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 الكوارثمواهجة قانون ل ادلويل مج الاحتادانبر حول

ىل احلد من مواهجة لقانون  )الاحتاد ادلويل( الاحتاد ادلويل مجلعيات الصليب ال محر والهالل ال محر برانمج يسعى البرش  تعرضالكوارث ا 

ثالثة  ويتناوللكوارث. واهجة االقانوين مل تأ هبمن خماطر الكوارث وال  الكفيةل بحلد تعزيز ال طر القانونية الفعاةل لل خطار عن طريق

دمي املساعدة التقنية تقمن أ جل التعاون مع امجلعيات الوطنية للصليب ال محر والهالل ال محر والرشاكء الآخرين يه  جمالت رئيس ية

قانون مواهجة بشأ ن  واجلهات املعنية ال خرىبناء قدرات امجلعيات الوطنية و الكوارث؛  مواهجة قانونب املسائل املتعلقةللحكومات بشأ ن 

 disaster.law@ifrc.org ث. الربيد ال لكرتوين:و ؛ والنرش وادلعوة والبحالكوارث
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4 
 

 ومواهجهتاالقانون والتأ هب للكوارث حول مرجعية قامئة 

 

طارا   وفرهل ت -1  ؟ومواهجهتاللكوارث  للتأ هب اي  قو مؤسس يا   قوانني بدلك ا 

 الكوارث؟خماطر  متويلل  فعاةلقوانني بدلك تنفيذ اسرتاتيجية  هل تدمع -2

 والتدريب؟ وعيةلتل للطوارئ و  ل عداد خططوموارد واحضة  تفويضاتقوانني بدلك  وفرهل ت -3

نذار املبكر والعمل املبكر س بل قوانني بدلك يرسهل ت  -4 آاثر الكوارث؟ الفعالني ال   للتخفيف من أ

 ؟اخملاطر متباينة من درجات وأ نواعكيفة واملتناس بة مع هل حتدد قوانني بدلك "حالت الطوارئ" و"حالت الكوارث" امل  -5

 ؟ومواهجهتاهل توفر قوانني بدلك التسهيالت القانونية الالزمة للتأ هب للكوارث  -6

طار  ميتكلهل  -7  بلكوارث؟ رتبطالبرشي امل تنقلال  عاجلة مسأ ةلمل شامال   اتيا  وس ياس ا  قانوني ا  بدلك ا 

 بحلقوق املتصةلاليت تنشأ  فامي يتعلق  الالزمة للتصدي للمشالك املشرتكةتدابري ال قوانني وس ياسات بدلك  تضمنهل ت  -8

 لسكن وال رض وامللكية أ ثناء الكوارث؟ب

دراج الفئات الضعيفة التدابري الالزمةقوانني وس ياسات بدلك  تتضمنهل  -9 يف أ نشطة التأ هب للكوارث  وحاميهتا لضامن ا 

 ؟ومواهجهتا

التأ هب  معليات والفساد يف غشنع المل لتعزيز اجلودة واملساءةل و  التدابري الالزمةقوانني وس ياسات بدلك  تضمنت  هل -10

 ؟ومواهجهتاللكوارث 
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 مقدمة
نسانية تسبب الكوارث ج وحدهل 2018يف عام و. هائةل اقتصادية ئروخسابلغة  معاانة ا   315 قاعدة البياانت ادلولية للكوارثيف  تل، س 

 وتس ببت يفمليون خشص يف مجيع أ حناء العامل  68.5وترضر أ كرث من  خشص 11 804وفاة  أ سفرت عنجيوفزيايئية و  اكرثة مناخية

لتأ هب حمللية ل ا التحسن املس متر اذلي شهدته النظمعىل الرمغ من و  1.أ مرييك مليار دولر 131.7 قميهتا خسائر اقتصادية بلغت حدوث

دارة الآاثر البرشية والاقتصادية للكوارثف ،كثريةعقود  عىل مدى ومواهجهتا للكوارث  ،ال تزال البدلان تواجه العديد من التحدايت يف ا 

 .تغري املناخل  التأ ثري املزتايد بسببأ ن تتفامق  ي رحجويه ظاهرة 

دارة خماطر الكوارث حاسام   القوانني والس ياسات والرتتيبات املؤسس ية دورا   وتؤدي مبا يف ذكل احلد من خماطر  ،يف دمع مجيع جوانب ا 

آاثرها ومواهجهتاالكوارث والتأ هب لها   الالزمة القدرات الوطنية رثةيتجاوز جحم الاك حيامنتيسري املساعدة ادلولية  فضال  عن ،والتعايف من أ

طا ثلم  ،يف الصكوك ادلولية الرئيس ية وقد ُأقرج ذكل. واهجهتامل نداي للحد من خماطر الكوارثا  طار ) ر س ِ ندايا   .(س ِ

ا من  وضعوقد  ،سائلهذه امل  معاجلةعىل عىل مدى س نوات عديدة  جاهدا   يعمل الاحتاد ادلويل ظلو  وال دوات  بادئ التوجهييةامل عدد 

زاةلفهم املعايري وال طر القانونية ادلولية وحتسني الترشيعات احمللية و  من أ جل متخذي القراراتدلمع  هامةال   قداحلواجز القانونية اليت  ا 

دارة الكوارث س بل تعرتض  :وال دوات ما ييل بادئ التوجهييةومن بني أ مه هذه امل . بشلك فعال احلد من اخملاطر وا 

غاثة ادلولية ومساعدات التعايف ال   • رشادات تسهيل وتنظمي ال  لية عىل الصعيد احمليل يف حالت الكوارث ا   Guidelines)وَّ

of International Disaster Relief and Initial  for the Domestic Facilitation and Regulation

Recovery Assistance( )رشادات القانون ادلويل ملواهجة الكوارث  (ا 

لية يف حالت الكوارث )القانون المنوذيج املتعلق  • غاثة ادلولية ومساعدات التعايف ال وَّ  IDRL Modelبتسهيل وتنظمي ال 

Act املرس( و( وم المنوذيج حلالت الطوارئModel Emergency Decree) 

لية يف حالت الكوارث ) حول تسهيلالقامئة املرجعية  • غاثة ادلولية ومساعدات التعايف ال وَّ  Checklist on theوتنظمي ال 

ion of International Disaster Relief and Initial Recovery AssistanceFacilitation and Regulat )

 (قامئة القانون ادلويل املرجعية ملواهجة الكوارث)

( Checklist on Law and Disaster Risk Reductionمن خماطر الكوارث ) حول القانون واحلدالقامئة املرجعية  •

ضع عىل حنو مشرتك مع برانمج ال مم املتحدة ال منايئ )و   Handbook onدليل القانون واحلد من خماطر الكوارث اذلي و 

Law and Disaster Risk Reduction) 

ا  مرشوع ينفذالاحتاد ادلويل  بدأ   ،(امجلعيات الوطنيةطلبات عديدة من امجلعيات الوطنية للصليب ال محر والهالل ال محر ) وعقب ورود

 للسلطات من أ جل وضعيف تقدمي املساعدة التقنية  ة هذه امجلعياتملساعد ومواهجهتاالقانون والتأ هب للكوارث  حوللوضع قامئة مرجعية 

 .ال دوات السابقة ويه قوانني مل تتناولها ،ومواهجهتالكوارث ب قوانني تتصل

ال ساس  هذا التقرير ويوفر ،(التقرير التوليفي) ومواهجهتاالقانون والتأ هب للكوارث  حولعاملي  وليفيتقرير تب   هذه القامئة املرجعيةوت دمعج 

بل سهامني احملددين  ويسرتشد التقرير التوليفي. ال س ئةل اليت تتضمهنا القامئة املرجعيةلية تشلك أ ساس مع أ مثةل يقدم القانوين التفصييل و 

 التاليني:

                                                      

 Year in Review2018Disasters ، www.cred.be :(،CRED) مركز أ حباث ال وبئة النامجة عن الكوارث 1

http://www.ifrc.org/en/what-we-do/disaster-law/about-disaster-law/international-disaster-response-laws-rules-and-principles/idrl-guidelines/
http://www.ifrc.org/en/what-we-do/disaster-law/about-disaster-law/international-disaster-response-laws-rules-and-principles/idrl-guidelines/
http://www.ifrc.org/en/what-we-do/disaster-law/about-disaster-law/international-disaster-response-laws-rules-and-principles/idrl-guidelines/
http://www.ifrc.org/en/what-we-do/disaster-law/about-disaster-law/international-disaster-response-laws-rules-and-principles/model-act-on-idrl/
http://www.ifrc.org/en/what-we-do/disaster-law/about-disaster-law/international-disaster-response-laws-rules-and-principles/model-act-on-idrl/
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://media.ifrc.org/ifrc/document/checklist-facilitation-regulation-international-disaster-relief-initial-recovery-assistance/
http://www.ifrc.org/Global/Publications/IDRL/Publications/The%20Checklist%20on%20law%20and%20DRR%20Oct2015%20EN%20v4.pdf
http://www.ifrc.org/Global/Photos/Secretariat/201511/Handbook%20on%20law%20and%20DRR%20LR.pdf
http://www.ifrc.org/Global/Photos/Secretariat/201511/Handbook%20on%20law%20and%20DRR%20LR.pdf
http://www.cred.be/
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 ،ومواهجهتاالتأ هب للكوارث  مسأ ةل ل يتجزأ  من ا  جزء شلكت  اضيعمو  10 املؤلفات املتعلقة بـ اس تعراض: املؤلفات اس تعراض •

جياز املوارد الرئيس ية للك موضوع تصفحتدد و يه و  ،والكتب واملقالت ال اكدميية ،مبا يف ذكل املواد القانونية ادلولية ،ب 

  ؛املوجودة التوصياتو  واملبادئ التوجهيية واملعايري ،والتقارير ودراسات احلاةل

جراء اس تعراضات مكتبية: الاس تعراضات املكتبية • عينة من  20 يف ومواهجهتاللقوانني احمللية ذات الصةل بلتأ هب للكوارث  ا 

 خماطر الكوارث ومس توايت التمنية البرشية.من واسعة من املناطق اجلغرافية و  طائفةتعكس اليت  2البدلان

 قانون مواهجة الكوارثربانمج ل الش بيك وقعاملعىل  والاس تعراضات املكتبية واس تعراض املؤلفات التقرير التوليفيقريبا   وس ي نرش

.www.ifrc.org/dl 

 

 الغرض من القامئة املرجعية

يتعني عىل عرشة أ س ئةل رئيس ية  مرتبة حسب ال ولوايت وتتضمنقامئة  ومواهجهتاالقانون والتأ هب للكوارث  حولرجعية املقامئة ال قدمت

أ فضل  القوانني اليت وضعوها توفر أ ن بغية ضامنالنظر فهيا  ،مثل امجلعيات الوطنية ،واجلهات اليت تدمعهمن ياملنفذ وظفني واملنيعاملرشج 

دارة خماطر الكوارث اخملصصة تغل  ويه. للكوارث ومواهجهتايف جمال التأ هب  ممكن دمع القوانني  تغطي أ يضا  بل  ،حفسبطي قوانني ا 

دارة الوظائف ال ساس ية ميف  يت تكتيس أ مهية بلغةواللواحئ القطاعية ال خرى ال خمتلف مس توايت  نطاقعىل الرتتيبات املؤسس ية  ن قبيلا 

دارة املوا احلكومة، والشؤون  .القانونية وامحلاية والتسهيالت ،رداملالية وا 

ىل حتقيق ما ييل:هتدف  ،عىل وجه التحديدو   هذه القامئة املرجعية ا 

ضفاء •  ومواهجهتاللكوارث  أ نشطة التأ هب توقيتحسن  الترشيعية الرئيس ية اليت تؤثر عىل سائلعدد من امل  عىلوضوح ال ا 

 ؛هذه ال نشطةفعالية عىل و 

معلية التأ هب للكوارث  الوطين واحمليل لتعزيز س توينيالقوانني والس ياسات عىل امل  اس تعراضتقيمي لتوجيه معلية  داةك  العمل  •

 ؛ومواهجهتا

طار مبا يف ذكل  ،قامئةمع املعايري ادلولية ال ومواءمهتاحتسني ال طر القانونية والس ياساتية الوطنية  بشأ ن س بل  توجهياتميتقد • ا 

نداي  .س ِ

دراك و  ن القامئة املرجعية يف هيلك ال طر القانونية والس ياساتية بني خمتلف البدلان،  التباينات الكثرية القامئةمن املهم ا  ليست ومن مث، فا 

لزامية ويه ا. عني معاجلهتتتاليت و لتدابري الترشيعية ب املسائل املتعلقةطبيعة التعديالت أ و ال صالحات املطلوبة ولكهنا تربز ب   يتعلقفامي ا 

عايري وواثئق توجهيية مب يط علام  وحت  س تعراضمن معلية الا ا  القطاعية ال وسع اليت ينبغي اعتبارها جزء صكوكاقرتاحات بشأ ن ال أ يضا   تقدم

 .يف جمالت خمتلفة أ عدت بلفعلأ خرى مفيدة 

 وتوقيت هذا الاس تخدام القامئة املرجعية كيفية اس تخدام

  بطرق عدة. املرجعية حول القانون والتأ هب للكوارث ومواهجهتاالقامئة ميكن اس تخدام 

وتعزيز القوانني والس ياسات واخلطط  لس تعراضالسلطات الوطنية  اأ ن تس تخدهم القامئة املرجعية هو من غرضال ،أ ول   ➢

جراءات الوطنية ذات الصةل    عىل املس توى احمليل. ومواهجهتابلتأ هب للكوارث  اليت تتعلقوال 

                                                      

كوادور ٬وأ سرتاليا ٬ال ردنيه:  20البدلان العينة الـ  2 يطاليا ٬وا   ٬وفييت انم ٬وفنلندا وفلسطني، ٬والفلبني ٬والس نغال ٬وجنوب أ فريقيا ٬والربازيل ٬وبراغواي ٬وا 

 .واململكة املتحدة ٬واملكس يك ٬ومدغشقر ٬وكينيا ٬وكولومبيا وكوراي، ٬واكزاخس تان ٬وقريغزيس تان

http://www.ifrc.org/dl
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طار القامئة املرجعيةميكن اس تخدام  ،اثنيا   ➢ القانونية  لعقباتا بشأ نعمليات ال  رشادل  أ و  ،أ و متارين احملااكة ،التخطيط للتأ هب يف ا 

  ا.اليت قد تواهجه

 طرفسواء من  ،هذا اجملاللتوجيه املناقشات واملشاورات يف  قامئ بذاتهمكنتج  القامئة املرجعيةاس تخدام  ميكن أ يضا   ،اثلث ا ➢

  .احلكومات أ و السلطات احمللية أ و امجلعيات الوطنية أ و اجلهات الفاعةل احمللية وادلولية

 معلية يف تؤدي دورا  مجيع اجلهات الفاعةل اليت  أ ن تنظر فهياتس تدعي و  القامئة املرجعيةالاعتبارات والتوصيات الواردة يف  وميكن تطبيق

 .ومواهجهتاالتأ هب للكوارث 

ا عىل حنوو   حتديد ما ييل:البدلان عىل  القامئة املرجعيةستساعد  ،أ كرث حتديد 

 

 

 

 

ماكنية رشوع فرد واحدعىل الرمغ من و واحتياجاته.  بدللس ياق لك  ا  وفق القامئة املرجعيةمهنجية اس تخدام  تكييف وينبغي أ و مؤسسة  ا 

جابة الشامةل عن  ،واحدة يف العملية ن ال  ومعلية استشارية تضم مجموعة  مس تفيضا  ستتطلب حتليال   املرجعيةالواردة يف القامئة س ئةل ال  فا 

مثل املنصات الوطنية ل دارة الكوارث أ و احلد من اخملاطر أ و تغري  ،قامئةقد ختتار الآليات ال ،يف بعض احلالتو. اجلهات املعنيةمن 

جراء هذه الا ،املناخ  وأ فرقة املشاريعاللجان  أ يضا   قد ختتارو والتحليل.  ثو بملشاركة يف البح خملتلف ال عضاءمما يسمح  ،س تعراضا 

دراج والربامج  طاراس تخدام املوهجة للتأ هب للكوارث ومواهجهتا ا   .أ نشطهتا القامئة املرجعية يف ا 

 القامئة املرجعيةأ س ئةل  عنكيفية ال جابة 

جراء حتليل شامل هباسيسرتشد من عرشة أ س ئةل عامة  تتأ لف القامئة املرجعية طار القانوين لبدل  يف ا  من البدلان يف جمال التأ هب لال 

ىل ،سؤال ملسوغات لك ويقدم هذا الفرع عرضا  موجزا  . للكوارث ومواهجهتا من قامئة من القوانني والس ياسات القطاعية املمكنة  بل ضافة ا 

دراهجا يف معلية الاأ جل  رشادية وقامئة  ،س تعراضا  فامي و ادلولية ال خرى.  والتوجهيات املعايريبشأ ن فرعية ومراجع ذات صةل بأ س ئةل ا 

ىل النظر فهيااليت ي دعى مس تخدمو  مسأ ةل من املسائل يتعلق بلك تحليل ال  بأ ن جيري هؤلء املس تخدمونيوىص  ،القامئة املرجعية ا 

 :اخلطوات التايليث الثال

 

جراء موازنةسيتعني  ،للك سؤال عامحتديد التقيمي ال وبغية ىلميكن و يف ضوء الس ياق احمليل.  املتعلقة بلك مسأ ةلنتاجئ بني ال  ا   ال شارة ا 

دت عن طريقاليت  اخلاصة الاحتياجات والثغرات دج  .مواصةل النظر فهيامن أ جل  ملسائلتقيمي ا ح 

ال حاكم ذات الصةل تنفذ هل
سواء يف القانون أ و يف )

يف فيا  تنفيذا  اك( الس ياسة العامة
؟املامرسة العملية

ذا مل يكن ال مر كذكل ، فهل  ا 
وثيقة غري قانونيةتتناول 

س ياسة )
خطة عىل /اسرتاتيجية/عامة

هذا املوضوع ( سبيل املثال
بشلك جيد حبيث تكون 

ة؟ال حاكم القانونية غري رضوري

القوانني ذاتهل تتناول أ حاكم 
هذه املسأ ةل عىل حنو  الصةل 

اكف؟

ىل  ذا اكنت هناك حاجة ا  ما ا 

أ و تنقيحهاالترشيعات صياغة   

ىل  ذا اكنت هناك حاجة ا  ما ا 

التنفيذاملزيد من الرتكزي عىل   

 مواطن القوة والثغرات القامئة

 يف ال طار القانوين
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 أ س ئةل القامئة املرجعية
 

طار  وفرهل ت -1  ؟ومواهجهتاللتأ هب للكوارث  قواي   ا  مؤسس ي ا  قوانني بدلك ا 

 

طار مؤسيس قوي ومواهجهتاالفعال للكوارث  يقتيض التأ هب ىل ينبغي أ ن و . وجود ا   ومواهجهتا لتأ هب للكوارثتعىن بلك مؤسسة ت س ند ا 

املؤسسات  طلع هباهذه ال دوار واملسؤوليات بتكل اليت تض اليت تضطلع هبا والس بل اليت ترتبط هبا سؤولياتامل دوار و ال  بوضوح  هممة تبني

ذا اكنت و ال خرى.   صالحياتأ ن مينحها القانون  نبغيفي  ،عىل املس توى دون الوطين ومواهجهتا قامئةلتأ هب للكوارث ب املعنية ؤسساتاملا 

 ل داء همامهتا.وموارد اكفية 

مشاركة مجيع اجلهات  هل تيسري. وينبغي ومواهجهتالتأ هب للكوارث يف اادلول مجيع اجملمتع و يرشك اكمل أ فراد  هنجا  يعكس القانون  وينبغي أ ن

( ساكنلصحة وال  ب املعنية سلطاتال مبا يف ذكل الواكلت القطاعية )مثل  ،احلكومية ذات الصةل عىل مجيع مس توايت احلكومةالفاعةل 

للقانون ينبغي  ،ان وأ مناء املظامل. وعالوة عىل ذكلل رصاد اجلوية ومؤسسات حقوق ال نساملعنية بؤسسات املوالرشطة و  قوات املسلحةوال

منظامت اجملمتع املدين وامجلعيات الوطنية للصليب ال محر والهالل  فهيامبا  ،مشاركة مجيع اجلهات الفاعةل غري احلكومية ذات الصةل تيسري

 .ضعيفةممثلو الفئات ال  بل خصو ،سسات البحوثمؤ ل رصاد اجلوية واملؤسسات ال اكدميية و ب املعنية ؤسساتاملال محر والقطاع اخلاص و 

عىل غرار املؤسسات و وقدراهتا.  تناسب مع مواردهامبا ي من املشاركة واملسؤولية  قىص قدرالفاعةل غري احلكومية أ   أ ن يتاح للجهاتينبغي و 

 منسقضامن اتباع هنج وبغية اجلهات الفاعةل غري احلكومية.  اليت تضطلع هبا سؤولياتامل دوار و ال  القانون بوضوح  بنيينبغي أ ن ي  ،احلكومية

زاء ا آليات تنس يق تشمل مجيع اجلهات ،ومواهجهتالتأ هب للكوارث ا  احلكومية وغري احلكومية ذات الصةل.  الفاعةل ينبغي أ ن ينشئ القانون أ

  اس تجابة فعاةل. يف ال وقات اليت ختلو من أ يمبا يف ذكل  ،أ ن جتمتع هيئات التنس يق بنتظام وينبغي

نسان ،ومناس با   مىت اكن ذكل ممكنا   ،قوانني مواهجة الكوارثأ ن تتضمن  وينبغي نسانية وحقوق ال  ذات الصةل  الرئيس ية املبادئ ال 

نسان ذات الصةل )أ ي احلق يف الغذاء واملياه والسكن(أ وجه من الكوارث. ويشمل ذكل  يناملترضر شخاصبل   واحلق  ،حامية حقوق ال 

للفئات  ددةاحملوالاعرتاف بلحتياجات  ،ومواهجهتاوحظر المتيزي يف مجيع أ نشطة التأ هب للكوارث  ،املساعدة ال نسانية احلصول عىل يف

 .الضعيفة

جابة عىل هذا السؤالو   :ما ييل خذ بعني الاعتبار ،لال 

   التوجهيية ال س ئةل الفرعية  -أ لف

 املهمة املؤسس ية -1

 ؟ومواهجهتاواحضة للتأ هب للكوارث  هممةهل ينشئ القانون مؤسسات ذات  -أ  

 ؟ومواهجهتالتأ هب للكوارث املعنية بؤسسات امل اليت تضطلع هبا سؤولياتامل دوار و ال  هل حيدد القانون بوضوح  -ب

لهيا جممتعة، ما ييللتأ هب للكوارث ب املعنية ؤسساتامل همامهل تشمل  -ج  :ومواهجهتا، دلى النظر ا 

ىل املس توى الوطين؛ ،يع الولايت القضائيةمج  -أ    من املس توى احمليل ا 

 واخملاطر املفاجئة؛ احلدوث اخملاطر البطيئة فهيامبا  ،مجيع أ نواع اخملاطر -ب

ىل ذكل ،معليات ،عامة دارة الكوارث )س ياسةب   املتعلقة وظائفالمجيع أ نواع  -ج  (؟وما ا 

 املؤسسات الوطنية الفرعية  -2
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 ؟يف الولايت القضائية الوطنية الفرعية ومواهجهتالتأ هب للكوارث ل هل ينشئ القانون مؤسسات  -أ  

بلتأ هب للكوارث  هماهما املتعلقةوموارد اكفية لتنفيذ  صالحياتهل مينح القانون املؤسسات دون الوطنية  -ب

 ؟ومواهجهتا

 املشاركة -3

مثل هيئات  ومواهجهتالتأ هب للكوارث ا متعددين يف جمال صلحةمهل ينشئ القانون مؤسسات أ حصاب  -أ  

 التشاور والتنس يق؟

دراج  عىل القانون نصهل ي  -ب  أ نواع أ حصاب املصلحة يف مؤسسات أ حصاب املصلحة املتعددين؟ مجيعا 

اجلهات الفاعةل غري احلكومية يف التأ هب  اليت تضطلع هبا سؤولياتامل دوار و ال  هل حيدد القانون بوضوح  -ج

 ؟ومواهجهتاللكوارث 

مع مواردها مبا يامتىش من املشاركة واملسؤولية  قىص قدرالفاعةل غري احلكومية أ   للجهات يتيح القانون هل -د

 وقدراهتا؟

 تنس يقال   -4

آليات لتنس يق أ نشطة التأ هب للكوارث  نشئهل ي  -أ    ؟ومواهجهتاالقانون أ

آليات التنس يق ممثلني من مجيع اجلهات احلكومية وغري احلكومية ذات الصةل؟ رشكت  هل ينص القانون عىل أ ن -ب  أ

يف ال وقات اليت ختلو من أ ي مبا يف ذكل مبا يف ذكل  ،أ ن جتمتع بنتظامبالقانون هيئات التنس يق  لزمهل ي -ج

 ؟فعاةل اس تجابة

آليات تنس يق مجليع أ نواع الكوارث نشئهل ي   -د  ؟الطوارئ النووية والصحية حالت مبا يف ذكل ،القانون أ

 امحلايةأ وجه املبادئ و  -5

ىل ذكل حامية حقوق ال نسان ذات الصةل عىل قوانني مواهجة الكوارثتنص هل  -أ   شارة ا   ؟أ و تنطوي عىل ا 

غاثة ال ساس ية احلصول عىل احلق يفعىل  قوانني مواهجة الكوارث نصهل ت  -ب مدادات ال  نسانية ويف ا   املساعدة ال 

ىل ذكل شارة ا   ؟أ و تنطوي عىل ا 

 ؟ومواهجهتاالتأ هب للكوارث  دلىللفئات الضعيفة  ددةاحملبلحتياجات  قوانني مواهجة الكوارث قرج هل ت   -ج

 :ة مبا ييللقعاملتالقوانني والس ياسات  عاين -بء

o دارة الكوارث دارة / ا   املساعدة ال نسانية / امحلاية املدنية / الطوارئ حالت ا 

o نسانية / المتيزي ناهضةم  / حقوق ال نسان  املساعدة ال 

o حالت الطوارئ الصحية 

o حالت الطوارئ النووية 

 ".زايفرع "ال ،1الفصل  ،ومواهجهتاحول القانون والتأ هب للكوارث  وليفيالتقرير الت انظر أ يضا  و 
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 ؟الكوارثخماطر  متويلل فعاةل تنفيذ اسرتاتيجية هل تدمع قوانني بدلك  -2

 

احمللية يف  تفتقر احلكومات واملنظامت واجملمتعات ومع ذكل،. ومواهجهتادلمع أ نشطة التأ هب للكوارث  جوهراي   رشطا  المتويل الاكيف يشلك 

ىل املوارد ال الكثري من ال حيان  صعوبت وتواجه اجلهات املاحنة ادلولية. تعرض لهاالكوارث اليت ت عدد وتواتر ونطاق  ملواهجة تزايد الزمةا 

ىل وعادة ما توجه املوارد، عىل سبيل ال ولوية،  ،يف سد جفوات المتويل الكبرية ولكن  أ طول أ جال  اختاذ تدابري  عوض لس تجابة الفوريةا 

 اخملاطر النامجة عهنا.أ و احلد من  وقوع الكوارث أ كرث فعالية من حيث التلكفة ملنع

سرتاتيجية ينبغي للحكومات ،املوارد احملدودة ولالس تفادة عىل أ فضل وجه من مجموعة من  تتضمنخماطر الكوارث  متويلل شامةل  وضع ا 

ماكنية ،مهنا وانهتاء  بلتعايف الكوارث من ابتداء  من الوقاية النطاق برمته مما يغطي ،مس توايت اخملاطر لتالمئ خمتلفالتدابري   وتيرس أ يضا  ا 

ىل الآ   :اخملاطر ملواهجة املالية اخلارجية لياتالوصول ا 

تدابري المتويل  فقد تتضمن ،تكرارال أ و قليةل  كوارث ضيقة النطاق واذلي قد يشملالتلكفة/اخملاطر ال قل  س توىفامي يتعلق مب  •

 ملواهجة المتويل الوطنية خططو  ،والصناديق اخلاصة ،واحتياطيات الطوارئ ،خمصصات من مزيانيات احلكومة الوطنية واحمللية

 ؛اخملاطر

التدابري  تضمنقد ت ف ،ا  وأ قل تكرار  نطاقا   أ وسع كوارثتنطوي عىل  واذلي قد ،التلكفة/اخملاطر املتوسطةس توى فامي يتعلق مب  •

 من مصادر خارجية؛ ا  ومنح وقروضا   ةطارئ تانائامت

آليات المتويل ف ،الوقع ولكهنا شديدة احلدوث مثل الكوارث النادرة ،التلكفة/اخملاطر املرتفعة س توىفامي يتعلق مب  • قد تتضمن أ

قلميية أ و العاملية مثل خطط جتميع ،لنقل اخملاطر ادلولية الوسائل  .اخملاطر وخطط التأ مني ال 

ماكنية  بترشيعاتخماطر الكوارث  ضد متويلال اسرتاتيجيات  دمعومن ال مهية مباكن  ىل مصادر المتويل بطريقة فعاةل و تتيح ا  مناس بة الوصول ا 

 تس تطيع هبايف الطريقة اليت  ا  أ يض النظرالقوانني والس ياسات  لواضعيينبغي و ضامانت اكفية لضامن الشفافية واملساءةل.  تقدمي معالتوقيت 

واذلي  وقعاتوالمتويل القامئ عىل الت ،التحويالت النقدية يف معليات الطوارئ امجدمع بشلك أ فضل الاس تخدام املزتايد لرب تأ ن  لترشيعاتا

 نظماليت تس تخدم و  القامئة عىل التكيف وامحلاية الاجامتعية ،الاس تجابة قبل وقوع احلدث املتاح ل غراض متويلال يتيح ال فراج املبكر عن 

ىل املس تضعفني قبل الكوارث وبعد قامئةالضامن الاجامتعي ال ىل  وقد يتعني عىل. وقوعها لتوجيه املساعدات املالية ا  احلكومات اليت تسعى ا 

جراء خطط التأ مني أ و  نظمالاس تفادة من  قلميية أ و ادلولية ا  دخال مع اس تعراض قانوين مس تفيضجتميع اخملاطر ال  صالحات م  ا  متةل ا 

  .رشاكت التأ منياليت تفرضها ال هلية  بغية الوفاء برشوطمجموعة واسعة من اجملالت  عىل مس توى

 

جابة عىل هذا السؤالو   :ما ييل خذ بعني الاعتبار ،لال 

 التوجهيية ال س ئةل الفرعية  -أ لف

 الوطنية واحمللية خمصصات املزيانيات  -1

ذا اكن ال مر كذكل ،من املزيانية الس نوية الوطنية حلالت الكوارث عىل خمصصات متويلالقانون  ينصهل  -أ    ،وا 

 :ا ييلمبالقانون  قيضيفهل 

للرتتيبات املؤسس ية وخماطر الكوارث  اريةبلتاكليف اجل ،عىل أ قل تقدير ،ختصيص متويل اكٍف للوفاء -1

 ؛املنخفض املس توى ذات
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 ؛ومواهجهتا للحد من اخملاطر والتأ هب لها صناديق مس تقةلحتديد  -2

لزام ختصيص متويل للحكومة احمللية )أ و  -3  ؛احلكومات احمللية بتخصيص أ موال(ا 

 .احمللية اجملمتعات يك تس تخدمهختصيص متويل  -4

ذا اكن ال مر كذكل ،الكوارث حلالتخاصة  أ و احتياطيات هل ينشئ القانون صناديق -ب فهو يقيض القانون  ،وا 

 :ييلمبا 

 ؛ومواهجهتا لها للحد من اخملاطر والتأ هب صناديق مس تقةلحتديد  -1

 .من مصادر خارجية تقدمي مساهامتالسامح ب  -2

دارة ل   ال موال املقدمةأ دوار ومسؤوليات واحضة ل دارة ب تضطلعهل يضع القانون ترتيبات مؤسس ية مناس بة  -ج

 ؟خماطر الكوارث

جراءات واحضة ومبسطة لال   -د  ؟من الكوارث فراج الرسيع عن المتويل يف حاةل وقوع اكرثةهل ينص القانون عىل ا 

 اس تخدام ال موال؟ ملاكحفة سوءشفافية ال ضامانت و ال توفري قدر اكف من هل ينص القانون عىل -ه

 عىل املس توى الوطين الكوارث متويل خماطر  -2

أ ي  ،عىل مجيع املس توايت وقوعها جراء تقياميت شامةل خملاطر ما قبل الكوارث وما بعدب  القانون  قيضهل ي -أ  

ىل من  ؟احمليل املس توى املس توى الوطين ا 

آليات  يرس وضعهل ينشئ القانون وي  -ب دارة  حبيثخماطر الكوارث  متويلل أ من  خماطر الكوارثتدمع تاكليف ا 

عادة التأ مني التأ مني نظممثل  ،القطاعني العام واخلاص المتويل من خالل مجموعة من مصادر ضد الكوارث  أ و ا 

ىل وافزاحلوخمططات   املنح(؟ ،ال عاانت ،ال عفاءات ،باايتاجل  ،التخفيف من اخملاطر )الرضائب الرامية ا 

 ت ادلوليةاملنح والقروض والئامتان  -3

دارة دلمع أ ن  ةالطارئ تهل يضع القانون معايري لتلقي ال موال ادلولية من خالل املنح والقروض والئامتان -أ   شطة ا 

 ؟خماطر الكوارث

نشاء  س بل القانون يرسهل ي  -ب دارة املالية واملساءةل وال بالغ  نظمتلقي ال موال ادلولية من خالل ا  قوية لال 

 ؟واملراجعة

 عىل املس توى ادلويلمتويل اخملاطر   -4

قلميي مثل خطط جتميع اخملاطر أ و ،متويل اخملاطرل  اخلطط ادلوليةهل ينص القانون عىل املشاركة يف  -أ    ةالنظم ال 

عادة التأ مني للتأ مني أ و أ و العاملية  ؟ا 

متويل  خططللكوارث واخملاطر املالية كرشط مس بق للمشاركة يف  مس تفيضجراء حتليل ب  القانون  لزمهل ي -ب

 ؟اخملاطر ادلولية

ماكنية القانون يرسهل ي  -ج ىل  ا  نشاء عن طريق اخملاطرمتويل ل  طط ادلوليةاخلالوصول ا  دارة  نظم قوية ا  يف جمال ا 

 ؟وجمايل املساءةل واملراجعةايل املؤسيس و خماطر الكوارث ويف اجملالني امل

 أ دوات الاس تجابة املالية  -5

دارة ك داة ل نشطة  برامج التحويالت النقدية وييرس اس تخدام هذه الربامجهل ينص القانون عىل اس تخدام  -أ   ا 

يواءا مب ،خماطر الكوارث  ؟فهيا أ نشطة ال 
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متكن من كوس يةل  وقعات وييرس اس تخدام هذا المتويلهل ينص القانون عىل اس تخدام المتويل القامئ عىل الت -ب

جراءات مبكرة  ؟من الكوارث وقوع اكرثةاحامتل يف حاةل  اختاذ ا 

آليات التحويال -ج من  وييرس ذكل بلرعاية/اخلدمة الاجامتعية تعلقةامل  ةالنقدي تهل ينص القانون عىل تكييف أ

دارة خماطر الكوارث الضعيفة الفئاتتلبية احتياجات أ جل   ؟يف جمال ا 

 

 :مبا ييلالقوانني والس ياسات املتعلقة  عاين -بء

o دارة حالت الطوارئ / امحلاية املدنية / املساعدة ال نسانية دارة الكوارث / ا   ا 

o  املاليةالشؤون 

o  املرصفيةال عامل 

o التأ مني 

o التحويالت النقدية ادلولية 

o الضامن الاجامتعي/الرعاية الاجامتعية 

o مناهضة الفساد والغش 

o ال دارة 

 

ىل ال رشادات التالية بشأ ن أ فضل املامرسات ارجع  -جمي  مبارشة ا 

o  ،دارة طوارئ الكوارث  Model Comprehensive Disaster Management Legislationالواكةل الاكريبية ل 

and Regulations (CDEMA Model), 2013. 

o    ،مرصف التمنية الآس يويالبنك ادلويل ،Assessing Financial Protection against Disasters: A 

Guidance Note on Conducting a Disaster Risk Finance Diagnostic. (Manila, ADB and 

WB; 2017) 

 ."هاء، الفرع "2قرير التوليفي حول القانون والتأ هب للكوارث ومواهجهتا، الفصل وانظر أ يضا  الت

 

 ؟والتدريبات ثقيفلت ل للطوارئ و  ل عداد خططوموارد واحضة  تفويضاتقوانني بدلك  وفرتهل  -3

 

لتعايف ل تخطيط ال ددة مثل احمل العمليات مضن ويندرجحلالت الطوارئ  نطاقا   أ وسع التخطيط للطوارئ أ حد مكوانت معلية تأ هب شلكي 

رىمن الكوارث ووضع الس ياسات.   ما يدل دلى وجوداحامتل كبري حبدوث اكرثة، أ و  وجود يف حاةلالتخطيط للطوارئ  وينبغي أ ن جي 

عىل  هياالقضاء علدرجة من اخملاطر املتبقية اليت ل ميكن  دوما  أ ن هناك بخطط الطوارئ  تقرعىل تكرار الكوارث الطبيعية. ومع ذكل، 

زالهتا بطريقة معقوةل.  ىل حتليل للمخاطر ي ،ذلكلوال طالق أ و ل ميكن ا  خملاطر املتبقية ب قرينبغي أ ن تستند خطط الطوارئ السلمية ا 

  ة.للتعامل مع ال حداث غري املتوقع بلقدر اذلي يكفيللتكيف  قابةل، وأ ن تكون أ يضا  املعروفة
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وينبغي هل أ يضا  . الالزمة ذلكلوختصص املوارد  تفويضا  واحضا  ل عداد هذه اخلططاملتعلق بلتخطيط للطوارئ  يوفر الترشيعأ ن  وينبغي

جنازها يف حالت الطوارئ الوطنية. املتعلقة بال دوار واملسؤوليات  حتديد  كفليينبغي أ ن  ،عالوة عىل ذكلو ملهام الرئيس ية اليت يتعني ا 

الشمولية  جانب ا  أ يض عكس الترشيعيوينبغي أ ن ال نشطة املنصوص علهيا يف خطة الطوارئ.  تنفيذ لالزمة لضامنالترشيع توفري املوارد اهذا 

عداد يف  سهاماتتتطلب خطط الطوارئ القوية و خطط الطوارئ. ا  الوطين واحمليل )مبا  س توينيمن مجيع القطاعات ذات الصةل عىل امل  ا 

عداد خطة بشأ هناس ياق وطبيعة الاكرثة  حبسبطاعني العام واخلاص الق فضال  عن لك من( احمليل اجملمتع يشمل بل ضافة و. اليت جيري ا 

ىل ذكل  داخللتعزيز القدرة عىل الصمود تشلك عنرصا  حيواي  أ ن اس تعادة الروابط الاجامتعية بعد وقوع الاكرثة مبارشة  وعىل أ ساس ،ا 

  .البحث عن ال رس ومجع مشلهامعليات  بشأ نحكام   الترشيعتضمن ي  مفن الرضوري أ ن ،احمللية اجملمتعات

 معلية املكوانت ال ساس ية يف أ حد ملدارس،ا يراتدونال طفال اذلين  يف صفوف مبا يف ذكل ،عىل مجيع مس توايت اجملمتع وتشلك التوعية

 القامئة املنظامت فضال  عن ،وبروتوكولت وخطط السالمة والطوارئ ،شائعةمبخاطر الكوارث ال  يذيك ذكل الوعيميكن أ ن و  .التأ هب

جيادميكن و . حالت الكوارثيف  املساعدة الغوثيةامللكفة بتقدمي و احمليل والوطين  س توينيعىل امل   برامج التثقيفهذا الوعي من خالل  ا 

مبا  ،املهنينيمجيع تس هتدف مجيع الفئات العمرية و اليت قصرية ال يةتدريب ال ربامج الأ و من خالل عايل عىل املس توايت الابتدايئ والثانوي وال

 .يف الواقع العميليف ذكل مااكة بروتوكولت الطوارئ 

اتحةأ ن حيدد الترشيع الكياانت اليت تتحمل املسؤولية الرئيس ية عن  وينبغي احلكومة سواء اكنت هذه الربامج عىل مجيع مس توايت اجملمتع؛  ا 

أ ن  وينبغي أ يضا  . أ و الهالل ال محر لصليب ال محرلوطنية ل عية اامجل املنظامت اخلاصة و/ أ و و/أ و اجلامعات أ و /املؤسسات احمللية وأ و /و

والتدريبات  يةلربامج التدريب لمع أ فضل املامرسات ادلولية  مبا يامتىش حيدد ذكلأ ن احلد ال دىن من املعايري واملضمون و ينص الترشيع عىل 

غاثة واجملمتع احمليليف معليات الكوارث و املوظفون العاملون يف مواهجةمبن فهيم  ،للمهنينياملوهجة  نقاذ وال  برامج التثقيف فضال  عن  ،ال 

لزاميا   وينبغي أ ن يتضمن ذكلل طفال املدارس.  املوهجة  يةثقيف والت  الربامج التدريبيةينبغي أ ن تسعى و ال سعافات ال ولية.  تقدمي عىل تدريبا  ا 

ىل تزويد امجلهور املس هتدف مبعلومات  قوقهم وأ دوارمه ومسؤولياهتم قبل الاكرثة حب أ فراده وتعريف ،الاكرثة ما ميكن توقعه أ ثناء بشأ نهذه ا 

 قدميمن خالل ت ، وذكلواحدة حبدث يقع مرة تبني أ ن ال مر ل يتعلقحبيث الربامج التدريبية  أ يضا  وضعينبغي و . وقوعها وأ ثناءها وبعد

  اذلين مت تدريهبم.لل شخاص  لتجديد املعلوماتدورات 

ا عىل الوقاية من حالت الطوارئ والكوارث يف املدارس وينبغي  نشاء  ،والاهامتم هباأ ن ينص الترشيع أ يض   جلان املدارسمبا يف ذكل ا 

نشاء فرق جراء خطة معل و وضع و  ،مخاطرمدريس للتحليل القيام ب و  ،مدرس ية فضال  عن ا  احملمتةل.  ملواهجة ال خطارتدريبات مدرس ية ا 

غاثة موظفو  يشارك فهياعىل متارين احملااكة والتدريبات اليت  أ يضا   ينص الترشيعن ينبغي أ   ،عالوة عىل ذكلو  نقاذ وال   واجملمتع ملهنينياال 

جراء خطط الطوارئ من خالل احمليل بشأ نلمجمتع ل  املتاحةالتدريبات املعلومات  طبقت و عىل التوايل.  احمليل ول تبني معيل.  تدريب ا 

غاثة  نقاذ وال  العميل خلطة  انبفرصة لتقيمي اجلال تتيح أ يضا  بل  ،حفسب خالل الاكرثة اليت يضطلعون هبا دوارال  متارين احملااكة ملوظفي ال 

 .الطوارئ

جابة عىل هذا السؤالو   :خذ بعني الاعتبار ما ييل ،لال 

 التوجهيية ال س ئةل الفرعية  -أ لف

 التخطيط للطوارئ - 1

 ؟لمؤسسات احلكومية وضع خطط للطوارئتتيح لتفويضات واحضة  عىل قوانني بدلك نصهل ت   -أ    

ذا اكن  -1 عداد خطط الطوارئ عىل مجيع مس توايت احلك جيريفهل  ،اجلواب نعما    ؟ومةا 

ذا اكن  -2 ىل معلييتخطط الطوارئ  تستند فهل ،اجلواب نعما   حتديد اخملاطر وتقيمي اخملاطر؟ ا 
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ذا اكن  -3  لروابط العائلية يف خطط الطوارئ؟ب املسائل املتعلقة ت عاجلفهل  ،اجلواب نعما 

 

 التثقيف والتدريبات - 2

 مبا يف ذكل تعلمي ال سعافات ال ولية؟ ،للكوارث تأ هبال  ثقيف والتدريب يف جمالقوانني بدلك الت  يرسهل ت  -أ  

 ؟ال خرى متارين احملااكةو قوانني بدلك التدريبات  يرسهل ت  -ب

 

 ة مبا ييل:علقاملتالقوانني والس ياسات  عاين -بء

o القوانني ادلس تورية 

o دارة حالت الطوارئ / امحلاية املدنية / املساعدة ال نسانية دارة الكوارث / ا   ا 

o قوانني ال دارة 

o التثقيف 

o حامية الطفل 

o التقيمي / الرصد /حتديد اخملاطر / تقيمي اخملاطر 

 

ىل ال رشادات التالية بشأ ن أ فضل املامرساتارجع   -جمي  مبارشة ا 

o الاحتاد ادلويل مجلعيات الصليب ال محر والهالل ال محر ،‘Disaster Response and Contingency 

Planning’ (2012) 

o س، املنظمة ادلولية لتوحيد املقاييISO 2230:2018: Emergency Management Guidelines for 

Incident Management (2018) 

 ."دال، الفرع "3وانظر أ يضا  التقرير التوليفي حول القانون والتأ هب للكوارث ومواهجهتا، الفصل 

 

نذار املبكر والعمل املبكر س بل قوانني بدلك يرست هل  -4 آاثر الكوارث الفعالني ال   ؟للتخفيف من أ

 

قرار العقد ال ول من ال لفيةمنذ منتصف يسود  نذار املبكر والعمل املبكر  نظمأ مهية ب دويل مزتايد ا   وتنطويالفعاةل للكوارث.  لالس تجابةال 

نذار املبكر الفعاةل عىل أ ربعة  نظم خرائط  رمسمبخاطر الكوارث من خالل  ارف املتعلقةاملع منيةت  تمتثل يف رئيس ية مرتابطة مكوانتال 

نذاراتنرش و رصد اخملاطر والتنبؤ هبا بس تخدام معدات عالية اجلودة ومهنجيات علمية مقبوةل؛ و شامةل للمخاطر وتقيمي اخملاطر؛   موثوق ا 

آنية هبا ربعة ال   املكوانت لك مكون من ويكتيسالواردة.  نذاراتلال   لالس تجابةعىل مجيع املس توايت  تأ هب؛ وال طبيقودقيقة وقابةل للت  وأ

نذار املبكر أ   ىل  من هذه العنارص أ ي عنرص تنفيذ يف خفاقميكن أ ن يؤدي ال   مهية بلغة حيثل نظمة ال  خفاق النظام برمته.ا   ا 

نذار املبكر أ صبح مفهوم "وقد  ىل  وهو. مواهجة الكوارثيف املبادئ ال ساس ية  حاليا  أ حد" العمل املبكر-ال  جراءات مبكرة يشري ا  اختاذ ا 

ىل  استنادا  طر اخل حدوثقبل  نذاراملظهر العميل "ويتجىل اخلطر.  حدوث دلىالاس تجابة  عوض نذاراتال  ا  املبكر"  العمل-املبكر  لال 

آليات ال يف جراءات املبكرة عندما يتجاوز احلدث املتوقع جحم واحامتليف اختاذ ال موال وتبدأ   فرج عناليت ت التوقعات القامئة عىل عملأ ت ال 
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عصار٪ 70بنس بة  احامتلهناك )عىل سبيل املثال احلدوث احملددة سلفا   آليات ال يفال ساس ية  وتمتثل املسوغات(. 3من الفئة  لال   عملأ

جراءاتوليس ،الاستباقية أ ن ال جراءات يف التوقعاتالقامئة عىل  آاثر  تكون ،الاس تجابة ت ا  بشلك عام أ كرث فعالية يف التخفيف من أ

  ة.أ كرث فعالية من حيث التلكف ا  تكون أ يضو  ،الكوارث

ذا  اتالقرار  متخذي من عمل القامئ عىل التوقعاتلب التجريبية والصغرية النطاق املتعلقة لربامجلالنتاجئ ال جيابية  تطلبت و  النظر جبدية فامي ا 

النظر يف وضع  اتالقرار  ملتخذي وينبغي. وحتديد كيفية ذكل من خالل القانون والس ياسة يتعني تيسري العمل القامئ عىل التوقعاتاكن 

نذار املبكر  " س ياسات تعمتد رمسيا   آلياتنظم " مكبدأ  توجهييي ل العمل املبكر-ال  دارة الكوارث وحتديد أ ك داة  لقامئ عىل التوقعاتعمل اال ا 

آليات  عداداحلكومية ذات الصةل ب   الفاعةل النظر يف تلكيف اجلهات وينبغي ملتخذي القرارات أ يضا  رئيس ية لتنفيذ هذا املبدأ .  عمل القامئ الأ

ىل تنفيذالسعي  اتالقرار  وبوجه عام، ينبغي ملتخذي. عىل التوقعات يف معليات التخطيط  التوقعاتعمل القامئ عىل الذكل بطريقة تدمج  ا 

 .معليات موازية وضع عوضا  عن احلالية

جالء لكوارث. املتعلقة بس ياسات ال قوانني و اليف  بلفعل تناولهاجيري  عادة ما اليت العمل املبكر أ شاكل من ا  وراخس همام   شلك   وميثل ال 

 ساعدةامل لضامن  الالزمة تدابريال ال حيان  أ غلبيف  تتضمنالقوانني والس ياسات احمللية ل  تمتثل يف أ ن قامئة بس مترارهناك جفوة ف  ،ومع ذكل

جالء عاقة حركية أ و  ذليناال شخاص  عىل ا  ىل و أ و املقيدة.  احلركة احملدودةذوي  ال شخاصيعانون من ا  ال شخاص اذلين قد حيتاجون ا 

جالء مه عا اذلين يعانون من ال شخاص مساعدة خاصة لال  والفئات الفقرية أ و  ؛السجناءو ؛ واملس نونال طفال الصغار و قة أ و املرض؛ ال 

ىل وسائل النقل اخلاصة.  تعاين من قةل فرص الوصولالضعيفة اليت  جالء احليواانت ال ليفة  مسأ ةل القوانني والس ياسات احمللية ول تعاجلا  ا 

آاثر نفس ية تو  ،مبارشمما قد يعرض حياة ال نسان للخطر بشلك  ،بلقدر الاكيفواملاش ية  عىل الساكن  وخميةاجامتعية واقتصادية و كون هل أ

 .وحيواانهتم أ ثناء الكوارث ساكنضامن سالمة ال  بغية هاتني املسأ لتني جالءخطط ال   عاجلأ ن ت وينبغياملترضرين من الكوارث. 

جابة عىل هذا السؤالو   :خذ بعني الاعتبار ما ييل ،لال 

 ال س ئةل الفرعية التوجهيية -أ لف         

نذار املبكر -1  نظم ال 

مجيع اجلهات الفاعةل  اليت تضطلع هبا سؤولياتامل دوار و ال  بوضوح  العامة القانون و/أ و الس ياسة بنيهل ي  -أ  

صدارها نذاراتال   وضعاخملاطر وتقيمي اخملاطر ورصد اخملاطر والتنبؤ هبا و  حتديداملسؤوةل عن   ؟وا 

آليات تنس يق للجهات الفاعةل املذكورة أ عاله العامة هل يضع القانون و/أ و الس ياسة -ب نذار  أ واملعنية بنظم ال 

 ؟املبكر

وذات  بخملاطر تعلقةبياانت امل املعلومات وال وتبادل وتقيمي معايري مجلع  أ و الس ياسة العامةالقانون و/ ددهل حي -ج

 ؟بصورة منتظمة الضعف والقدرات مواطنالتعرض و درجات ل خطار و بالصةل 

 معرفة خماطر الكوارث -2

مجيع اخملاطر يف مجيع املناطق بشأ ن عىل حتديد اخملاطر وتقيمي اخملاطر  أ و الس ياسة العامةهل ينص القانون و/ -أ  

 اجلغرافية؟

ملعاجلة مسائل التعرض للمخاطر والضعف جراء تقياميت للمخاطر ب   أ و الس ياسة العامةالقانون و/ لزمهل ي -ب

 ؟املعرضة للخطر التحتية والقطاعات الاقتصادية ال شخاص املعرضني للخطر والبىنوالقدرات دلى 

 الرصد والتنبؤ -3

 مجيع اخملاطر يف مجيع املناطق اجلغرافية والتنبؤ هبا؟ عىل رصد أ و الس ياسة العامة/القانون و نصهل ي  -أ  
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وميكهنا والتنبؤ احلصول عىل معدات عالية اجلودة  رصدلواكلت ال اذلي يتيحهل خيصص القانون المتويل الاكيف  -ب

 صيانهتا؟من 

نذارات املبكرة -4  ال 

نذاراتالواكلت املسؤوةل عن  أ و الس ياسة العامة/القانون ويلزم هل  -أ    اتالتأ ثري  عن معلومات دراجب   وضع ال 

رشاداتو   معلية واحضة؟ ا 

جراءات أ و الس ياسة العامة/هل يضع القانون و -ب نذاراتموحدة  ا  صدارها؟ لوضع ال   وا 

صدار  أ و الس ياسة العامة/القانون و لزمهل ي -ج نذاراتالواكلت املسؤوةل عن ا   مبا ييل: ال 

o  نذاراتواسعة من قنوات التصال لنرش  طائفةاس تخدام  ؛ال 

o  آليات نذاراتللتحقق من  تقيميتنفيذ أ   ؛تلقي ال 

o  ىل الساكن ال كرث عرضة للخطر و  ؟املقميني يف املناطق النائيةتنفيذ خطط للوصول ا 

نذار املبكر؟ جممتعية برامج أ و الس ياسة العامة/هل يضع القانون و -د  لال 

نذاراتالقانون رشاكت التصالت اخلاصة نرش  يلكفهل  -ه  ؟عندما يطلب مهنا ذكل وبجملان ال 

 بكرالعمل امل  -5

نذار املبكر عىل " أ و الس ياسة العامة/هل ينص القانون و -أ    " مكبدأ  توجهييي ل دارة الكوارث؟العمل املبكر-ال 

ي دمج هذا هل  امئ عىل التوقعات،العمل الق يرس بهأ و ي  أ و الس ياسة العامة/ينص عليه القانون و يف حدود ما -ب

 ؟قامئةالتخطيط ال معلياتيف العمل 

جالء -6  ال 

دارة خماطر الكوارثاحلكومية  الفاعةل اجلهات أ و الس ياسة العامة/القانون و لكفهل ي -أ   بوضع خطط  املعنية ب 

جالء شامةل بس تخدام خرائط اخملاطر وتقيامي  اخملاطر؟ تا 

جالء ساعدةامل لضامن تدابري  جالءأ ن تتضمن خطط ال  ب الس ياسة العامةأ و /القانون و قيضهل ي -ب  عىل ا 

عاقة حركية أ و ال شخاص    ؟أ و املقيدة احلركة احملدودةذوي  ال شخاصاذلين يعانون من ا 

دارة خماطر الكوارثاحلكومية  الفاعةل اجلهات أ و الس ياسة العامة/القانون و لزمهل ي -ج دراج املعنية ب  احليواانت  ب 

 ؟جالءل ليفة واملاش ية يف خطط ال  ا

 

 :مبا ييل علقةاملتعاين القوانني والس ياسات  -بء      

o دارة حالت الطوارئ / امحلاية املدنية / املساعدة ال نسانية دارة الكوارث / ا   ا 

ىل ال رشادات التالية بشأ ن أ فضل املامرسات ارجع -جمي        مبارشة ا 

o Multi-hazard Early Warning Systems: A Checklist  (2018، املنظمة العاملية لل رصاد اجلوية) 

 ."هاء، الفرع "4وانظر أ يضا  التقرير التوليفي حول القانون والتأ هب للكوارث ومواهجهتا، الفصل 
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 وأ نواع املكيفة واملتناس بة مع درجاتحتدد قوانني بدلك "حالت الطوارئ" و"حالت الكوارث"  هل -5

 ؟اخملاطر متباينة من
 

آليات قانونية عالن حاةل الو . لرشوع يف مواهجة الكوارثمن أ جل ا أ نشئت حالت الطوارئ وحالت الكوارث يه أ حاةل /كوارثيؤدي ا 

ىل الا ىل نتقالالطوارئ ا   .أ و ترتيبات حومكة/و بصالحيات طوارئ خاصة يتسم للطوارئقانوين  أ سلوب اعامتد ا 

احلكومة.  يفشخاص أ و كياانت عىل أ عىل مس توى ل   ومتنحدس تور البدل  مبوجب الطوارئال عالن عن حاةل  تنشأ  صالحيةعادة ما و 

مثل هتديد ال من القويم  ،وجوداي   أ و غري املتوقعة اليت تشلك هتديدا  /و احلالت الشديدة اخلطورة حالت الطوارئ بوجه عام س هتدفوت 

 ةصالحي وكثريا  ما متنح ،لكوارثتنص الترشيعات بوجه عام عىل حالت ا ،وعىل النقيض من ذكلأ و النظام العام أ و النظام ادلس توري. 

عالن  ىل  ،حلالت الطوارئ/حالت الكوارثالطبيعة ادلقيقة وتتوقف دون الوطنية أ و الواكلت القطاعية.  للحكومات حاةل الكوارثا  ا 

 املتعلقة به. خماطر الكوارث مالمحو عىل الهيلك الس يايس وادلس توري للبدل  ،حد كبري

 وصفا  دقيقا   حالت الطوارئ/حالت الكوارث تكون عليهالشلك اذلي ينبغي أ ن  وصفعىل الرمغ من أ نه من غري املمكن أ و املناسب و 

نه ينبغي ،يف مجيع البدلان عداد ملتخذي القرارات فا  تباينة وأ نواع م  املكيفة واملتناس بة مع درجات حالت الكوارثمجموعة من  النظر يف ا 

 حالت الطوارئالقوانني اليت حتمك  بنيينبغي أ ن ت  ،عالوة عىل ذكلو . من حالت الطوارئالاعامتد فقط عىل حاةل  عوض اخملاطرمن 

صدار وراء من  (ادلوافع القانونيةادلافع القانوين )( 1بوضوح ما ييل: ) صدار 2؛ )ال عالنا  عالن ال  ( الشخص أ و الكيان املسؤول عن ا 

صدار 4ال عالن؛ ) تبعات( 3(؛ )صالحية ال عالناجلهة املودعة ل)أ ي   دلىأ و بصورة استباقية  ،عالن )عىل سبيل املثالال  ( مىت ميكن ا 

 .(من الكوارث اكرثة حدوث

 ،ة وخضوعها للمساءةلاحلكوم شفافيةتعزيز  بغية من حالت الطوارئ/الكوارثأ ن تكون هناك ضامانت خالل حاةل  ومن املهم للغاية

القضايئ  رشافأ ن ينص القانون عىل ال   وينبغيوحامية حقوق ال نسان.  ،املؤسسات ادلميقراطية وصون ،عىل س يادة القانون حملافظةوا

عالنعىل اأ و الترشيعي /و جراءات اليت عىل و  كوارثحاةل الطوارئ/الحاةل  عن ل  . الكوارثحاةل الطوارئ/خالل حاةل  تتخذالقرارات أ و ال 

حاةل الطوارئ/حقوق ال نسان أ و الانتقاص مهنا خالل حاةل  بتقييد دون سواهايسمح القانون للحكومة  ينبغي أ ن ،عالوة عىل ذكلو 

 .املسموح به مبوجب القانون ادلويل حلقوق ال نسان بلقدر الكوارث

جابة عىل هذا السؤال  :خذ بعني الاعتبار ما ييل ،لال 

 التوجهيية   ال س ئةل الفرعية  -أ لف

 حالت الكوارث وحالت الطوارئ  -1

 من اخملاطر؟ تباينةدرجات وأ نواع م مع  املتناس بة واملكيفة طائفة من حالت الكوارث عىل القانون نصهل ي  -أ  

لهياهل ينص القانون عىل حاةل  -ب أ و غري /و ملواهجة اكرثة شديدة اخلطورة من حالت الطوارئ اليت يلجأ  ا 

 ؟توقعةم 

 ح ما ييل:القانون بوضو هل حيدد  -ج

o )عالن من وراء  ادلافع القانوين )ادلوافع القانونية صدار ا  حالت الطوارئ/حالت  لك نوع من أ نواعبا 

 الكوارث؛

o  صدار ميتكل صالحيةالشخص أ و الكيان اذلي عالان ا  حالت الطوارئ/حالت  تلك نوع من أ نواع ا 

 ؛الكوارث
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o عالن لك نوع من أ نواع  دلىاحلكومية اليت تنشأ   صالحياتأ و ال/ترتيبات احلومكة و حالت ا 

 ؛الطوارئ/حالت الكوارث

o ماكنية عالانت  ا  صدار ا   ؟جس امي  وممتال  ومبارشا  مبا فيه الكفايةيكون اخلطر  حيامن استباقيةا 

 

  الضامانت والشفافية واملساءةل  -2

عالن ب  القانون  لزمهل ي -أ   عالن لتحديد ال ساس القانوين حاةل طوارئصدار ا  قلميي ومدته هونطاق لال   ،ال 

 ؟الطوارئ/حاةل الكوارثاليت س تكون متاحة للحكومة خالل حاةل  والصالحيات الاس تثنائية

عالنالقانون لزم هل ي -ب آخر  بلترصف" اجلهة املودعة لصالحية ال  بناء  عىل مشورة" أ و "بناء  عىل طلب" كيان أ

دارة الك  ؟وارث أ و احلكومات دون الوطنية()مثل مؤسسات ا 

ل بلقدر  الطوارئ/حاةل الكوارثأ ثناء حاةل  اأ و الانتقاص مهن هل حيظر القانون عىل احلكومة تقييد احلقوق -ج ا 

 اذلي يسمح به القانون ادلويل حلقوق ال نسان؟

رشاف -د عالن حاةل /قضايئ و هل ينص القانون عىل ا  والقرارات  الطوارئ/حاةل الكوارثأ و ترشيعي فعال عىل ا 

جراءات املتخذة  طارأ و ال   ؟الطوارئ/حاةل الكوارثحاةل  يف ا 

 

 :املتعلقة مبا ييلعاين القوانني والس ياسات  -بء

o القوانني ادلس تورية 

o  دارة حالت الطوارئ / امحلاية املدنية / املساعدة دارة الكوارث / ا   ال نسانيةا 

o احلقوق املدنية / حقوق الانسان 

 

ىل ال رشادات التالية بشأ ن أ فضل املامرسات ارجع  -جمي  مبارشة ا 

o Siracusa Principles on the Limitation and Derogation Provisions in the 

International Covenant on Civil and Political Rights (1984) 

 ".واو، الفرع "5وانظر أ يضا  التقرير التوليفي حول القانون والتأ هب للكوارث ومواهجهتا، الفصل 

 

 ؟ومواهجهتاتوفر قوانني بدلك التسهيالت القانونية الالزمة للتأ هب للكوارث هل  -6

 

طار قانوين ييرس ومواهجهتا بفعالية التأ هب للكوارث س تدعيي   عقباتوال  ليفمعل اجلهات الفاعةل ال نسانية ويزيل أ عباء التاك وجود ا 

الرئيس ية اليت  وتتضمن املسائلال فراد واملنظامت عن املشاركة يف هذا العمل ال سايس. ثين اليت قد ت و  اليت ل داعي لها البريوقراطية

 عن طريق الترشيعات ما ييل:يتعني معاجلهتا 

 الغموضالعديد من أ وجه  املتطوعون ومع ذكل فقد يواجه ،معليات مواهجة الكوارثمن العديد من  هاما   ا  جزءميثلون  ،املتطوعون

ماكنية اس تفادهتم من ،وأ جورمه ،ومسؤوليهتم ،متأ ميهنو  ،وحصهتم وسالمهتم ،القانوين مركزمه بشأ ، ، ول س اميالقانوين دارة  وا  التدريب وال 

 .السلمية
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حيامن ل س امي  ،حالت الطوارئ حاةل من أ مام قدرة املهنيني عىل تقدمي املساعدة يف كبريا   ميكن أ ن تشلك عائقا   ،الرتخيص املهينرشوط 

حتول دون الطبيني و  خصائينيال   ومعظم العقبات ش يوعا  يه تكل اليت تواجهاحلدود احمللية. عرب أ و  خمتلفة بختالف ادلولاللواحئ  تكون

صدار الوصفات الطبيةال ذن هلم بتقدمي  ىل املسائل املتعلقة ،الرعاية الطبية وا  ميكن أ ن  ،ملسؤولية والتأ مني الطيب. ومع ذكلب بل ضافة ا 

  .واملعلمني واملساحنيللكوارث مثل املهندسني  مبواهجة املعنينيأ خرى من املهنيني  فئاتعىل  أ يضا   مماثةل مسائلتنطبق 

غاثةملوغري رضوري  اس تزنافا  كبريا   سببميكن أ ن ت  ،مثل رضيبة القمية املضافة والرسوم امجلركية ،الرضائب . وعىل موقدراهت وارد مقديم ال 

طار املترضرة من الكوارثوالرشاكت والكياانت ال خرى  املعيش ية ال رس صاحلاس تخدام ال عفاءات ل ا  ميكن أ يض ،من ذكل نقيضال   يف ا 

غاثة وال   .اخملاطراحلد من أ و لتحفزي  تعايفال 

نسانية املنقذة للحياة. قد ينشأ  التعرض يف اال فراد واملنظامت  رغبة رادعا  يعوق تشلكميكن أ ن  ،املسؤولية مسائل ملشاركة يف ال نشطة ال 

جراءاختاذ  عدمأ و ال صابة أ و الوفاة النامجة عن أ نشطة الاس تجابة أ و من  ةالعرضي رضارللمسؤولية املدنية أ و اجلنائية من ال   معني.  ا 

س بل انتصاف تاح لل شخاص املترضرين ت أ ن  رضورةمع  متوازان   يكونرشيطة أ ن  عنرصا  هاما  للغايةهذه امحلاية من املسؤولية  وتشلك

 .اليت تكبدوها قانوين يتناسب مع اخلسائر

طارمزتايد  بشلكوتس تخدم  ،طيار املسرية دونأ و الطائرات  يارة غري املأ هوةلالط اس تخدام املركبات   ومواهجهتاالتأ هب للكوارث  يف ا 

رضار رسيعة رسيعة وفعاةل من حيث التلكفة ل جراء تقياميت وس يةلك وي نظر يف بعض ال حيان يف  نازحنيوحتديد مواقع الساكن ال  لل 

 اتسجيلهب  املسائل املتعلقة مبا يف ذكل ،من املسائل القانونية والتنظميية طائفة ويثري اس تخدام هذه املركباتلنقل البضائع. اس تخداهما 

ة اليت تس تخدم هبا ال خرى املرتبطة بلطريق املسائل التنظمييةو  سالمةلمجال اجلوي ومسائل ال ل اواس تخداهم معليات طرياهناوشهادات 

نسانية املسرية دونمبا يف ذكل أ خالقيات اس تخدام الطائرات  ،املركبات الطيارة غري املأ هوةل  .طيار يف الس ياقات ال 

حدى املسائل الرئيس ية يف قطاعويه  ،حامية البياانت واخلصوصية دارة الكوارث ا  قانونية  مسائل حامية البياانت واخلصوصية وتثري ،ا 

التأ هب والاس تجابة  للمتكن من عنرصا  بلغ ال مهيةاس تخدام البياانت الشخصية  ويشلكا وحاميهتا. تبادلهمعلية مجع البياانت و  بشأ ن

ىل الرضورة  هولكن بفعالية ينبغي وضع قواعد مددة  ويف الوضع ال مثل،خلصوصية. ب وأ ن يتقيد بللواحئ الوطنية املتعلقةجيب أ ن يستند ا 

 .ارثلس ياقات الكو 

جابة عىل هذا السؤال، خذ بعني الاعتبار ما ييلو   :لال 

 ال س ئةل الفرعية التوجهيية -أ لف

 املتطوعون - 1

عىل املتطوعني  اليت ميكن تطبيقهاوال عفاءات ومعايري التدريب  تسهيالتوال  املركز القانوين يوحض القانونهل  -أ  

 ؟يف س ياقات الكوارث

 الرتخيص املهين - 2

جراءات  -أ   القامئة عىل  لالعرتاف بملؤهالت املهنية عرب احلدود معجةلهل يتيح القانون الاعرتاف التلقايئ أ و ا 

 ؟الوطين املس توى دون

عفاءات من رضيبة القمية املضافة  -ب أ نشطة ب بلضطالعاملرتبطة  ال خرى الرضائبو هل ينص القانون عىل ا 

واملعدات  بضائعل س امي فامي يتعلق بل و ،املنظامت احمللية تنفذهااليت  وأ نشطة مواهجة الكوارث التأ هب للكوارث

 ؟واملمتلاكت واخلدمات

 ال عفاءات الرضيبية - 3
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عفاءات رضيبية لتحفزي التأ هب للكوارث و  منح هل ينص القانون عىل -أ   النامجة عن سائر اخل  التقليل منا 

فراد واملؤسساتبلنس بة لالكوارث   ؟ل 

 املسؤولية - 4

 وضع مبا يف ذكل ،حبسن نية صادق اذلين يقومون بعملهل يوفر القانون حامية معقوةل لل فراد واملنظامت  -أ  

قدرة و  هذه التدابريحتقيق توازن بني يضمن  مما ،أ و التعويضات رضارلل   حتديد سقفلمسؤولية أ و ل حدود 

ذا اكن وال رضار ئر اخلساتعوضهم عن  س بل انتصاف معقوةلعىل الامتس  احمللية ال فراد واجملمتعات  هناك ماا 

 ؟ايربره

 املركبات الطيارة غري املأ هوةل ترخيص - 5

طار  -أ   نسانية املركبات الطيارة غري املأ هوةل لس تخدام  ا  واحض ا  قانوني ا  هل يوفر القانون ا  ىل /ول غراض ا  أ و يشري ا 

نسانية املركبات الطيارة غري املأ هوةل  بس تخدامواملبادئ التوجهيية املتعلقة قواعد السلوك مدونة  ل غراض ا 

(Humanitarian UAV Code of Conduct and Guidelines ) منظمة  الصادر عن تعمميال و

 Circular on Unmanned Aircraft)أ هوةل املوية غري ات اجلنظومامل الطريان املدين ادلويل بشأ ن 

Systems)؟  

 حامية البياانت واخلصوصية - 6

ملنظامت  خيصرت مبا يف ذكل ال ،القانون اس تخدام البياانت الشخصية وحاميهتا يف حالت الكوارث يوحضهل  -أ  

طار وختزيهنبس تخدام هذه البياانت  ،امجلعيات الوطنية للصليب ال محر والهالل ال محر فهيامبا  ،معينة ا يف ا 

 معلياهتا ال ساس ية؟

 

 :ييلاملتعلقة مبا عاين القوانني والس ياسات  -بء

o املنظامت اخلريية ،الرعاية الاجامتعية ،الهجرة ،التأ مني ،تانالصحة والسالمة املهني  ،الرضائب ،عامةلال ،العمل التطوعي 

o واخلدمات  ،والتعلمي ،والهندسة ،الصحية/مبا يف ذكل اخلدمات الطبية ،الرتخيص املهين عرب خمتلف القطاعات رشوط

 القانونية

o الرضائب 

o القوانني اجلنائية ،العامة / املسؤولية املدنية 

o  النقلوسائل  ،املركبات ،اجلويالنقل 

o اخلصوصية، حامية البياانت 

 

ىل ال رشادات التالية بشأ ن أ فضل املامرسات ارجع  -جمي  مبارشة ا 

Humanitarian UAV Code of Conduct and Guidelines and the International Civil Aviation 

Organization Circular on Unmanned Aircraft Systems (UAS) 

 ".حاءفرع "، ال6، الفصل ومواهجهتاحول القانون والتأ هب للكوارث  وليفيالتقرير الت انظر أ يضا  و 
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طار  ميتكلهل  -7  ث؟بلكوار  رتبطالبرشي امل تنقلال  عاجلة مسأ ةلمل شامال   اتيا  وس ياس ا  قانوني ا  بدلك ا 

 

ال خطار الشديدة املتصةل  يتسم بزتايد ظل مناخ متغرييف  ل س امي ،للتنقل البرشي ا  رئيس يحافزا  الكوارث وخماطر الكوارث  شلكت 

 .ل رصاد اجلويةب

رب الناس عىل  حيامنحيدث الزنوح من الكوارث و  قامهتم املعتادة نتيجة للكوارث ترك دايرمهجي  جتنب اكرثة وش يكة. بغية أ و  ،أ و أ ماكن ا 

 مه من النازحنيالكوارث  فعلمعظم النازحني بو مليون خشص بسبب الكوارث املفاجئة.  26ويبلغ عدد النازحني اجلدد لك عام حوايل 

ىل  ساكنلكن بعض ال و  ،داخليا   آمنةمناطق يعربون احلدود الوطنية من أ جل الوصول ا  احمليل  س توينيعىل امل  هناك ثغرات قانونية كبريةو . أ

طار قانوين وس يايس شامل للحد  ينبغي ملتخذي القرارات ،هذه الثغرات سد وبغيةمن الكوارث.  نازحنيحامية ال  جمال يف وادلويل وضع ا 

 .الكوارث بسببالكوارث وحامية املرشدين  النامج عنمن خطر الزنوح 

ىل درجةتكون الكوارث أ و خماطر الكوارث شديدة  ،احلالتيف بعض و عادة توطني أ شخاصتس تلزم  ا  ال شخاص من أ و مجموعات  ا 

قامهتم املؤقتة دايرمهعن  بعيدا   ن  ،. ومع ذكلةجديد يف أ ماكن بطريقة خمطط لها أ و أ ماكن ا  عادة التوطني احملليةاجملمتعات  جتربةفا   مع ا 

وعدم كفاية املزيانيات املرصودة واختيار املواقع غري املناس بة  عدم مشاركة اجملمتعات احملليةسلبية بسبب  يف الغالب جتربة اخملطط لها اكنت

عادة التوطني عادة التوطنيمعليات  فرضهامواهجة التحدايت الفريدة واملعقدة اليت ت وبغية. لتغطية تاكليف ا   ذيينبغي ملتخ ،اخملطط لها ا 

طار قانوين وس يايس شامل  اتالقرار  عادة توطنيوضع ا   .تتفق مع القانون ادلويلو  انحجة وبطريقة حتفظ الكرامة بشأ ن تنفيذ معليات ا 

جابة عىل هذا السؤالو   :ما ييل خذ بعني الاعتبار ،لال 

 أ س ئةل فرعية توجهيية -أ لف

عادة التوطني اخملطط هل - 1  ا 

طار قانوين وس يايس شامل ل  هناكهل  -أ    ؟اخملطط لها توطنيمعليات ال  تنفيذا 

ذا اكن ال مر كذكل -ب   تنص عىل ما ييل:هذا ال طار أ حاكما   يتضمنفهل  ،ا 

o ىل عادة التوطني معلية تقيض برضورة أ ن يلجأ  ا   ؛أ خري مكالذ ااخملطط له ا 

o  متل عادة توطيهنمختول ال شخاص اذلين حي  عادة التوطنييف معلية  طعن قانوان  ال ا   ؛اخملطط لها ا 

o عادة التوطنيتشاريك  تفرض اتباع هنج مجيع ال شخاص  حبيث ترشكاخملطط لها  يف معليات ا 

 ؛والساكن املضيفني يعاد توطيهنمال شخاص اذلين  مبن فهيم ،املترضرين

o عادة التوطنيأ ن تؤدي معليات تقيض ب ىل حتسني مس توايت معيشة ال شخاص  ا  اخملطط لها ا 

 ؛أ و احلفاظ عىل هذه املس توايت والساكن املضيفني عاد توطيهنمامل

o عادة التوطنيأ ن تؤدي معليات تقيض ب ىل  ا  الآاثر الضارة عىل التخفيف من اخملطط لها ا 

 ؟يعاد فهيا التوطنيال شخاص اذلين يعيشون عىل مقربة من املناطق اليت 

 الزنوح بسبب الكوارث - 2

 الكوارث واحلد مهنا؟ بسببخماطر الزنوح  تس هتدف حتديدأ و س ياسات /هل هناك قوانني و -أ  

 الكوارث؟ بسبب ال شخاص النازحنيداخليا   نازحنيهل تشمل القوانني و/أ و الس ياسات املتعلقة بل  -ب

 ادلاخيل أ ثناء الكوارث؟فامي يتعلق بلزنوح لطوارئ الت اهل ينص القانون عىل التخطيط حل -ج
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ودخوهلم  بسبب الكوارث عرب احلدود نازحنيحتديد هوية ال  تنظم مسائلأ و س ياسات /هل هناك قوانني و -د

قامهتم واس تحقاقاهتم؟  وا 

لتلبية احتياجاهتم  الالزمة عىل املساعدة بسبب الكوارث عرب احلدود نازحنيهل ينص القانون عىل حصول ال  -ه

قامهتم؟ فرتة ال ساس ية أ ثناء  ا 

ىل وطهنمالكوارث  بسبب الوقت اذلي يعود فيه النازحون عرب احلدودهل يضع القانون معايري لتحديد  -و  ؟ا 

ذا اكن  -ز ن تتفق فهل  ،اجلواب نعما   سان؟هذه املعايري مع القانون ادلويل حلقوق ال 

 

 :املتعلقة مبا ييلعاين القوانني والس ياسات  -بء

o دارة حالت الطوارئ / امحلاية املدنية / املساعدة ال نسانية دارة الكوارث / ا   ا 

o اللجوء ملمتسوو  ونالالجئ / الهجرة 

o عادة التوطني /الزنوح ادلاخيل  ا 

o املس توطنات احلرضية /العشوائيات  /ختطيط اس تخدام ال رايض 

o  ال نسانحقوق 

 فرع "دال".ال ،7الفصل  ،ومواهجهتاحول القانون والتأ هب للكوارث  وليفيالتقرير الت انظر أ يضا  و 

 

اليت تنشأ  فامي يتعلق  الالزمة للتصدي للمشالك املشرتكةتدابري ال قوانني وس ياسات بدلك  تضمنهل ت  -8

 لسكن وال رض وامللكية أ ثناء الكوارث؟ب بحلقوق املتصةل

 

ىل اس تحداث وزايدة حدة الكوارثمتيل   .وامللكية السكن وال رضاملشالك املتعلقة حبقوق  ا 

حدى املشو  "ضامن احليازة" مكعيار أ هلية للحصول عىل  يف أ غلب ال حياناجلهات الفاعةل ال نسانية واحلكومية  اس تخداميف  الكتمتثل ا 

يواء ةمساعد شاكلين احليازة هذا الرتكزي عىل ضامويثري يف حالت الطوارئ.  ال  وضع ل نه ميزي بني املس تفيدين احملمتلني عىل أ ساس  ةا 

ىل أ بعد. ماحتياجاهتحيازهتم قبل الكوارث وليس عىل أ ساس  املترضرين من  العامة أ و الس ياسة/القانون و ينبغي أ ل ي لزم ،حد ممكن وا 

 .الطوارئ ال يواء يف حالتعىل مساعدة  احلصوليكون هلم احلق يف يك  مضمونةعىل حيازة  أ دةلتقدمي ب الكوارث 

السكن حبقوق النظام احمليل املتعلق طريقة تقيمي ضامن احليازة  ينبغي أ ن تعكس ،يف احلالت اليت يعترب فهيا تقيمي ضامن احليازة رضوراي  و

 ،شاكل احليازة املضمونةل  الغالبة أ و الوحيدة  السمة يه ال رايضتكون فهيا الس ندات الرمسية مللكية يف احلالت اليت ل و. وامللكية وال رض

 العامة أ و الس ياسة/يسمح القانون و ينبغي أ ن ،متلاكت للتغيريحدود امل للتلف و  س ندات ملكية ال رايض فهيا عرضتتاليت  التأ و يف احل

الرمسية حليازة الس ندات غري  دةل ال خرىوال   ،ال رايض رائطاجملمتعي خلرمس الو  ،التحقق اجملمتعي نظم بتقيمي ضامن احليازة بس تخدام

 .(يضاال رايض )مثل دفع ال جيار أ و رضيبة ال ر 

ال رض  س ندات ملكيةتقدمي واثئق الهوية الشخصية أ و ب  يف أ غلب ال حيان اجلهات الفاعةل ال نسانية واحلكومية املس تفيدين احملمتلني وتلزم

يف س ياق الكوارث حيث  ذكل متعذرا  من الناحية العمليةيف حالت الطوارئ. قد يكون  ال يواءمساعدة  للحصول عىلكرشط مس بق 
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جراءات  عىل القانون نصينبغي أ ن ي  ،معاجلة هذه املشلكةوبغية  أ و التلف. ضياعللرضر أ و ال الكثري من ال شخاص  حيمتل تعرض واثئق ا 

 .الشخصية هويهتملكية ال رايض وواثئق مب  ارث املتعلقةات املترضرين من الكو س ند تكفل الترسيع بعملية استبدال

نقص ال رايض يف يف س ياقات الكوارث يف أ غلب ال حيان تنشأ  اليت و وامللكية  السكن وال رضحبقوق  املتعلقةخرى ال   وتمتثل املشلكة

النظر  اتالقرار  ينبغي ملتخذي ،اذلي يسمح به القانون ادلس توري وبلقدر. ةوالانتقالي اليت تس تخدم ل غراض ال يواء يف احلالت الطارئة

اتحة يف  حدى الكوارثال رايض واملباين بعد وقوع  ةمؤقت عىل وجه الرسعة وبصفة أ ن تصادرللحكومة  جتزيصالحيات ا  ال مه من . ولكن ا 

ىل منع التدخال ضوابطمن هذا القبيل ل صالحيةأ ن ختضع أ ي ذكل هو   .يف حقوق امللكية اخلاصة واجلائرة ةتعسفيال  تصارمة هتدف ا 

اس تخدام املدارس مكراكز  ، وتمتثل هذه املشلكة يفقد تنشأ  أ ثناء الكوارثو  وامللكية السكن وال رضحبقوق تتعلق هناك مشلكة أ خرى و 

آاثر سلبية عىل  ا  عىلأ يض ينطويبل قد  ،حفسب ول يعيق ذكل اس مترارية التعلميالكوارث.  وقوع أ و مالجئ بعد جالءا    ةالبدني السالمةأ

ل  اتالقرار  ينبغي ملتخذي ،ذلكلو. ة والاجامتعية لل طفالوالنفس ي ل غراض ال يواء يف حالت النظر يف اشرتاط عدم اس تخدام املدارس ا 

ىل ذكل مك أ نو  الطوارئ  .جمديةل بدائ تكون هناكحيامن ل الذ أ خري يلجأ  ا 

جابة عىل هذا السؤالو   :ما ييل بعني الاعتبارخذ  ،لال 

 ال س ئةل الفرعية التوجهيية -أ لف

 يف حالت الطوارئ مساعدة ال يواء تاكئف عىلامل  احلصول -1

عىل أ ساس وضع  تنطوي عىل متيزييف حالت الطوارئ  مساعدة ال يواء نظمهل القوانني أ و الس ياسات اليت ت  -أ  

 احليازة؟

ثبات احليازة رصاحةهل تسمح القوانني أ و الس ياسات  -ب التحقق اجملمتعي،  نظمبس تخدام  اأ و التحقق مهن ب 

الرمسية حليازة ال رايض )مثل دفع ال جيار أ و الس ندات غري  دةل ال خرىوال   ،رائط ال رايضاجملمتعي خلرمس وال

 ؟(يضارضيبة ال ر 

جراءات ل   -ج ذا اكن و ؟ لل رايض غري املوثقة أ و غري الرمسية احليازة عىل ضفاء الطابع الرشعيهل يضع القانون ا  ا 

جراءات متاحة عىل نطاق واسع؟ ف  ،ال مر كذكل  هل يه بس يطة ورسيعة؟و هل هذه ال 

 

ماكنية احلصول عىلاحلفاظ عىل  -2  الواثئق الهامة ا 

ماكنية احلصول التدابري العملية للحفاظ عىل  بشأ ن هورهل تنص القوانني أ و الس ياسات عىل تثقيف عامة امجل  -أ   ا 

 الواثئق الهامة أ ثناء الكوارث؟ عىل

جراءات لل  -ب ملكية ال رايض  س نداتبستبدال واثئق الهوية الشخصية و  تعجيلهل تضع القوانني أ و الس ياسات ا 

 أ ثناء الكوارث؟ اليت تعرضت للضياع أ و الرضر أ و التلف

 ؟بجملانديةل لل شخاص املترضرين من الكوارث هل ينص القانون عىل توفري واثئق ب -ج

جراءات لالعرتاف -د د وتوثق اليتواس تغاللها و حبقوق ملكية ال رايض  ،مؤقتا  عىل ال قل ،هل يضع القانون ا  دج  حت 

 ؟خلرائط ال رايض اجملمتعي والرمسمن خالل معليات التحقق اجملمتعية 

 ةوالانتقالي ال يواء يف احلالت الطارئةاليت تس تخدم ل غراض  واملباينايض ال ر  -3

يواء يف احلالت الطارئة بصفة مؤقتةهل ميكجن القانون احلكومة من مصادرة ال رايض واملباين  -أ    ل غراض ال 

 أ ثناء الكوارث؟ ةوالانتقالي
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ذا اكن ال مر كذكل -ب ىل  ال رايض واملباين لضوابط صارمة تقلل مصادرةاحلكومة يف  ختضع صالحياتفهل  ،ا  ا 

 من التدخل يف حقوق امللكية اخلاصة؟ أ دىن حد

 لطوارئيف حالت ااس تخدام املدارس مكالجئ  -4

ىلهل ينص القانون عىل  -أ   يواء يف حالتاس تخدام املدارس  عدم جواز اللجوء ا  لج مكالطوارئ  لال  الذ أ خري ا 

 ؟حيامن ل تكون هناك بدائل جمدية

يواء يف حالتغراض ال  أ و الس ياسات مواقع بديةل لس تخداهما /هل حتدد القوانني و -ب  الطوارئ؟ ل 

 تفادياليت يتعذر فهيا  التأ و الس ياسات تدابري معلية لتعزيز اس مترارية التعلمي يف احل/القوانني و تضمنهل ت  -ج

يواء يف حالتاس تخدام املدارس   الطوارئ؟ ل غراض ال 

 

 :املتعلقة مبا ييلعاين القوانني والس ياسات  -بء

دارة حالت الطوارئ / امحلاية املدنية / املساعدة ال نسانية • دارة الكوارث / ا   ا 

o  ال رايض / التخطيط املاكين غالل/ املمتلاكت / ختطيط اس ت ايضال ساكن / ال ر 

o حقوق ال نسان / القوانني ادلس تورية 

ىل ال رشادات التالية بشأ ن أ فضل املامرسات ارجع -جمي  مبارشة ا 

o Minimum Standards for Education: Preparedness, Response Recovery  ( الواكةل

 ،(International Agency for Education in Emergencies) ادلولية للتعلمي يف حالت الطوارئ

 (الطبعة الثانية ،2010

o Policy Brief and Practice Guidance for Pacific Nations on Limiting and Planning 

the Use of Schools as Temporary Evacuation Centres in Emergencies   آس يا )حتالف أ

 (2017(، Asia Pacific Coalition for School Safetyواحمليط الهادئ للسالمة املدرس ية )

o Rapid Tenure Assessment Guidelines for Post-Disaster Response Planning — 

Pilot Version  (2015، الاحتاد ادلويل مجلعيات الصليب ال محر والهالل ال محر) 

o ‘“Minimum Elements” for Community-Based Land Mapping Approaches in Post 

Disaster Contexts — Pilot Version’  ((الاحتاد ادلويل مجلعيات الصليب ال محر والهالل ال محر ،

2015)) 

 فرع "هاء".ال ،8الفصل  ،ومواهجهتاحول القانون والتأ هب للكوارث  وليفيالتقرير الت انظر أ يضا  و 
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دراج الفئات الضعيفة التدابري الالزمةقوانني وس ياسات بدلك  تتضمنهل  -9 يف أ نشطة  وحاميهتا لضامن ا 

 ؟ومواهجهتاالتأ هب للكوارث 

 

ول س امي ال طفال غري املصحوبني واملنفصلني  ،ال طفالو الكوارث: النساء والفتيات؛ من الفئات التالية بشلك غري متناسب  ترضرقد ت 

والعرقية؛  ثنيةال قليات ال  و ؛ الشعوب ال صلية؛ مجموعات ئونوالالج ن و؛ املهاجر و ال عاقةالاشخاص ذو و واملس نون؛عن ذوهيم؛ 

جيازوتوخيا  وال قليات اجلنس ية واجلنسانية.  ىل هذه س  ،لال  قد يكون من  عىل الرمغ من أ نه ،الضعيفة" لفئات"ا بعبارةجممتعة  الفئاتيشار ا 

 .ضعيفة"ال " أ و "املعرضة للخطرأ و " ،"الاحتياجات احملددة" وصفها بلفئات ذات ،للظروف تبعا   ،ال حص

يف أ نشطة التأ هب للكوارث  بشلك اكمل وحاميهتا الفئات الضعيفة رشاكتدابري لضامن ا   أ و الس ياسة العامة/القانون و وينبغي أ ن يتضمن

احلكومية بتحديد الاحتياجات احملددة  الفاعةل تلكيف اجلهاتو . وتشمل هذه التدابري )عىل سبيل املثال ل احلرص(: حظر المتيزي؛ مواهجهتا

مشاركة الفئات الضعيفة يف مجيع  فرض ؛وال عاقة سناجلنس وال  نوع بياانت املصنفة حسبال  مجع وطلب ؛لهاتخطيط ال و  لضعيفةللفئات ا

 ،فامي يتعلق بلعنف اجلنيس والعنف القامئ عىل النوع الاجامتعيلطوارئ الت التخطيط حل فرضو  ؛ومواهجهتاجوانب التأ هب للكوارث 

 .ورعاية ال طفال غري املصحوبني واملنفصلني عن ذوهيم ،وحامية الطفل

حدى أ مه الاحتياجاتالاجامتعي والصحة العقلية وادلمع النفيس  وتشلك . حفسب للفئات الضعيفة وليس ،الكوارث للمترضرين من ا 

ىل أ ن عقلية )مثل القلق والاكتئاب( لصحة ال ب تتعلق مشالك صورةيف  تتجىل ،واسعة النطاق نفس يةالكوارث تسبب معاانة  ويرجع ذكل ا 

حلالت الطوارئ فامي يتعلق أ ن ينص القانون عىل التخطيط  وينبغي. عىل حد سواء )مثل احلزن واخلوف والغضب( غري مريض وكرب

ال ولية والرعاية الصحية العقلية ال ساس ية  النفس ية مبا يف ذكل ال سعافات ،أ ثناء الكوارث بلصحة العقلية وادلمع النفيس والاجامتعي

 .العقلية ال ساس ية غري املنقطع بعقاقري املؤثراتوال مداد  رسيريةال 

جابة عىل هذا السؤالو   :ما ييل خذ بعني الاعتبار ،لال 

 التوجهيية   ال س ئةل الفرعية  -أ لف

دراج تدابري عامة -1  الفئات الضعيفة وحاميهتا ل 

 

 عدم المتيزي

 ؟ومواهجهتاهل حيظر القانون المتيزي يف مجيع جوانب التأ هب للكوارث  -أ  

قرار بلحتياجات احملددة للفئات الضعيفة أ ثناء الكوارث؟ نطويهل ي  -ب  القانون عىل ا 

يف أ نشطة  رشاكهاوا   للكوارث حبامية الفئات الضعيفة عىل اجلهات املس تجيبة عاما   القانون الزتاما   كرسهل ي -ج

 ؟ومواهجهتاالتأ هب للكوارث 

 

 احتياجات الفئات الضعيفة

ىلهل ينص القانون عىل أ ن تقيمي اخملاطر والاحتياجات ومواطن الضعف  -أ   خطط الطوارئ حتدد  بل ضافة ا 

 الفئات الضعيفة واحتياجاهتا احملددة؟

جراءات واملوارد واملسؤوليات الرئيس ية  تبنيالتخطيط هل ينص القانون عىل أ ن معليات  -ب تلبية فامي يتعلق ب ال 

 احتياجات الفئات الضعيفة؟
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جراء مشاورات مبارشة تتضمنهل ينص القانون عىل أ ن معليات التقيمي والتخطيط  -ج  مع الفئات الضعيفة؟ ا 

 

 مجع البياانت املصنفة

عاقة يف تقيامي سناجلنس وال  نوع هل ينص القانون عىل مجع البياانت املصنفة حسب -أ   اخملاطر والضعف  توال 

 والاحتياجات؟

عاقة فامي يتعلق بملشاركة يف التأ هب  سناجلنس وال  نوع هل ينص القانون عىل مجع البياانت املصنفة حسب -ب وال 

 ؟جامتعيالعنف اجلنيس والعنف القامئ عىل النوع الا انتشارو  ،الكوارث النامجة اثرالآ و  للكوارث ومواهجهتا،

 

 التدريب والتوعية

قوات الواكلت القطاعية والرشطة وال فهياحلالت الطوارئ )مبا  اجلهات احلكومية املس تجيبةالقانون مجيع  يلزمهل  -أ  

 ؟ضعيفةلفئات ال ب املتعلقملشاركة يف التدريب ب( املسلحة

 

 مشاركة الفئات الضعيفة

رشاكمؤسسات أ حصاب املصلحة املتعددين  عىل القانون فرضهل ي -أ    ممثيل الفئات الضعيفة؟ ا 

جراء مشاورات مبارشة للكوارث ومواهجهتا تأ هباجلهات الفاعةل يف جمال ال  عىل القانون يفرضهل  -ب مع الفئات  ا 

 ؟للكوارث ومواهجهتاوختطيط وتنفيذ ورصد وتقيمي مجيع جوانب التأ هب  عدادالضعيفة فامي يتعلق ب  

ؤسسات املأ فراد الفئات الضعيفة مكوظفني مدنيني يف  غاايت من أ جل تعينيأ و  ا  القانون حصص حيددهل  -ج

 ؟للكوارث ومواهجهتالتأ هب املعنية ب

دراهج وتقيمي مشاركة الفئات الضعيفة عىل رصدالقانون  نصهل ي  -د وتقدمي  للكوارث ومواهجهتالتأ هب يف ا اوا 

 ؟تقارير يف هذا الشأ ن

 

 العنف اجلنيس والعنف القامئ عىل النوع الاجامتعيامحلاية من 

أ ثناء  القامئ عىل النوع الاجامتعيلعنف اجلنيس والعنف فامي يتعلق بهل ينص القانون عىل التخطيط للطوارئ  -أ  

 الكوارث؟

دارهتاأ ماكن تصممي عىل  القانوننص هل ي  -ب يواء وا  القامئ بعد الكوارث بطريقة متنع العنف اجلنيس والعنف  لال 

 ؟حدتهوختفف من  عىل النوع الاجامتعي

لعنف ب املتعلقملشاركة يف التدريب بحلالت الطوارئ  هات احلكومية املس تجيبةالقانون مجيع اجل  لزمهل ي -ج

 ؟اجلنيس والعنف القامئ عىل اجلنس

 

 الفئات الضعيفة وحاميهتا رشاكتدابري مددة ل   -2

 

 النساء والفتيات

جراءات واملوارد واملسؤوليات -أ   فامي يتعلق بلصحة  الرئيس ية هل حتدد خطط الطوارئ ملواهجة الكوارث ال 

 ؟تدبري النظافة الصحية أ ثناء فرتة احليضو اجلنس ية وال جنابية 
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 ال طفال

 أ ثناء الكوارث؟ طفالامية ال  فامي يتعلق حبهل ينص القانون عىل التخطيط للطوارئ  -ب

رعاية ال طفال غري املصحوبني واملنفصلني عن ذوهيم أ ثناء فامي يتعلق بهل ينص القانون عىل التخطيط للطوارئ  -ج

 :الكوارث، مبا يف ذكل ال جراءات الرئيس ية التالية

 وادلين ومقديم الرعاية؛ال عنالانفصال  أ خطارالتخفيف من  •

وحتديد هوايهتم وتزويدمه  ال طفال غري املصحوبني واملنفصلني عن ذوهيمأ ماكن وجود حتديد  •

 ؛بلواثئق

 ترتيبات الرعاية البديةل لـل طفال غري املصحوبني واملنفصلني عن ذوهيم؛رصد توفري و  •

 ؛ ية أ فرادهاهو  والتحقق من تعقب ال رس •

 ؟ماهجااندو  مشل ال رس تيسري مجع •

 

 املس نون وال شخاص ذوو ال عاقات

لل شخاص ذوي متاحة  جتعلهابطريقة  للكوارث ومواهجهتا تأ هبهل ينص القانون عىل تنفيذ مجيع أ نشطة ال  -أ  

عاقات ا  ؟ة والاجامتعيةأ و احلس ية أ و اذلهنية أ و النفس ي لبدنيةال 

جراءات واملوارد واملسؤوليات الرئيس ية يف حالت اهل حتدد خطط الطوارئ  -ب تقدمي فامي يتعلق ب لكوارث ال 

 وال شخاص ذوي ال عاقة؟ موافقة ومناس بة للمس ننياملساعدة يف حالت الكوارث بطريقة 

 

 ال قليات اجلنس ية واجلنسانية

 ؟مأ مونية وختزيهنا والتخلص مهنا بشلك ان معلومات عن الهوية اجلنس ية واجلنس جبمعالقانون  لزمهل ي -أ  

جراءات واملوارد واملسؤوليات الرئيس ية حالت ايف هل حتدد خطط الطوارئ  -ب ضامن فامي يتعلق بلكوارث ال 

الرصف اس تفادهتا من مرافق املياه و و أ وى امل بعد وقوع الكوارث عىل ال قليات اجلنس ية واجلنسانيةحصول 

 الصحي والنظافة الصحية؟

 

ثنية  املهاجرون والالجئون؛ ال قليات العرقية وال 

طار يف للكوارث ومواهجهتاتنفيذ أ نشطة التأ هب ب القانون  لزمهل ي -أ   مجموعة متنوعة من اللغات وال شاكل )مثل  ا 

 )الرمسية وغري الرمسية(؟ال عالم  طوالرسوم البيانية( ووسائ رشائط السمعيةاملطبوعات وال 

 

 مجموعات الشعوب ال صلية

ل مبوافق ،ل صلية من أ راضهيالشعوب اهل حيظر القانون ترحيل مجموعات ا -أ    ؟مهنا حرة ومس بقة ومس تنرية ةا 

 

 الصحة النفس ية وادلمع النفيس والاجامتعي -3

أ ثناء  النفس ية وادلمع النفيس والاجامتعيفامي يتعلق بلصحة لطوارئ الت اهل ينص القانون عىل التخطيط حل -أ  

 الكوارث؟

جراءات الرئيس ية التالية عىل خطط الطوارئ تنصهل  -ب  :ال 
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جراء تقياميت للصحة العقلية وامل  •  النفس ية والاجامتعية سائلا 

 الصحة النفس ية وادلمع النفيس والاجامتعي جمال تدريب مجيع املوظفني واملتطوعني يف •

 ؛الساكن بني معوم تصديأ ساليب ال  معلومات بشأ ننرش  •

 ؛ال ولية للناجني من ال هجاد الشديد والاجامتعية النفس ية تقدمي ال سعافات •

 ؛كرب مريضللناجني اذلين يعانون من  الرسيرية ال ساس ية عقليةتوفري الرعاية الصحية ال  •

 املؤثرات العقلية ال ساس ية؟ عقاقري من غري منقطعةتوفري امدادات  •

 :املتعلقة مبا ييلعاين القوانني والس ياسات  -بء

o دارة الكوارث دارة/  ا   املساعدة ال نسانية/  امحلاية املدنية/  الطوارئ حالت ا 

o الصحة / ال دوية 

o ساءة معامةلال طفال / زواج ال طفال / اختطاف ال طفال / الاجتار بل طفال /  ةلحامية الطفل / عام  ال طفال ا 

o ال يتام كفاةلالتبين / ال / 

o التثقيف 

o اللجوء ملمتسون و والهجرة / الالجئ 

o العنف ضد املرأ ة عائيلمنع العنف اجلنيس / العنف ال / 

o اخلصوصية / حامية البياانت 

o  المتيزي ناهضةحقوق الانسان / م 

 

ىل ال رشادات التالية بشأ ن أ فضل املامرسات ارجع  -جمي  مبارشة ا 

o Adolescent Sexual and Reproductive Health Toolkit for Humanitarian Settings   

نقاذ الطفوةل و   (2009، صندوق ال مم املتحدة للساكن)منظمة ا 

o Field Handbook on Unaccompanied and Separated Children  ( الفريق العامل املشرتك

 Inter-agency Working Group) ل طفال غري املصحوبني واملنفصلني عن ذوهيمبني الواكلت املعين ب

on Unaccompanied and Separated Children ،)2016) 

o Guidelines for the Alternative Care of Children in Emergencies   الفريق العامل املشرتك(

 Inter-agency Working Group) ل طفال غري املصحوبني واملنفصلني عن ذوهيمبني الواكلت املعين ب

on Unaccompanied and Separated Children ،)2013) 

o Guidelines for Integrating Gender-Based Violence Interventions in 

Humanitarian Action   ،(2015)اللجنة ادلامئة املشرتكة بني الواكلت 

o Guidelines to Protect Migrants in Countries Experiencing Conflict or Natural 

Disaster  ("2016، مبادرة "املهاجرون يف البدلان اليت متر بأ زمات) 

o Humanitarian Inclusion Standards for Older People and People with Disabilities  

عاقة )  (2018(، Age and Disability Consortium)الاحتاد املعين بلش يخوخة وال 

o IASC Guidelines on Mental Health and Psychosocial Support in Emergency 

Settings   ،(2007)اللجنة ادلامئة املشرتكة بني الواكلت 
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o Inter-agency Field Manual on Reproductive Health in Humanitarian Settings  

 (2010، ابية يف ال زماتالفريق العامل املشرتك بني الواكلت املعين بلصحة ال جن)

o Minimum Standards for Child Protection in Humanitarian Action  ( الفريق العامل

 (2012، املعين حبامية الطفل

o Sphere Handbook: Humanitarian Charter and Minimum Standards in 

Humanitarian Response  ( الطبعة الثالثة ،2018، "اسفري"مرشوع) 

o Toolkit for Integrating Menstrual Hygiene Management (MHM) into 

Humanitarian Response  (2017، ال حباث الصحية يف ال زمات ال نسانية) 

 ."هاء، الفرع "9وانظر أ يضا  التقرير التوليفي حول القانون والتأ هب للكوارث ومواهجهتا، الفصل 

 

 والفساد يف غشنع المل لتعزيز اجلودة واملساءةل و  التدابري الالزمةقوانني وس ياسات بدلك  تضمنهل ت  -10

 ؟ومواهجهتاالتأ هب للكوارث  معليات

 

. للكوارث ومواهجهتاالتأ هب  معليات واملساءةل يف كبرية عىل اجلودةعن الكوارث حتدايت  ناتوالفوىض النامج  الاس تعجال اقد تفرض حالت

 .غش والفسادامرسة المل فرصا  مناس بة عدميي الضمريل هتئي، بلقدر نفسه،وميكن أ ن 

ىل يع اجلهات الفاعةل املشاركة يف مجل ينبغي و  حتقيق احلد ال دىن من معايري اجلودة يف تقدمي املساعدة مواهجة الكوارث أ ن تسعى جاهدة ا 

احملليني النظر يف وضع معايري دنيا لتوفري الغذاء واملاء والرصف  قراراتوينبغي لواضعي ال. ومن ال مهية مباكن أ ن ختطط ذلكل أ ثناء الكوارث

وقد . ملرشوع "اسفري"املعايري ادلنيا أ ن تعكس هذه املعايري  وينبغي والرعاية الصحية واملأ وى أ ثناء الكوارث. الصحية الصحي والنظافة

وواقعية من  المئةتكييفها لتكون ميف و بدايةكنقطة  ملرشوع "اسفري"املعايري ادلنيا يف اس تخدام  ،يف الواقعيرغب متخذو القرارات، 

 .الناحية الثقافية

 معلية مواهجةحيوية لضامن جودة  يف مرحةل ما بعد الكوارث أ مهية الحتياجات واخلسائر وال رضارل والآنية مكةالتقياميت احمل وتكتيس

ىل أ نكوارث والتعايف مهنا. ال  ها اجلغرايفوموقع  هاوجحم  طبيعة الاحتياجات واخلسائر وال رضارب  املتعلقةقيقة املعلومات ادل ويرجع ذكل ا 

جراء تقياميت رسيعة عىل  أ و الس ياسة العامةالقانون و/ وينبغي أ ن ينصفعاةل.  وتعافاس تجابة  لتخطيط وتنفيذ معليةرضورية  ا 

جراء ؛ و رثةوقوع الاك بعدلالحتياجات  أ و أ ن ينص القانون و/ نبغيي  ،وبملثلمرحةل الاس تجابة.  طوالالحتياجات ل متواصةل تقياميتا 

جراء عىل الس ياسة العامة  .ل رضار واخلسائرل تتقيامي ا 

ىل امل  أ مهية بلغة التأ هب للكوارث ومواهجهتاتقيمي أ نشطة و  رصد ويكتيس يودل املعلومات والتحليالت املطلوبة وهو . ساءةل والتعلج بلنس بة ا 

 يف املس تقبل( حتسني الس ياسات واملامرسات 2؛ )اونتاجئ أ نشطهت تأ ثريعن  اجلهات املعنية( مساءةل اجلهات الفاعةل أ مام 1: )لتحقيق ما ييل

جراء  أ و الس ياسة العامة/القانون و يرسينبغي أ ن ي و السابقة.  من اخلرباتادلروس  اس تخالصمن خالل  التقياميت املوهجة حنو س بل ا 

بنتظام تقياميت  جتري وتنرشأ ن ب التأ هب للكوارث ومواهجهتا جمال اجلهات الفاعةل يف وينبغي أ ن يلزم. عىل حد سواء و املساءةلالتعل وحن

جراء تقياميت داخلية ل  لهذه اجلهات امع السامح أ يض ،خارجية ل نشطهتا وبراجمها  اطالع امجلهور علهيا. يتعنيب 
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نقاذ ال رواح وتنفيذ  عىل وجه الاس تعجالبني العمل  تعارض مواهجة الكوارثأ ثناء وحيدث  اكحفة الفساد وماكحفة املتعلقة مبضوابط الل 

 وضعلفساد و عىل التصدي ل املؤسس ية  قدرةمن خالل تعزيز ال يطةواحل  حاةل الاس تعجالن املمكن حتقيق توازن بني مف ،الغش. ومع ذكل

 التأ هب للكوارث ومواهجهتا جمال يفاجلهات الفاعةل  أ و الس ياسة العامة/أ ن ي لزم القانون و وينبغيالضوابط املناس بة قبل وقوع الكوارث. 

ىل أ دىن حد من لتقليلل وتنفيذ تدابري  ،واملشرتايت( ،املاليةالشؤون )مثل  املتعلقة مبهام مددةضوابط البتنفيذ  ىل التوظيف  ا  احلاجة ا 

 .أ ثناء الكوارث ومعليات الرشاء بشلك رسيع

 

جابة عىل هذا السؤالو   :ما ييل خذ بعني الاعتبار ،لال 

 التوجهيية   ال س ئةل الفرعية  -أ لف

 اجلودة -1

 الصحية معايري دنيا لتوفري الغذاء واملاء والرصف الصحي والنظافة و/أ و الس ياسة العامةهل يضع القانون  -أ  

 ؟مواهجة الكوارثوالرعاية الصحية واملأ وى أ ثناء 

ذا اكنت  -ب جمال التأ هب للكوارث اجلهات الفاعةل يف يف  العامة ، فهل يلزم القانون و/أ و الس ياسةاجلواب نعما 

 ؟واس تعراضها لكوارثيف حالت اوضع خطط الطوارئ  دلىبس تخدام هذه املعايري ادلنيا  ومواهجهتا

ذا اكن اجل  -ج جمال التأ هب للكوارث اجلهات الفاعةل يف  و/أ و الس ياسة العامةفهل يلزم القانون  ،نعم وابا 

 ؟التأ هب للكوارث ومواهجهتاأ نشطة  دلى رصد وتقيميبس تخدام هذه املعايري ادلنيا  ومواهجهتا

دارة ال صابت امجلاعية أ ثناء وقوع  و/أ و الس ياسة العامةهل يضع القانون  -د حدى الكوارثمعلية ل   ؟ا 

 

 ما بعد الكوارث مرحةل تقياميت -2

جراء تقياميت رسيعة وم  عىل و/أ و الس ياسة العامةالقانون  نصهل ي  -أ    لالحتياجات؟ تواصةلا 

جراء تقياميت للخسائر وال رضار؟ عىل و/أ و الس ياسة العامةالقانون  نصهل ي  -ب  ا 

 ما بعد الكوارث؟ مرحةل سقا لتقيميت وم  منسقا   هنجا   و/أ و الس ياسة العامةهل يضع القانون  -ج

 

 الرصد واملساءةل -3

جراء رصد وتقيمي ب   التأ هب للكوارث ومواهجهتا جمال اجلهات الفاعةل يف و/أ و الس ياسة العامةالقانون  لزمهل ي -أ  

 ؟ال نشطة والربامجعىل مس توى 

جتري أ ن ب ومواهجهتاالتأ هب للكوارث  جمال مجيع اجلهات الفاعةل يف و/أ و الس ياسة العامةالقانون  لزمهل ي -ب

 ؟بنتظام تقياميت خارجية ل نشطهتا وبراجمها وتنرش

ذا اكن  -ج التأ هب للكوارث  جمال للجهات الفاعةل يف و/أ و الس ياسة العامةفهل يسمح القانون  ،اجلواب نعما 

جراء تقياميت داخلية ومواهجهتا والتحسني عىل  لغرض التعل ،اطالع امجلهور علهيا يتعنيتقياميت داخلية ل  ،ب 

 ؟الصعيد املؤسيس

 

 منع الغش والفساد -4
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بعامتد تدابري  التأ هب للكوارث ومواهجهتا جمال اجلهات الفاعةل يف و/أ و الس ياسة العامةالقانون  وضهل يف -أ  

آليات ال بالغ عن  ،والغشلفساد عىل التصدي ل املؤسس ية  قدرةاللتعزيز  مثل مدوانت قواعد السلوك وأ

 اخملالفات والتدريب؟

بتنفيذ ضوابط  التأ هب للكوارث ومواهجهتا جمال اجلهات الفاعةل يف و/أ و الس ياسة العامةهل يفوض القانون  -ب

دارة ال صول والنقل؟ اجملال املايلوالفساد يف  غشخاصة بلوظائف ملنع ال  واملوارد البرشية واملشرتايت وا 

بتنفيذ تدابري  التأ هب للكوارث ومواهجهتا جمال اجلهات الفاعةل يف و/أ و الس ياسة العامةهل يفوض القانون  -ج

ىل التوظيف و  ىل أ دىن حد من احلاجة ا  ىل التقليل ا  التأ هب أ نشطة  بشلك رسيع يفالرشاء معليات هتدف ا 

 ؟اللكوارث ومواهجهت

 

 :املتعلقة مبا ييلعاين القوانني والس ياسات  -بء

o دارة الكوارث دارة/  ا   املساعدة ال نسانية/  امحلاية املدنية/  الطوارئ حالت ا 

o الفساد / الغش 

o التقيمي / الرصد 

 

ىل ال رشادات التالية بشأ ن أ فضل املامرسات ارجع  -جمي  مبارشة ا 

o Sphere Handbook: Humanitarian Charter and Minimum Standards in 

Humanitarian Response  ( الطبعة الثالثة ،2018، "اسفري"مرشوع) 

o Evaluation of Humanitarian Action Guide  ( 2016، وال داءش بكة التعل ال جيايب للمساءةل) 

o Handbook of Good Practices for Preventing Corruption in Humanitarian 

Operations  (2014 ،منظمة الشفافية ادلولية) 

o Management of Dead Bodies After Disasters: A Field Manual for First 

Responders  (آخرون  (الطبعة الثانية ،2016 ،منظمة الصحة العاملية وأ

 

 ."هاء، الفرع "10وانظر أ يضا  التقرير التوليفي حول القانون والتأ هب للكوارث ومواهجهتا، الفصل 

. 
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جراءات املتابعة  ا 
 

طار قانوين يف  حامت   س يكون حول القامئة املرجعية سيساعد اس تخدام و . مواطن قوة ونقاط ضعف جمال التأ هب للكوارث ومواهجهتاللك ا 

وحتديد اجملالت اليت حتتاج فهيا القوانني  اقوانيهن اس تعراضواملنظامت ال خرى عىل  اجلهات املرشعة مواهجهتاوالتأ هب للكوارث و  القانون

ىل   .ترشيعات جديدةسن ب  الثغراتاليت يتعني فهيا سد ديث أ و حتوالس ياسات ا 

 :ال نشطة التالية يكون من املفيد النظر يفالضعف، قد نقاط حتديد الثغرات و ودلى 

جراء املزيد من ➢   من جمالت القانون جماليف معينة أ و مسائل ث يف و البح ا 

جراء  ➢   ةاحمللي ايتل س امي عىل املس توو ،اجلهات املعنيةواسعة من  طائفةمشاورات مع ا 

دخال  ➢  كفاةلأ و ل املسائل املتعلقة بلتأ هب للكوارث ومواهجهتالتحسني معاجلة  قامئةتعديالت عىل القوانني والس ياسات الا 

 القوانني والس ياسات خمتلف الاتساق بني

  اتفجو جفوة من النني وس ياسات جديدة لسد أ ي قوا وضع ➢

 ملا ييل: عىل ضامن التنفيذ الفعال وهو ما سيساعدورصده  وضعهاملقرتحة ل هنجعدد من السيتاح  ،يكون الترشيع اجلديد مطلوب   وحيامن

رشاك  ➢ ذات  ومةومس توايت احلكمبا يف ذكل املشاركة الفعاةل مجليع الوزارات  ،يف معلية التمنية اجلهات املعنيةواسعة من  طائفةا 

من خالل معلية تشمل مشاركة  ،والقطاع اخلاص وال فراد ،ومنظامت اجملمتع املدين ،واخلرباء/املامرسني املتخصصني ،الصةل

عاقة والفئات الضعيفة  .النساء والش باب وال شخاص ذوي ال 

 .وال طر الزمنية ساس يةحتديد املوارد والتدريب وتمنية القدرات واملعامل ال   تضمنت  يةوضع خطة تنفيذ ➢

 .لتنفيذاملتعلقة بجنازات ال  تحدايت و ال رصد وتقيمي التقدم احملرز لتوثيق  جمال يف ول س امي ،حتديد ال دوار واملسؤوليات ➢

 ،لقامئةاجلديدة وا تيةزايدة الوعي وحتسني تنفيذ ال حاكم القانونية والس ياسا لتعزيزأ نشطة عىل مجيع املس توايت ضطالع بالا ➢

عالمية املفتوحةمثل  حاطات ال   حداث.ومنتجات التصالت وال   ال 

ضايف  معلومات أ خرى ودمع ا 

 

 الش بيك التايل: عىل املوقع الكوارثقانون مواهجة  بشأ نزيد من املعلومات وال دوات والتقارير والتحديثات املعىل  صولميكن احل

www.ifrc.org/dl 

ميكن التصال بفريق برانمج القانون  ،قانون مواهجة الكوارثيف جمال  تقنيةملساعدة ال ب متعلقةيف حاةل وجود أ ي أ س ئةل أ و طلبات و

 disaster.law@ifrc.org عىل الربيد ال لكرتوين التايل: لصليب ال محر والهالل ال محرادلويل للكوارث التابع لالحتاد ادلويل مجلعيات ا
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