلة اإلنسانية ويزيل أعباء 

التكاليف والعقبات البريوقراطية التي ال داعي لها والتي قد تثني األفراد واملنظامت عن املشاركة يف هذا العمل 

األسايس. وتتضمن املسائل الرئيسية التي يتعني معالجتها عن طريق الترشيعات ما ييل:

املتطوعون، ميثلون جزءاً أساسياً من العديد من عمليات مواجهة الكوارث، ومع ذلك فقد يواجه املتطوعون   •
العديد من أوجه الغموض القانوين، وال سيام بشأن مركزهم القانوين، وصحتهم وسالمتهم، وتأمينهم، ومسؤوليتهم، 

وأجورهم، وإمكانية استفادتهم من التدريب واإلدارة السليمة.

رشوط الرتخيص املهني، ميكن أن تشكل عائقاً كبرياً أمام قدرة املهنيني عىل تقديم املساعدة يف حالة من حاالت   •
اللوائح مختلفة باختالف الحكومات املحلية أو عرب الحدود املحلية. ومعظم  الطوارئ، ال سيام حينام تكون 

الطبية  الرعاية  بتقديم  الرتخيص لهم  الطبيني وتحول دون  التي تواجه األخصائيني  العقبات شيوعاً هي تلك 

وإصدار الوصفات الطبية، باإلضافة إىل املسائل املتعلقة باملسؤولية والتأمني الطبي. ومع ذلك، ميكن أن تنطبق 

مسائل مامثلة أيضاً عىل فئات أخرى من املهنيني املعنيني مبواجهة الكوارث مثل املهندسني واملّساحني واملعلمني. 

الرضائب، مثل رضيبة القيمة املضافة والرسوم الجمركية، ميكن أن تسبب استنزافاً كبرياً وغري رضوري ملوارد   •
املعيشية  األرس  لصالح  اإلعفاءات  استخدام  أيضاً  ميكن  ذلك،  من  النقيض  وعىل  وقدراتهم.  اإلغاثة  مقدمي 

والرشكات والكيانات األخرى املترضرة من الكوارث يف إطار اإلغاثة والتعايف أو لتحفيز الحد من املخاطر.

املسؤولية، ميكن أن تشكل رادعاً يعوق رغبة األفراد واملنظامت يف املشاركة يف األنشطة اإلنسانية املنقذة لألرواح.   •
قد ينشأ التعرض للمسؤولية املدنية أو الجنائية عن األرضار العرضية أو اإلصابة أو الوفاة الناجمة عن أنشطة 

االستجابة أو عن عدم اتخاذ إجراء معني. وتشكل هذه الحامية من املسؤولية عنرصاً هاماً للغاية رشيطة أن يكون 

متوازناً مع رضورة أن تتاح لألشخاص املترضرين سبل انتصاف قانوين يتناسب مع الخسائر التي تكبدوها.

استخدام املركبات الجوية غري املأهولة أو الطائرات املسرّية دون طيار، وتستخدم بشكل متزايد يف إطار التأهب   •
الة من حيث التكلفة إلجراء تقييامت رسيعة لألرضار وتحديد مواقع  للكوارث ومواجهتها كوسيلة رسيعة وفعَّ

السكان النازحني وُينظر يف بعض األحيان يف استخدامها لنقل البضائع. ويثري استخدام هذه املركبات طائفة من 

املسائل القانونية والتنظيمية، مبا يف ذلك املسائل املتعلقة بتسجيلها وشهادات عمليات طريانها واستخدامها 

املركبات  بها  تستخدم  التي  بالطريقة  املرتبطة  األخرى  التنظيمية  واملسائل  السالمة  ومسائل  الجوي  للمجال 

الطيارة غري املأهولة، مبا يف ذلك أخالقيات استخدام الطائرات املسرية دون طيار يف السياقات اإلنسانية.

البيانات  حامية  وتثري  الكوارث،  إدارة  قطاع  يف  الرئيسية  املسائل  إحدى  وهي  والخصوصية،  البيانات  حامية   •
والخصوصية مسائل قانونية بشأن عملية جمع البيانات وتبادلها وحاميتها. ويشكل استخدام البيانات الشخصية 

عنرصاً بالغ األهمية للتمكن من التأهب واالستجابة بفعالية ولكنه يجب أن يستند إىل الرضورة وأن يتقيد باللوائح 

الوطنية املتعلقة بالخصوصية. ويف الوضع األمثل، ينبغي وضع قواعد محددة تكون مكّيفة مع سياقات الكوارث.

ولإلجابة عن هذا السؤال، خذ بعني االعتبار ما ييل:

األف- االأ�شئلة الفرعية التوجيهية

املتطوعون  -1

هل يوضح القانون املركز القانوين والتسهيالت والغطاء التأميني واإلعفاءات ومعايري التدريب التي ميكن  أ( 

تطبيقها عىل املتطوعني يف سياقات الكوارث؟
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الرتخي�ض املهني  -2

هل يتيح القانون االعرتاف التلقايئ أو إجراءات معجلة لالعرتاف باملؤهالت املهنية عرب الحدود القامئة عىل  أ( 

املستوى دون الوطني؟

هل ينص القانون عىل إعفاءات من رضيبة القيمة املضافة والرضائب األخرى املرتبطة باالضطالع بأنشطة  ب( 

التأهب للكوارث وأنشطة مواجهة الكوارث التي تنفذها املنظامت املحلية، وال سيام فيام يتعلق بالبضائع 

واملعدات واملمتلكات والخدمات؟

االإعفاءات ال�شريبية  -3

هل ينص القانون عىل منح إعفاءات رضيبية لتحفيز التأهب للكوارث والتقليل من الخسائر الناجمة عن  أ( 

الكوارث لألفراد واملؤسسات الخاصة؟

امل�شوؤولية  -4

هل يوفر القانون حامية معقولة لألفراد واملنظامت الذين يقومون بعمل صادق بحسن نية، مبا يف ذلك  أ( 

بني هذه  توازن  تحقيق  يضمن  التعويضات، مام  أو  لألرضار  تحديد سقف  أو  للمسؤولية  وضع حدود 

الخسائر  عن  تعوضهم  معقولة  انتصاف  سبل  التامس  عىل  املحلية  واملجتمعات  األفراد  وقدرة  التدابري 

واألرضار إذا كان هناك ما يربرها؟

ترخي�ض املركبات الطيارة غري املاأهولة  -5

هل يوفر القانون إطاراً قانونياً واضحاً الستخدام املركبات الطيارة غري املأهولة ألغراض إنسانية و/أو يشري إىل  أ( 

مدونة قواعد السلوك واملبادئ التوجيهية املتعلقة باستخدام املركبات الجوية غري املأهولة ألغراض إنسانية 

(Humanitarian UAV Code of Conduct and Guidelines) والتعميم الصادر عن منظمة الطريان املدين 

الدويل بشأن املنظومات الجوية غري املأهولة (Circular on Unmanned Aircraft Systems)؟ 

6 - حماية البيانات واخل�شو�شية

هل يوضح القانون استخدام البيانات الشخصية وحاميتها يف حاالت الكوارث، مبا يف ذلك الرتخيص ملنظامت  أ( 

معينة، مبا فيها الجمعيات الوطنية، باستخدام هذه البيانات وتخزينها يف إطار عملياتها األساسية؟

العمل التطوعي، العاملة، الرضائب، الصحة والسالمة املهنيتان،   •
التأمني، الهجرة، الرعاية االجتامعية، املنظامت الخريية

رشوط الرتخيص املهني عرب مختلف القطاعات، مبا يف ذلك الخدمات   •
الطبية/الصحية، والهندسة، والتعليم، والخدمات القانونية

الرضائب  •
املسؤولية املدنية / العامة، القوانني الجنائية  •

النقل الجوي، املركبات، وسائل النقل  •
حامية البيانات، الخصوصية  •

باء- عاين القوانني 

 وال�شيا�شات املتعلقة

مبا يلي:

التقرير التوليفي العاملي حول القانون والتأهب للكوارث ومواجهتها،   •
الفصل 6، القسم »حاء«.

جيم- اإر�شادات اأخرى
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هل حتدد قوانني بلدكم اإطاراً �شامالً ملعاجلة م�شاألة النزوح   -7 

ط لها فيما يرتبط بالكوارث؟ واإعادة التوطني املُخطَّ

تشكل الكوارث ومخاطر الكوارث حافزاً رئيسياً للنزوح، ال سيام يف ظل مناخ متغري يتسم بتزايد األخطار الشديدة 

الجوية والهيدرولوجية.

ويحدث النزوح بفعل الكوارث حينام ُيجرب الناس عىل ترك ديارهم أو أماكن إقامتهم املعتادة نتيجة للكوارث، أو 

بغية تجنب كارثة وشيكة. وقد قارب عدد النازحني الجدد داخلياً بفعل الكوارث يف عام 2018 نحو 17.2 مليون 

شخص خالف 10.8 مليون نازح داخيل بفعل النزاعات.24 ومعظم النازحني بفعل الكوارث هم من النازحني داخلياً، 

ولكن بعض السكان يعربون الحدود الوطنية من أجل الوصول إىل مناطق آمنة. وهناك ثغرات قانونية كبرية عىل 

هذه  سد  وبغية  والنساء.  األطفال  سيام  ال  الكوارث،  بفعل  النازحني  مجال حامية  يف  والدويل  املحيل  املستويني 

الثغرات، ينبغي ملتخذي القرارات وضع إطار قانوين وسيايس شامل للحد من خطر النزوح الناجم عن الكوارث 

وحامية النازحني بسبب الكوارث.

أو  أشخاص  توطني  إعادة  تستلزم  درجة  إىل  شديدة  الكوارث  مخاطر  أو  الكوارث  تكون  الحاالت،  بعض  ويف 

أماكن جديدة.  لها يف  بطريقة مخطط  املؤقتة  إقامتهم  أماكن  أو  ديارهم  عن  بعيداً  األشخاص  من  مجموعات 

بسبب عدم مشاركة  سلبية  تجربة  لها  ط  امُلخطَّ التوطني  إعادة  مع  املحلية  املجتمعات  تجربة  تكون  ما  وعادة 

املجتمعات املحلية واختيار املواقع غري املناسبة وعدم كفاية امليزانيات املرصودة لتغطية تكاليف إعادة التوطني. 

ينبغي ملتخذي  لها،  ط  امُلخطَّ التوطني  إعادة  تفرضها عمليات  التي  الفريدة واملعقدة  التحديات  وبغية مواجهة 

القرارات وضع إطار قانوين وسيايس شامل بشأن تنفيذ عمليات إعادة التوطني الناجحة وبطريقة تحفظ الكرامة 

وتحرتم القانون الدويل.

ولإلجابة عن هذا السؤال، خذ بعني االعتبار ما ييل:

األف- اأ�شئلة فرعية توجيهية

النزوح ب�شبب الكوارث  -1

هل يعالج القانون و/أو السياسة العامة الحد من مخاطر النزوح بسبب الكوارث؟ أ( 

هل تشمل القوانني و/أو السياسات العامة املتعلقة بالنازحني داخلياً األشخاص النازحني بفعل الكوارث  ب( 

وآثار تغرّي املناخ؟

هل ينص القانون و/أو السياسة العامة عىل التخطيط لحاالت الطوارئ فيام يتعلق بالنزوح الداخيل بفعل  ج( 

الكوارث وآثار تغرّي املناخ؟

هل يشمل القانون تحديد هوية النازحني عرب الحدود بسبب الكوارث ودخولهم وإقامتهم واستحقاقاتهم  د( 

مبا يتسق مع قانون حقوق اإلنسان؟

فيهم  الكوارث، مبن  بسبب  الحدود  عرب  النازحني  العامة عىل حصول  السياسة  و/أو  القانون  ينص  هل  ه( 

أثناء فرتة  األساسية  احتياجاتهم  لتلبية  الالزمة  واملساعدة  الحامية  الضعيفة، عىل  الفئات  النازحون من 

إقامتهم؟

هل يضع القانون معايري لتحديد وقت وظروف عودة النازحني عرب الحدود بسبب الكوارث إىل وطنهم؟ و( 

إذا كان الجواب بنعم، فهل تتفق هذه املعايري مع القانون الدويل لحقوق اإلنسان؟  –

إذا كان الجواب بالنفي، هل هناك قانون أو سياسة تنظم الحلول الدامئة للنازحني عرب الحدود؟  –
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ط له اإعادة التوطني املُخطَّ  -2

ط لها؟ هل يحدد القانون و/أو السياسة العامة إطاراً شاماًل لتنفيذ عمليات إعادة التوطني امُلخطَّ أ( 

إذا كان األمر كذلك، فهل يتضمن هذا اإلطار أحكاماً تقتيض ما ييل: ب( 

ط لها كحل أخري، وأن ُتطّبق وفقاً لحقوق اإلنسان  اإلقرار بأنه ينبغي اللجوء إىل إعادة التوطني امُلخطَّ  –

ذات الصلة؛

ط لها؛ تخويل األشخاص الذين ُيحتمل إعادة توطينهم الطعن قانوناً يف عملية إعادة التوطني امُلخطَّ  –

ط لها بحيث ترشك جميع األشخاص املترضرين،  فرض اتباع نهج تشاريك يف عمليات إعادة التوطني امُلخطَّ  –

مبن فيهم األشخاص الذين يعاد توطينهم والسكان املضيفني؛

ط لها إىل تحسني ُسبل وفرص ومستويات معيشة األشخاص  أن تؤدي عمليات إعادة التوطني امُلخطَّ  –

املعاد توطينهم والسكان املضيفني أو الحفاظ عليها؛

ط لها إىل التخفيف من اآلثار الضارة عىل األشخاص  تقيض بأن تؤدي عمليات إعادة التوطني امُلخطَّ  –

الذين يعيشون عىل مقربة من املناطق التي يعاد فيها التوطني؟

املساعدة   / املدنية  الحامية   / الطوارئ  إدارة حاالت   / الكوارث  إدارة   •
اإلنسانية / تغرّي املناخ

الهجرة / الالجئون وملتمسو اللجوء  •
النزوح الداخيل/ إعادة التوطني  •

تخطيط استخدام األرايض/ العشوائيات / املستوطنات الحرضية  •
حقوق اإلنسان  •

باء- عاين القوانني 

 وال�شيا�شات املتعلقة

مبا يلي:

التقرير التوليفي العاملي حول القانون والتأهب للكوارث ومواجهتها،   •
الفصل 7، القسم »دال«.

جيم- اإر�شادات اأخرى
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هل تت�شمن قوانني بلدكم التدابري الالزمة للت�شدي للم�شاكل ال�شائعة التي تن�شاأ   -8

�شمن �شياق امل�شاعدة يف جمال املاأوى ب�شاأن حقوق ال�شكن واالأر�ض وامللكية؟

متيل الكوارث إىل استحداث وزيادة حدة املشاكل املتعلقة بحقوق السكن واألرض وامللكية.

وتتمثل إحدى املشاكل يف استخدام الجهات الفاعلة اإلنسانية والحكومية أحياناً »ضامن الحيازة« كمعيار أهلية 

بني  مييز  إشكالية ألنه  الحيازة  الرتكيز عىل ضامن  ويثري هذا  الطوارئ.  اإليواء يف حاالت  للحصول عىل مساعدة 

املستفيدين املحتملني عىل أساس وضع حيازتهم قبل الكوارث وليس عىل أساس احتياجاتهم. وإىل أبعد حد ممكن، 

ينبغي أال ُيلزم القانون و/أو السياسة العامة املترضرين من الكوارث بتقديم أدلة عىل حيازة مضمونة يك يكون لهم 

الحق يف الحصول عىل مساعدة اإليواء يف حاالت الطوارئ.

ويف الحاالت التي يعترب فيها تقييم ضامن الحيازة رضورياً، ينبغي أن تعكس طريقة التقييم النظام املحيل املتعلق 

الرسمية مللكية األرايض هي السمة  التي ال تكون فيها السندات  بحقوق السكن واألرض وامللكية. ويف الحاالت 

للتلف  األرايض  ملكية  فيها سندات  تعرضت  التي  الحاالت  أو يف  املضمونة،  الحيازة  الوحيدة ألشكال  أو  الغالبة 

وحدود املمتلكات للتغيري، ينبغي أن يسمح القانون و/أو السياسة العامة بتقييم ضامن الحيازة باستخدام نظم 

التحقق املجتمعي، والرسم املجتمعي لخرائط األرايض، واألدلة األخرى غري السندات الرسمية لحيازة األرايض )مثل 

دفع اإليجار أو رضيبة األرايض(.

وتلزم الجهات الفاعلة اإلنسانية والحكومية املستفيدين املحتملني يف أغلب األحيان بتقديم وثائق الهوية الشخصية 

أو سندات ملكية األرض كرشط مسبق للحصول عىل مساعدة اإليواء يف حاالت الطوارئ. قد يكون ذلك متعذراً 

من الناحية العملية يف سياق الكوارث حيث يحتمل تعرض وثائق الكثري من األشخاص للرضر أو الضياع أو التلف. 

سندات  استبدال  بعملية  الترسيع  تكفل  إجراءات  عىل  القانون  ينص  أن  ينبغي  املشكلة،  هذه  معالجة  وبغية 

املترضرين من الكوارث املتعلقة مبلكية األرايض ووثائق هويتهم الشخصية.

وتتمثل املشكلة األخرى املتعلقة بحقوق السكن واألرض وامللكية والتي تنشأ يف أغلب األحيان يف سياقات الكوارث 

يف نقص األرايض التي تستخدم ألغراض اإليواء يف الحاالت الطارئة واالنتقالية. وينبغي ملتخذي القرارات النظر يف 

إتاحة صالحيات تجيز للحكومة أن تصادر عىل وجه الرسعة وبصفة مؤقتة األرايض واملباين لهذه األغراض إذا كان 

ذلك رضورياً بعد وقوع إحدى الكوارث. ولكن األهم من ذلك هو أن تخضع أي صالحية من هذا القبيل لتطبيق 

تدابري حامية الحقوق الدستورية وحقوق اإلنسان ذات الصلة، وأن تتضمن ضوابط صارمة للحيلولة دون التدخالت 

التعسفية والجائرة يف حقوق امللكية الخاصة.

وهناك مشكلة أخرى تتعلق بحقوق السكن واألرض وامللكية وقد تنشأ أثناء الكوارث، وتتمثل هذه املشكلة يف 

استخدام املدارس كمراكز إجالء أو مالجئ بعد وقوع الكوارث. وال يعيق ذلك استمرارية التعليم فحسب، بل قد 

ينطوي أيضاً عىل آثار سلبية عىل السالمة البدنية والنفسية واالجتامعية لألطفال. ولذلك، ينبغي ملتخذي القرارات 

النظر يف اشرتاط عدم استخدام املدارس إال ألغراض اإليواء يف حاالت الطوارئ وأن يلجأ إىل ذلك كمالذ أخري وألقرص 

مدة ممكنة حينام ال تكون هناك بدائل مجدية.

ولإلجابة عن هذا السؤال، خذ بعني االعتبار ما ييل:

األف- االأ�شئلة الفرعية التوجيهية

احل�شول املتكافئ على م�شاعدة االإيواء يف حاالت الطوارئ  -1

هل ينطوي القانون و/أو السياسة العامة بشأن تنظيم مساعدة اإليواء يف حاالت الطوارئ عىل متييز عىل  أ( 

أساس وضع الحيازة؟
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هل يسمح القانون رصاحة بإثبات الحيازة أو التحقق منها باستخدام نظم التحقق املجتمعي، والرسم  ب( 

املجتمعي لخرائط األرايض، واألدلة األخرى غري السندات الرسمية لحيازة األرايض )مثل دفع اإليجار أو 

رضيبة األرايض(؟

هل يضع القانون إجراءات إلضفاء الطابع الرشعي عىل الحيازة غري املوثقة أو غري الرسمية لألرايض، ال  ج( 

سيام عندما يتعلق األمر بالنساء؟ وإذا كان األمر كذلك، فهل هذه اإلجراءات متاحة عىل نطاق واسع؟ 

وهل هي بسيطة ورسيعة؟

احلفاظ على اإمكانية احل�شول على الوثائق الهامة  -2

هل ينص القانون و/أو السياسة العامة عىل تعريف عامة الجمهور بالتدابري العملية للحفاظ عىل إمكانية  أ( 

الحصول عىل الوثائق الهامة أثناء الكوارث؟

الشخصية وسندات  الهوية  باستبدال وثائق  للتعجيل  العامة إجراءات  السياسة  القانون و/أو  هل يضع  ب( 

ملكية األرايض التي تعرضت للضياع أو الرضر أو التلف أثناء الكوارث؟

هل ينص القانون و/أو السياسة العامة عىل توفري وثائق بديلة لألشخاص املترضرين من الكوارث مجانا؟ ج( 

هل يضع القانون إجراءات لالعرتاف، مؤقتاً عىل األقل، بحقوق ملكية األرايض واستغاللها والتي ُتحّدد  د( 

وتوثق من خالل عمليات التحقق املجتمعية والرسم املجتمعي لخرائط األرايض؟

االأرا�شي واملباين التي ت�شتخدم الأغرا�ض االإيواء يف احلاالت الطارئة واالنتقالية  -3

هل ميّكن القانون الحكومة من مصادرة األرايض واملباين بصفة مؤقتة ألغراض اإليواء يف الحاالت الطارئة  أ( 

واالنتقالية أثناء الكوارث؟

إذا كان األمر كذلك، فهل تخضع صالحيات الحكومة يف مصادرة األرايض واملباين لضوابط صارمة تقلل إىل  ب( 

أدىن حد من التدخل يف حقوق امللكية الخاصة؟

ا�شتخدام املدار�ض كمالجئ يف حاالت الطوارئ  -4

هل ينص القانون عىل عدم جواز اللجوء إىل استخدام املدارس لإليواء يف حاالت الطوارئ إاّل كمالذ أخري  أ( 

وألقرص مدة ممكنة حينام ال تكون هناك بدائل مجدية؟

هل يحدد القانون مواقع بديلة الستخدامها ألغراض اإليواء يف حاالت الطوارئ؟ ب( 

هل يتضمن القانون تدابري عملية لتعزيز استمرارية التعليم يف الحاالت التي يتعذر فيها تفادي استخدام  ج( 

املدارس ألغراض اإليواء يف حاالت الطوارئ؟

إدارة الكوارث / إدارة حاالت الطوارئ / الحامية املدنية / املساعدة   •
اإلنسانية

اإلسكان / األرايض / املمتلكات / تخطيط استغالل األرايض / التخطيط   •
املكاين

القوانني الدستورية / حقوق اإلنسان  •

باء- عاين القوانني 

 وال�شيا�شات املتعلقة

مبا يلي:

التقرير التوليفي العاملي حول القانون والتأهب للكوارث ومواجهتها،   •
الفصل 8، القسم »هاء«.

جيم- اإر�شادات اأخرى
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هل تت�شمن قوانني بلدكم التدابري الالزمة ل�شمان اإدراج الفئات ال�شعيفة   -9

وحمايتها يف اأن�شطة التاأهب للكوارث ومواجهتها؟

قد تترضر الفئات التالية بشكل غري متكافئ من الكوارث: األشخاص ذوو اإلعاقة والنساء والفتيات واملسنون والذين 

طة ومجموعات الشعوب األصلية واملرشدون واملهاجرون والنازحون  يعيشون يف مستوطنات عشوائية وغري ُمخطَّ

والالجئون وعدميو الجنسية. وتوخياً لإليجاز، سيشار إىل هذه الفئات مجتمعة بعبارة »الفئات الضعيفة«، عىل الرغم 

من أنه قد يكون من األصح، تبعاً للظروف، وصفها بالفئات ذات »االحتياجات املحددة«، أو »املعرضة للخطر« أو 

»الضعيفة«.

وينبغي أن يتضمن القانون و/أو السياسة العامة تدابري لضامن إرشاك الفئات الضعيفة وحاميتها بشكل كامل يف 

التمييز؛ وتكليف  التدابري )عىل سبيل املثال ال الحرص(: حظر  التأهب للكوارث مواجهتها. وتشمل هذه  أنشطة 

وتقييمها  ورصدها  لها  والتخطيط  الضعيفة  للفئات  املحددة  االحتياجات  بتحديد  الحكومية  الفاعلة  الجهات 

وإدراجها ضمن بنود امليزانية؛ وجمع البيانات وتصنيفها حسب نوع الجنس والسن واإلعاقة وكذلك حسب السياق 

التأهب للكوارث ومواجهتها؛  الضعيفة يف جميع جوانب  الفئات  )ريفي، حرضي، شبه حرضي(؛ وفرض مشاركة 

وحامية  االجتامعي،  النوع  عىل  القائم  والعنف  الجنيس  بالعنف  يتعلق  فيام  لطوارئ  لحاالت  التخطيط  وفرض 

الطفل، ورعاية األطفال غري املصحوبني واملنفصلني عن ذويهم. وباإلضافة إىل ذلك، فمع التسليم بأن إعادة الروابط 

االجتامعية بعد وقوع الكارثة بفرتة وجيزة أمر حيوي لتعزيز القدرة عىل الصمود يف املجتمعات املحلية، ينبغي أن 

تشمل الترشيعات أحكاماً تتعلق بعمليات اقتفاء أثر األرس ومّل شملها مجدداً.

وليس  الكوارث،  من  للمترضرين  االحتياجات  أهم  إحدى  واالجتامعي  النفيس  والدعم  العقلية  الصحة  وتشكل 

تتجىل يف صورة  النطاق،  واسعة  نفسية  معاناة  تسبب  الكوارث  أن  إىل  ذلك  ويرجع  الضعيفة فحسب.  للفئات 

الحزن والخوف والغضب( عىل  القلق واالكتئاب( وكرب غري مريض )مثل  العقلية )مثل  بالصحة  تتعلق  مشاكل 

حد سواء. وينبغي أن ينص القانون عىل التخطيط لحاالت الطوارئ فيام يتعلق بالصحة العقلية والدعم النفيس 

الرسيرية  األساسية  العقلية  الصحية  والرعاية  األولية  النفسية  اإلسعافات  الكوارث، مبا يف ذلك  أثناء  واالجتامعي 

واإلمداد غري املنقطع بعقاقري املؤثرات العقلية األساسية.

ولإلجابة عىل هذا السؤال، خذ بعني االعتبار ما ييل:

األف- االأ�شئلة الفرعية التوجيهية 

تدابري عامة الإدراج الفئات ال�شعيفة وحمايتها  -1

عدم التمييز

هل يكفل القانون الحامية ضد التمييز بكافة أشكاله يف جميع جوانب التأهب للكوارث ومواجهتها؟ أ( 

هل ينطوي القانون عىل إقرار بحقوق الفئات الضعيفة واحتياجاتها املحددة أثناء الكوارث؟ ب( 

الفئات الضعيفة وإرشاكها يف  عاماً عىل الجهات املستجيبة للكوارث بحامية  التزاماً  القانون  هل يكرس  ج( 

أنشطة التأهب للكوارث ومواجهتها؟

احتياجات الفئات ال�شعيفة

هل ينص القانون و/أو السياسة العامة عىل أن تقييم املخاطر واالحتياجات ومواطن الضعف باإلضافة إىل  أ( 

خطط الطوارئ تحدد الفئات الضعيفة واحتياجاتها املحددة؟

هل ينص القانون و/أو السياسة العامة عىل أن عمليات التخطيط تبني اإلجراءات واملوارد واملسؤوليات  ب( 

الرئيسية فيام يتعلق بتلبية احتياجات الفئات الضعيفة؟
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مشاورات  إجراء  تتضمن  والتخطيط  التقييم  عمليات  أن  عىل  العامة  السياسة  و/أو  القانون  ينص  هل  ج( 

مبارشة مع الفئات الضعيفة؟

مواجهة  عنارص  من  عنرصاً  األرسية  الروابط  إعادة  تكون  أن  العامة  السياسة  و/أو  القانون  يكفل  هل  د( 

الكوارث، مبا يف ذلك عن طريق االستفادة من خدمات الجمعية الوطنية يف إطار دورها ككيان مساعد 

للسلطات العامة يف مجال العمل اإلنساين؟

جمع البيانات امل�شنفة وحمايتها

هل ينص القانون و/أو السياسة العامة عىل جمع وحامية البيانات املصنفة حسب نوع الجنس والسن  أ( 

واإلعاقة يف تقييامت املخاطر والضعف واالحتياجات؟

هل ينص القانون و/أو السياسة العامة عىل جمع وحامية البيانات املصنفة حسب نوع الجنس والسن  ب( 

واإلعاقة فيام يتعلق باملشاركة يف التأهب للكوارث ومواجهتها، والنزوح بفعل الكوارث، واآلثار الناجمة 

عن الكوارث، وانتشار العنف الجنيس والعنف القائم عىل النوع االجتامعي؟

الضعف  ومواطن  املخاطر  تقييم  بيانات  وحامية  جمع  عىل  العامة  السياسة  و/أو  القانون  ينص  هل  ج( 

واالحتياجات مع تصنيفها حسب السياق )ريفي، حرضي، شبه الحرضي(؟

التدريب والتوعية

الطوارئ )مبا فيها  الحكومية املستجيبة لحاالت  الجهات  العامة جميع  السياسة  القانون و/أو  هل يلزم  أ( 

الخاصة  باالحتياجات  املتعلق  التدريب  يف  باملشاركة  املسلحة(  والقوات  والرشطة  القطاعية  الوكاالت 

بالفئات الضعيفة؟

م�شاركة الفئات ال�شعيفة

هل يفرض القانون عىل مؤسسات أصحاب املصلحة املتعددين إرشاك ممثيل الفئات الضعيفة؟ أ( 

هل يفرض القانون عىل الجهات الفاعلة يف مجال التأهب للكوارث ومواجهتها إجراء مشاورات مبارشة  ب( 

مع الفئات الضعيفة وتعزيز مشاركتهم بشكل مجٍد فيام يتعلق بإعداد وتخطيط وتنفيذ ورصد وتقييم 

جميع جوانب التأهب للكوارث ومواجهتها؟

هل يحدد القانون و/أو السياسة العامة حصصاً أو غايات من أجل تعيني أفراد الفئات الضعيفة كموظفني  ج( 

مدنيني يف املؤسسات املعنية بالتأهب للكوارث ومواجهتها؟

هل ينص القانون و/أو السياسة العامة عىل رصد وتقييم مشاركة الفئات الضعيفة وإدراجها يف التأهب  د( 

للكوارث ومواجهتها وتقديم تقارير يف هذا الشأن؟

احلماية من العنف اجلن�شي والعنف القائم على النوع االجتماعي

والعنف  الجنيس  بالعنف  يتعلق  فيام  للطوارئ  التخطيط  العامة عىل  السياسة  و/أو  القانون  ينص  هل  أ( 

القائم عىل النوع االجتامعي أثناء الكوارث؟

هل ينص القانون و/أو السياسة العامة عىل تصميم أماكن لإليواء وإدارتها بعد الكوارث بطريقة متنع  ب( 

العنف الجنيس والعنف القائم عىل النوع االجتامعي وتخفف من حدته؟

هل يلزم القانون و/أو السياسة العامة جميع الجهات الحكومية املستجيبة لحاالت الطوارئ باملشاركة يف  ج( 

التدريب املتعلق بالعنف الجنيس والعنف القائم عىل الجنس؟
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تدابري حمددة الإ�شراك الفئات ال�شعيفة وحمايتها  -2

الن�شاء والفتيات واملراهقون وال�شباب

هل تحدد خطط الطوارئ ملواجهة الكوارث اإلجراءات واملوارد واملسؤوليات الرئيسية فيام يتعلق بالصحة  أ( 

الجنسية واإلنجابية وتدبري النظافة الصحية أثناء فرتة الطمث؟

النساء والفتيات عىل االضطالع  الجنسني ويشجع  العامة املساواة بني  السياسة  القانون و/أو  هل يعزز  ب( 

بأدوار قيادية وبأدوار صنع القرار؟

االأطفال

هل ينص القانون و/أو السياسة العامة عىل التخطيط للطوارئ من أجل حامية األطفال أثناء الكوارث؟ أ( 

هل ينص القانون و/أو السياسة العامة عىل التخطيط للطوارئ من أجل رعاية األطفال غري املصحوبني  ب( 

واملنفصلني عن ذويهم أثناء الكوارث، مبا يف ذلك اإلجراءات الرئيسية التالية:

التخفيف من أخطار االنفصال عن الوالدين ومقدمي الرعاية؛  –

وتزويدهم  هوياتهم  وتحديد  ذويهم  عن  واملنفصلني  املصحوبني  غري  األطفال  وجود  أماكن  تحديد   –

بالوثائق؛

توفري ورصد ترتيبات الرعاية البديلة لـألطفال غري املصحوبني واملنفصلني عن ذويهم؛  –

تعقب األرس والتحقق من هوية أفرادها؛   –

تيسري جمع شمل األرس واندماجها؟  –

امل�شنون واالأ�شخا�ض ذوو االإعاقات

هل ينص القانون عىل تنفيذ جميع أنشطة التأهب للكوارث ومواجهتها بطريقة تجعلها متاحة لألشخاص  أ( 

ذوي اإلعاقات البدنية أو الحسية أو الذهنية أو النفسية واالجتامعية؟

يتعلق  فيام  الرئيسية  واملسؤوليات  واملوارد  اإلجراءات  الكوارث  حاالت  يف  الطوارئ  خطط  تحدد  هل  ب( 

بتقديم املساعدة يف حاالت الكوارث بطريقة موافقة ومناسبة للمسنني واألشخاص ذوي اإلعاقة؟

االأقليات اجلن�شية واجلن�شانية

هل يلزم القانون و/أو السياسة العامة بجمع معلومات عن الهوية الجنسية والجنسانية وتخزينها والتخلص  أ( 

منها بشكل مأمون؟

يتعلق  فيام  الرئيسية  واملسؤوليات  واملوارد  اإلجراءات  الكوارث  حاالت  يف  الطوارئ  خطط  تحدد  هل  ب( 

بضامن حصول األقليات الجنسية والجنسانية بعد وقوع الكوارث عىل املأوى واملياه واستفادتها من مرافق 

الرصف الصحي والنظافة الصحية؟

املهاجرون والنازحون والالجئون؛ واالأقليات العرقية واالإثنية

إطار مجموعة  ومواجهتها يف  للكوارث  التأهب  أنشطة  بتنفيذ  العامة  السياسة  و/أو  القانون  يلزم  هل  أ( 

اإلعالم  ووسائط  البيانية(  والرسوم  السمعية  والرشائط  املطبوعات  )مثل  واألشكال  اللغات  من  متنوعة 

)الرسمية وغري الرسمية(؟
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الخطط  إعداد  يف  والالجئني  والنازحني  املهاجرين  مشاركة  العامة  السياسة  و/أو  القانون  يقتيض  هل  ب( 

واالسرتاتيجيات املتعلقة مبنع الكوارث والتأهب لها واالنتعاش من آثارها؟

جمموعات ال�شعوب االأ�شلية

هل يحظر القانون ترحيل مجموعات الشعوب األصلية من أراضيها، إال مبوافقة حرة ومسبقة ومستنرية  أ( 

منها؟

ال�شحة النف�شية والدعم النف�شي واالجتماعي  -3

النفسية  بالصحة  يتعلق  فيام  الطوارئ  لحاالت  التخطيط  العامة عىل  السياسة  و/أو  القانون  ينص  هل  أ( 

والدعم النفيس واالجتامعي أثناء الكوارث؟

هل تنص خطط الطوارئ عىل اإلجراءات الرئيسية التالية: ب( 

إجراء تقييامت للصحة العقلية واملسائل النفسية واالجتامعية  –

تدريب جميع املوظفني واملتطوعني يف مجال الصحة النفسية والدعم النفيس واالجتامعي  –

نرش معلومات بشأن أساليب التصدي بني عموم السكان؛  –

تقديم اإلسعافات النفسية واالجتامعية األولية للناجني من اإلجهاد الشديد؛  –

توفري الرعاية الصحية العقلية األساسية الرسيرية للناجني الذين يعانون من كرب مريض؛  –

توفري امدادات غري منقطعة من عقاقري املؤثرات العقلية األساسية؟  –

إدارة الكوارث / إدارة حاالت الطوارئ / الحامية املدنية / املساعدة   •
اإلنسانية

الصحة / األدوية  •
حامية الطفل / عاملة األطفال / زواج األطفال / اختطاف األطفال /   •

االتجار باألطفال / إساءة معاملة األطفال

التبني / الكفالة / األيتام  •
التعليم  •

الهجرة / الالجئون وملتمسو اللجوء  •
منع العنف الجنيس / العنف العائيل / العنف ضد املرأة  •

الخصوصية / حامية البيانات  •
حقوق اإلنسان / مناهضة التحرش / مناهضة التمييز  •

باء- عاين القوانني 

 وال�شيا�شات املتعلقة

مبا يلي:

التقرير التوليفي العاملي حول القانون والتأهب للكوارث ومواجهتها،   •
الفصل 9، القسم »دال«.

جيم- اإر�شادات اأخرى
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هل تت�شمن قوانني بلدكم التدابري الالزمة لتعزيز اجلودة وامل�شاءلة وملنع الغ�ض   -10

والف�شاد يف عمليات التاأهب للكوارث ومواجهتها؟

الجودة واملساءلة يف عمليات  الكوارث تحديات كبرية عىل  الناجمتان عن  قد تفرض حالتا االستعجال والفوىض 

التأهب للكوارث ومواجهتها، األمر الذي يقتيض تنفيذ معايري دنيا للجودة، فضاًل عن نظم قوية للحرص والرصد 

يتطلب وضع  ما  والفساد،  الغش  مناسبة ملامرسة  فرصاً  الضمري  لعدميي  تهيئ  أن  للكوارث  والتقييم. كام ميكن 

ضوابط كافية ولكن دون فرض قيود دون مربر.

وينبغي لجميع الجهات الفاعلة املشاركة يف مواجهة الكوارث أن تسعى جاهدة إىل تحقيق الحد األدىن من معايري 

الجودة يف تقديم املساعدة أثناء الكوارث ومن األهمية مبكان أن تخطط لذلك. وينبغي لواضعي القرارات املحليني 

النظر يف وضع معايري دنيا لتوفري الغذاء واملاء والرصف الصحي والنظافة الصحية والرعاية الصحية واملأوى أثناء 

الكوارث. وينبغي أن تعكس هذه املعايري املعايري الدنيا ملرشوع »اسفري«. وقد يرغب متخذو القرارات، يف الواقع، 

يف استخدام املعايري الدنيا ملرشوع »اسفري« كنقطة بداية ويف تكييفها لتكون مالمئة وواقعية من الناحية الثقافية.

حيوية  أهمية  الكوارث  بعد  ما  مرحلة  يف  واألرضار  والخسائر  لالحتياجات  واآلنية  املحكمة  التقييامت  وتكتيس 

بطبيعة  املتعلقة  الدقيقة  املعلومات  أن  إىل  ذلك  ويرجع  منها.  والتعايف  الكوارث  مواجهة  عملية  جودة  لضامن 

الة.  االحتياجات والخسائر واألرضار وحجمها وموقعها الجغرايف رضورية لتخطيط وتنفيذ عملية استجابة وتعاف فعَّ

وينبغي أن ينص القانون و/أو السياسة العامة عىل إجراء تقييامت رسيعة لالحتياجات بعد وقوع الكارثة؛ وإجراء 

تقييامت لألرضار والخسائر؛ وإجراء تقييامت متواصلة لالحتياجات طوال مرحلة االستجابة، مع إسناد املسؤولية 

املؤسسية عن ذلك إىل الجهات املختصة. وينبغي أن ُيراعى يف هذه التقييامت النوع االجتامعي والتنوع، مع ضامن 

االتساق والتامسك بني القطاعات فضاًل عن استخدامها لرصد االستجابة بغرض تعديل الخطط حسب الحاجة.

ويكتيس رصد وتقييم أنشطة التأهب للكوارث ومواجهتها أهمية بالغة بالنسبة إىل املساءلة والتعّلم. وهو يولد 

املعلومات والتحليالت املطلوبة لتحقيق ما ييل: )1( مساءلة الجهات الفاعلة أمام الجهات املعنية عن تأثري ونتائج 

أنشطتها؛ )2( تحسني السياسات واملامرسات يف املستقبل من خالل استخالص الدروس من التجارب السابقة؛ )3( 

تكييف خطط التأهب للكوارث ومواجهتها حسب االقتضاء. وينبغي أن ييرس القانون و/أو السياسة العامة سبل 

إجراء التقييامت املوجهة نحو التعلم ونحو املساءلة عىل حد سواء، فضاًل عن توفري آليات عامة للتظلم. وينبغي أن 

يلزم الجهات الفاعلة يف مجال التأهب للكوارث ومواجهتها بأن تجري وتنرش بانتظام تقييامت خارجية ألنشطتها 

وبرامجها، مع السامح أيضا لهذه الجهات بإجراء تقييامت داخلية ال يتعني اطالع الجمهور عليها.

ويحدث أثناء مواجهة الكوارث تعارض بني العمل عىل وجه االستعجال إلنقاذ األرواح وتنفيذ الضوابط املتعلقة 

مبكافحة الفساد ومكافحة الغش. ومع ذلك، فمن املمكن تحقيق توازن بني حالة االستعجال والحيطة من خالل 

تعزيز القدرة املؤسسية عىل التصدي للفساد ووضع الضوابط املناسبة قبل وقوع الكوارث. وينبغي أن ُيلزم القانون 

و/أو السياسة العامة الجهات الفاعلة يف مجال التأهب للكوارث ومواجهتها بتنفيذ الضوابط املتعلقة مبهام محددة 

)مثل الشؤون املالية، واملشرتيات(، وتنفيذ تدابري للتقليل إىل أدىن حد من الحاجة إىل التوظيف وعمليات الرشاء 

بشكل رسيع أثناء الكوارث.

ولإلجابة عن هذا السؤال، خذ بعني االعتبار ما ييل:

األف- االأ�شئلة الفرعية التوجيهية 

اجلودة  -1

هل يضع القانون و/أو السياسة العامة معايري دنيا لتوفري الغذاء واملاء والرصف الصحي والنظافة الصحية  أ( 

والرعاية الصحية واملأوى وغري ذلك من الخدمات واملساعدات الحيوية أثناء مواجهة الكوارث؟
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إذا كان الجواب بنعم، فهل يلزم القانون و/أو السياسة العامة الجهات الفاعلة يف مجال التأهب للكوارث  ب( 

ومواجهتها باستخدام هذه املعايري الدنيا لدى وضع خطط الطوارئ يف حاالت الكوارث واستعراضها؟

إذا كان الجواب بنعم، فهل يلزم القانون و/أو السياسة العامة الجهات الفاعلة يف مجال التأهب للكوارث  ج( 

ومواجهتها باستخدام هذه املعايري الدنيا لدى رصد وتقييم أنشطة التأهب للكوارث ومواجهتها؟

هل يضع القانون و/أو السياسة العامة عملية إلدارة اإلصابات الجامعية أثناء وقوع إحدى الكوارث؟ د( 

تقييمات مرحلة ما بعد الكوارث  -2

هل ينص القانون عىل ما ييل مع إسناد املسؤولية املؤسسية عن ذلك إىل الجهات املختصة: أ( 

إجراء تقييامت رسيعة ومتواصلة لالحتياجات، بحيث ُتستخدم أيضاً لتوجيه عمليات املواجهة املتواصلة،  –

إجراء تقييامت لألرضار والخسائر.  –

هل ينص القانون و/أو السياسة العامة عىل مراعاة مواطن الضعف والنوع االجتامعي والتنوع؟ ب( 

هل يضع القانون و/أو السياسة العامة نهجاً منسقاً ومتسقا لتقييم مرحلة ما بعد الكوارث عىل نطاق  ج( 

القطاعات؟

الر�شد وامل�شاءلة  -3

هل يلزم القانون و/أو السياسة العامة الجهات الفاعلة يف مجال التأهب للكوارث ومواجهتها بإجراء رصد  أ( 

وتقييم عىل مستوى األنشطة والربامج مع األخذ يف االعتبار الفرص املتاحة للفئات الضعيفة لالستفادة 

عىل قدم املساواة من الخدمات؟ هل تتضمن أطر الرصد والتقييم مؤرشات تختص بالنوع االجتامعي؟

هل يلزم القانون و/أو السياسة العامة بوضع آليات عامة للتظلم؟ ب( 

هل يلزم القانون و/أو السياسة العامة جميع الجهات الفاعلة يف مجال التأهب للكوارث ومواجهتها بأن  ج( 

تجري وتنرش بانتظام تقييامت خارجية ألنشطتها وبرامجها؟

إذا كان الجواب بنعم، فهل يسمح القانون أيضاً للجهات الفاعلة يف مجال التأهب للكوارث ومواجهتها  د( 

بإجراء تقييامت داخلية ال يتعني إتاحتها للعلن، لغرض التعلم والتحسني عىل الصعيد املؤسيس؟

منع الغ�ض والف�شاد  -4

هل يفوض القانون الجهات الفاعلة يف مجال التأهب للكوارث ومواجهتها باعتامد تدابري لتعزيز القدرة  أ( 

املؤسسية عىل التصدي للفساد والغش، مثل مدونات قواعد السلوك وآليات اإلبالغ عن املخالفات والتدريب؟

هل يفوض القانون الجهات الفاعلة يف مجال التأهب للكوارث ومواجهتها بتنفيذ ضوابط خاصة بالوظائف  ب( 

ملنع الغش والفساد يف املجال املايل واملوارد البرشية واملشرتيات وإدارة األصول والنقل؟

هل يفوض القانون و/أو السياسة العامة الجهات الفاعلة يف مجال التأهب للكوارث ومواجهتها بتنفيذ  ج( 

تدابري تهدف إىل التقليل إىل أدىن حد من الحاجة إىل التوظيف وعمليات الرشاء بشكل رسيع يف أنشطة 

التأهب للكوارث ومواجهتها؟
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إدارة الكوارث / إدارة حاالت الطوارئ / الحامية املدنية / املساعدة   •
اإلنسانية

الغش / الفساد  •
الرصد / التقييم  •

باء- عاين القوانني 

 وال�شيا�شات املتعلقة

مبا يلي:

التقرير التوليفي العاملي حول القانون والتأهب للكوارث ومواجهتها،   •
الفصل 10، القسم »واو«.

جيم- اإر�شادات اأخرى
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معلومات اأخرى ودعم اإ�شايف

ميكن الحصول عىل املزيد من املعلومات واألدوات والتقارير والتحديثات بشأن قانون مواجهة الكوارث عىل املوقع 

www.ifrc.org/dl :الشبيك التايل

ويف حالة وجود أي أسئلة أو طلبات متعلقة باملساعدة التقنية يف مجال قانون مواجهة الكوارث، ميكن االتصال 

بفريق برنامج القانون الدويل للكوارث التابع لالتحاد الدويل لجمعيات الصليب األحمر والهالل األحمر عىل الربيد 

disaster.law@ifrc.org :اإللكرتوين التايل

http://www.ifrc.org/dl
http://disaster.law@ifrc.org
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احلوا�شي اخلتامية

لحامية  الدنيا  ‘املعايري  الطفل،  بحامية  املعني  العامل  الفريق   -1
<http://cpwg.  :)2012( اإلنساين’  العمل  إطار  يف  الطفل 
net/?get=006914|2014/03/CP-Minimum-Standards-

فُتحت  الطفل،  حقوق  اتفاقية  221؛   English-2013.pdf>

للتوقيع يف 20 نوفمرب UNTS 3 ،1989 1577 )دخلت حيز النفاذ 
.1 املادة   )1990 سبتمرب   2 يف 

لحامية  الدنيا  املعايري  الطفل،  بحامية  املعني  العامل  الفريق   -2
.13 أعاله(  )املذكور  اإلنساين  العمل  إطار  يف  الطفل 

املرجع ذاته.  -3

‘املصطلحات’  الكوارث،  للحد من مخاطر  املتحدة  األمم  مكتب   -4
<https://www.unisdr.org/we/inform/ )2017 2 فرباير(

.terminology>

املرجع نفسه.  -5

مجال  يف  الفاعلة  ‘الجهات  املخترصان  املصطلحان  يُستخدم   -6
للكوارث  التأهب  و‘أنشطة  ومواجهتها’  للكوارث  التأهب 
ومواجهتها’ يف هذا التقرير دون قصد إىل إدخال مفهوم جديد 
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 املبادئ االأ�شا�شية للحركة الدولية

لل�شليب االأحمر والهالل االأحمر

األحمر  للصليب  الدولية  الحركة  اإلنسانية  ⧵  إن 

انبثقت من الرغبة يف إغاثة  والهالل األحمر، التي 

تسعى،  متييز،  دون  القتال  ميدان  يف  الجرحى 

بصفتها حركة ذات طابع دويل ووطني، إىل تجنب 

املعاناة اإلنسانية وتخفيفها أينام وجدت. وتهدف 

إىل حامية الحياة والصحة وضامن احرتام اإلنسان، 

وتشجع عىل التفاهم املتبادل والصداقة والتعاون 

وتحقيق السالم الدائم بني جميع الشعوب.

عدم التحيز  ⧵  ال متارس الحركة أي متييز عىل أساس 

الجنسية أو العرق أو املعتقدات الدينية أو الوضع 

إىل  تسعى  وهي  السياسية.  اآلراء  أو  االجتامعي 

فقط،  الحتياجاتهم  وفقاً  األفراد  معاناة  تخفيف 

وإىل إعطاء األولوية ألشد حاالت الضيق إلحاحاً.

متتنع  الجميع،  بثقة  الحركة  تحتفظ  الحياد  ⧵  ليك 

عن تأييد أي طرف من األطراف يف األعامل العدائية 

أو املشاركة، يف أي وقت، يف الخالفات ذات الطابع 

السيايس أو العرقي أو الديني أو األيديولوجي.

أن  من  وبالرغم  مستقلة،  االستقالل  ⧵  الحركة 

يف  مساعدة  كهيئات  تعمل  الوطنية  الجمعيات 

الخدمات اإلنسانية التي تقدمها حكوماتها وتخضع 

لقوانني بلدانها، إال أن عليها أن تحافظ دامئا عىل 

استقاللها الذايت بحيث تكون قادرة عىل الترصف يف 

كل األوقات وفقاً ملبادئ الحركة.

الخدمة التطوعية  ⧵  الحركة منظمة إغاثة تطوعية 

ال تبغي الربح بأي شكل من األشكال.

جمعية  سوى  هناك  تكون  أن  الوحدة  ⧵  ال ميكن 

واحدة للصليب األحمر أو الهالل األحمر يف البلد 

الواحد. ويجب أن تكون الجمعية مفتوحة للجميع، 

وأن ميتد عملها اإلنساين إىل جميع أرايض البلد.

العاملية  ⧵  الحركة الدولية للصليب األحمر والهالل 

األحمر هي حركة عاملية تتمتع فيها كل الجمعيات 

وعليها  املسؤوليات  نفس  وتتحمل  متساو  بوضع 

نفس الواجبات يف مساعدة بعضها البعض.
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