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معلومات أأساس ية
مثة تقارير كثرية توثق زايدة وترية الكوارث وحدهتا يف الوقت اذلي يؤدي فيه تغري املناخ اىل تفامق مواطن الضعف القامئة ويزيد من جحم
اخملاطر احملدقة ابلفئات املعرضة أأص ًال خلطر الكوارث والتوسع احلرضي والفقر .وبغية التصدي لهذا الوضع ،يتطلب حسن أأداء منظومة
ادارة خماطر الكوارث 1أأساس ًا قانوني ًا راخس ًا عىل الصعيد الوطين لضامن وضوح املسؤوليات وحتديد أأولوايت ا ألنشطة وختصيص املوارد
والتنس يق .وذكل أأ ٌمر ذو أأمهية ابلغة ،ليس يف خضم حاةل الطوارئ حفسب ،بل أأيض ًا من أأجل املشاريع ا ألطول أأج ًال اليت تريم اىل احلد
من خماطر الكوارث وبناء القدرة عىل الصمود والتكيف مع تغري املناخ والتأأهب والانتعاش.
ودلى امجلعيات الوطنية للصليب ا ألمحر والهالل ا ألمحر ،ابعتبارها هجات تساعد السلطات العامة يف اجملال النساين ،جسل حافل بساعدة
ادلول عىل حتسني أأطرها القانونية والس ياساتية املتعلقة ابلكوارث وضامن حسن فهمها وتنفيذها.
وقد أأقر املؤمتر ادلويل للصليب ا ألمحر والهالل ا ألمحر (املؤمتر ادلويل) ،يف اجامتعاته ا ألربعة ا ألخرية ،بأأمهية وجود قوانني متينة بشأأن
الكوارث ،وما انفك يلكف مجيع ادلول ا ألطراف يف اتفاقيات جنيف ومجيع مكوانت احلركة ابلسهام يف التقدم يف هذا اجملال ابعامتد
قرارات ش ىت ( 2003و 2007و 2011و )2015تتناول عىل وجه اخلصوص مسائل تتعلق بتسهيل وتنظمي معليات املواهجة ادلولية
للكوارث وازاةل احلواجز التنظميية اليت حتول دون توفري املأأوى بعد وقوع الكوارث ووضع الترشيعات الفعاةل للحد من خماطر الكوارث.عالوة
عىل ذكل ،أأكد قراران ا خختذا يف عايم  2011و 2015دور املؤمتر ادلويل نفسه ابعتباره ’’حمف ًال دولي ًا رئيس ي ًا للحوار املتواصل بشأأن دمع
قوانني مواهجة الكوارث وتدابري التعايف بوازاة أأنشطة تقودها ادلول واملنظامت ادلولية‘‘.2
وس يحيط املؤمتر ادلويل الثالث والثالثون علامً ابلتقدم اذلي ُأحرز يف هذه املواضيع السابقة وسيستند اىل ما س بق اجنازه للميض قدم ًا
جبدول ا ألعامل ،مع الرتكزي عىل التأأهب للكوارث ومواهجهتا عىل الصعيد الوطين .أأما القرار املقرتح املعنون ’’قوانني وس ياسات الكوارث
اليت تراعي اخملاطر املناخية وتكفل عدم اغفال أأحد‘‘ فس يقرتح أأن تتخذ ادلول مجةل اجراءات تشمل ما ييل:
 تعزيز الترشيعات والس ياسات الوطنية لضامن اتباع هنج فعال ومراع للمناخ يف التعامل مع الكوارث ،بوسائل مهنا الاعرتافبأأن ’’القامئة املرجعية اجلديدة حول القانون والتأأهب للكوارث ومواهجهتا‘‘ أأداة هامة ومفيدة،
 الاعرتاف بأأمهية مراعاة حامية واحتواء الفئات الضعيفة يف الس ياسات والقوانني ذات الصةل املعنية ابلكوارث من أأجل ضامنعدم اغفال أأحد يف أأنشطة ادارة خماطر الكوارث،
 الاعرتاف ابدلور القيادي املس متر اذلي تؤديه امجلعيات الوطنية للصليب ا ألمحر والهالل ا ألمحر يف جمال قانون مواهجة الكوارث،با يف ذكل وضع ونرش وتنفيذ ا ألطر القانونية والس ياساتية الفعاةل ذات الصةل ابدارة خماطر الكوارث عىل حنو مراع للمناخ،
واجراء حبوث عالية اجلودة وتقدمي أأحدث التوصيات.
( )1مقدمة
يف عام  ،2018قدرت الهيئة احلكومية ادلولية املعنية بتغري املناخ (هيئة املناخ) أأن من املرحج أأن يتجاوز املتوسط العاملي دلرجة احلرارة
مس توايت ما قبل العرص الصناعي بـ  1.5درجة مئوية عىل ا ألقل بني عايم  2030و 2052اذا اس مترت اجتاهات تغري املناخ بوتريهتا
احلالية .3ور أأت هيئة املناخ أأن من احملمتل للغاية أأن تؤدي الظواهر اجلوية القصوى اىل أاثر خطرية وواسعة النطاق بعد بلوغ ذاك
املس توى .4لكن هذه الاثر ماثةل ابلفعل أأمام كثري من الناس .ففي  ،2018عىل سبيل املثال ،جتاوز عدد ا ألعاصري املدارية متوسط
املعدل املعتاد يف مجيع أأحواض نصف الكرة الشاميل ا ألربعة؛ووصل معدل هطول ا ألمطار يف الفرتة بني مارس ومايو اىل ما ل يقل عن
ضعف متوسط املعدل املعتاد يف كينيا وا ألجزاء الشاملية من تزنانيا ،مما أأدى اىل مقتل  87خشص ًا عىل ا ألقل؛وبلغت حرائق الغاابت
مس توايت غري مس بوقة يف السويد حيث احرتق أأكرث من  25000هكتار ،عىل سبيل املثال ل احلرص .5وتشهد ا ألخطار املرتبطة
ابلطقس تزايداً مطرداً و أأحضت أأيض ًا أأشد تقلب ًا .ويف الوقت اذلي يؤدي فيه تغري املناخ اىل تفامق أاثر تكل ا ألخطار ،جيد كثري من الناس
أأنفسهم عرضة للرضر من جراء التوسع احلرضي غري اخملطط هل يف العديد من أأحناء العامل.
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وابتت الكوارث املفاجئة تؤدي ابلفعل ،يف املتوسط ،اىل نزوح أأكرث من  25مليون خشص س نو ًاي 6بيامن يتعرض ماليني من الناس خلطر
الزنوح من جراء ا ألخطار البطيئة التطور .و أأشارت دراسة حديثة العهد أأجراها البنك ادلويل اىل أأن ارتفاع منسوب البحر يُعرض زهاء
 90مليون خشص خلطر الزنوح يف رشق أس يا واحمليط الهادئ وحدهام .7ومن املتوقع عىل نطاق واسع أأيض ًا أأن يس متر تزايد أأعداد النازحني
من جراء أاثر تغري املناخ ،ول س مي يف البدلان النامية.8
ويف هذا الس ياق ،أأكدت البحوث اليت أأجنزها الاحتاد ادلويل مجلعيات الصليب ا ألمحر والهالل ا ألمحر (الاحتاد ادلويل) حىت الن يف
جمال قانون مواهجة الكوارث أأن التأأهب القانوين أأمر ابلغ ا ألمهية ملواصةل بناء القدرة عىل الصمود .9ويرتكز حسن أأداء منظومة ادارة خماطر
الكوارث عىل وجود قوانني متينة وشامةل يف جمال الكوارث تُن َّفذ عىل النحو الواجب .فهذه الترشيعات تتيح ا ألساس القانوين واملؤسيس
الالزم لالضطالع جبميع جوانب ادارة خماطر الكوارث ،انطالق ًا من احلد من الكوارث والتأأهب لها ،مث وصو ًل اىل مواهجهتا والتعايف من
أاثرها ،وتسهم يف حامية الفئات الساكنية الضعيفة واملترضرة من الكوارث وتوطيد قدرهتا عىل الصمود .ول شك يف أأن اخلطوة ا ألوىل يف
الهنوض حبومكة أأمنت لدارة خماطر الكوارث يه حتسني القوانني واللواحئ ذات الصةل وتعزيز تنفيذها.
واع ُترب متتني قوانني الكوارث وتنفيذها ،ول س مي عىل الصعيد احمليل ،أأولوية رئيس ية يف الالزتامات العاملية والقلميية املتعددة ا ألطراف،
مثل اطار س نداي للحد من خماطر الكوارث و أأهداف التمنية املس تدامة.10
وقد أأقر املؤمتر ادلويل للصليب ا ألمحر والهالل ا ألمحر منذ  2003بأأمهية وجود قوانني راخسة يف جمال الكوارث ،ولكف الاحتاد ادلويل
وامجلعيات الوطنية ابسداء املشورة وتقدمي ادلمع حلكومات بدلاهنا من أأجل وضع وتنفيذ أأطر قانونية وس ياساتية فعاةل ذات صةل ابدارة
الكوارث وحالت الطوارئ ،من خالل اعامتد قرارات ش ىت ( 2003و 2007و 2011و .)2015ومشلت املواضيع السابقة ،مضن أأمور
أأخرى،تسهيل وتنظمي معليات املواهجة ادلولية للكوارث والترشيعات املتعلقة ابحلد من خماطر الكوارث وازاةل احلواجز التنظميية اليت حتول
دون توفري املأأوى بعد وقوع الكوارث.
ويقرتح املؤمتر ادلويل الثالث والثالثون مناقشة أأمهية التأأهب القانوين ملواهجة الكوارث ،مع الرتكزي عىل ال ُهنج اليت تراعي اخملاطر املناخية
يف جمال التأأهب للكوارث ومواهجهتا عىل املس توى احمليل ،فض ًال عن الطرق اليت ميكن هبا للقوانني والس ياسات احمللية املتعلقة بواهجة
الكوارث أأن تضمن عدم اغفال أأحد يف أأنشطة ادارة احلد من الكوارث.
( )2معلومات أأساس ية
’‘ 1

التوجهيات وا ألدوات القامئة

أأصدر الاحتاد ادلويل يف  2007ارشادات تسهيل وتنظمي املساعدات ادلولية لالغاثة والانتعاش ا أل َّويل عىل الصعيد احمليل يف حالت
الكوارث(الرشادات) ،استناداً اىل حبوث ومشاورات مكثفة .11والرشادات يه مجموعة من التوصيات املرفوعة اىل احلكومات بشأأن
كيفية اعداد قوانيهنا وخططها ملواهجة الكوارث من أأجل معاجلة املشالكت التنظميية املشرتكة اليت تواهجها أأثناء اضطالعها بعمليات اغاثة
دولية .واع ُتمدت الرشادات ابجامع ادلول ا ألطراف يف اتفاقيات جنيف واحلركة ادلولية للصليب ا ألمحر والهالل ا ألمحر يف  2007أأثناء
املؤمتر ادلويل الثالثني.

ويف  ،2008اعمتدت امجلعية العامة ل ألمم املتحدة ثالثة قرارات تشجع ادلول عىل اتباع الرشادات .12ويف العقد اذلي تال ذكل ،أأشري
اىل الرشادات مراراً وتكراراً يف قرارات امجلعية العامة ل ألمم املتحدة واس ُتخدمت عىل نطاق واسع يف معليات وضع القوانني والس ياسات
الوطنية يف جمال الكوارث .13واس ُتمكلت الرشادات بقانون منوذيج ( ُأعد ابلشرتاك مع مكتب ا ألمم املتحدة لتنس يق الشؤون النسانية
والاحتاد الربملاين ادلويل) ومرسوم منوذيج للطوارئ وقامئة مرجعيةُُ ،صم مجيعها لتسهيل هممة تنفيذ الرشادات عىل الصعيد الوطين.14ومنذ
 ،2007اعمتد  37بدلاً قوانني أأو س ياسات أأو اجراءات جديدة تستند اىل الرشادات ،وقدمت امجلعيات الوطنية للصليب ا ألمحر
والهالل ا ألمحر مشورهتا ودمعها لتنفيذ توصيات الرشادات يف أأكرث من  95بدل ًا.15
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ويف  ،2012رشع الاحتاد ادلويل وبرانمج ا ألمم املتحدة المنايئ يف مبادرة مشرتكة لبحث ووضع توجهيات بشأأن قانون حول احلد من
خماطر الكوارث .ويف أأكتوبر  ،2015أأصدر الاحتاد والربانمج النسخة الهنائية من القامئة املرجعية للقانون واحلد من خماطر الكوارث.16
و أأصدر الاحتاد والربانمج أأيض ًا دلي ًال أأكرث تفصي ًال هو دليل قانون الكوارث واحلد من خماطر الكوارث بغية تقدمي توجهيات مفصةل بشأأن
س بل الجابة عىل أأس ئةل القامئة املرجعية .17و ُ
اسرتشد يف وضع القامئة املرجعية للقانون واحلد من خماطر الكوارث بتقرير عن بدلان متعددة
تناول الترشيعات املتعلقة ابحلد من خماطر الكوارث يف  31بدلاً ،ومشاورات مكثفة بشأأن صيغة جتريبية .18و أأقر املؤمتر ادلويل الثاين
والثالثون يف عام  2015بأأن القامئة املرجعية أأداة تقيمي مفيدة غري ملزمة ملساعدة ادلول ،عند الاقتضاء ،يف اس تعراض ا ألطر القانونية
الوطنية املتعلقة ابحلد من خماطر الكوارث وطني ًا وعىل صعيدي احملافظات والبدلايت ،ولحظ أأهنا مفيدة لدلول يف الوفاء ابللزتامات ذات
الصةل احملددة يف اطار س نداي.
اضافة اىل ذكل ،عكف برانمج قانون مواهجة الكوارث ،خالل الس نوات القليةل املاضية ،عىل حبث القضااي املتعلقة ابحلواجز التنظميية
اليت حتول دون توفري املأأوى بعد وقوع الكوارث .و أأجريت حبوث قطرية يف زهاء عرشة بدلان يف أس يا وا ألمريكتني (با يف ذكل دراس تان
متعمقتان حول نيبال وهاييت– وحبوث يف اطار اجراءات الاس تجابة لزلزال  2016يف اكوادور) ،وقُدم ادلمع اىل قسم املأأوى ابلحتاد
ادلويل من أأجل وضع منتجات للمامرسني تضم مهنجية منسقة لرمس خرائط ا ألرايض عىل الصعيد اجملمتعي بعد وقوع الكوارث.واع ُتمدت
توصيات يف هذا الصدد يف القرار  7الصادر عن املؤمتر ادلويل احلادي والثالثني يف .2011
عالوة عىل ذكل ،أأصدر الاحتاد ادلويل ،بدمع من املركز املرجعي العاملي لالسعافات ا ألولية اذلي يس تضيفه الصليب ا ألمحر الفرنيس ،عدة
تقارير تقدم جحج ًا لتوفري تدريب عام أأوسع نطاق ًا عىل السعافات ا ألولية وتشري اىل الثغرات اليت تعرتي ادلمع القانوين والس ياسايت لهذا
الهنج يف العديد من البدلان ،وخاصة فمي يتعلق ابلتدريب اللزايم واملعايري وامحلاية من املسؤولية .واع ُتمدت توصيات بشأأن هذا املوضوع
يف القرار  6الصادر عن املؤمتر ادلويل الثاين والثالثني يف .2015
’‘ 2

التقدم احملرز حىت الن

معلت امجلعيات الوطنية ،من خالل تنفيذ أأكرث من  95مرشوع ًا للمساعدة التقنية منذ  ،2007بدمع من الاحتاد ادلويل ،عىل مساعدة
السلطات العامة يف بدلاهنا يف ميادين متعددة لها صةل بقانون الكوارث ،تشمل حتليل القوانني الفعاةل يف جمال مواهجةالكوارث وصياغهتا
وتنفيذها .فامجلعيات الوطنية تتبو أأ ماكنة فريدة ابعتبارها ألية التحاور بني احلكومة واجملمتع احمليل لتعزيز وضع القوانني والس ياسات وتنفيذها.
ففمي يتعلق ابجلهود اليت تس هتدف احلكومات يف هذا الصدد ،شاركت امجلعيات الوطنية والاحتاد ادلويل ،من هجة ،مع احلكومات يف تقدمي
مدخالت لتحديث القوانني واللواحئ ليك تدمج التوصيات املتعلقة بأأفضل املامرسات ادلولية .ومشلت املساعدة يف هذا الس ياق ادلورات
التدريبية والبحوث القانونية واملشاورات مع أأحصاب املصلحة ،فض ًال عن املساعدة يف صياغة مشاريع قوانني أأو قواعد أأو اجراءات جديدة.
ومشلت يف حالت كثرية معليات للتشاور واسداء املشورة التقنية وادلمع دامت س نوات متعددة .ووقت كتابة تقرير املعلومات ا ألساس ية
هذا ،اكن  37بدل ًا 19يف اجملموع قد اعمتد قوانني أأو قواعد أأو اجراءات جديدة استناداً اىل توصيات الصليب ا ألمحر والهالل ا ألمحر املتعلقة
بقانون مواهجة الكوارث.ودلى عرشة بدلان أأخرى مشاريع قوانني أأو مشاريع قواعد معلقة حالي ًا تتضمن هذه التوصيات .20عالوة عىل
ذكل ،أأثَّرت الرشادات يف العديد من الاسرتاتيجيات والقرارات احلكومية ادلولية وعدة معاهدات ،ول س مي اتفاق التعاون عرب احلدود
بني بامن وكوس تارياك لعام  ،2015والجراءات امجلركية اخلاصة بسلع الغاثة يف منظومة تاكمل بدلان أأمرياك الوسطى لعام  ،2017ابلضافة
اىل ’’مشاريع املواد املتعلقة حبامية ا ألشخاص يف حالت الكوارث‘‘ اليت وضعهتا جلنة القانون ادلويل يف  .2016وس ُينرش تقرير مرحيل يف
يوليو  2019لطالع أأعضاء املؤمتر ادلويل عىل مس تجدات التقدم العاملي يف تنفيذ توصيات الصليب ا ألمحر والهالل ا ألمحر يف جمال
قانون مواهجة الكوارث .ومعلت امجلعيات الوطنية بنشاط أأيض ًا عىل بناء قدرات الهيئات الترشيعية داخل بدلاهنا من أأجل زايدة اماكنية
تقدير احلاجة اىل قوانني ادارة خماطر الكوارث يف بدلاهنا .ومتكنت امجلعيات الوطنية بفضل هذه ا ألعامل من اطالع الربملانيني يف اطار جلان
خاصة عىل الاحتياجات اجملمتعية املرتبطة ابدارة خماطر الكوارث.
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ومن انحية أأخرى ،تتبو أأ امجلعيات الوطنية ،بفضل جذورها الراخسة عىل الصعيد اجملمتعي ،ماكنة جيدة للغاية لتوعية اجملمتعات ابلبيئة القانونية
وحتسني فهمها اايها ،ابلتشجيع عىل الامتثال للحقوق واملسؤوليات والتوعية هبا .ومن ا ألمثةل عىل ذكل تقدمي الاحتاد ادلويل ادلمع لعداد
وحدة شامةل ومهنجية ومعلية لنرش قانون مواهجة الكوارث تسمى ’’اع ِرف حقوقك و أأدوارك ومسؤولياتك‘‘ ( Know your 3Rs-
 ،)Rights, Roles and Responsibilitiesوبذل عدد مزتايد من امجلعيات الوطنية هجود ًا متضافرة مع حكومات بدلاهنا من أأجل
تنفيذ هذه ا ألداة اجلديدة ،كام هو احلال يف الفلبني وفييت انم ومكبوداي.
وقد أأبدت امجلعيات الوطنية اس تعدادها ملواصةل تقدمي مشورهتا ودمعها اىل سلطات بدلاهنا يف هذا اجملال و أأعربت عن عزهما عىل ذكل،
وسيشجع املؤمتر ادلويل ادلول عىل التحاور مع مجعياهتا الوطنية من أأجل مزيد من التعاون عىل تعزيز ا ألطر القانونية وتنفيذها ،والهنوض
بتعزيز ادارة خماطر الكوارث.
( )3التحليل
’‘ 1

أأمهية القوانني الفعاةل يف جمال الكوارث

اع ُترب احلمك الفعال ركزية ادارة خماطر الكوارث .فالقوانني الفعاةل ل هتئي الظروف املواتية حفسب دلمع هجود منظامت اجملمتع املدين اكمجلعيات
الوطنية ،بل تشلك أأيض ًا القدرات اليت ينبغي أأن تكون دلى احلكومات ،وتودل حوافز ملامرسات امنائية أأ َ
سل ،وتكفل حامية حقوق وكرامة
الفئات الساكنية الضعيفة .أأما القوانني اليت عفا علهيا الزمن أأو أأيسء تصمميها فميكن أأن تقوض التأأهب للكوارث ،وتزيد الغموض والزناع
ادلاخيل يف حلظات حرجة ،وترفع تلكفة معليات مواهجة الكوارث وتقلص فعاليهتا.وميكن أأن تؤثر أأيض ًا تأأثرياً سلبي ًا يف قدرة امجلعيات
الوطنية ومنظامت اجملمتع املدين عىل أأداء هممهتا النسانية بفعالية.
ويف الس نوات ا ألخرية ،تلقى برانمج قانون مواهجة الكوارث ابلحتاد ادلويل طلبات عديدة من امجلعيات الوطنية دلمعها يف تقدمي املساعدة
التقنية اىل سلطات بدلاهنا من أأجل وضع أأحاكم ترشيعية تتعلق ابلتأأهب للكوارث ومواهجهتا .وعىل الرمغ من أأن بدلا ًان كثرية اضطلعت
بعمليات ملراجعة ترشيعاهتا واعمتدت قوانني جديدة تتعلق ابدارة خماطر الكوارث يف العقد املايض ،ل تتضمن املؤلفات املتعلقة ابلقوانني
واللواحئ الفعاةل يف جمايل التأأهب للكوارث ومواهجهتا سوى توجهيات قليةل.
عالوة عىل ذكل ،كشفت البحوث اليت أأجنزها الاحتاد ادلويل يف الس نوات ا ألخرية أأن ا ألطر القانونية لدارة خماطر الكوارث املطبقة يف
العديد من البدلان متيل اىل الرتكزي عىل ارساء املنظومات وا ألدوار واملسؤوليات املؤسس ية ،من دون أأن تتضمن صيغ ًا حمددة جداً بشأأن
الفئات الساكنية املترضرة نفسها .وابملثل ،كشف تقرير الاحتاد ادلويل عن الكوارث يف العامل  2018أأن قطاع العمل النساين يغفل دامئ ًا
كثرياً من ا ألشخاص اذلين دلهيم احتياجات انسانية كبرية ،ول س مي ا ألشخاص ذوي العاقة وكبار السن واملهاجرين غري النظاميني
وا ألشخاص اذلين يعيشون يف مس توطنات عشوائية مل تشملها معليات املسح .ومع ذكل ،فان ضامن حامية و أأمن أأضعف الفئات الساكنية
و أأكرثها تعرض ًا للخطر و أأشدها ترضراً من الكوارث أأمر حامس ا ألمهية لتحقيق الفعالية يف ادارة خماطر الكوارث .وعليه ،مثة حاجة اىل وضع
توجهيات وتوصيات مبتكرة دلمع ادلول يف معاجلة ما يعرتي قوانني وس ياسات الكوارث من ثغرات وحتدايت رئيس ية يف جمال امحلاية.
ومع اعامتد اطار س نداي للحد من خماطر الكوارث يف  ،2015ويف انتظار بدء نفاذ اتفاق ابريس يف  ،2020تلقى برانمج قانون الكوارث
التابع لالحتاد ادلويل أأيض ًا عدداً مزتايداً من الطلبات من ادلول 21لتقدمي توصيات بشأأن تسهيل تاكمل ترتيبات احلومكة ا ألوسع نطاق ًا يف
ا ألطر املعيارية ،مثل معليات خطط التكيف الوطنية املنصوص علهيا يف اتفاق ابريس ومعلية اسرتاتيجيات احلد من اخملاطر املنصوص
علهيا يف اطار س نداي (الهدف (ه)).
ويُقرتح يف هذا الصدد أأن يعمتد املؤمتر ادلويل قراراً بشأأن قوانني وس ياسات مواهجة الكوارث اليت تراعي اخملاطر املناخية وتكفل عدم
اغفال أأحد .وسيشجع القرار ادلول عىل أأن تعزز ،بفضل ادلمع املناسب من امجلعيات الوطنية ،ا ألطر القانونية والس ياساتية للتأأهب
للكوارث ومواهجهتا .وس يدعو أأيض ًا اىل الاعرتاف با ييل:
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 أأمهية دمج حامية الفئات الضعيفة واحتواهئا يف القوانني والس ياسات ذات الصةل ملواهجة الكوارث من أأجل ضامن عدم اغفالأأحد،
 مزااي اتباع هنج مشرتك يف الرتتيبات الس ياساتية واملؤسس ية لدارة خماطر الكوارث والتكيف مع تغري املناخ، اعتبار ’’القامئة املرجعية اجلديدة حول القانون والتأأهب للكوارث ومواهجهتا‘‘ أأداة حتليل مفيدة (غري ملزمة).’‘ 2

توصيات جديدة بشأأن القانون الوطين لدارة خماطر الكوارث عىل حنو يراعي اخملاطر املناخية

القامئة املرجعية حول القانون والت أأهب للكوارث ومواهجهتا
رشع الاحتاد ادلويل يف  ،2017سعي ًا منه اىل سد الفجوة الكبرية املشار الهيا أأعاله ،يف مرشوع لوضع قامئة مرجعية حول القانون والت أأهب
للكوارث ومواهجهتا .وبغية اثراء القامئة املرجعية املقرتحة ،أأعد الاحتاد ادلويل تقريرًا توليفي ًا عاملي ًا عن القانون والت أأهب للكوارث ومواهجهتا
(التقرير التوليفي العاملي) استنادًا اىل حتليل ُمدخلني :أأو ًل ،اس تعراض املؤلفات اليت ُكتبت بشأأن املواضيع الرئيس ية اليت تشلك جزءاً ل
يتجز أأ من التأأهب للكوارث ومواهجهتا (اس تعراض املؤلفات)؛ اثني ًا ،اجراء  20اس تعراض ًا مكتبي ًا قطر ًاي للقوانني الوطنية املتصةل ابلتأأهب
للكوارث ومواهجهتا (الاس تعراضات املكتبية).وس ُينرش اس تعراض املؤلفات والاس تعراضات املكتبية والتقرير التوليفي العاملي قريب ًا عىل

املوقع الش بيك لالحتاد ادلويل.

وفمي ييل البدلان العرشون اليت اختريت لالس تعراضات املكتبية :ا ألردن ،أأسرتاليا ،اكوادور ،ايطاليا ،ابراغواي ،الربازيل ،جنوب أأفريقيا،
الس نغال ،الفلبني ،فلسطني ،فنلندا ،فييت انم ،قريغزيس تان ،اكزاخس تان ،كوراي ،كولومبيا ،كينيا ،مدغشقر ،املكس يك ،اململكة املتحدة.
ومتثل البدلان اخملتارة مجموع نطاق مس توايت خماطر الكوارث ،وتضم  8من أأكرث البدلان الثالثني تعرض ًا خملاطر الكوارث .22ومتثل أأيض ًا
معظم املناطق اجلغرافية يف العامل واكمل نطاق مؤرش التمنية البرشية ،من أأدىن الرتب يف سل مؤرش التمنية البرشية اىل أأعالها.23
َ
ويتضمن التقرير التوليفي العاملي عرشة فصول مواضيعية ،يتناول لك مهنا مجموعة من القضااي املرتابطة يف جمال التأأهب للكوارث ومواهجهتا،
ويقدم أأمثةل عىل املامرسات اجليدة يف البدلان اخملتارة استناداً اىل الاس تعراضات املكتبية العرشين .وحيتوي التقرير أأيض ًا عىل التوجهيات
املوجودة العالية اجلودة يف س ياق موضوع معني ُوجيمعها ،حيامث أأمكن ذكل.و ُيتمت لك فصل بقسم’’توصيات‘‘ هدفها تقدمي توجهيات اىل
صناع القرار عىل الصعيد الوطين بشأأن س بل وضع قوانني وس ياسات وطنية ملواهجة الكوارث.
ويقدم التقرير التوليفي العاملي توجهيات ملموسة لواضعي القوانني والس ياسات ،فض ًال عن امجلعيات الوطنية وغريها من اجلهات املعنية،
بشأأن ما ييل -1 :الرتتيبات املؤسس ية؛  -2املزيانيات والمتويل ملواهجة خماطر الكوارث؛ -3التخطيط والتوعية والتدريب بشأأن الطوارئ؛
-4النذار املبكر والعمل املبكر؛ -5حاةل الطوارئ وحاةل الكوارث؛ -6التسهيالت القانونية لالضطالع بأأنشطة التأأهب ومواهجة الكوارث؛
-7تنقل الساكن املرتبط ابلكوارث؛  -8املأأوى والسكن يف حالت الطوارئ وحقوق ا ألرايض وامللكية يف حالت الكوارث؛  -9حامية
الفئات الضعيفة واحتواؤها؛  -10اجلودة واملساءةل ومنع الاحتيال والفساد.
وابملثلُ ،أدرجت يف التقرير التوليفي العاملي الاس تنتاجات والتوصيات اليت انبثقت يف جمال احلواجز التنظميية اليت تعرتض توفري املأأوى
بعد وقوع الكوارث وعُرضت عىل املؤمتر ادلويل احلادي والثالثني يف  ،2011والتوصيات اليت انبثقت يف جمال السعافات ا ألولية وعُرضت
عىل املؤمتر ادلويل الثاين والثالثني يف .2015
ُومجعت توصيات التقرير التوليفي العاملي يف صيغة جتريبية من القامئة املرجعية اجلديدة حول القانون والت أأهب للكوارث ومواهجهتا.24
وستُناقَش هذه الصيغة التجريبية يف سلسةل من املشاورات س ُتعقد يف  .2019وستتاح القامئة املرجعية الهنائية للمؤمتر ادلويل يك يقرها
ابعتبارها أأداة مفيدة غري ملزمة لتعزيز القوانني الوطنية املتعلقة ابلكوارث.
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التقرير العاملي عن العنف اجلنيس والعنف القامئ عىل النوع الاجامتعي
عالوة عىل ذكل ،أأصدر الاحتاد ادلويل يف  2017تقريراً عاملي ًا عن’’دور القوانني والس ياسات يف معاجلة عدم املساواة بني اجلنسني يف
ادارة خماطر الكوارث وامحلاية من العنف اجلنيس والعنف القامئ عىل النوع الاجامتعي يف حالت الكوارث‘ (التقرير العاملي عن العنف
اجلنيس والعنف القامئ عىل النوع الاجامتعي) .ويسد هذا التقرير جفوة معرفية يف هذا اجملال ،ويسهم يف تنفيذ قرارين صادرين عن املؤمتر
ادلويل يف  .2015ويتعلق ا ألمر ابلقرار  3بشأأن’’العنف اجلنيس والقامئ عىل النوع الاجامتعي :العمل املشرتك ملنع حدوثه ومواهجته‘‘،
والقرار  6بشأأن ’’تعزيز ا ألطر القانونية ملواهجة الكوارث واحلد من اخملاطر وتقدمي السعافات ا ألولية‘‘ .ويستند التقرير اىل حبوث عاملية
وثالث دراسات حالت قطرية ،تتعلق ابكوادور وزمبابوي ونيبال .وينظر يف جتارب اجملمتعات املترضرة من الكوارث ويف فعالية القوانني
الوطنية يف امحلاية من العنف اجلنيس والعنف القامئ عىل النوع الاجامتعي وضامن املساواة بني اجلنسني يف اجراءات الاس تجابة النسانية.
ومن أأمه توصيات البحث تغيري املنظومات والقوانني والس ياسات الوطنية املتعلقة ابلكوارث لتشمل أأهداف ًا س ياساتية تسعى اىل حتقيق
املساواة بني اجلنسني وامحلاية من العنف اجلنيس والعنف القامئ عىل النوع الاجامتعي يف مجيع جوانب ادارة خماطر الكوارث .ويتعلق ا ألمر
يف هذا الصدد بولايت حمددة تُلزم براعاة اعتبارات النوع الاجامتعي يف وضع تقيميت خماطر الكوارث واحلد من اخملاطر ومعليات املواهجة
والانتعاش واعادة العامر .ويويص التقرير أأيض ًا ابلزام مؤسسات ادارة خماطر الكوارث بأأن تضم يف صفوفها نس بة ل تقل عن  30يف املائة
من النساء .اضافة اىل ذكل ،يقرتح التقرير أأن تنص القوانني عىل أأحاكم بشأأن توفري املأأوى بعد وقوع الكوارث ،مع ايالء الاعتبار الواجب
ملنع العنف اجلنيس والعنف القامئ عىل النوع الاجامتعي والتخفيف من حدهتام ومواهجهتام .عالوة عىل ذكل ،يشري التقرير اىل أأن شواغل
امحلاية املرتبطة ابلعنف اجلنيس والعنف القامئ عىل النوع الاجامتعي تنشأأ يف س ياق احلصول عىل اخلدمات ا ألساس ية يف حالت الكوارث،
ويويص من مث برضورة وضع خطط سلمية للطوارئُ ،ختصص لها موارد اكفية ،من أأجل ضامن اس مترارية اخلدمات أأثناء الكوارث.
وقد ُمجعت نتاجئ وتوصيات التقرير العاملي عن العنف اجلنيس والعنف القامئ عىل النوع الاجامتعي يف التقرير التوليفي العاملي املذكور أأعاله،
ويشار الهيا أأيض ًا يف مرشوع القرار.

ادلمج الفعال بني احلد من خماطر الكوارث والتكيف مع تغري املناخ
أأخرياً ،س يقرتح مرشوع القرار تلكيف الاحتاد ادلويل بواصةل اعداد حبوث عالية اجلودة يف جمال قانون مواهجة الكوارث ،تتناول مجةل
أأمور من بيهنا أأفضل الس بل الكفيةل جبعل قوانني وس ياسات مواهجة الكوارث ’’تراعي اخملاطر املناخية‘‘ – أأي اتساهما با يكفي من املرونة
والوضوح للتصدي للهتديدات املزتايدة والتقلبات النامجة عن تغري املناخ ،و ُحسن تاكملها مع أليات التكيف مع تغري املناخ.
ويف  ،2018اس هتل الاحتاد ادلويل مرشوع ًا عاملي ًا للبحث من أأجل دمج قوانني وس ياسات احلد من خماطر الكوارث والتكيف مع تغري
املناخ دجم ًا فعا ًل يف هنج مامتسك واحد .ومثلام ُأبرز أأعاله ،ريئ أأن تغري املناخ من أأكرب اخملاطر اليت هتدد العامل .ويف هذا الس ياق ،اع ُترب
متتني أأطر مواهجة خماطر الكوارث واملناخ ،با يف ذكل تنفيذها عىل الصعيد احمليل ،أأولوية رئيس ية يف الالزتامات العاملية والقلميية املتعددة
ا ألطراف،مثل اطار س نداي للحد من خماطر الكوارث ،واتفاق ابريس بشأأن تغري املناخ ،و أأهداف التمنية املس تدامة ،ابلضافة اىل
الصكوك احلكومية ادلولية القلميية .وعليه ،ل بد من حبوث وتوصيات مبتكرة لضامن تعاون املؤسسات املعنية بتغري املناخ والبيئة
ومؤسسات ادارة خماطر الكوارث عىل املس توايت احمليل والوطين والقلميي والعاملي للتصدي بفعالية للمخاطر املزتايدة املرتبطة ابملناخ
والكوارث ،ووضع قوانني وس ياسات فعاةل بشأأن هذه القضااي وا ألطر املرتابطة .وبغية ترس يخ هذا التاكمل الفعال ،يقرتح برانمج قانون
مواهجة الكوارث ابلحتاد ادلويل تظافر هجود الرشاكء ،من قبيل واكلت ا ألمم املتحدة واجلامعات ،واعداد توجهيات غري ملزمة لواضعي
القوانني والس ياسات من أأجل ضامن مراعاة اخملاطر يف تعزيز قوانني وس ياسات الكوارث.
وس يكون املؤمتر ادلويل أأمام منعطف قبل شهر فقط من بدء الرساين التام لتفاق ابريس ،عندما س تصبح ادلول ملزمة قانو ًان ابلوفاء
ابلزتاماهتا ،وستسعى اىل التعاون مع الرشاكء للمساعدة يف توس يع نطاق العمل امجلاعي املتعلق ابملناخ .ويُقرتح أأن يلكف املؤمتر الاحتاد
ادلويل ابجراء مزيد من البحوث يف هذا اجملال ،وتشجيع التعل من ا ألقران بشأأن املامرسات اجليدة الناش ئة يف وضع وتنفيذ قوانني
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وس ياسات ادارة خماطر الكوارث اليت تراعي املناخ ،وابراز دور امجلعيات الوطنية ابعتبارها هجات تساعد حكومات بدلاهنا يف امليدان
النساين وتدمع سلطاهتا يف هذا اجملال.
( )4التبعات من حيث املوارد
تقدم التوصيات اليت وضعها الاحتاد ادلويل يف جمال قانون مواهجة الكوارث توجهيات لدلول من أأجل جتس يد الالزتامات ادلولية والقلميية،
مثل اطار س نداي واتفاق ابريس و أأهداف التمنية املس تدامة ،يف س ياسات وقوانني وطنية وحملية دلمع وتعزيز املرونة املؤسس ية والتكيف
مع تغري املناخ.
وفمي يتعلق ابلجراءات الضافية اليت ميكن اختاذها ،يظل الاحتاد ادلويل وامجلعيات الوطنية للصليب ا ألمحر والهالل ا ألمحر ملزتمني بتعزيز
وتنفيذ الرشادات والقامئة املرجعية حول القانون واحلد من خماطر الكوارث والقامئة املرجعية اجلديدة حول القانون والت أأهب للكوارث
ومواهجهتا ،فض ًال عن أأي توصيات تُقدَّم مس تقب ًال دلمع دمج التكيف مع تغري املناخ وادارة خماطر الكوارث يف القوانني والس ياسات
الوطنية .وتلزتم ش بكة الاحتاد ادلويل الزتام ًا اتم ًا ابلسهام يف هذا العمل يف العقد املقبل ،لتصبح ا ألطر القانونية اخلاصة ابلكوارث أأكفأأ
و أأكرث اتساق ًا وحتمي مزيداً من ا ألشخاص وتنقذ مزيداً من ا ألرواح.
وينبغي ألعضاء الاحتاد ادلويل ختصيص موارد لهذا العمل يف الس نوات القادمة ،بزايدة المتويل وتعزيز القدرات من أأجل النجاح يف تنفيذ
برامج قانون الكوارث يف الس ياقات الوطنية.
( )5التنفيذ والرصد
يتبع الاحتاد ادلويل اجراءات قامئة عىل ا ألدةل يف البحث والرصد والتقيمي لثراء معليات وضع الربامج والتخطيط .ويتوىل رؤساء الربامج
يف خمتلف املناطق رصد املشاريع ابس مترار ،بوسائل تشمل التواصل املس متر مع امجلعيات الوطنية واجراء زايرات ميدانية بني الفينة
وا ألخرى .ويُضطلع ابلرصد أأيض ًا يف اطار البالغ املنتظم عن خطط الاحتاد ادلويل التشغيلية عىل الصعد الوطين والقلميي والعاملي .ومن
خالل هذه اجلهود املتواصةل ،س ُيطلع الاحتاد ادلويل أأعضاء املؤمتر ادلويل عىل مس تجدات التقدم احملرز عن طريق حمافهل العاملية لالبالغ
والتقرير الس نوي لربانمج قانون الكوارث .وس يقدم الاحتاد ادلويل أأيض ًا تقريراً مرحلي ًا عن القرار قبل انعقاد املؤمتر ادلويل الرابع والثالثني
يف .2023
( )6الاس تنتاجات والتوصيات
عىل الرمغ من الاهامتم املزتايد عاملي ًا واقلميي ًا ،لتزال قضااي تنظميية مشرتكة عديدة تقوض فعالية منظومات ادارة خماطر الكوارث املراعية
للمخاطر املناخية عىل الصعيد الوطين .وبغية حتصني تكل املنظومات يف املس تقبل ،عىل سبيل املثال ،ل بد من اعامتد منظور يراعي املناخ
لضامن حسن ادماج اجراءات التكيف مع تغري املناخ وادارة خماطر الكوارث ،وحامية أأضعف الفئات ،والعمل والتأأثري اجيا ًاب عىل الصعيد
احمليل.
ومثلام هو مبني أأعاله ،قاد الاحتاد ادلويل معليات اجناز حبوث مبتكرة ووضع أأحدث التوصيات بشأأن قضااي رئيس ية مرتبطة ابدارة خماطر
الكوارث املراعية للمناخ ،با يف ذكل التأأهب للكوارث ومواهجهتا ،ل بد من أأخذها يف الاعتبار يف قوانني الكوارث .أأما امجلعيات الوطنية
فقد اضطلعت بدور قيادي يف تقدمي ادلمع للحكومات من أأجل تعزيز قوانيهنا الوطنية املتعلقة ابلكوارث يف العقد املايض ،وخطت خطوة
اضافية اىل ا ألمام ،اذ معلت مع حكومات بدلاهنا عىل تطبيق برامج النرش والتنفيذ عىل املس توى احلكويم واجملمتعي.
ويُقرتح أأن يسلط املؤمتر ادلويل الضوء عىل ما يكتس يه تعزيز الترشيعات والس ياسات الوطنية املتعلقة ابلكوارث من أأمهية وحاجة ملحة.
وسيشمل ذكل الاعرتاف بأأمهية دمج حامية الفئات الضعيفة واحتواهئا يف قوانني وس ياسات الكوارث ذات الصةل من أأجل ضامن عدم
اغفال أأحد يف أأنشطة ادارة خماطر الكوارث ،وابراز أأمهية دمج هجود التكيف مع تغري املناخ وادارة خماطر الكوارث من أأجل وضع قوانني
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فعاةل يف جمال ادارة خماطر الكوارث .وس يقرتح القرار املتعلق بقانون الكوارث أأيض ًا الاعرتاف بـ ’’القامئة املرجعية اجلديدة حول القانون
والتأأهب للكوارث ومواهجهتا‘‘ ابعتبارها أأداة هامة ومفيدة لتعزيز القوانني ذات الصةل يف جمال الكوارث ،والرتحيب ابلتوصيات املبتكرة
املنبثقة من الاحتاد ادلويل وامجلعيات الوطنية وبدمعهام املس متر لدلول يف متتني هذه القوانني وتنفيذها ،والتشجيع عىل اجناز حبوث عالية
اجلودة ووضع أأحدث التوصيات يف هذا اجملال.
و أأخرياً ،أأقر املؤمتر ادلويل بسأأةل قانون مواهجة الكوارث يف اجامتعاته العادية ا ألربعة ا ألخرية ،مثلام يتضح من اعامتد قرارات يف هذا الصدد
( 2003و 2007و 2011و .)2015ويُقرتح أأن يكرر املؤمتر ادلويل تأأكيد دوره مكنتدى دويل رئييس للحوار املس متر حول تعزيز قوانني
مواهجة الكوارث.
1تُس تخدم عبارة ’’ادارة خماطر الكوارث‘‘ يف هذه الوثيقة لالشارة اىل مجموع دورة التدخالت الرامية اىل احلد من خماطر الكوارث ،والتأأهب للكوارث والتصدي لها،
وضامن التعايف من أاثرها.
لتنظ
أ
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