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نبذة عن برنامج قانون الكوارث التابع لالتحاد الدويل

لربنامج قانون الكوارث التابع لالتحاد الدويل والجمعيات الوطنية للصليب األحمر والهالل األحمر )الجمعيات الوطنية( 20 سنة من الخربة يف تقديم املساعدة التقنية إىل الحكومات يك 

تعزز قوانينها ملواجهة الكوارث ويف بناء قدرات الجهات صاحبة املصلحة املحلية فيام يخص قانون مواجهة الكوارث. وقد ساعدت شبكة االتحاد الدويل حتى اآلن ما يزيد عىل 40 بلدا 

لتعزيز قوانني مواجهة الكوارث فيها واضطلعت بأنشطة متصلة بقوانني مواجهة الكوارث يف أكرث من 90 بلدا.

وتستمد شبكة االتحاد الدويل واليتها املرتبطة بقانون مواجهة الكوارث من عدة قرارات صدرت عن املؤمتر الدويل للصليب األحمر والهالل األحمر )املؤمتر الدويل( وأقرتها الدول األطراف 

يف اتفاقيات جنيف ومكونات حركة الصليب األحمر والهالل األحمر. ويف هذه القرارات:

تكلَّف الجمعيات الوطنية بتقديم املشورة والدعم إىل حكوماتها لتضع أطرا قانونية وسياسية فعالة ذات صلة مبواجهة الكوارث وإدارة الطوارئ عىل جميع املستويات  	

وتنفذها؛

يكلَّف االتحاد الدويل بدعم الدول والجمعيات الوطنية يف مجال قانون مواجهة الكوارث، عن طريق تقديم املساعدة التقنية وبناء القدرات وإعداد األدوات والنامذج  	

واإلرشادات والدعوة ومواصلة إجراء البحوث.

وتحقيقا لهذه الغاية، أصدر برنامج قانون الكوارث ثالث وثائق إرشادية رئيسية اعتُمدت مبوجب قرارات صدرت عن املؤمتر الدويل، وهي الوثائق التالية:

إرشادات بشأن التسهيل املحيل للمساعدات الدولية لإلغاثة يف حاالت الطوارئ واملساعدات األولية لإلنعاش وتنظيمها )إرشادات القانون الدويل ملواجهة الكوارث(؛ 	

القامئة املرجعية بشأن القانون والحد من مخاطر الكوارث )القامئة املرجعية بشأن الحد من مخاطر الكوارث(؛ 	

القامئة املرجعية حول القانون والتأهب للكوارث ومواجهتها )القامئة املرجعية بشأن التأهب للكوارث ومواجهتها(. 	

وتستخدم شبكة االتحاد الدويل والجهات صاحبة املصلحة األخرى هذه الوثائق اإلرشادية كأساس معياري وأداة لتقييم القوانني املحلية املتعلقة بالكوارث وتعزيزها.

ويرجع الفضل يف سري عمل برنامج قانون الكوارث إىل الدعم السخي املقدم من الجهات الرشيكة له، مبا فيها املؤسسات األكادميية ومكاتب املحاماة والسلطات الحكومية والجمعيات 

disaster.law@ifrc. :الوطنية. وإذا وددتم دعم عمل الربنامج أو طلب الحصول عىل املساعدة التقنية يف مجال قانون مواجهة الكوارث، فريجى االتصال عرب عنوان الربيد اإللكرتوين التايل

.org

.disasterlaw.ifrc.org :وللحصول عىل مزيد من املعلومات عن برنامج قانون الكوارث، يرجى االطالع عىل املوقع اإللكرتوين التايل
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شكر وتقدير

مؤلفا هذه الوثيقة اإلرشادية هام السيدة Rachel Macleod من االتحاد الدويل والسيد Simon Whitbourn من مكتب الخدمات االستشارية القانونية Knightwood Legal. وقد 

تولت السيدة Isabelle Granger من االتحاد الدويل مهام اإلرشاف واالستعراض التقنية إلعداد هذه الوثيقة.

ويود االتحاد الدويل إبداء شكره وتقديره للصليب األحمر الربيطاين والوزارة االتحادية األملانية للتعاون االقتصادي والتنمية لدعمهام املايل الذي سمح بإعداد هذه الوثيقة.

والشكر واجب أيضا لألشخاص الذين أسهموا يف إعداد التقرير املعنون »القانون والتأهب لطوارئ الصحة العامة ومواجهتها: الدروس املستخلصة من جائحة كوفيد-19« )االتحاد الدويل، 

ه عبارات الشكر والتقدير إىل أولئك األشخاص ضمن ذلك التقرير. 2020( واملستند إليه يف وضع هذه الوثيقة. وتوجَّ
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املصطلحات

الجهات الفاعلة تعبري جامع يشري إىل طائفة واسعة جدا من الكيانات الحكومية وغري الحكومية التي لها دور يف إدارة مخاطر طوارئ الصحة العامة. وتشمل هذه الكيانات )عىل سبيل 

املثال ال الحرص( الجهات التالية: الجهات الفاعلة الحكومية املسؤولة أساسا عن إدارة مخاطر طوارئ الصحة العامة )السلطات الصحية والسلطات املعنية بإدارة الكوارث عادة(؛ والجهات 

الفاعلة الحكومية املسؤولة عن الخدمات األساسية غري الصحية )مثل اإلسكان والتعليم والرعاية االجتامعية ومنع العنف املنزيل والتصدي له(؛ والجهات الفاعلة من القطاع الخاص، 

وخصوصا مقدمو الرعاية الطبية واالجتامعية ومصنعو السلع واملعدات األساسية؛ واملنظامت غري الحكومية ومنظامت املجتمع املدين؛ والقيادات والجامعات املجتمعية.

كوفيد-19 هو مرض معٍد يسببه فريوس كورونا-سارس-2. وقد استُخدم هذا التعبري إىل حد ما كمرادف يشري إىل كل من الفريوس واملرض الذي يسببه هذا الفريوس والجائحة الناجمة عن 

العدوى بالفريوس. وتستخدم هذه الوثيقة اإلرشادية تعابري فريوس كورونا-سارس-2، وكوفيد-19، وجائحة كوفيد-19 لإلشارة إىل الفريوس، واملرض، والجائحة عىل التوايل.

الكارثة هي اضطراب خطري يف سري الحياة يف جامعة أو مجتمع عىل أي نطاق بسبب أحداث خطرية تتفاعل مع ظروف التعرض لألخطار والضعف والقدرة، مبا يؤدي إىل واحدة أو أكرث 

من الخسائر واآلثار التالية: الخسائر واآلثار البرشية واملادية واالقتصادية والبيئية.

مخاطر الكوارث هي احتامالت حدوث خسائر يف األرواح أو إصابات أو تدمري أو إتالف ممتلكات يف منظومة أو مجتمع أو جامعة يف فرتة زمنية محددة، تحدد استنادا إىل عنارص التعرض 
للخطر والضعف والقدرات.2

إدارة مخاطر الكوارث هي تطبيق سياسات واسرتاتيجيات وغريها من التدابري الرامية إىل درء مخاطر الكوارث الجديدة وتخفيف مخاطر الكوارث القامئة وإدارة املخاطر املتبقية )من 

خالل التأهب للكوارث والتصدي لها والتعايف من آثارها( واإلسهام يف تعزيز الصمود والتقليل من خسائر الكوارث.

الحد من مخاطر الكوارث يهدف إىل الحيلولة دون ظهور مخاطر الكوارث الجديدة والحد من مخاطر الكوارث القامئة وإدارة املخاطر املتبقية، وكل هذا يسهم يف تعزيز القدرة عىل 
الصمود وبالتايل يف تحقيق التنمية املستدامة.4

الوباء يشري إىل ظهور حاالت مرضية أو سلوكيات صحية محددة أو أحداث صحية أخرى يف مجتمع أو منطقة تتجاوز بوضوح التوقعات العادية.5

التسهيالت القانونية هي حقوق قانونية خاصة مُتنح ملنظمة )أو فئة من املنظامت( لتمكينها من تنفيذ العمليات بكفاءة وفعالية. وتتخذ التسهيالت القانونية يف الغالب شكل إعفاءات 

من قانون أو رشط قانوين يطبَّق بخالف ذلك أو فرص لالستفادة من عمليات تنظيمية مبسطة ومعجلة.

التأهب القانوين للكوارث والطوارئ هو عملية وحصيلة معا. فالتأهب القانوين كعملية يشري إىل استعراض الصكوك القانونية وتعزيزها لتضمن ما ييل: )1( إتاحة ظروف مواتية إلدارة 

مخاطر الكوارث بفعالية وكفاءة؛ )2( وتخفيف املشاكل القانونية الشائعة التي تنشأ أثناء الكوارث والطوارئ. ويشمل أيضا تنفيذ الرتتيبات القانونية الراهنة من خالل وضع إجراءات 

وخطط تشغيلية وتدريب الجهات الفاعلة )وخصوصا فيام يتعلق بأدوارها ومسؤولياتها( وتعميم املعلومات عىل عامة الناس وإذكاء وعيهم. أما التأهب القانوين كحصيلة فيشري إىل حالة 

التأهب من الناحية القانونية أي التزّود بقوانني ولوائح وإجراءات وخطط بشأن الكوارث والطوارئ تكون محكمة التصميم وحسنة الفهم وجيدة التنفيذ.

نهج الصحة الواحدة هو نهج لتصميم القوانني والسياسات والربامج والبحوث وتنفيذها يقر بأن صحة اإلنسان ترتبط ارتباطا وثيقا بصحة الحيوان والنبات والبيئة. ويتسم هذا النهج 

بالتواصل والتعاون بني الجهات الفاعلة املختلفة املسؤولة عن صحة اإلنسان والحيوان والنبات والبيئة بهدف تحسني حصائل الصحة العامة. وتشمل مجاالت العمل التي يكتيس فيها نهج 
الصحة الواحدة أهمية خاصة سالمة األغذية ومكافحة األمراض الحيوانية املصدر واألمراض املحمولة بالنواقل ومكافحة مقاومة املضادات الحيوية.6

الجائحة تشري إىل وباء ينترش عىل نطاق واسع جدا ويعرب الحدود الدولية ويصيب عادة أعدادا كبرية من األشخاص.7
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طوارئ الصحة العامة األولية هي طوارئ الصحة العامة التي يكون فيها الخطر املحيق بالصحة السبب املبارش أو الوحيد لحالة الطوارئ.

طوارئ الصحة العامة تشري وفقا ملنظمة الصحة العاملية إىل ظهور مرض أو اعتالل صحي أو وجود تهديد بظهوره الوشيك بسبب اإلرهاب البيولوجي أو بسبب وباء أو جائحة أو عامل 

معٍد مستجد وشديد اإلماتة أو مادة سامة بيولوجية، مام يعرّض ملخاطر كبرية تنطوي عىل تسجيل عدد ال يُستهان به من الوفيات البرشية أو الحوادث أو حاالت اإلعاقة الدامئة أو طويلة 
األجل.8

طوارئ الصحة العامة التي تسبب قلقا دوليا مفهوم بدأ استخدامه ويرد تعريفه يف اللوائح الصحية الدولية. وتشري إىل حدث استثنايئ يحدده املدير العام ملنظمة الصحة العاملية عىل أنه 
)1( يشكل خطرا محتمال يحدق بالصحة العامة يف الدول األخرى وذلك بسبب انتشار املرض دوليا؛ )2( وقد يقتيض استجابة دولية منسقة.9

إدارة مخاطر طوارئ الصحة العامة هي تعبري جامع يشري إىل جميع جوانب إدارة طوارئ الصحة العامة من الحد من املخاطر إىل التأهب واملواجهة والتعايف.

طوارئ الصحة العامة الثانوية تشري إىل طوارئ الصحة العامة التي تنشأ عن كارثة أخرى ليست طارئة من طوارئ الصحة العامة مثل تفيش الكولريا عقب الفيضانات.

العنف الجنيس والقائم عىل النوع االجتامعي هو تعبري مركب يُستخدم يف سياق حركة الصليب األحمر والهالل األحمر لإلشارة إىل ظاهرتني مميزتني ومتداخلتني هام: )1( العنف الجنيس؛ 
)2( والعنف القائم عىل النوع االجتامعي.10

حاالت االستثناء هي تعبري جامع يشري إىل حاالت الطوارئ وحاالت الكوارث وحاالت طوارئ الصحة العامة.

الضعف يعني الظروف التي تحددها عوامل أو عمليات مادية واجتامعية واقتصادية وبيئية تزيد من احتامالت تعرض الفرد أو املجتمع املحيل أو األصول أو النظم آلثار األخطار.11.
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جمهورية الكونغو الدميقراطية 2018 ، بارنايب لوما ، رئيس مكتب املتطوعني ضمن 
جمعية الصليب األحمر يف جمهورية الكونغو الدميقراطية ، يديرفريًقا من 

املتطوعني الذين يقومون بعمليات دفن أمن وكريم  يف املجتمع املحيط ب 
مبانداكا ، الصليب االحمر يف جمهورية الكونغو الدميقراطية. حقوق 
النرش© االتحاد الدويل لجمعيات الصليب األحمر والهالل األحمر
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مقدمة

سياق هذه الوثيقة اإلرشادية

يرتبط تنظيم طوارئ الصحة العامة عىل املستوى املحيل ارتباطا وثيقا بتنظيم أنواع الكوارث األخرى. وتخضع طوارئ الصحة العامة عادة خضوعا جزئيا عىل األقل ألحكام القوانني العامة 

املتعلقة بالكوارث والطوارئ. وعالوة عىل ذلك، هناك تداخل شديد بني اآلليات القانونية التي تُستخدم ملواجهة طوارئ الصحة العامة وأنواع الكوارث األخرى وتشمل إعالن حاالت 

الكوارث أو حاالت الطوارئ واستخدام الصالحيات يف حاالت الطوارئ. وحتى عندما تنظَّم طوارئ الصحة العامة مبوجب صكوك منفصلة، يجب أن تتغلب هذه الصكوك عىل العديد من 

التحديات السياسية والعملية نفسها التي تواجهها القوانني العامة املتعلقة بالكوارث كاملوازنة الدقيقة بني االعتبارات املتنافسة )مثل االستجابة الرسيعة مقابل مراعاة األصول القانونية( 

وتيسري التنسيق بني الجهات الفاعلة املتعددة وحامية األشخاص األشد ضعفا داخل املجتمع. وأخريا، هناك عدة تطورات معارصة يف مجال إدارة مخاطر الكوارث عىل غرار زيادة التشديد 

عىل الحد من املخاطر والتأهب لها تتصل بطوارئ الصحة العامة بقدر ما ترتبط بأنواع الكوارث األخرى.

ولربنامج قانون الكوارث التابع لالتحاد الدويل والجمعيات الوطنية 20 سنة من الخربة يف تقديم املساعدة التقنية إىل الحكومات يك تعزز قوانينها ملواجهة الكوارث ويف إعداد وثائق 

إرشادية عن أفضل املامرسات املحلية لتنظيم الكوارث. وإذ تشري هذه الوثيقة اإلرشادية إىل الروابط الوثيقة بني التنظيم املحيل لطوارئ الصحة العامة وأنواع الكوارث األخرى، تستند إىل 

مجموعة األعامل الراهنة لربنامج قانون الكوارث، وخصوصا القامئة املرجعية حول القانون والتأهب للكوارث ومواجهتها12 )القامئة املرجعية بشأن التأهب للكوارث ومواجهتها( والتقرير 

التوليفي املتعدد البلدان13 املصاحب لها )التقرير عن التأهب للكوارث ومواجهتها(. وتسرتشد الوثيقة اإلرشادية أيضا بتقرير عنوانه القانون والتأهب لطوارئ الصحة العامة ومواجهتها: 

الدروس املستخلصة من جائحة كوفيد-19 )التقرير عن طوارئ الصحة العامة(.14 ويستند التقرير عن طوارئ الصحة العامة إىل بحوث مكتبية أُجريت عىل املستوى القطري واستعراض 

للمنشورات أجري يف عام 2020 ويتضّمن تحليال مقارنا مفصال لألطر القانونية املحلية للتأهب لطوارئ الصحة العامة ومواجهتها. وتجسد هذه الوثيقة اإلرشادية التوصيات الواردة يف 

التقرير عن طوارئ الصحة العامة والتقرير عن التأهب للكوارث ومواجهتها.

الغرض من هذه الوثيقة اإلرشادية ونطاقها

أكدت جائحة كوفيد-19 أهمية التأهب القانوين لطوارئ الصحة العامة. ومفاد أحد االستنتاجات الرئيسية التي خلص إليها التقرير عن طوارئ الصحة العامة أن هناك عددا ال يُستهان به 

من البلدان املشمولة باالستقصاء لديه قوانني وسياسات قدمية نسبيا بشأن طوارئ الصحة العامة ال تجسد نهجا معارصا وشامال لجميع املخاطر املحيقة بالصحة العامة. ويويص التقرير 

عن طوارئ الصحة العامة نتيجة لذلك برضورة استعراض القوانني والسياسات والخطط املتصلة بطوارئ الصحة العامة وتحديثها بانتظام. والغرض املنشود من هذه الوثيقة اإلرشادية هو 

إتاحة أداة للتقييم تدعم استعراض القوانني والسياسات والخطط املتصلة بطوارئ الصحة العامة وتحديثها، مام قد يشمل صكوكا مخصصة بالتحديد لطوارئ الصحة العامة واملزيد من 

القوانني والسياسات والخطط العامة املتعلقة بالكوارث والطوارئ. وقد ُصممت الوثيقة اإلرشادية ملساعدة صانعي القرارات عىل الصعيد املحيل عىل تحديد املسائل القانونية والسياسية 

الحاسمة للنظر فيها وتقييم مدى حسن تناول هذه املسائل يف الوقت الحايل يف الصكوك الراهنة. واملقصود باإلرشادات الواردة يف هذه الوثيقة أن تكون رفيعة املستوى وغري إلزامية 

وينبغي تفسريها يف ضوء الرتتيبات الدستورية والقانونية والسياسية واملؤسسية والتشغيلية الخاصة بكل بلد.

ومن األسايس أن تتناول األطر القانونية والسياسية املحلية ما ييل: الحد من مخاطر طوارئ الصحة العامة التي تحدث يف املقام األول )الحد من مخاطر طوارئ الصحة العامة(؛ وضامن 

تأهب البلدان ملواجهة طوارئ الصحة العامة )التأهب لطوارئ الصحة العامة(؛ ومواجهة طوارئ الصحة العامة بفعالية )مواجهة طوارئ الصحة العامة(؛ ودعم التعايف من آثار طوارئ 

الصحة العامة )التعايف من طوارئ الصحة العامة(. ويُشار إىل هذه الجوانب الرئيسية األربعة يف هذه الوثيقة اإلرشادية بتعبري جامع هو إدارة مخاطر طوارئ الصحة العامة. ومع ذلك، 

تركز هذه الوثيقة اإلرشادية عىل التأهب لطوارئ الصحة العامة ومواجهتها أساسا عىل غرار التقرير عن طوارئ الصحة العامة والتقرير عن التأهب للكوارث ومواجهتها. وبناء عىل ذلك، 

هناك مواضيع مهمة ال تندرج يف نطاق هذه الوثيقة اإلرشادية ويؤمل أن تتناولها البحوث والوثائق اإلرشادية القادمة يف أعقاب جائحة كوفيد-19. وتشمل هذه املواضيع )عىل سبيل 

املثال ال الحرص( ما ييل: دور القانون يف تيسري ترصد األمراض الحيوانية املصدر ومكافحتها؛ واإلذن باتخاذ تدابري مضادة طبية وتنظيم مخاطر املسؤولية املرتبطة بها؛ واملعايري القانونية 

بشأن السالمة البيولوجية واألمن البيولوجي يف املختربات؛ والنظم القانونية لتبادل العينات البيولوجية.

اللوائح الصحية الدولية )2005(

اللوائح الصحية الدولية )2005( معاهدة دولية ملزمة قانونا ملا مجموعه 196 دولة وتُعترب أهم صك دويل متصل بطوارئ الصحة العامة. وتتطرق اللوائح أساسا إىل تبادل املعلومات بني 

الدول ومنظمة الصحة العاملية وتنمية القدرات املحلية لرتصد أحداث الصحة العامة واالستجابة لها وتنفيذ تدابري الصحة العامة يف نقاط الدخول )أي املطارات الدولية واملوانئ واملعابر 
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الربية(. وتنفيذ هذه اللوائح عرب القوانني الوطنية أمر يكتيس أهمية حاسمة لكنه ليس كافيا لتحقيق التأهب القانوين لطوارئ الصحة العامة ألن اللوائح ال تتناول إال مجموعة فرعية من 

الرتتيبات املحلية الالزمة إلدارة طوارئ الصحة العامة بفعالية. وتتطرق هذه الوثيقة اإلرشادية إىل عدة عنارص إضافية لنظام شامل إلدارة مخاطر طوارئ الصحة العامة تشمل الرتتيبات 

املؤسسية واإلنذار املبكر مبخاطر الصحة العامة وتيسري تقديم املساعدات اإلنسانية وحامية الفئات الضعيفة واستخدام اآلليات والصالحيات الخاصة بحاالت الكوارث/الطوارئ.

ويتناول السؤال 3 يف هذه الوثيقة اإلرشادية موضوع تنفيذ اللوائح الصحية الدولية عىل املستوى املحيل. وجدير بالذكر أن منظمة الصحة العاملية أعدت اإلرشادات التالية األكرث تفصيال 

بشأن هذا املوضوع املحدد:

• اللوائح الصحية الدولية )2005( – عرض موجز لتنفيذ اللوائح يف الترشيعات الوطنية؛15	

• اللوائح الصحية الدولية )2005( – مجموعة األدوات لتنفيذ اللوائح يف الترشيعات الوطنية: مراكز االتصال الوطنية املعنية باللوائح الصحية الدولية؛16	

• اللوائح الصحية الدولية )2005( – مجموعة األدوات لتنفيذ اللوائح يف الترشيعات الوطنية: أسئلة وأجوبة وأداة مرجعية وتقييمية ترشيعية وأمثلة عىل 	
الترشيعات الوطنية.17

وينبغي االطالع عىل هذه الوثيقة اإلرشادية مقرتنة بالوثائق املشار إليها أعاله.

طريقة استخدام هذه الوثيقة اإلرشادية لدعم عملية استعراض الترشيعات

تتضّمن هذه الوثيقة اإلرشادية قامئة بتسعة أسئلة رئيسية معدة لتزويد املسؤولني الحكوميني ومن يدعمهم بهيكل الستعراض القوانني والسياسات والخطط الراهنة املتعلقة بطوارئ 

الصحة العامة. وترد يف هذه الوثيقة اإلرشادية فيام يخص كل سؤال مطروح فيها مربرات موجزة ومجموعة من األسئلة الفرعية األكرث استهدافا وقامئة بالقوانني والسياسات التي ميكن 

أخذها يف االعتبار يف عملية االستعراض. كام يُشار فيها إىل املواقع التي متّكن من الحصول عىل املزيد من املعلومات عن املوضوع. وينبغي النظر يف كل سؤال رئييس وكل سؤال فرعي 

بدوره. ويوىص بالنسبة إىل كل سؤال فرعي بإجراء التحليل التايل املكّون من ثالث خطوات:

1 هل تتناول أحكام القوانني املعنية هذه املسألة بالقدر الكايف؟

2 يف حال النفي، هل تتناول وثائق غري قانونية )مثل السياسات واالسرتاتيجيات والخطط( هذه املسألة بالقدر الكايف يك تصبح األحكام القانونية غري رضورية؟

ذ األحكام املعنية الواردة يف القوانني أو السياسات تنفيذا كافيا يف الواقع؟ 3 هل تنفَّ

ويسمح هذا التحليل املكّون من ثالث خطوات لخرباء االستعراض بتحديد اآليت: مواطن القوة والثغرات يف اإلطار القانوين والسيايس الراهن؛ ومدى رضورة وجود قوانني وسياسات جديدة 

أو محدثة؛ ومدى رضورة زيادة الرتكيز عىل تنفيذ القوانني والسياسات الراهنة.

وللرد عىل األسئلة بشكل كامل قدر املستطاع، ينبغي لخرباء االستعراض إجراء عملية تشاورية تشارك فيها مجموعة واسعة من الجهات الفاعلة والجهات صاحبة املصلحة تشمل جميع 

الوزارات واملستويات الحكومية املعنية والخرباء واملامرسني املتخصصني والقطاع الخاص ومنظامت املجتمع املدين والجمعية الوطنية للصليب األحمر أو الهالل األحمر وقادة املجتمعات 

املحلية وممثيل الفئات الضعيفة. ويوىص أيضا بشدة بأن يشارك خرباء قانون مواجهة الكوارث وقانون الصحة العامة يف املشاورات. وينبغي يف الحالة املثالية أن يضم هؤالء الخرباء خرباء 

قانون الصحة العامة املتمتعني بالخربة يف تنفيذ اللوائح الصحية الدولية عىل املستوى املحيل. وينبغي أن ينصب الرتكيز الرئييس للمشاورات عىل بحث التحديات العملية التي واجهتها 

الجهات الفاعلة والجهات صاحبة املصلحة يف حاالت طوارئ الصحة العامة األخرية وتحديد ما إذا كان أي من تلك التحديات ناتجا عن الثغرات أو مواطن الضعف يف اإلطار القانوين 

والسيايس الراهن أو عن أوجه القصور يف تنفيذ اإلطار.

وستكون لكل إطار قانوين وسيايس متعلق بطوارئ الصحة العامة مواطن قوة وضعف وثغرات. وقد ترغب البلدان لدى تحديد الثغرات أو مواطن الضعف يف النظر يف تعديل القوانني 

والسياسات والخطط الراهنة أو وضع قوانني وسياسات وخطط جديدة. وينبغي للبلدان أن ترشك مجددا مجموعة واسعة من الجهات الفاعلة والجهات صاحبة املصلحة يف هذه العملية 
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تضم قدر اإلمكان خرباء قانون مواجهة الكوارث وقانون الصحة العامة. وينبغي أيضا للبلدان عقب إصدار اإلصالحات القانونية أو السياسية أن تنظر يف وضع خطة للتنفيذ تتناول ما ييل: 

تدريب الجهات الفاعلة فيام يتعلق باألحكام الجديدة، وخصوصا فيام يتصل باألدوار واملسؤوليات املسندة إليها؛ وتعميم املعلومات عىل عامة الناس وإذكاء وعيهم؛ وتحديد اإلطار الزمني 

واملعامل الرئيسية لتنفيذ الصكوك الجديدة؛ واملسؤولية عن رصد التنفيذ وتقييمه

سرياليون 2014 انضمت املمرضة األسرتالية آن كاري إىل مكافحة اإليبوال ، حيث عملت يف مركز العالج التابع لجمعية الصليب األحمر يف سرياليون. حقوق النرش© مايكل داف / االتحاد الدويل لجمعيات الصليب األحمر والهالل األحمر
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 النيبال 2021 يقدم متطوعو الصليب األحمر النيبايل  الدعم يف أكرث من 350 مركزًا للتلقيح
 يف جميع أنحاء البالد ، مع الرتكيز بشكل كبري عىل إدخال البيانات والسيطرة عىل الحشود.

 يوجد 38 مركزًا للتلقيح ، مثل هذا املركز ، يف بهاكتابور. حقوق النرش© الصليب األحمر
النيبايل
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أسئلة إرشادية

هل تنشئ قوانني بلدكم وسياساته إطارا مؤسسيا متينا إلدارة طوارئ الصحة العامة؟    1

من األهمية مبكان أن تنشئ قوانني كل بلد وسياسته املتعلقة بطوارئ الصحة العامة إطارا مؤسسيا متينا. ومن العنارص الرئيسية إلطار مؤسيس متني ما ييل: إسناد مهام وأدوار 

ومسؤوليات واضحة وشاملة إىل الجهات الفاعلة املناسبة؛ وإرساء آليات للتنسيق الفعال تسمح بالتنسيق عىل املستويني األفقي والعمودي؛ ومشاركة جميع الجهات الفاعلة والجهات 

صاحبة املصلحة يف نهج الصحة الواحدة الذي يشمل املجتمع ككل والدولة ككل.

املهام واألدوار واملسؤوليات الواضحة والشاملة

ينبغي أن تسند القوانني والسياسات والخطط مهاما وأدوارا ومسؤوليات واضحة متعلقة بإدارة مخاطر طوارئ الصحة العامة إىل الجهات الفاعلة املعنية. ومن املهم أن تكون هذه املهام 

واألدوار واملسؤوليات شاملة إذ ينبغي لها يف املقام األول أن تشمل الحد من املخاطر والتأهب واملواجهة والتعايف؛ ويف املقام الثاين أن تجسد نهجا يشمل »جميع املخاطر املحيقة بالصحة 

العامة« أي جميع أنواع األخطار الصحية التي قد تسبب حاالت طوارئ الصحة العامة، مبا يف ذلك املخاطر الجديدة والناشئة واملخاطر البطيئة )مثل مقاومة مضادات امليكروبات(.

وسرتتبط املهام واألدوار واملسؤوليات يف العديد من الحاالت بتعريف »طوارئ الصحة العامة«. ومن األسايس يف هذا الحال أن يكون التعريف واضحا وشامال وأن يُستخدم بشكل متسق 

يف مختلف الصكوك القانونية. وينبغي أيضا أن يجسد تعريف طوارئ الصحة العامة نهجا شامال لجميع املخاطر املحيقة بالصحة العامة وأن يكون واسع النطاق مبا فيه الكفاية ليشمل 

طوارئ الصحة العامة األولية والثانوية. كام ينبغي أن يحدد بوضوح طبيعة الظروف التي تشكل طوارئ الصحة العامة وشدتها )مثل عدد الوفيات أو الحاالت والنطاق الجغرايف(.

وسيكون من الرضوري يف حاالت طوارئ الصحة العامة توفري مختلف أنواع القيادة مثل القيادة القانونية والقيادة التشغيلية والقيادة السياسية. وينبغي أن تحدد القوانني والسياسات 

والخطط املتعلقة بطوارئ الصحة العامة بوضوح طبيعة أدوار القيادة يف حاالت طوارئ الصحة العامة والوظائف والصالحيات املقرتنة بكل دور قيادي. وينبغي أيضا أن تتفادى أي 

تضارب محتمل أو ازدواجية غري رضورية يف أدوار القيادة أو تخفف وطأة ذلك.

آليات التنسيق الفعال

تقتيض املشاركة الفعالة لحشد من الجهات الفاعلة التنسيق الوثيق. والتنسيق رضوري عىل املستوى األفقي بني مختلف الجهات الفاعلة الحكومية وعىل املستوى العمودي بني مختلف 

املستويات الحكومية، وال سيام يف الدول االتحادية والدول التي اعتمدت نهجا غري مركزي إلدارة طوارئ الصحة العامة أو مخاطر الكوارث. وأخريا، من الرضوري أيضا التنسيق بني الجهات 

الفاعلة الحكومية وغري الحكومية. وميكن أن تسهل القوانني والسياسات التنسيق الفعال عن طريق إرساء آليات للتنسيق وتحديد الجهات الفاعلة املشاركة وفرض التزامات عىل الجهات 

املشاركة لتجتمع بانتظام وتتبادل املعلومات فيام بينها.

مشاركة جميع الجهات الفاعلة والجهات صاحبة املصلحة

ميكن أن تتطلب طوارئ الصحة العامة الواسعة النطاق اتخاذ اإلجراءات من جانب معظم املستويات الحكومية والقطاعات واملناطق واملجتمعات املحلية واألفراد. وعليه، من األسايس 

اعتامد نهج الصحة الواحدة الذي يشمل املجتمع ككل والدولة ككل وييرس مشاركة جميع الجهات الفاعلة والجهات صاحبة املصلحة. وميكن لهذا النهج يف حال تنفيذه بفعالية أن 

يستغل معارف جميع الجهات الفاعلة والجهات صاحبة املصلحة وقدراتها ومواردها بينام ينهض أيضا بحامية املجتمعات املحلية املعرضة للخطر والفئات الضعيفة وإدماجها.
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ومن األهمية مبكان متكني مشاركة الجهات الفاعلة والجهات صاحبة املصلحة التالية يف إدارة مخاطر طوارئ الصحة العامة: الجهات الفاعلة يف إطار نهج الصحة الواحدة )أي الجهات 

الفاعلة املعنية بالصحة العامة وصحة الحيوان وصحة النبات والبيئة(؛ والجهات الفاعلة الحكومية املعنية بالخدمات غري الصحية )مثل إدارة الكوارث والتعليم واإلسكان(؛ والقطاع الخاص 

)مثل مقدمي الرعاية الطبية واالجتامعية من القطاع الخاص؛ ومصنعي السلع واملعدات األساسية ومورديها(؛ واملنظامت غري الحكومية ومنظامت املجتمع املدين؛ والقيادات املجتمعية 

)مثل القادة التقليديني أو الدينيني أو املنتخبني(؛ وممثلو الفئات الضعيفة. ومن املمكن مشاركة هذه الجهات الفاعلة والجهات صاحبة املصلحة من خالل إسناد األدوار واملسؤوليات 

املالمئة إليها وإرشاكها يف آليات التنسيق ومتطلبات التشاور.

وميكن أيضا تعزيز إدارة مخاطر طوارئ الصحة العامة من خالل تنفيذ نهج اإلبالغ باملخاطر واملشاركة املجتمعية الذي ينطوي عىل اإلبالغ عىل أساس متبادل واملشاركة املبارشة مع 

السكان املترضرين ليتمكنوا من اتخاذ قرارات مستنرية لحامية أنفسهم.18 ويكتيس هذا النهج أهمية حاسمة للتصدي للمعلومات املضللة وااللتباس وانعدام الثقة، مام يشجع زيادة 

اعتامد تدابري الصحة العامة يف املجتمعات املحلية. وميكن النهوض بهذا النهج يف القوانني والسياسات عن طريق فرض وضع خطط للمشاركة مع السكان املترضرين والتواصل معهم 

وتنفيذها عىل سبيل املثال.

دور الجمعيات الوطنية للصليب األحمر والهالل األحمر كهيئات مساعدة

تتمتع كل جمعية وطنية بوضع قانوين فريد باعتبارها هيئة »مساعدة للسلطات العامة يف املجال اإلنساين«.19 وينطوي دور الجمعية الوطنية بصفتها هيئة مساعدة عىل رشاكة خاصة 

ومميّزة مع سلطاتها العامة.20 وتضطلع السلطات العامة باملسؤولية الرئيسية عن تقديم املساعدة اإلنسانية إىل األشخاص املستضعفني عىل أراضيها غري أن الجمعيات الوطنية تكمل جهود 
السلطات العامة يف الوفاء بهذه املسؤولية، مبا يف ذلك من خالل توفري طائفة واسعة من الخدمات املتعلقة بالصحة.21

ويُعرتف بدور الجمعيات الوطنية يف التصدي لألوبئة والجوائح يف القرار 3 الصادر عن املؤمتر الدويل الثالث والثالثني للصليب األحمر والهالل األحمر الذي يدعو الدول إىل االضطالع 

بجملة أمور منها إرشاك الجمعيات الوطنية يف األطر الوطنية للوقاية من األمراض ومكافحتها ويف األطر املتعددة القطاعات للتأهب واالستجابة.22 ويتعني تحديد أدوار الجمعيات الوطنية 

ومسؤولياتها بوضوح يف القوانني والسياسات والخطط يك تؤدي دورها املساعد بفعالية يف سياق طوارئ الصحة العامة. وعالوة عىل ذلك، ينبغي أن تنص هذه الصكوك عىل إرشاكها يف 

هيئات التنسيق املعنية.
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أسئلة إرشادية فرعية

املهام واألدوار واملسؤوليات الواضحة والشاملة

1 - هل تسند القوانني والسياسات والخطط مهاما وأدوارا ومسؤوليات واضحة إىل الجهات الفاعلة املعنية فيام يخص إدارة مخاطر طوارئ الصحة العامة؟

2 - هل تشمل املهام واألدوار واملسؤوليات الحد من املخاطر والتأهب واملواجهة والتعايف؟

3 - هل تجسد املهام واألدوار واملسؤوليات نهجا يشمل »جميع املخاطر املحيقة بالصحة العامة« أي جميع أنواع األخطار الصحية التي قد تسبب حاالت طوارئ الصحة العامة؟

4 - هل هناك تعريف قانوين لحاالت »طوارئ الصحة العامة« ينطوي عىل ما ييل؟

يجسد نهجا يشمل »جميع املخاطر املحيقة بالصحة العامة«؛ أ-  

يشمل طوارئ الصحة العامة األولية والثانوية؛ ب-  

يحدد بوضوح طبيعة الظروف التي تشكل طوارئ الصحة العامة وشدتها. ج-  

5 - هل هناك تعريف قانوين لحاالت »طوارئ الصحة العامة« يُستخدم بشكل متسق يف جميع الصكوك؟

6 - هل تحدد القوانني والسياسات والخطط بوضوح طبيعة أدوار القيادة يف حاالت طوارئ الصحة العامة والوظائف والصالحيات املقرتنة بكل دور قيادي؟

7 - هل تتفادى القوانني والسياسات والخطط أي تضارب أو ازدواجية غري رضورية يف أدوار القيادة يف حاالت طوارئ الصحة العامة أو تخفف وطأة ذلك؟

 آليات التنسيق الفعال

8 - هل تيرس القوانني والسياسات والخطط املتعلقة بطوارئ الصحة العامة التنسيق يف الحاالت التالية؟

عىل املستوى األفقي بني مختلف الجهات الفاعلة الحكومية؛ أ-  

عىل املستوى العمودي بني مختلف املستويات الحكومية؛ ب-  

بني الجهات الفاعلة الحكومية وغري الحكومية. ج-  

9 - هل تريس القوانني والسياسات والخطط املتعلقة بطوارئ الصحة العامة آليات للتنسيق تضم ممثلني من الجهات التالية؟

جميع اإلدارات القطاعية املعنية؛ أ-  

جميع الوحدات/الشعب املعنية ضمن اإلدارات القطاعية؛ ب-  

جميع املستويات الحكومية؛ ج-  

جميع الجهات الفاعلة غري الحكومية املعنية. د-  

10 - هل تفرض القوانني والسياسات والخطط التزامات عىل الجهات الفاعلة لتجتمع بانتظام وتتبادل املعلومات فيام بينها؟

مشاركة جميع الجهات الفاعلة والجهات صاحبة املصلحة

11 - هل تعتمد القوانني والسياسات والخطط املتعلقة بطوارئ الصحة العامة نهج الصحة الواحدة الذي يشمل املجتمع ككل والدولة ككل؟

12 - هل تيرس القوانني والسياسات والخطط املتعلقة بطوارئ الصحة العامة مشاركة الجهات الفاعلة والجهات صاحبة املصلحة التالية؟

الجهات الفاعلة يف إطار نهج الصحة الواحدة )أي الجهات الفاعلة املعنية بالصحة العامة وصحة الحيوان وصحة النبات والبيئة(؛ أ-  

الجهات الفاعلة الحكومية املعنية بالخدمات غري الصحية )مثل إدارة الكوارث والتعليم واإلسكان(؛ ب-  
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القطاع الخاص )مثل مقدمي الرعاية الطبية واالجتامعية من القطاع الخاص؛ ومصنعي السلع واملعدات األساسية ومورديها(؛ ج-  

املنظامت غري الحكومية ومنظامت املجتمع املدين؛ د-  

القيادات املجتمعية )مثل القادة التقليديني أو الدينيني أو املنتخبني(؛ ه-  

ممثلو الفئات الضعيفة. و-  

13 -  يف حال وجود حضور مستمر لوكاالت األمم املتحدة و/أو املنظامت الدولية غري الحكومية و/أو الجهات الفاعلة املعنية بالتعاون اإلمنايئ أو حاجة إىل الدعم منها، هل 

تيرس القوانني والسياسات والخطط مشاركتها يف إدارة مخاطر طوارئ الصحة العامة؟

14 -  هل تعتمد القوانني والسياسات والخطط املتعلقة بطوارئ الصحة العامة نهج اإلبالغ باملخاطر واملشاركة املجتمعية؟

15 -  هل تعني القوانني والسياسات املتعلقة بطوارئ الصحة العامة الجهات املسؤولة عن وضع خطط للمشاركة مع السكان املترضرين والتواصل معهم خالل حاالت طوارئ 

الصحة العامة وتنفيذها؟

الجمعيات الوطنية للصليب األحمر والهالل األحمر دور  

16 -  هل تعرتف القوانني والسياسات والخطط املتعلقة بطوارئ الصحة العامة بدور الجمعية الوطنية كهيئة مساعدة يف كل بلد؟

17 -  هل تحدد القوانني والسياسات والخطط املتعلقة بطوارئ الصحة العامة بوضوح أدوار الجمعيات الوطنية ومسؤولياتها للتأهب لطوارئ الصحة العامة ومواجهتها؟

18 -  هل تنص القوانني والسياسات والخطط املتعلقة بطوارئ الصحة العامة عىل إرشاك الجمعيات الوطنية يف آليات التنسيق للتأهب لطوارئ الصحة العامة ومواجهتها؟

التحقق من القوانني والسياسات املتعلقة مبا ييل:

• الصحة العامة/األخطار الصحية/طوارئ الصحة العامة	

• إدارة مخاطر الكوارث/إدارة الطوارئ/الحامية املدنية	

• قانون الصليب األحمر أو الهالل األحمر	

املزيد من املعلومات والتوجيهات:

التقرير عن طوارئ الصحة العامة، الفصل 4

التقرير عن التأهب للكوارث ومواجهتها، الفصل 1

القامئة املرجعية بشأن التأهب للكوارث ومواجهتها، السؤال 1

القرار 2 الصادر عن املؤمتر الدويل الثالثني للصليب األحمر والهالل األحمر

القرار 3 الصادر عن املؤمتر الدويل الثالث والثالثني للصليب األحمر والهالل األحمر

دليل لتعزيز الدور املساعد عرب القانون والسياسات
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منغوليا 2021 يعيش تسريينادميد تسريين مبفرده يف منزله الصغري يف إقليم توف ، وسط 
منغوليا. يزورموظفو ومتطوعو الصليب األحمر املنغويل البالغ من العمر 85 عاًما يف خيمته 
التقليدية كل شهر كجزء من مرشوع الرعاية املنزلية. لقد ساعدوه يف الحصول عىل جرعات 

اللقاح  الثالث ضد كورونا-19  وجلبوا له طروًدا غذائية أثناء الحجر يف اإلقليم. حقوق 
النرش©  االتحاد الدويل لجمعيات الصليب األحمر والهالل األحمر
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هل تتكامل قوانني بلدكم وسياساته املتعلقة بطوارئ الصحة العامة وتتسق مع القوانني     2
والسياسات األوسع نطاقا املتعلقة بالكوارث؟

يتوافر قانون رئييس بشأن إدارة مخاطر الكوارث تنطبق أحكامه عىل طائفة واسعة من األخطار والكوارث يف معظم البلدان يف العامل. ويف بعض البلدان، تندرج طوارئ الصحة العامة يف 

نطاق القانون الرئييس بشأن إدارة مخاطر الكوارث وتخضع ألحكام هذا القانون والصكوك ذات الصلة إلدارة مخاطر الكوارث مثل السياسات والخطط. ويف بلدان أخرى، تخضع طوارئ 

الصحة العامة لتنظيم منفصل عن الكوارث غري املرتبطة بطوارئ الصحة العامة من خالل مجموعة من الصكوك والرتتيبات املوازية املخصصة بالتحديد لطوارئ الصحة العامة. ومع ذلك، 

فالسيناريو األكرث شيوعا إىل حد بعيد هو أن طوارئ الصحة العامة تخضع ملزيج من الصكوك العامة املتعلقة بإدارة مخاطر الكوارث والصكوك الخاصة بطوارئ الصحة العامة. ومن 

األسايس يف هذا الحال أن تتسق الصكوك املتعلقة بإدارة مخاطر الكوارث وبطوارئ الصحة العامة وتتكامل فيام بينها بدال من تناقض الرتتيبات أو ازدواجها.

ويسلَّم بأهمية التكامل يف مبادئ بانكوك بشأن تنفيذ الجوانب الصحية من إطار ِسنداي )مبادئ بانكوك( التي تدعو إىل االتساق واملواءمة بني األطر الوطنية إلدارة مخاطر الكوارث 

واألطر املتعلقة بإدارة مخاطر الطوارئ والكوارث املحيقة بالصحة.23 وعىل الرغم من وجود حاجة محددة إىل االتساق والتكامل، ال تتوافر توجيهات عملية بشأن ما هو مقصود بذلك عىل 

وجه التحديد وما هي السبل املمكنة لتحقيق االتساق والتكامل يف الواقع. وتفرتض هذه التوجيهات أن تكون الصكوك املتعلقة بإدارة مخاطر الكوارث وبطوارئ الصحة العامة متسقة 

ومتكاملة فيام بينها لدى توافر ميزات رئيسية معينة. ويف املقام األول، ينبغي أن تجسد الصكوك املتعلقة بإدارة مخاطر الكوارث وبطوارئ الصحة العامة املبادئ الشاملة نفسها والنهج 

الشامل نفسه إلدارة املخاطر وأن تريس يف حال أخذها يف االعتبار معا األساس لجميع األنشطة الرئيسية إلدارة مخاطر طوارئ الصحة العامة والكوارث غري املرتبطة بطوارئ الصحة العامة، 

أي ال ينبغي وجود أي ثغرات تتصل باإلجراءات التي يلزم اتخاذها أو يُسمح باتخاذها من جانب الجهات الفاعلة للحد من مخاطر طوارئ الصحة العامة والكوارث غري املرتبطة بطوارئ 

الصحة العامة والتأهب لهذه الطوارئ والكوارث ومواجهتها والتعايف منها.

وينبغي أيضا توضيح ترتيبات القيادة واملهام واألدوار واملسؤوليات وآليات التنسيق التي تنطبق عىل طوارئ الصحة العامة والكوارث غري املرتبطة بطوارئ الصحة العامة. ومن املهم 

عدم وجود أي حاالت تضارب أو ازدواجية غري رضورية يف املهام واألدوار واملسؤوليات الخاصة بالجهات الفاعلة املعنية بالصحة وإدارة مخاطر الكوارث يف حاالت طوارئ الصحة العامة 

والكوارث غري املرتبطة بطوارئ الصحة العامة. وعىل نحو مامثل، ال ينبغي أن توجد أي حاالت تضارب أو ازدواجية غري رضورية يف ترتيبات القيادة الخاصة بطوارئ الصحة العامة 

والكوارث غري املرتبطة بطوارئ الصحة العامة. وسرتتبط ترتيبات القيادة واملهام واألدوار واملسؤوليات يف الغالب بتعريف »طوارئ الصحة العامة« و/أو تعريف »الكارثة«. وعليه، من 

األسايس أن يكون هذان التعريفان واضحني وأن يشريا بدقة إىل األخطار وأنواع الطوارئ املشمولة بهام. واعرتافا باألبعاد الصحية للكوارث غري املرتبطة بطوارئ الصحة العامة وأهمية 

موارد إدارة مخاطر الكوارث وقدراتها بالنسبة إىل طوارئ الصحة العامة، ينبغي أن تكون أدوار الجهات الفاعلة املعنية بالصحة وإدارة مخاطر الكوارث ومسؤولياتها واضحة يف سياقي 

طوارئ الصحة العامة والكوارث غري املرتبطة بطوارئ الصحة العامة. وأخريا وبقدر ما تُستخدم آليات مختلفة للتنسيق يف حاالت طوارئ الصحة العامة والكوارث غري املرتبطة بطوارئ 

الصحة العامة، ينبغي إرشاك الجهات الفاعلة املعنية بالصحة وبإدارة مخاطر الكوارث يف كال النوعني من آليات التنسيق.

وميكن تعزيز االتساق والتكامل بني الصكوك املتعلقة بإدارة مخاطر الكوارث وبطوارئ الصحة العامة من خالل تحليل مدى توافر هذه امليزات الرئيسية واعتامد اإلصالحات القانونية 

والسياسية املناسبة يف حال عدم توافرها. وقد ال يتطلب تعزيز التكامل واالتساق سوى إدخال تعديالت مستهدفة عىل الصكوك الراهنة. وبدال من ذلك، ميكن أن يتطلب األمر إصالحات 

ال يُستهان بها مثل إلغاء الصكوك وإعادة صياغتها. وعىل نحو مامثل، قد يكون من املناسب اتخاذ تدابري غري قانونية مثل تدريب الجهات الفاعلة لتحسني فهم األدوار واملسؤوليات 

الخاصة بكل منها أو تنفيذ تدابري ترمي إىل توطيد العالقات بني مختلف الجهات الفاعلة.
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أسئلة إرشادية فرعية

ما هي القوانني والسياسات والخطط املستخدمة إلدارة األخطار الصحية وطوارئ الصحة العامة يف بلدكم؟   - 1

ما هي القوانني والسياسات والخطط املستخدمة إلدارة أنواع األخطار والكوارث األخرى يف بلدكم؟   - 2

هل تجسد الصكوك املحددة يف السؤالني 1 و2 املبادئ الشاملة نفسها والنهج الشامل نفسه إلدارة املخاطر؟   - 3

هل تريس الصكوك يف حال أخذها يف االعتبار معا األساس لجميع األنشطة الرئيسية إلدارة مخاطر طوارئ الصحة العامة والكوارث غري املرتبطة بطوارئ الصحة العامة؟   - 4

هل تحدد الصكوك بوضوح ترتيبات القيادة واملهام واألدوار واملسؤوليات وآليات التنسيق التي تنطبق عىل طوارئ الصحة العامة والكوارث غري املرتبطة بطوارئ الصحة العامة؟   - 5

هل تكشف الصكوك عن وجود أي تضارب محتمل أو ازدواجية غري رضورية يف املهام واألدوار واملسؤوليات الخاصة بالجهات الفاعلة املعنية بالصحة وبإدارة مخاطر الكوارث يف     - 6

حاالت طوارئ الصحة العامة أو الكوارث غري املرتبطة بطوارئ الصحة العامة؟

هل تكشف الصكوك عن وجود أي تضارب محتمل أو ازدواجية غري رضورية )كام هو الحال عليه بني الجهات الفاعلة املعنية بالصحة وبإدارة مخاطر الكوارث( من حيث ترتيبات    - 7

القيادة الخاصة بطوارئ الصحة العامة أو الكوارث غري املرتبطة بطوارئ الصحة العامة؟

يف حال وجود تعريف قانوين لحاالت “طوارئ الصحة العامة” و/أو “الكارثة”، هل يشري هذا التعريف بدقة إىل األخطار وأنواع الطوارئ املشمولة به؟   - 8

هل تسند الصكوك أدوارا ومسؤوليات واضحة إىل الجهات الفاعلة املعنية بالصحة فيام يتعلق بطوارئ الصحة العامة والكوارث غري املرتبطة بطوارئ الصحة العامة؟   - 9

هل تسند الصكوك أدوارا ومسؤوليات واضحة إىل الجهات الفاعلة املعنية بإدارة مخاطر الكوارث فيام يتعلق بطوارئ الصحة العامة والكوارث غري املرتبطة بطوارئ الصحة    - 10

العامة؟

يف حال استخدام آليات مختلفة للتنسيق يف حاالت طوارئ الصحة العامة والكوارث غري املرتبطة بطوارئ الصحة العامة، هل ترُشَك الجهات الفاعلة املعنية بالصحة وبإدارة مخاطر    - 11

الكوارث يف كال النوعني من آليات التنسيق؟

ما هي اإلصالحات القانونية والسياسية )إن وجدت( املمكن تنفيذها لتحسني االتساق والتكامل بني الصكوك املتعلقة بإدارة مخاطر الكوارث وبطوارئ الصحة العامة؟   - 12

ما هي التدابري العملية )إن وجدت( املمكن تنفيذها لتحسني االتساق والتكامل بني إدارة مخاطر طوارئ الصحة العامة وإدارة مخاطر الكوارث؟   - 13

التحقق من القوانني والسياسات املتعلقة مبا ييل:

إدارة مخاطر الكوارث/إدارة الطوارئ/الحامية املدنية 	

الصحة العامة/األخطار الصحية/طوارئ الصحة العامة 	

املزيد من املعلومات والتوجيهات:

التقرير عن طوارئ الصحة العامة، الفصل 4
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هل تنفذ قوانني بلدكم اللوائح الصحية الدولية وتدعم االمتثال املستمر لها؟    3

اللوائح الصحية الدولية )2005( معاهدة دولية ملزمة قانونا ملا مجموعه 196 دولة وتُعترب أهم صك دويل متصل بطوارئ الصحة العامة. وتريس اللوائح الصحية الدولية مجموعة من 

الحقوق وااللتزامات املتعلقة باملخاطر املحدقة بالصحة العامة وطوارئ الصحة العامة التي تسبب قلقا دوليا. وتعريف عبارة »طارئة صحية عمومية تسبب قلقا دوليا« مبوجب هذه 

اللوائح هو حدث استثنايئ يحدده املدير العام ملنظمة الصحة العاملية عىل أنه كالتايل: )1( يشكل خطرا محتمال يحدق بالصحة العامة يف الدول األخرى وذلك بسبب انتشار املرض دوليا؛ 
)2( وقد يقتيض استجابة دولية منسقة.24

وتقتيض اللوائح من الدول األطراف أن تكتسب وتعزز وتصون القدرات املحلية من أجل ما ييل: كشف »األحداث« التي تعني ظهور بوادر املرض أو واقعة قد تؤدي إىل حدوث املرض 

وتقييمها واإلخطار بها والتبليغ عنها؛ واالستجابة برسعة وكفاءة للمخاطر املحتملة عىل الصحة العامة وطوارئ الصحة العامة التي تثري قلقا دوليا.25 وتُعرف هذه القدرات عموما 

بالقدرات األساسية الالزمة مبقتىض اللوائح الصحية الدولية. ويشري املرفق 1 من اللوائح بالتحديد إىل ما هو رضوري لتحقيق القدرات األساسية. وهذه القدرات األساسية الالزمة مبقتىض 

اللوائح مصممة بوضع انتشار املرض دوليا يف االعتبار غري أن العديد من اإلجراءات املطلوبة يف الواقع يكتيس األهمية نفسها للكشف عن مخاطر الصحة العامة األكرث ارتباطا بالسياق 

املحيل أو األقل حدة وطوارئ الصحة العامة التي تحدث عىل نطاق دون وطني أو وطني ومواجهتها. وعىل سبيل املثال، تتمثل إحدى القدرات األساسية الالزمة مبقتىض اللوائح يف وضع 
خطة عمل وطنية لالستجابة لطوارئ الصحة العامة وتنفيذ هذه الخطة واإلبقاء عليها.26

وتريس اللوائح أيضا نظاما مفصال لتبادل املعلومات يضمن تبادل املعلومات بشأن أحداث قد تشكل طارئة من طوارئ الصحة العامة التي تسبب قلقا دوليا بني منظمة الصحة العاملية 

والدولة املترضرة والدول األطراف األخرى.27 وتشمل االلتزامات املفروضة عىل الدول األطراف يف إطار هذا النظام لتبادل املعلومات واجب االضطالع مبا ييل:

تعيني أو تحديد مركز اتصال وطني معني باللوائح الصحية الدولية، أي املركز الوطني الذي يجمع املعلومات من السلطات املحلية ويبلغ منظمة الصحة العاملية بها   	
ويعمم أيضا املعلومات املحّصلة من منظمة الصحة العاملية عىل السلطات املحلية؛28

إخطار منظمة الصحة العاملية يف غضون 24 ساعة من تقييم معلومات الصحة العامة بجميع األحداث التي قد تشكل طارئة من طوارئ الصحة العامة التي تثري قلقا   	
دوليا يف أرايض الدول وأي تدبري صحي يتم تنفيذه استجابة لتلك األحداث؛29

مواصلة موافاة منظمة الصحة العاملية يف الوقت املناسب باملعلومات الدقيقة واملفصلة بالقدر الكايف واملتعلقة مبجال الصحة العامة بخصوص الحدث املبلغ عنه مثل   	
تحديد الحاالت والنتائج املختربية وعدد الحاالت والوفيات والتدابري الصحية املتخذة.30

وميكن دعم الوفاء بهذه االلتزامات عرب قوانني محلية تعني بوضوح مركز االتصال الوطني املعني باللوائح الصحية الدولية وتحدد أدواره ومسؤولياته وتسمح له بجمع املعلومات وتبادلها 

مع منظمة الصحة العاملية، حسبام تقتضيه اللوائح.

ووفقا الستنتاجات التقرير عن طوارئ الصحة العامة، لقد ُسجلت لسوء الحظ أوجه قصور عىل نطاق واسع يف تنفيذ اللوائح الصحية الدولية يف الدول، وخصوصا القدرات األساسية 

املوصوفة أعاله.31 وسعت منظمة الصحة العاملية إىل تعزيز تنفيذ القدرات األساسية الالزمة مبقتىض اللوائح عىل املستوى املحيل من خالل إطارها لرصد اللوائح وتقييمها، وهو إطار 

يشمل اآليت: تقديم التقارير السنوية؛ والتقييم الخارجي املشرتك؛ وتنظيم متارين املحاكاة؛ واالستعراض الالحق لإلجراءات )إضافة إىل االستعراض املرحيل لإلجراءات مؤخرا(. وينطوي 

التقييم الخارجي املشرتك بوجه خاص عىل مزايا محتملة كبرية غري أنه تقييم طوعي وليس لزاما عىل الدول أن تنفذ االستنتاجات أو تضع خطط عمل ملا بعد التقييم. وهذا أمر ميكن 

تصويبه من خالل قوانني وسياسات محلية تقيض بإعداد خطط عمل ملا بعد التقييم وتنفيذها عقب تقييم خارجي مشرتك أو أي شكل آخر من أشكال التقييم. وبصفة أعم، تتمثل إحدى 

املامرسات الجيدة املحددة يف التقرير عن طوارئ الصحة العامة يف إنشاء لجنة أو هيئة أخرى مسؤولة عن اإلرشاف عىل تنفيذ اللوائح عىل املستوى املحيل أو بدال من ذلك إسناد هذه 

املسؤولية إىل سلطة محلية قامئة.

وقد وضعت منظمة الصحة العاملية إرشادات مفصلة بشأن تنفيذ اللوائح الصحية الدولية عىل املستوى املحيل يف الترشيعات الوطنية. وينبغي االطالع مبارشة عىل هذه اإلرشادات 
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املحددة أدناه لدى استعراض القوانني والسياسات والخطط املحلية املتعلقة بطوارئ الصحة العامة وتحديثها. وعالوة عىل ذلك، ينبغي للبلدان إن أمكن أن تسعى إىل الحصول عىل 

مشورة خبري من خرباء قانون الصحة العامة املتمتعني بالخربة يف تنفيذ اللوائح الصحية الدولية عىل املستوى املحيل.

أفغانستان 2019 النزوح الناجم عن الرصاع ، والفتك الناجم عن جائحة كورونا - 19 ، والجفاف الخطري ، والنقص الحاد يف الغذاء ، ونظام الصحة الهش ، كل تلك الظروف مجتمعة كان لها تأثري عىل السكان يف أفغانستان. يقدم الهالل األحمر األفغاين الدعم يف بعض 
االقاليم األكرث ترضراً ، مبا يف ذلك الرعاية الصحية من خالل فرقه الصحية املتنقلة. العيادات املتنقلة التابعة للهالل األحمر األفغاين تواصل توفري الرعاية الصحية البالغة األهمية والعالج املنقذ للحياة لألطفال والنساء يف املناطق اإلقليمية والنائية من أفغانستان. حقوق 

النرش©   الهالل األحمر األفغاين / أمري عبد الله
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أسئلة إرشادية فرعية

د أدواره ومسؤولياته وصالحياته مبوجب القانون و/أو السياسات؟ هل يعنيَّ مركز االتصال الوطني املعني باللوائح الصحية الدولية بوضوح وتحدَّ   - 1

هل مينح القانون مركز االتصال الوطني املعني باللوائح الصحية الدولية السلطات والصالحيات الكافية ليضطلع بوظائفه، مبا يف ذلك سلطة جمع معلومات قد تخضع     - 2

بخالف ذلك للرسية أو لقوانني حامية البيانات واإلفصاح عنها؟

3 -   هل يفرض القانون عىل الجهات الفاعلة املعنية أن تزّود مركز االتصال الوطني املعني باللوائح الصحية الدولية باملعلومات التي يحتاج إليها لتحديد ما إذا كان ينبغي 

ومتى ينبغي إخطار منظمة الصحة العاملية بحدث قد يشكل طارئة من طوارئ الصحة العامة التي تسبب قلقا دوليا؟

هل تنفذ القوانني والسياسات والخطط القدرات األساسية املحددة يف املرفق 1 من اللوائح الصحية الدولية؟   - 4

هل تحدد القوانني و/أو السياسات بوضوح الجهات املسؤولة عن اإلرشاف عىل تنفيذ اللوائح الصحية الدولية ورصد االمتثال املستمر لها؟   - 5

هل تقتيض القوانني و/أو السياسات إعداد خطط عمل ملا بعد التقييم وتنفيذها عقب تقييم تنفيذ اللوائح الصحية الدولية عىل املستوى املحيل؟   - 6

هل تحدد القوانني و/أو السياسات بوضوح الجهات الفاعلة املحلية املسؤولة عن إعداد خطة عمل ملا بعد التقييم ورصد تنفيذها؟   - 7

التحقق من القوانني والسياسات املتعلقة مبا ييل:

• الصحة العامة/األخطار الصحية/طوارئ الصحة العامة	

• إدارة مخاطر الكوارث/إدارة الطوارئ/الحامية املدنية	

املزيد من املعلومات والتوجيهات:

التقرير عن طوارئ الصحة العامة، الفصل 3

منظمة الصحة العاملية، اللوائح الصحية الدولية )2005( – عرض موجز لتنفيذ اللوائح يف الترشيعات الوطنية

منظمة الصحة العاملية، اللوائح الصحية الدولية )2005( – مجموعة األدوات لتنفيذ اللوائح يف الترشيعات الوطنية: مراكز االتصال الوطنية املعنية باللوائح الصحية الدولية

منظمة الصحة العاملية، اللوائح الصحية الدولية )2005( – مجموعة األدوات لتنفيذ اللوائح يف الترشيعات الوطنية: أسئلة وأجوبة وأداة مرجعية وتقييمية ترشيعية وأمثلة 

عىل الترشيعات الوطنية

منظمة الصحة العاملية، املعايري املرجعية بشأن القدرات الالزمة مبقتىض اللوائح الصحية الدولية
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هل تيرس قوانني بلدكم وسياساته التأهب لطوارئ الصحة العامة واإلنذار املبكر واتخاذ     4
اإلجراءات املبكرة؟

يعد التأهب والتخطيط مسبقا من السامت األساسية إلطار فعال إلدارة الكوارث والطوارئ. ويشري التأهب إىل إعداد املعارف والقدرات للتحسب للكوارث املحتملة والوشيكة 

والحالية ومواجهتها والتعايف من آثارها بفعالية.32 وتشمل أنشطة التأهب الرئيسية أنشطة التخطيط للطوارئ والتعليم والتدريب ومتارين املحاكاة. وتشمل أيضا وضع نظام 

فعال لإلنذار املبكر يحث عىل اتخاذ إجراءات مبكرة. وتكتيس تدابري التأهب املذكورة القدر نفسه من األهمية بالنسبة إىل طوارئ الصحة العامة وأنواع الكوارث األخرى.

والتخطيط للطوارئ هو عملية تحليل مخاطر الكوارث وتحديد اإلجراءات امللموسة التي ستتخذها الجهات الفاعلة املختلفة ملواجهة تلك املخاطر إن ظهرت وتسجيلها. 

ومن األسايس أن تُفرض واجبات قانونية واضحة للتخطيط لطوارئ الصحة العامة وأن تتيح عملية التخطيط للطوارئ الفرص للتشاور مع جميع الجهات الفاعلة والجهات 

صاحبة املصلحة. وينبغي أن تستند خطط الطوارئ إىل تقييامت املخاطر التي تأخذ يف االعتبار ضعف مختلف الفئات وأن تبني املوارد والقدرات املتاحة يف السياق املحيل. 

ومن املهم أال يقترص واجب التخطيط للطوارئ عىل الجهات الفاعلة املعنية بالصحة العامة وبإدارة مخاطر الكوارث بل أن يشمل أيضا جميع القطاعات الحكومية لضامن 

استمرارية الخدمات األساسية أثناء طوارئ الصحة العامة، وال سيام من أجل استمرار ما ييل: توفري الرعاية الصحية العامة؛ والتعليم املدريس؛ وإتاحة خدمات منع العنف 

الجنيس والقائم عىل النوع االجتامعي والتصدي له؛ وتقديم الرعاية الصحية واالجتامعية إىل املسنني واألشخاص ذوي اإلعاقة أو األشخاص املصابني بأمراض مزمنة.

وليك تكون خطط الطوارئ فعالة، ينبغي للجهات الفاعلة التي تسند إليها الخطط أدوارا ومسؤوليات أن تحسن فهم الخطط وتنفيذها. وهذا أمر ميكن تحقيقه بعدة 

طرق، مبا يف ذلك من خالل إلزام الجهات الفاعلة بضامن استفادة موظفيها من األنشطة التعليمية والتدريبية املالمئة ومشاركتهم بانتظام يف التدريبات ومتارين املحاكاة. 

وتتيح التدريبات ومتارين املحاكاة أيضا فرصة مهمة الختبار مدى مالءمة الرتتيبات املقررة وتحديثها عند اللزوم. وتركز هذه التدريبات ومتارين املحاكاة عادة عىل املسائل 

التشغيلية غري أنه من املهم أيضا استخدامها كفرص لضامن فهم الجهات الفاعلة للعنارص الرئيسية لإلطار القانوين املطبق واختبار التأهب القانوين لطوارئ الصحة العامة.

ومن أنشطة التأهب الرئيسية األخرى وضع نظام فعال لإلنذار املبكر يحث عىل اتخاذ إجراءات مبكرة. ونظام اإلنذار املبكر الفعال مكّون من أربعة عنارص رئيسية مرتابطة 

هي التالية: )1( تكوين املعارف بشأن املخاطر عن طريق جمع البيانات بشكل منهجي وإعداد تقييامت للمخاطر؛ )2( ورصد األخطار باستخدام منهجيات علمية مقبولة؛ 

)3( واإلبالغ بإنذارات موثوقة وآنية ودقيقة وواضحة وقابلة للتنفيذ وتعميمها؛ )4( والتأهب عىل جميع املستويات لالستجابة لإلنذارات الواردة.33 وميكن أن ييرس القانون 

وضع نظام فعال لإلنذار املبكر بطوارئ الصحة العامة عن طريق إسناد األدوار واملسؤوليات الخاصة بكل عنرص من هذه العنارص األربعة بوضوح.

ومن األهمية مبكان أن يلزم القانون جهة فاعلة حكومية معينة )مثل إدارة الصحة أو مكتب إدارة الكوارث( بتوجيه إنذار مبكر باألخطار الصحية إىل عامة السكان. ويك تحوَّل 

اإلنذارات املبكرة إىل إجراءات مبكرة، ينبغي إذكاء الوعي واالستعداد التخاذ اإلجراءات عىل جميع مستويات املجتمع ويف كل املجتمعات املحلية. وميكن أن تعزز أنشطة 

التعليم والتدريب قدرة عامة السكان عىل االستجابة لإلنذارات عىل نحو رسيع ومالئم وتتاح لرشيحة واسعة من السكان من خالل دمجها يف املناهج الدراسية و/أو عرب 

الجهود التي تبذلها السلطات الحكومية املحلية ومنظامت املجتمع املدين والقيادات املجتمعية.

أسئلة إرشادية فرعية

هل يُفرض عىل الجهات الفاعلة الرئيسية املسؤولة عن التأهب لطوارئ الصحة العامة ومواجهتها واجب قانوين إلعداد خطط طوارئ الصحة العامة واإلبقاء عليها؟   - 1

هل تلزم القوانني و/أو السياسات تلك الجهات الفاعلة بضامن استفادة موظفيها من األنشطة التعليمية والتدريبية املالمئة ومشاركتهم بانتظام يف التدريبات ومتارين    - 2

املحاكاة؟

هل تخترب أنشطة التعليم والتدريب ومتارين املحاكاة التأهب القانوين لطوارئ الصحة العامة وتعزز فهم اإلطار القانوين املطبق عىل طوارئ الصحة العامة؟   - 3

هل يُفرض عىل اإلدارات القطاعية واجب قانوين إلعداد خطط الطوارئ واإلبقاء عليها من أجل ضامن استمرارية الخدمات األساسية أثناء طوارئ الصحة العامة والكوارث    - 4

غري املرتبطة بطوارئ الصحة العامة؟

هل تقتيض القوانني و/أو السياسات التشاور مع مجموعة واسعة من الجهات الفاعلة والجهات صاحبة املصلحة يف إطار وضع خطط الطوارئ؟   - 5

هل تحدد القوانني و/أو السياسات بوضوح األدوار واملسؤوليات لتنفيذ نظام لإلنذار املبكر بطوارئ الصحة العامة يشمل العنارص التالية؟   - 6

تكوين املعارف بشأن املخاطر )مبا يف ذلك جمع البيانات وتقييم املخاطر(؛ أ-  

رصد األخطار الصحية؛ ب-  

تعميم اإلنذارات. ج-  

هل تلزم القوانني جهة فاعلة حكومية معينة )مثل إدارة الصحة أو مكتب إدارة الكوارث( بإصدار إنذارات مبكرة باألخطار الصحية تستهدف عامة    - 7

السكان؟

هل تنص القوانني و/أو السياسات عىل إتاحة أنشطة تعليمية وتدريبية لعامة السكان تتصل بطوارئ الصحة العامة وتشمل طرق االستجابة لإلنذارات املبكرة؟   - 8



وثيقة إرشادية عن القانون والتأهب لطوارئ الصحة العامة ومواجهتها  |  24

التحقق من القوانني والسياسات املتعلقة مبا ييل:

الصحة العامة/األخطار الصحية/طوارئ الصحة العامة 	

إدارة مخاطر الكوارث/إدارة الطوارئ/الحامية املدنية 	

املزيد من املعلومات والتوجيهات:

التقرير عن طوارئ الصحة العامة، الفصالن 3 و4

التقرير عن التأهب للكوارث ومواجهتها، الفصل 3

القامئة املرجعية بشأن التأهب للكوارث ومواجهتها، السؤال 3
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هل تريس قوانني بلدكم آليات “لحاالت االستثناء” تدعم مواجهة طوارئ الصحة العامة     5
بفعالية؟

من اآلليات القانونية الشائعة املستخدمة ملواجهة طوارئ الصحة العامة إعالن حاالت الطوارئ أو حاالت الكوارث أو حاالت طوارئ الصحة العامة )التي يُشار إليها بتعبري جامع هو 

حاالت االستثناء(.

ويؤدي إعالن حاالت االستثناء إىل التحّول إىل اعتامد أسلوب قانوين للطوارئ يتسم عادة بإتاحة صالحيات خاصة يف حاالت الطوارئ. وتنقسم الصالحيات يف حاالت الطوارئ إىل فئتني 

واسعتني هام: )1( الصالحيات الترشيعية يف حاالت الطوارئ التي متنح عادة السلطة التنفيذية يف الحكومة القدرة عىل وضع قوانني أو مراسيم أو أوامر أو لوائح ملواجهة الكوارث أو 

الطوارئ؛ )2( و/أو الصالحيات يف حاالت الطوارئ املحددة مسبقا مثل صالحيات إصدار األوامر باإلجالء أو مصادرة املمتلكات أو تقييد الحركة. وقد يؤدي إعالن حاالت االستثناء أيضا إىل 

اتخاذ ترتيبات خاصة للحوكمة أو اإلفراج عن أموال وموارد أخرى.

ومن الشائع أن تصمم البلدان نوعني أو أكرث من حاالت االستثناء الستخدامها يف ظل ظروف مختلفة. والحالة املثالية يف الواقع هي أن يتزّود البلد مبجموعة من آليات حاالت االستثناء 

التي تتناسب وتتكيّف مع مختلف أنواع الكوارث التي قد تحدث وأحجامها، مبا يشمل طوارئ الصحة العامة.34 وينبغي أن يكون مثل هذا النظام قابال للتطوير حسب حدة الكوارث أو 

الطوارئ ونطاقها الجغرايف، باقتصار استخدام حاالت االستثناء ذات املستويات األعىل التي تتسم بإتاحة صالحيات أكرب يف حاالت الطوارئ و/أو تغطية جغرافية أوسع نطاقا عىل حاالت 

الرضورة القصوى. وميكن أن يعزز النظام القابل للتطوير سيادة القانون واملساءلة الحكومية، بالسامح بالحد األدىن الالزم من االبتعاد عن الرتتيبات القانونية العادية فقط.

ويك تساعد آلية لحاالت االستثناء عىل مواجهة طوارئ الصحة العامة بدال من عرقلتها، فينبغي أن تتسم بعدة سامت رئيسية.

• الشخص املعني بإصدار اإلعالن: ينبغي أن يحدد القانون بوضوح الشخص الذي له سلطة إصدار اإلعالن وينشئ هيكال هرميا للمسؤولني الذين يؤذن لهم بإصدار 	

اإلعالن إذا كان املسؤول املعنّي غري موجود. وإذا كان هناك أكرث من شخص ميكنه إعالن حاالت االستثناء فيام يتعلق بطوارئ الصحة العامة )مبوجب ترشيعات 

قطاعية مختلفة أو عىل مستويات حكومية مختلفة مثال(، فينبغي أن يحدد القانون بوضوح الظروف التي ميكن فيها لكل شخص إصدار اإلعالن ومن تكون له 

األسبقية يف حال وجود تضارب وأن يلزم أولئك األشخاص بالتنسيق فيام بينهم.

• املعايري: ينبغي أن يحدد القانون بوضوح املعايري إلعالن حاالت االستثناء املتعلقة بطوارئ الصحة العامة. وتيسريا التخاذ إجراءات استباقية، ينبغي أن متّكن املعايري 	

من إصدار إعالن وقايئ عندما تكون األخطار الصحية خطرية مبا فيه الكفاية ويُحتمل ظهورها ويوشك وقوعها )زمنيا وجغرافيا(.

• الصالحيات يف حاالت الطوارئ: ينبغي أن يحدد القانون بوضوح الصالحيات يف حاالت الطوارئ التي تنشأ عقب إعالن حاالت االستثناء فيام يتعلق بطوارئ الصحة 	

ل بوجه عام أن تنص القوانني عىل قامئة دقيقة وشاملة ومحددة مسبقا بالصالحيات يف حاالت الطوارئ عىل الرغم من أن الصالحيات األوسع نطاقا قد  العامة. ويفضَّ

تكون رضورية يف حاالت طوارئ الصحة العامة الشديدة الخطورة أو الواسعة النطاق.

وقد تكون للصالحيات يف حاالت الطوارئ والتدابري التي تنفذ أثناء حاالت االستثناء آثار كبرية عىل حقوق اإلنسان. وينبغي أن يتسق أي تقييد لحقوق اإلنسان أو انتقاص منها مع أحكام 

القانون الدويل لحقوق اإلنسان واملعاهدات اإلقليمية املطبقة يف مجال حقوق اإلنسان. ومن األسايس أيضا توفري الضامنات واتخاذ التدابري الشفافة خالل حاالت االستثناء للحفاظ عىل 

سيادة القانون وتعزيز املساءلة الحكومية. وميكن تنفيذ الضامنات والتدابري الشفافة التالية.

• اإلرشاف القضايئ: أحكام تنص عىل أن تستعرض السلطة القضائية )أي املحاكم( رشعية إعالن حاالت االستثناء أو متديد حاالت االستثناء واإلجراءات املتخذة أثناء 	

هذه الحاالت وتصدر أوامر بتصحيح اإلجراءات غري املرشوعة.

• اإلرشاف الربملاين: أحكام تنص عىل أن يصدق الربملان عىل إعالن حاالت االستثناء و/أو يوافق أو يصدق عىل متديد حاالت االستثناء و/أو يعدل أو ينهي هذه الحاالت 	

)مبا يف ذلك سلطة تعديل تفاصيل مثل النطاق الجغرايف والفرتة الزمنية وتدابري الطوارئ السارية(.

• التشاور واملشورة: يُفرض عىل الشخص املأذون له بإعالن حاالت االستثناء أن يتشاور مع الجهات التالية أو يعمل بناء عىل مشورتها: )أ( املسؤولون الحكوميون 	

الرئيسيون اآلخرون )مثل وزير الصحة؛ ورؤساء الواليات القضائية دون الوطنية املعنية(؛ )ب( و/أو الخرباء املعنيون أو هيئات الخرباء املعنية )مثل اللجان 

االستشارية العلمية أو الطبية الوطنية(. وميكن أن ينطبق واجب التشاور أو العمل بناء عىل املشورة أيضا عىل تحديد تدابري الطوارئ.
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• الحدود الزمنية: الحدود التي تُفرض عىل الفرتة التي ميكن أن تظل فيها حاالت االستثناء سارية سواء أكانت هذه الحدود يف شكل حدود زمنية إجاملية أم يف شكل 	

حدود مفروضة عىل عدد التمديدات وطولها.

• النرش: يُفرض نرش إعالنات حاالت االستثناء واملراسيم أو اللوائح الخاصة بحاالت الطوارئ والتفاصيل عن تدابري الطوارئ وإتاحتها ألكرب عدد ممكن من الجمهور.	

سوريا 2021 : 639 طفالً حرضوا جلسات توعية صحية نظّمها الهالل األحمر العريب السوري. وقد طور متطوعو الهالل األحمر العريب السوري جلسات تثقيفية ليتم إجراؤها ورفع مستوى الوعي الصحي ألكرب عدد ممكن من األطفال. حقوق النرش© الهالل األحمر 
العريب السوري
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أسئلة إرشادية فرعية

حاالت االستثناء بوجه عام  )1(

هل يريس القانون مجموعة من آليات حاالت االستثناء التي تتناسب وتتكيّف مع مختلف أنواع الكوارث التي قد تحدث يف بلدكم وأحجامها، مبا يشمل طوارئ الصحة    -1

العامة؟

املسؤولية عن إعالن حاالت االستثناء  )2(

هل يحدد القانون بوضوح األشخاص الذين لهم سلطة إعالن حاالت االستثناء فيام يتعلق بطوارئ الصحة العامة؟   -2

إذا كان هناك أكرث من شخص ميكنه إعالن حاالت االستثناء فيام يتعلق بطوارئ الصحة العامة )مبوجب ترشيعات قطاعية مختلفة أو عىل مستويات حكومية مختلفة    -3

مثال(، هل يقتيض القانون ما ييل؟

يحدد بوضوح الظروف التي ميكن فيها لكل شخص إصدار اإلعالن؛ أ-  

يحدد من تكون له األسبقية يف حال وجود تضارب؛ ب-  

يلزم أولئك األشخاص بالتنسيق فيام بينهم. ج-  

هل ينشئ القانون هيكال هرميا للمسؤولني الذين يؤذن لهم بإعالن حاالت االستثناء إذا كان املسؤول املعنّي غري موجود؟   -4

املعايري إلعالن حاالت االستثناء  )3(

هل يحدد القانون بوضوح املعايري إلعالن حاالت االستثناء فيام يتعلق بطوارئ الصحة العامة؟   -5

هل متّكن املعايري من إعالن حاالت االستثناء فيام يتعلق بطوارئ الصحة العامة بشكل وقايئ عندما تكون األخطار الصحية خطرية مبا فيه الكفاية ويُحتمل ظهورها    -6

ويوشك وقوعها )زمنيا وجغرافيا(؟

الصالحيات يف حاالت الطوارئ  )4(

هل يحدد القانون بوضوح الصالحيات يف حاالت الطوارئ التي تنشأ عقب إعالن حاالت االستثناء فيام يتعلق بطوارئ الصحة العامة؟   -7

هل تكون هذه الصالحيات الناشئة دقيقة وشاملة ومحددة مسبقا؟   -8

اإلرشاف القضايئ والترشيعي  )5(

هل يضمن القانون أن تكون للسلطة القضائية االختصاصات والصالحيات التالية؟   -9

استعراض رشعية إعالن حاالت االستثناء والتمديد الالحق لحاالت االستثناء وأي إجراءات متخذة أثناء هذه الحاالت؛ أ-  

إصدار األوامر املناسبة لتصحيح أي إجراءات غري مرشوعة )عن طريق إعالن البطالن أو فرض الجزاءات أو التعويض عىل سبيل املثال(. ب-  

هل يقتيض القانون من السلطة الترشيعية اإلجراءات التالية؟   -10

التصديق عىل إعالن حاالت االستثناء؛ أ-  

املوافقة أو التصديق عىل متديد حاالت االستثناء. ب-  

هل يخول القانون إىل السلطة الترشيعية سلطة تعديل حاالت االستثناء أو إنهائها، مبا يف ذلك سلطة تعديل تفاصيل مثل النطاق الجغرايف والفرتة الزمنية وتدابري الطوارئ    -11

السارية؟
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التشاور واملشورة  )6(

هل يفرض القانون عىل الشخص املأذون له بإعالن حاالت االستثناء و/أو تحديد تدابري الطوارئ فيام يتعلق بطوارئ الصحة العامة أن يتشاور مع أي من الجهات التالية   -12

أو يعمل بناء عىل مشورتها؟

املسؤولون الحكوميون الرئيسيون مثل وزير الصحة أو رؤساء الواليات القضائية دون الوطنية املعنية؛ أ-  

الخرباء املعنيون أو هيئات الخرباء املعنية مثل اللجان االستشارية العلمية أو الطبية الوطنية. ب-  

الحدود الزمنية  )7(

د هذه الحاالت؟ هل يفرض القانون حدا زمنيا مبا ينهي حاالت االستثناء تلقائيا بعد فرتة محددة ما مل متدَّ   -13

هل يفرض القانون حدا عىل الفرتة اإلجاملية التي ميكن أن تظل فيها حاالت االستثناء سارية؟   -14

النرش  )8(

هل يقتيض القانون نرش ما ييل؟   -15

أي إعالنات لحاالت االستثناء؛ أ-  

أي مراسيم أو لوائح خاصة بحاالت الطوارئ؛ ب-  

التفاصيل عن تدابري الطوارئ املعتمدة. ج-  

هل يقتيض القانون نرش املعلومات املحددة يف السؤال 15 أعاله عرب مجموعة متنوعة من قنوات االتصال؟   -16

التحقق من القوانني والسياسات املتعلقة مبا ييل:

• القوانني الدستورية	

• حاالت الطوارئ أو الكوارث	

• الصحة العامة/األخطار الصحية/طوارئ الصحة العامة	

• إدارة مخاطر الكوارث/إدارة الطوارئ/الحامية املدنية	

 املزيد من املعلومات والتوجيهات:

التقرير عن طوارئ الصحة العامة، الفصل 5

التقرير عن التأهب للكوارث ومواجهتها، الفصل 5

القامئة املرجعية بشأن التأهب للكوارث ومواجهتها، السؤال 5
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هل تتيح قوانني بلدكم تسهيالت قانونية للجهات الفاعلة اإلنسانية من أجل التأهب لطوارئ     6
الصحة العامة ومواجهتها؟

تضطلع الجهات الفاعلة اإلنسانية التي تشمل الجمعيات الوطنية واالتحاد الدويل بدور رئييس يف مواجهة الكوارث وحاالت الطوارئ بجميع أنواعها، مبا يف ذلك طوارئ الصحة العامة. 

وتحتاج إىل تسهيالت قانونية ملواجهة تلك الحاالت بكفاءة وفعالية. وتشري عبارة التسهيالت القانونية إىل حقوق قانونية خاصة مُتنح ملنظمة معينة )أو فئة من املنظامت( لتمكينها من 

تنفيذ العمليات بكفاءة وفعالية. وتتخذ التسهيالت القانونية يف الغالب شكل إعفاءات من قانون أو رشط قانوين يطبَّق بخالف ذلك أو فرص لالستفادة من عمليات تنظيمية مبسطة 

ومعجلة.

وقد ركز برنامج قانون الكوارث التابع لالتحاد الدويل تركيزا شديدا عىل تعزيز التسهيالت القانونية إلدارة مخاطر الكوارث منذ إنشائه يف عام 2001. وتحدد القامئة املرجعية بشأن التأهب 

للكوارث ومواجهتها التسهيالت القانونية التي تحتاج إليها الجهات الفاعلة اإلنسانية املحلية للتأهب للكوارث ومواجهتها بينام تقدم إرشادات القانون الدويل ملواجهة الكوارث توصيات 

بشأن الحد األدىن من التسهيالت القانونية التي ينبغي إتاحتها ملساعدة الدول واملنظامت اإلنسانية عىل مواجهة الكوارث عىل املستوى الدويل. وحظيت القامئة املرجعية بشأن التأهب 

للكوارث ومواجهتها وإرشادات القانون الدويل ملواجهة الكوارث مبوافقة الدول األطراف يف اتفاقيات جنيف ومكونات الحركة الدولية للصليب األحمر والهالل األحمر مبوجب قرارات 
املؤمتر الدويل للصليب األحمر والهالل األحمر.35

ومن املبادئ الرئيسية التي تستند إليها هاتان الوثيقتان اإلرشاديتان رضورة أن تكون التسهيالت القانونية مرشوطة باالمتثال ملعايري الجودة الدنيا واملبادئ اإلنسانية املتمثلة يف مبادئ 

اإلنسانية والحياد وعدم التحيز. وعالوة عىل ذلك، تتمتع حكومة الدولة املترضرة بصالحية تحديد الجهات الفاعلة التي تستويف هذه الرشوط وينبغي أن تكون مؤهلة لالستفادة من 

التسهيالت القانونية. ويشار بالتايل إىل هذه الجهات الفاعلة بتعبري »الجهات الفاعلة املؤهلة«.

ويكتيس العديد من التسهيالت القانونية املحددة يف القامئة املرجعية بشأن التأهب للكوارث ومواجهتها وإرشادات القانون الدويل ملواجهة الكوارث القدر نفسه من األهمية بالنسبة إىل 

طوارئ الصحة العامة وأنواع الكوارث األخرى. وإضافة إىل ذلك، أظهرت جائحة كوفيد-19 أن القيود املفروضة لكبح انتشار مرض معد جديد كالقيود املفروضة عىل حرية التنقل والتجمع 

وتدابري إغالق الحدود ميكن أن تعرقل عن غري قصد أنشطة الجهات الفاعلة اإلنسانية لالستجابة ما مل مُتنح إعفاءات مستهدفة.36 وميكن أن تشمل التسهيالت القانونية التي تحتاج إليها 

الجهات الفاعلة اإلنسانية املؤهلة أثناء طوارئ الصحة العامة )عىل سبيل املثال ال الحرص( ما ييل:

• اإلعفاء من القيود املفروضة عىل حرية التنقل والتجمع )مثل تدابري اإلغالق أو األوامر باالحتامء داخل املبنى أو فرض حظر التجول(؛	

• اإلعفاء من أي قيود مفروضة عىل استرياد السلع واملعدات )مثل معدات الحامية الشخصية أو اإلمدادات الطبية( أو تصديرها؛	

• اإلعفاء من تدابري إغالق الحدود، واإلعفاء من متطلبات الحجر الصحي أو العزل الذايت عند الوصول رهنا بتوافر الضامنات أو املعايري الصحية؛	

• اإلعفاء من متطلبات الحصول عىل التأشريات وتصاريح العمل أو تعجيل إصدار هذه التأشريات والتصاريح للعاملني يف املجال اإلنساين؛	

• االعرتاف التلقايئ أو العاجل باملواصفات والرتاخيص األجنبية )وبني الواليات يف الدول االتحادية( )لألطباء واملمرضني مثال(؛	

• اإلعفاء من الرضائب والرسوم املرتبطة مبارشة بأنشطة التأهب لطوارئ الصحة العامة ومواجهتها، مبا يف ذلك الرضائب والرسوم الجمركية.	

وقد ال يكون من الرضوري أن تتاح هذه التسهيالت القانونية للتأهب لطوارئ الصحة العامة ومواجهتها فحسب بل للتأهب للكوارث والطوارئ األخرى التي تحدث أثناء طوارئ الصحة 

العامة ومواجهتها أيضا. وقد يكون من الرضوري إخضاع اإلعفاءات املحددة أعاله للضامنات الصحية بدال من منحها بشكل تلقايئ للوقاية من انتشار عامل بيولوجي. ومع ذلك، ينبغي 

فرض الضامنات الصحية عند اللزوم وما دام ذلك رضوريا فقط. كام ينبغي أن تكون هذه الضامنات متناسبة ومتكيفة مع املخاطر الصحية ذات الصلة وغري مصممة يف الواقع لجعل 

اإلعفاءات غري قابلة لالستخدام أو للتطبيق.

أسئلة إرشادية فرعية

هل تريس قوانني بلدكم التسهيالت القانونية املحددة يف القامئة املرجعية بشأن التأهب للكوارث ومواجهتها وإرشادات القانون الدويل ملواجهة الكوارث؟   -1

هل تنص القوانني التي تسمح بفرض القيود عىل حرية التنقل والتجمع خالل طوارئ الصحة العامة أو كوارث أخرى عىل إعفاء الجهات الفاعلة اإلنسانية من هذه القيود؟   -2

هل تنص القوانني التي تسمح بفرض قيود عىل االسترياد أو التصدير خالل طوارئ الصحة العامة أو كوارث أخرى عىل إعفاء الجهات الفاعلة اإلنسانية من هذه القيود    -3

لتمكينها من استرياد السلع واملعدات لإلغاثة وتصديرها بحرية؟

هل تنص القوانني التي تسمح بفرض تدابري إغالق الحدود أو القيود خالل طوارئ الصحة العامة أو كوارث أخرى عىل إعفاء العاملني يف املجال اإلنساين من هذه التدابري أو    -4

القيود؟
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هل تعفي القوانني من متطلبات الحصول عىل التأشريات وتصاريح العمل أو تعجل بشكل ملحوظ إصدار هذه التأشريات والتصاريح للعاملني يف املجال اإلنساين خالل    -5

طوارئ الصحة العامة أو كوارث أخرى؟

هل تنص القوانني عىل االعرتاف التلقايئ أو العاجل باملواصفات والرتاخيص املهنية األجنبية )وبني الواليات يف الدول االتحادية( خالل طوارئ الصحة العامة أو كوارث أخرى؟   -6

هل تعفي القوانني و/أو السياسات الجهات الفاعلة اإلنسانية من الرضائب والرسوم املتكبدة للتأهب لطوارئ الصحة العامة وأنواع الكوارث األخرى ومواجهتها؟   -7

عندما تخضع التسهيالت القانونية للضامنات الصحية، هل تكون هذه الضامنات عىل النحو التايل؟   -8

تطبَّق عند اللزوم وما دام ذلك رضوريا فقط؛ أ-  

تكون متكيفة ومتناسبة مع األخطار الصحية ذات الصلة؛ ب-  

تكون قابلة للتطبيق مبعنى أنها تسمح للجهات الفاعلة اإلنسانية باالضطالع بأنشطتها؟ ج-  

التحقق من القوانني والسياسات املتعلقة مبا ييل:

الصحة العامة/األخطار الصحية/طوارئ الصحة العامة 	

إدارة مخاطر الكوارث/إدارة الطوارئ/الحامية املدنية 	

حاالت الطوارئ أو الكوارث 	

املنظامت الخريية/غري الساعية إىل الربح/اإلنسانية 	

قانون الصليب األحمر أو الهالل األحمر 	

الهجرة 	

التوظيف 	

الرتخيص املهني 	

فرض الرضائب 	

ضوابط التصدير واالسترياد 	
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املزيد من املعلومات والتوجيهات:

التقرير عن طوارئ الصحة العامة، الفصل 9

إرشادات القانون الدويل ملواجهة الكوارث، الجزء الخامس

القامئة املرجعية بشأن القانون الدويل ملواجهة الكوارث، السؤال 5

القانون النموذجي بشأن القانون الدويل ملواجهة الكوارث، الفصل السادس

التقرير عن التأهب للكوارث ومواجهتها، الفصل 6

القامئة املرجعية بشأن التأهب للكوارث ومواجهتها، السؤال 6
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اليونان 2020 يف 8 أيلول ، اندلع حريق مروع  يف مركزاالستقبال و التعريف يف موريا ، يف جزيرة ليسفوس 
، حيث ظل املهاجرون والالجئون يف الحجر من أجل التصدي لكورونا – 19 . كان يتواجد يف املخيم يف 

أكرثمن أربعة أضعاف طاقته االستيعابية وتم إخامد النريان بشكل كامل لكن دمرته مام دفع ما يقارب 
13000 الجئ كانوا يعيشون هناك إىل الفرار. حقوق النرش©  االتحاد الدويل لجمعيات الصليب األحمر 

والهالل األحمر
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هل تقلل قوانني بلدكم وسياساته تدابري عدم التنقل القرسي وآثارها السلبية خالل طوارئ     7
الصحة العامة إىل أدىن حد؟

ميكن أن يكون لجميع أنواع الكوارث أثر عىل التنقل البرشي. وقد تحث طوارئ الصحة العامة عىل غرار أنواع الكوارث األخرى عىل الفرار البدين ويدفع الخوف من 

اإلصابة بالعدوى أو الرغبة يف تفادي القيود إىل تنقل السكان عىل املستويني الداخيل والدويل. ومع ذلك، ميكن أن تؤثر طوارئ الصحة العامة يف التنقل البرشي بطرق 

مختلفة متاما مقارنة بأنواع الكوارث األخرى. وكام تبنيَّ من جائحة كوفيد-19، ميكن أن تنجم عن القيود املفروضة للوقاية من انتشار املرض ظاهرة معاكسة للنزوح 
القرسي أي ظاهرة عدم التنقل القرسي.37

وكان للقيود املفروضة عىل الحدود والسفر أثناء جائحة كوفيد-19 أثر سلبي عىل العديد من املهاجرين واملواطنني األجانب الراغبني يف العودة إىل أوطانهم وقد بقي 

بعضهم عالقا. وأعفي املواطنون أو املقيمون الدامئون عموما من القيود املفروضة عىل الحدود والسفر إىل الداخل أثناء هذه الجائحة. ومع ذلك، حالت القيود املفروضة 

عىل السفر إىل الخارج والعقبات العملية )مثل انعدام الرحالت الجوية( دون العودة إىل الوطن يف بعض الحاالت. وأثر عدم التنقل القرسي الناجم عن القيود املفروضة 

عىل الحدود والسفر تأثريا خطريا بوجه خاص يف املهاجرين املعانني من فقدان مصادر الرزق أو من وضعهم غري النظامي أو غري املؤكد أو املعرضني لالعتالل أو املرض 

دون الحصول عىل الرعاية الصحية.

وميكن أن تكون للقيود املفروضة عىل الحدود والسفر عواقب وخيمة للغاية بل قد تكون حتى مميتة بالنسبة إىل الالجئني وملتميس اللجوء وغريهم من الفارين من أذى 

ال يجرب. ويف بداية جائحة كوفيد-19 عىل األقل، مل يعتمد عدد كبري من البلدان التي أغلقت حدودها كليا أو جزئيا استثناءات فيام يخص ملتميس اللجوء. وُسجلت أيضا 

تأخريات يف معالجة طلبات اللجوء بسبب التعطيل الناجم عن الجائحة يف بعض البلدان. كام أثرت القيود املفروضة عىل عبور الحدود والسفر إىل الداخل وإىل الخارج 

تأثريا سلبيا يف األشخاص املحتاجني إىل السفر ألسباب شخصية طارئة من أجل الحصول مثال عىل الرعاية الطبية املنقذة للحياة غري املتوافرة يف مكان إقامتهم املعتاد.

ومن املحتمل أن تؤثر القيود املفروضة عىل الحدود والسفر يف حق الفرد املنصوص عليه يف املادة 12 من العهد الدويل الخاص بالحقوق املدنية والسياسية يف حرية 

مغادرة أي بلد، مبا يف ذلك بلده، ويف عدم حرمانه تعسفا من حق الدخول إىل بلده.38 وكام حدث أثناء جائحة كوفيد-19، ميكن أيضا أال تتسق القيود املفروضة عىل 

الحدود والسفر مع التوصيات املؤقتة الصادرة مبوجب اللوائح الصحية الدولية.39 وعالوة عىل ذلك، إذا أدت هذه القيود إىل عودة الالجئني وملتميس اللجوء إىل البلدان 
التي قد يتعرضون فيها لالضطهاد أو ألذى ال يجرب، فهذا أمر يعد انتهاكا للقانون الدويل لالجئني وحقوق اإلنسان.40

وقد يكون للقيود املفروضة عىل الحدود والسفر دور يف الوقاية من انتشار عامل بيولوجي عىل املستوى الدويل غري أنه ينبغي أن تتسق هذه القيود مع االلتزامات القانونية الدولية 

للدول وتشمل استثناءات واضحة تخص املهاجرين واملواطنني األجانب الراغبني يف العودة إىل أوطانهم؛ والالجئني وملتميس اللجوء وغريهم من الفارين من أذى ال يجرب؛ واألشخاص 

املحتاجني إىل السفر ألسباب شخصية طارئة. ونظرا إىل وجود احتامل كبري أن تُفرض قيود عىل الحدود والسفر خالل طوارئ الصحة العامة املقبلة، فينبغي تناول هذه القيود يف القوانني 

والسياسات والخطط الدامئة املتعلقة بطوارئ الصحة العامة. وينبغي لهذه الصكوك أن تحدد املعايري لفرض القيود عىل الحدود والسفر؛ وسبل تنفيذ هذه التدابري؛ وتنص عىل االستثناءات 

املحددة أعاله؛ وتلبي االحتياجات العملية لألفراد الذين قد يترضرون من عدم التنقل القرسي، مبا يف ذلك املساعدة عىل العودة إىل الوطن واملساعدة املالية ومتديد التأشريات وإتاحة 

الرعاية الصحية..

أسئلة إرشادية فرعية

هل تتناول قوانني بلدكم وسياساته وخططه املتعلقة بطوارئ الصحة العامة الحاجة املحتملة إىل فرض قيود عىل الحدود والسفر ملواجهة انتشار عامل بيولوجي عىل    - 1

املستوى الدويل؟

هل تنطوي هذه القوانني والسياسات والخطط عىل ما ييل؟   - 2
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تحدد بوضوح املعايري لفرض القيود عىل الحدود والسفر؛ أ-  

تحدد سبل تنفيذ القيود عمليا؛ ب-  

تشمل استثناءات واضحة خاصة باملهاجرين واملواطنني األجانب الراغبني يف العودة إىل أوطانهم؛ ج-  

تشمل استثناءات واضحة خاصة بالالجئني وملتميس اللجوء؛ د-  

تشمل استثناءات واضحة خاصة باألشخاص املحتاجني إىل السفر ألسباب شخصية طارئة؛ ه-  

تحدد التدابري الالزمة ملساعدة املهاجرين واملواطنني األجانب عىل العودة إىل أوطانهم؛ و-  

تحدد التدابري الالزمة ملساعدة املهاجرين واملواطنني األجانب العالقني، مبا يف ذلك متديد التأشريات و/أو املساعدة املالية و/أو إتاحة  ز-  

الرعاية الصحية.

هل تتسق القوانني والسياسات املتعلقة بالقيود املفروضة عىل الحدود والسفر أثناء طوارئ الصحة العامة مع القانون الدويل لالجئني والقانون الدويل لحقوق اإلنسان؟   - 3

هل تحدد القوانني والسياسات والخطط املتعلقة بطوارئ الصحة العامة ترتيبات للطوارئ تضمن استمرار استقبال ملتميس اللجوء ومعالجة طلبات اللجوء أثناء طوارئ    - 4

الصحة العامة؟

التحقق من القوانني والسياسات املتعلقة مبا ييل:

الهجرة/الالجئون وملتمسو اللجوء/الحامية التكميلية 	

الصحة العامة/األخطار الصحية/طوارئ الصحة العامة 	

إدارة مخاطر الكوارث/إدارة الطوارئ/الحامية املدنية 	

املزيد من املعلومات والتوجيهات:

التقرير عن طوارئ الصحة العامة، الفصل 6
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هل تضمن قوانني بلدكم وسياساته حامية الفئات الضعيفة أثناء طوارئ الصحة العامة؟    8

تؤثر الكوارث عادة تأثريا غري متناسب يف فئات معينة داخل املجتمع تشمل النساء والبنات واألطفال واملسنني واألشخاص ذوي اإلعاقة أو األشخاص املصابني بأمراض مزمنة واملهاجرين 

وجامعات السكان األصليني واألقليات العرقية واإلثنية واألقليات الجنسية والجنسانية.41 وتشري هذه الوثيقة اإلرشادية إىل هذه الفئات بتعبري جامع هو »الفئات الضعيفة« وإن كان هذا 

التعبري ينطوي عىل أوجه قصور.42 ويشمل بعض العوامل التي تسهم يف معاناة الفئات الضعيفة من اآلثار غري املتناسبة للكوارث التمييز املبارش واملساعدة غري املكيفة مع االحتياجات 

الخاصة لهذه الفئات وضعف املسكن أو سبل املعيشة. وقد تتعرض الفئات الضعيفة أيضا بصفة متزايدة لخطر وقوعها ضحايا ملختلف أشكال السلوكيات العنيفة واملسيئة واالستغاللية 

التي تزداد عموما خالل الكوارث وبعدها مثل العنف الجنيس والقائم عىل النوع االجتامعي وإساءة معاملة األطفال.

ومن املحتمل أن تعاين الفئات املحددة أعاله من القدر نفسه من الضعف أثناء طوارئ الصحة العامة وخالل أنواع الكوارث األخرى. وكام تبنّي من جائحة كوفيد-19، ميكن أن يكون عدد 

حاالت انتقال مرض جديد واإلصابة باعتالالت خطرية ناجمة عنه أكرب بكثري لدى الفئات الضعيفة مثل األقليات العرقية واإلثنية وجامعات السكان األصليني واملهاجرين واألشخاص ذوي 

األوضاع االجتامعية واالقتصادية املتدنية بسبب زيادة تعرضهم للمرض و/أو قلة استفادتهم من تدابري الصحة العامة )املناسبة واملكيفة( و/أو وجود أوجه إجحاف سابقة يف مجال الصحة. 

ومن املهم اإلشارة إىل أن جائحة كوفيد-19 أظهرت أن الفئات الضعيفة قد ال تتعرض بصفة متزايدة لخطر اآلثار األولية فحسب بل ميكن أن تعاين أيضا من آثار ثانوية خطرية جدا خالل 

طوارئ الصحة العامة. وشملت اآلثار الثانوية الرئيسية التي عانت منها الفئات الضعيفة أثناء جائحة كوفيد-19 ما ييل: فقدان مصادر الرزق؛ وزيادة حاالت العنف الجنيس والقائم عىل 

النوع االجتامعي؛ وتعطيل أنشطة التعليم بسبب إغالق املدارس ملدة طويلة؛ ومواجهة الصعوبات يف الحصول عىل خدمات الرعاية الصحية واالجتامعية العامة؛ وعدم التنقل القرسي 
)انظر السؤال 7(.43

وقد تكون هناك فئة ضعيفة رئيسية أخرى خالل طارئة من طوارئ الصحة العامة أي فئة معرضة بوجه خاص للخطر الصحي املتصل بهذه الطارئة. ويبني تاريخ طوارئ الصحة العامة 

أن هذه الفئة تختلف باختالف طوارئ الصحة العامة. فقد كانت فئة البالغني الشباب معرضة بوجه خاص لفريوس H1N1 الذي سبب جائحة األنفلونزا يف عام 1918 بينام تتعرض فئة 

الحوامل واألطفال غري املولودين لفريوس زيكا وفئة املسنني واألشخاص املعانني من اعتالالت سابقة معينة لكوفيد-19 بصفة خاصة. وعليه، ينبغي أن تحدد القوانني والسياسات والخطط 

التدابري التي يلزم اتخاذها لحامية الفئات األكرث تعرضا للخطر الصحي املعني غري أنه من الرضوري أيضا أن تتسم هذه القوانني والسياسات والخطط باملرونة وأال تفرتض أن أي فئة معينة 

ستكون عىل الدوام معرضة للخطر. وقد يكون هناك ما يربر اتخاذ تدابري ترمي إىل حامية األشخاص املعرضني بشكل خاص للخطر الصحي املعني مثل تدابري الحامية أو العالج اإللزامي. 

ومع ذلك، ينبغي أن يتسق أي تقييد لحقوق اإلنسان أو انتقاص منها مع أحكام القانون الدويل لحقوق اإلنسان واملعاهدات اإلقليمية املطبقة يف مجال حقوق اإلنسان.

وهناك عدة تدابري قانونية وسياسية ميكن تطبيقها لتعزيز حامية الفئات الضعيفة إبان الكوارث وحاالت الطوارئ، مبا يف ذلك طوارئ الصحة العامة. وميكن أن تنص الصكوك املتعلقة 

بإدارة مخاطر الكوارث وبطوارئ الصحة العامة عىل فرض حظر قانوين عىل التمييز املبارش وغري املبارش )عىل الرغم من أن هذا التدبري قد ال يكون رضوريا قطعا إذا نصت عليه 

الترشيعات املتصلة مبكافحة التمييز أو بحقوق اإلنسان(. كام ميكن أن تنص هذه الصكوك عىل إرشاك ممثيل الفئات الضعيفة يف هيئات التنسيق وصنع القرارات وتحدد املتطلبات 

القانونية للتشاور مع هذه الفئات بشأن تصميم أنشطة التأهب لطوارئ الصحة العامة ومواجهتها وتنفيذ هذه األنشطة.

وميكن التنبؤ بالعديد من اآلثار األولية والثانوية التي تعاين منها الفئات الضعيفة أثناء طوارئ الصحة العامة وتخفيف وطأتها عن طريق التدابري القانونية والسياسية املحددة التالية:

• تكليف الجهات الفاعلة الرئيسية املسؤولة عن التأهب لطوارئ الصحة العامة ومواجهتها )الجهات الفاعلة املعنية بالصحة وإدارة مخاطر الكوارث عادة( بأن تحدد 	

يف خططها للطوارئ ما ييل:

طرق تكييف تدابري الصحة العامة لتلبية االحتياجات الخاصة ملختلف الفئات الضعيفة؛ 	

التدابري التي ميكن تنفيذها لحامية الفئات األكرث تعرضا للخطر الصحي املعني؛ 	

تكليف اإلدارات الحكومية القطاعية املعنية بالتخطيط للطوارئ لضامن استمرارية الخدمات األساسية أثناء طوارئ الصحة العامة )أو كوارث أخرى(، وال سيام من •	

أجل استمرار ما ييل:

تقديم الرعاية الصحية واالجتامعية إىل املسنني؛ 	
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تقديم الرعاية الصحية واالجتامعية إىل األشخاص ذوي اإلعاقة أو األشخاص املصابني بأمراض مزمنة؛ 	

إتاحة خدمات منع العنف الجنيس والقائم عىل النوع االجتامعي والتصدي له؛ 	

تعليم األطفال يف سن الدراسة؛ 	

• اإلعفاء من القيود املفروضة عىل حرية التنقل لتمكني الناس مام ييل:	

الهروب من العنف والحصول عىل خدمات الحامية؛ 	

الحصول عىل الرعاية الصحية واالجتامعية األساسية أو تقدميها؛ٍ 	

• وضع برامج للمساعدة املالية تُستخدم يف حاالت طوارئ الصحة العامة )أو كوارث أخرى( من أجل مساعدة املترضرين من الناحية املالية؛	

• اتخاذ تدابري الحامية القانونية من اإلخالء أو حبس الرهن لتطبَّق أثناء طوارئ الصحة العامة )أو كوارث أخرى( بهدف حامية األشخاص الذين قد يفقدون بخالف 	

ذلك مساكنهم بسبب عجزهم عن دفع اإليجار أو سداد قروض الرهن العقاري؛

• ضامن استفادة املهاجرين )مبن فيهم املهاجرون غري النظاميني( من الخدمات الصحية وبرامج املساعدة الحكومية بشكل كامل يف حاالت طوارئ الصحة العامة )أو 	

كوارث أخرى(.

وبالنسبة إىل النقطة األوىل املشار إليها أعاله، هناك طرق عديدة محتملة لتكييف تدابري الصحة العامة من أجل تلبية احتياجات الفئات الضعيفة قد تشمل تدابري مثل تعميم املعلومات 

باستخدام مجموعة متنوعة من اللغات واألشكال والوسائط؛ وإعداد رسائل وخدمات صحية مراعية لالعتبارات الثقافية؛ وإتاحة الخدمات مجانا أو دون الكشف عن الهوية؛ وتوفري 

الخدمات يف املنزل ويف املجتمع.

أسئلة إرشادية فرعية

هل يحظر القانون عىل الجهات الفاعلة الحكومية وغري الحكومية أن تشارك يف التمييز يف إطار أنشطتها للتأهب لطوارئ الصحة العامة ومواجهتها؟   - 1

هل تنص القوانني والسياسات والخطط املتعلقة بطوارئ الصحة العامة عىل إرشاك ممثيل الفئات الضعيفة يف هيئات التنسيق وصنع القرارات املعنية؟   - 2

هل تقتيض القوانني والسياسات والخطط املتعلقة بطوارئ الصحة العامة التشاور مع الفئات الضعيفة بشأن تصميم أنشطة التأهب واملواجهة وتنفيذها؟   - 3

هل تتسم القوانني والسياسات والخطط املتعلقة بطوارئ الصحة العامة باملرونة الكافية لتأخذ يف االعتبار احتامل تعرض فئات مختلفة بوجه خاص للخطر الصحي املعني    - 4

حسب طوارئ الصحة العامة؟
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هل تفرض القوانني عىل الجهات الفاعلة الرئيسية املسؤولة عن التأهب لطوارئ الصحة العامة ومواجهتها )أي الجهات الفاعلة املعنية بالصحة وإدارة مخاطر الكوارث عادة(    - 5

أن تدرج يف خططها للطوارئ ما ييل؟

طرق تكييف تدابري الصحة العامة مع االحتياجات الخاصة ملختلف الفئات الضعيفة؛ أ-  

التدابري التي ميكن تنفيذها خالل طوارئ الصحة العامة لحامية الفئات األكرث تعرضا للخطر الصحي املعني. ب-  

هل تقتيض القوانني أن تتسق أي تدابري تستهدف حامية الفئات الضعيفة مع أحكام القانون الدويل لحقوق اإلنسان واملعاهدات اإلقليمية املطبقة يف مجال حقوق اإلنسان؟  - 6

هل تفرض القوانني عىل اإلدارات الحكومية القطاعية املعنية التخطيط للطوارئ لضامن استمرارية الخدمات األساسية أثناء طوارئ الصحة العامة مبا يشمل اآليت؟   - 7

تقديم الرعاية الصحية واالجتامعية إىل املسنني؛ أ-  

تقديم الرعاية الصحية واالجتامعية إىل األشخاص ذوي اإلعاقة أو األشخاص املصابني بأمراض مزمنة؛ ب-  

إتاحة خدمات منع العنف الجنيس والقائم عىل النوع االجتامعي والتصدي له؛ ج-  

تعليم األطفال يف سن الدراسة. د-  

هل تريس القوانني والسياسات والخطط وتجسد املبدأ الذي مفاده أن يكون إغالق املدارس آخر تدبري ينبغي اتخاذه أثناء طوارئ الصحة العامة )أو كوارث أخرى(؟   - 8

هل تتناول خطط الطوارئ الستمرار أنشطة التعليم يف حاالت طوارئ الصحة العامة )أو كوارث أخرى( ما ييل؟   - 9

الوسائل البديلة لتوفري خدمات التدريس يف حال إغالق أبواب املدارس فعليا؛ أ-  

احتياجات األطفال الذين قد يصعب عليهم االستفادة من وسائل التعلم البديلة؛ ب-  

التدابري العملية التي تسمح للمدارس بأن تظل مفتوحة أو بأن تعيد فتح أبوابها أثناء طوارئ الصحة العامة. ج-  

ل تنص القوانني التي تسمح بفرض القيود عىل حرية التنقل أثناء طوارئ الصحة العامة )أو كوارث أخرى( عىل استثناءات متكن األشخاص من الهروب من العنف والحصول    - 10

عىل خدمات الحامية؟ هل تنص أيضا عىل استثناءات متكن من التامس الرعاية الصحية واالجتامعية األساسية أو تقدميها؟

بريو 2021 دعاًم لحملة التلقيح الوطنية ضد كورونا -19 التي أطلقتها وزارة الصحة يف بريو ملجتمعات السكان األصليني ، وذلك يف عام 2021 ، يقوم الصليب األحمر البريويف باالشرتاك مع االتحاد الدويل لجمعيات الصليب األحمر والهالل األحمر واللجنة الدولية 
للصليب األحمر بتنفيذ مرشوع » تسهيل الحوار املجتمعي والدعم اللوجستي  من أجل التلقيح ضد كورنا- 19 للمجتمعات التي يصعب الوصول إليها ›‹. حقوق النرش©  سيباستيان كاستانيدا / رويرتز / اللجنة الدولية للصليب األحمر
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هل تضع القوانني والسياسات والخطط برامج للمساعدة املالية تُستخدم يف حاالت طوارئ الصحة العامة )أو كوارث أخرى( من أجل مساعدة املترضرين من الناحية املالية؟   - 11

هل تتخذ تدابري الحامية القانونية من اإلخالء أو حبس الرهن لتطبَّق أثناء طوارئ الصحة العامة )أو كوارث أخرى( بهدف حامية األشخاص الذين قد يفقدون بخالف ذلك    - 12

مساكنهم بسبب عجزهم عن دفع اإليجار أو سداد قروض الرهن العقاري؟

هل تنص القوانني والسياسات عىل ضامن استفادة املهاجرين )مبن فيهم املهاجرون غري النظاميني( من خدمات الرعاية الصحية وبرامج املساعدة الحكومية األخرى بشكل    - 13

كامل أثناء طوارئ الصحة العامة )أو كوارث أخرى(؟

التحقق من القوانني والسياسات املتعلقة مبا ييل:

الصحة العامة/األخطار الصحية/طوارئ الصحة العامة 	

إدارة مخاطر الكوارث/إدارة الطوارئ/الحامية املدنية 	

الهجرة/الالجئون وملتمسو اللجوء/الحامية التكميلية 	

منع العنف الجنيس/العنف املنزيل/العنف األرسي/العنف ضد املرأة 	

حامية الطفل/إساءة معاملة األطفال 	

حقوق اإلنسان/مكافحة التمييز 	

التعليم 	

املزيد من املعلومات والتوجيهات:

التقرير عن طوارئ الصحة العامة، الفصالن 7 و8

التقرير عن التأهب للكوارث ومواجهتها، الفصل 9

القامئة املرجعية بشأن التأهب للكوارث ومواجهتها، السؤال 9
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هولندا 2020 : متطوعو الصليب األحمر الهولندي  من هم اختصاصيون يف مجال الرعاية الصحية 
)أي األطباء أو املمرضون (

يف حياتهم اليومية يدعمون املامرسون/ االطباء العامون يف اختبار األشخاص للكشف عن 
كورونا-19. حقوق النرش©  الصليب األحمر الهولندي
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هل تضمن قوانني بلدكم استعراض الصكوك املتعلقة بطوارئ الصحة العامة وتحديثها     9
بانتظام؟

أكدت جائحة كوفيد-19 أهمية التأهب القانوين لطوارئ الصحة العامة. ومام يثري القلق أن أحد االستنتاجات الرئيسية التي خلص إليها التقرير عن طوارئ الصحة العامة 

هو وجود عدد ال يُستهان به من الدول املشمولة باالستقصاء لديه قوانني قدمية نسبيا بشأن طوارئ الصحة العامة. والقانون القديم ال يعني بالرضورة أن القانون عديم 

الفعالية. ومع ذلك، يتضح من التقرير عن طوارئ الصحة العامة أن القوانني القدمية ال تجسد عادة النهج املعارص إلدارة مخاطر الكوارث وطوارئ الصحة العامة الذي يشدد 

عىل أهمية جميع جوانب إدارة مخاطر الكوارث ابتداء من الحد من املخاطر وانتهاء بالتأهب واملواجهة والتعايف. وعالوة عىل ذلك، ال تعتمد القوانني القدمية عادة نهجا 

يشمل “جميع املخاطر املحيقة بالصحة” ويتصدى لجميع األخطار الصحية الحالية والناشئة لكنها تنطبق بدال من ذلك عىل قامئة األمراض املنصوص عليها فقط. ويسلط 

انتشار الترشيعات القدمية التي لها تلك السامت األضواء عىل رضورة أن تستعرض الدول قوانينها وسياساتها وخططها املتعلقة بطوارئ الصحة العامة وأن تقرتح ترشيعات 

جديدة أو تعّدل الترشيعات القامئة عىل نحو عاجل عند االقتضاء.

وينبغي إجراء االستعراضات عىل أساس دوري )كل 5 سنوات مثال( وبعد حدوث طوارئ الصحة العامة أيضا حتى يتسنى تحديد الدروس املستخلصة وتنفيذها. وينبغي 

أن يشمل االستعراض املسائل الرئيسية املحددة يف هذه الوثيقة اإلرشادية وتقييام ألداء القوانني والسياسات والخطط الراهنة يف ظل أي طارئة من طوارئ الصحة العامة 

األخرية. ومن الرضوري تنفيذ التوصيات املحددة يف االستعراضات عن طريق تحديث القوانني والسياسات والخطط برسعة. ومن السبل التي تكفل إجراء االستعراضات وتنفيذ 

استنتاجاتها أن تُفرض واجبات قانونية عىل الجهات الفاعلة املالمئة لالضطالع بهذه املهمة وتُتخذ الرتتيبات الالزمة لتلخيص نتائج االستعراضات يف تقرير للتقييم يُعرض عىل 

الربملان أو يُطرح فيه. وبالنسبة إىل الصكوك التي ميكن أن تحدثها السلطة التنفيذية يف الحكومة دون مشاركة الربملان، فينبغي للقانون أن يعنّي بوضوح الجهة املسؤولة عن 

استعراض تلك الصكوك وتحديثها بانتظام.

مة لتحديد مواطن القوة والضعف يف القوانني والسياسات والخطط  وميكن أيضا لتامرين املحاكاة املصممة الختبار التأهب التشغييل لطوارئ الصحة العامة أن تتيح فرصة قيّ

الحالية املتعلقة بطوارئ الصحة العامة. ويف الواقع، ميكن وينبغي أن تدمج متارين املحاكاة عنارص مصممة الختبار التأهب القانوين لطوارئ الصحة العامة. وينبغي تسجيل 

الدروس املستفادة من متارين املحاكاة وتنفيذها حسب االقتضاء عن طريق إدخال تعديالت عىل القوانني والسياسات والخطط السارية.
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أسئلة إرشادية فرعية

هل استعرض بلدكم مؤخرا قوانينه وسياساته وخططه املتعلقة بطوارئ الصحة العامة لضامن أن تفي بالغرض وتتصدى لجميع األخطار الصحية التي ميكن أن تسبب طوارئ    - 1

الصحة العامة؟

هل هناك متطلبات قانونية تقيض باستعراض القوانني والسياسات والخطط املتعلقة بطوارئ الصحة العامة )أ( عىل أساس دوري )كل 5 سنوات مثال(؛ )ب( وبعد حدوث    - 2

طوارئ الصحة العامة؟

هل يحدد القانون بوضوح الجهة املسؤولة عن استعراض القوانني والسياسات والخطط املتعلقة بطوارئ الصحة العامة بانتظام؟   - 3

هل يقتيض القانون إعداد تقرير للتقييم عقب االستعراض وعرض هذا التقرير أو طرحه يف الربملان؟   - 4

بالنسبة إىل الصكوك التي ميكن أن تحدثها السلطة التنفيذية يف الحكومة دون مشاركة الربملان، هل يعنّي القانون بوضوح الجهة املسؤولة عن تحديث تلك الصكوك بانتظام؟   - 5

التحقق من القوانني والسياسات املتعلقة مبا ييل:

الصحة العامة/األخطار الصحية/طوارئ الصحة العامة 	

إدارة مخاطر الكوارث/إدارة الطوارئ/الحامية املدنية 	

املزيد من املعلومات والتوجيهات:

التقرير عن طوارئ الصحة العامة، القسم 4-7

 الصومال 2021 : أمرام إسامعيل ، البالغة من العمر 24 عاًما ، حامل وأم  لخمسة أطفال ، تغسل يديها كجزء من بروتوكوالت  / إجراءات  التصدي ل كورونا-19، قبل تلقي الرعاية ما قبل الوالدة يف عيادة أاليباداي.
حقوق النرش© االتحاد الدويل لجمعيات الصليب األحمر والهالل االحمر
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.)statement-on-the-second-meeting-of-the-international-health-regulations-)2005(-emergency-committee-regarding-the-outbreak-of-novel-coronavirus-)2019-ncov

40   هذا أمر ينتهك بالتحديد االلتزام بعدم اإلعادة القرسية املنصوص عليه يف االتفاقية الخاصة بوضع الالجئني لعام 1951: االتفاقية الخاصة بوضع الالجئني، فُتح باب توقيعها يف 28 يوليو 1951، مجموعة معاهدات األمم املتحدة UNTS 137 189 )دخلت 

 Office of the High Commissioner for Human Rights, The Principle of Non-Refoulement under International :حيز التنفيذ يف 22 أبريل 1954(، املادة 33. وينص القانون الدويل لحقوق اإلنسان أيضا عىل االلتزام بعدم اإلعادة القرسية

.<Human Rights Law <https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Migration/GlobalCompactMigration/ThePrincipleNon-RefoulementUnderInternationalHumanRightsLaw.pdf

41   لبحث هذا املوضوع بالتفصيل انظر: التقرير عن التأهب للكوارث ومواجهتها )الحاشية 13(، الفصل 9.

42   ينطوي تعبري »الفئات الضعيفة« عىل عدة أوجه قصور. فقد يفرسَّ عىل أنه يشري إىل الضعف كصفة مالزمة لبعض األشخاص أو الفئات بدال من اعتباره نتاجا لعوامل اجتامعية وسياسية خارجية. وعالوة عىل ذلك، ميكن القول إن هذا التعبري يجانس بني أفراد 

الفئات الضعيفة ويحجب طبيعة الضعف املتداخلة. وعىل الرغم من ذلك، يُعتمد التعبري يف هذه الوثيقة اإلرشادية الستخدامه كمخترص عميل بحت.

https://www. :43   لالطالع عىل اآلثار االجتامعية واالقتصادية لجائحة كوفيد-19 انظر: االتحاد الدويل لجمعيات الصليب األحمر والهالل األحمر، »عىل حافة الهاوية: العواقب االجتامعية واالقتصادية لجائحة كوفيد-19« )2021(، عىل املوقع اإللكرتوين التايل

.ifrc.org/document/drowning-just-below-surface-socioeconomic-consequences-covid19--pandemic



يعمل االتحاد الدويل لجمعيات الصليب األحمر والهالل األحمر يف مجال قانون الكوارث مع الجمعيات الوطنية للصليب األحمر 

والهالل األحمر والحكومات لتعزيز حوكمة إدارة مخاطر الكوارث ، من خالل تطوير وتنفيذ الترشيعات والسياسات واإلجراءات املتعلقة 

بالكوارث والطوارئ. مع 02 عاًما من الخربة يف دعم تطوير وتنفيذ قوانني وسياسات الكوارث يف جميع أنحاء العامل ، نحن يف موقع 

الريادة عاملياً يف تقديم املشورة الفنية للحكومات بشأن قانون الكوارث.
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