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 قانون الكوارث  بشأ ن ادلويل مج الاحتادانبر بذة عنن 

ىل بشأ ن  )الاحتاد ادلويل( الاحتاد ادلويل مجلعيات الصليب ال محر والهالل ال محر برانمج يسعى تقليل تأ ثر الساكن قانون الكوارث اإ

ثالثة  ويتناوللكوارث. واهجة االقانوين مل س تعدادمن خماطر الكوارث والا الكفيةل ابحلد فعَّاةلتعزيز ال طر القانونية ال عن طريق ابلكوارث

تقدمي من أ جل والرشاكء الآخرين  )امجلعيات الوطنية( التعاون مع امجلعيات الوطنية للصليب ال محر والهالل ال محريه  جمالت رئيس ية

ف  واجلهات املعنية ال خرىقدرات امجلعيات الوطنية  تعزيزو الكوارث؛  مواهجة قانونب املسائل املتعلقةلحكومات بشأ ن املساعدة التقنية ل

جراء و  منارصتهو  ه؛ نرش قانون الكوارث جمال  disaster.law@ifrc.org . الربيد الإلكرتوين:بشأ نه ثو البحاإ

  

mailto:disaster.law@ifrc.org
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 تقدير  شكر و لكمة 
عداد    لهذا التقريرنيالرئيس ي نيملؤلفيضم فريق او . بقانون الكوارثاملتعلق برانمج الاحتاد ادلويل هذه القامئة املرجعية بتلكيف من جرى اإ

الفنية املشورة بتوفري قام و وراش يل مالكويد من الصليب ال محر ال سرتايل، ، احملدودة ةنسانيالاستشارات الإ  ةفيكتوراي ابنون من رشك 

 الترشيعية. منارصةلل ة العاملي ةاملنسقو دلى الاحتاد ادلويل املرشوعات مديرة  ،راجنرغيزابيل اإ ية التحرير  ةراجعوامل

لك من  نشكرو قاموا ابملراجعة الفنية. اذلين  الصليب ال محر والهالل ال محر واملنظامت الرشيكة ةداخل حرك ال شخاص ونشكر أ يضا

آرنوت، أ بتل،  سيس يل جوملي،  ستيفاين يفيد فيرش، جيف فرانلكني،اميري، داإ اكستيالنوس، غابرييل خافيري ابساكل ابوترش، لودفيج أ

، تش يارا يرياك كونت اإ كام نشكر  ، ومجيعهم من الاحتاد ادلويل.أ ندراي روزا، روزمريي نورثمارتني كرومتاير،  وغلو،أ   نسي ينور اكدأ  

هيداجات،  و راية؛ انيال ملمن احلكومة  نويليغ لوس  أ ورسول  ؛ واملفوضية ال وروبية للمساعدة الإنسانية وامحلاية املدنيةميلوتيش من 

 ؛ال محر  اللجنة ادلولية للصليبن من  غدو مريايم ب؛ و  ملانية للتعاون ادلويلمن امجلعية ال    رينج، جوليان توست ماتهياس  شري،  فريديغوند ما

آان فيلال  ال مم من مكتب  كيولزتو ة؛ وسار ال مم املتحدة للساكن من صندوق يزابيل اثفيلينيو اإ  من الصليب ال محر الفلبيين؛ماركينا و أ

 دمات املشاريع.املتحدة خل

جناز هذا املرشوعمن أ جل اذلي قدمه  ن يشكر وينوه ابدلمع املايلادلويل أ   الاحتاديود كام  الصليب ال محر ال سرتايل ووزارة  لك من اإ

ال محر الهولندي والصليب ال محر  والصليب للتعاون الاقتصادي والتمنية ارة أ ملانيا الاحتادية ووز  ةسرتالياخلارجية والتجارة ال  الشؤون 

 الرنوجيي ووزارة اخلارجية الرنوجيية.

ىل أ ولئك اذلين سامهوا ف التقرير التوليفي العاملي  ويرجع الفضل أ يضا   ليه هذه اإ ، اذلي تستند مواهجهتاهب للكوارث و أ  القانون والتحول اإ

 التقرير.فراد ف ذكل هؤلء ال  لك التقدير ل ونقدم القامئة املرجعية. 
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 العرب ومقابلها ختصارات ابلإجنلزيية الا
Asian Development Bank ADB  س يويمرصف التمنية الآ 

Caribbean Disaster and Emergency 

Management Agency 

CDEMA الكوارث والطوارئ ةدار لإ  ةالواكةل الاكريبي 

Civil Society Organisation CSO جممتع مدين ةمنظم 

Disaster Law Programme DLP برانمج قانون الكوارث 

Disaster preparedness and response DPR مواهجهتاهب للكوارث و أ  الت 

Disaster risk management DRM  خماطر الكوارث ةدار اإ 

Disaster risk reduction DRR احلد من خماطر الكوارث 

Early warning system EWS نذار مبكر  نظام اإ

Forecast-based action FbA التنبؤعىل  القامئ عملال 

Forecast-based finance  FbF التنبؤعىل  المتويل القامئ 

Deutsche Gesellschaft für Internationale 

Zusammenarbeit 

GIZ للتعاون ادلويلل ملانية امجلعية ا 

Housing, land and property rights HLP حقوق السكن وال رض وامللكية 

Inter-Agency Standing Committee IASC اللجنة ادلامئة املشرتكة بني الواكلت 

International Committee of the Red Cross ICRC اللجنة ادلولية للصليب ال محر 

International Disaster Response Law IDRL  لكوارثملواهجة االقانون ادلويل 

International Federation of Red Cross and 

Red Crescent Societies 

IFRC  الاحتاد ادلويل مجلعيات الصليب ال محر والهالل

 ال محر

International Standards Organisation ISO  معايريادلولية لل  ةنظمامل 

Munich Climate Insurance Initiative MCII  املناخ ضد أ رضار منيأ  ميونيخ للتمبادرة 

Menstural hygiene management MHM  أ ثناء فرتة الطمث النظافة الصحية ةدار اإ 

Mental health and psychosocial support MHPSS  الاجامتعي الصحة العقلية وادلمع النفس 

Sexual and gender-based violence SGBV  القامئ عىل النوع الاجامتعيوالعنف العنف اجلنس 

State of Disaster SoD الكوارث حاةل 

State of Emergency SoE الطوارئ حاةل 
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Unmanned Aircraft Systems UAS  غري املأ هوةلالطائرات نُظم 

Unaccompanied and separated children UASC عن ذوهيم ال طفال غري املصحوبني واملنفصلون 

Unmanned Aerial Vehicle UAV  غري مأ هوةلمركبه جوية 

United Nations Development Program UNDP برانمج ال مم املتحدة الإمنايئ 

United Nations Population Fund UNFPA صندوق ال مم املتحدة للساكن 

United Nations Office for Project 

Services 

UNOPS  املتحدة خلدمات املشاريعمكتب ال مم 

United Nations University - Insititute of 

Environment and Human Security 

UNU-

EHS 
 للبيئة وال من البرشي ال مم املتحدة ةجامعمعهد 

United States US الولايت املتحدة ال مريكية 

Value Added Tax VAT رضيبة القمية املضافة 

World Bank WB ادلويل البنك 

World Health Organisation  WHO منظمه الصحة العاملية 
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 املصطلحات 
ىل ال شخاص اذلين تقل أ عامرمه عن مصطلح يشري  ، ال طفال ( ةواحد ة. وتشمل هذه الفئة الرضع )ال طفال حىت سن س نس نة 18اإ

 1(.ةس ن 18و س نوات 10واملراهقني )ال شخاص اذلين ترتاوح أ عامرمه بني 

ىل مصطلح يشري  ،حامية الطفل حامية ’مصطلح وابلتايل، فاإن  2‘.منع الإيذاء والإهامل والاس تغالل والعنف ضد ال طفال والتصدي هل’اإ

ىل حامية مجيع حقوق الطفل،  ‘الطفل منا ل يشري اإ ىل مجموعه فرعي يشري بدل  واإ  3من هذه احلقوق. ةمن ذكل اإ

ىل يشري مصطلح  ،الاكرثة  حداث خطرة تتفاعل مع ظروف وقوع أ  ي نطاق بسبب أ  عىل  أ و اجملمتعاحمليل ختالل خطري ف أ داء اجملمتع ا’اإ

ىل واحدعىل مواهجهتا والقدرة والتأ ثر هبا للظواهر التعرض البرشية أ و املادية أ و  التالية: من اخلسائر والتأ ثريات أ و أ كرث ة، مما يؤدي اإ

 4.‘البيئية وأ  الاقتصادية 

ىل’ ، للكوارث هب أ  الت  واجملمتعات احمللية  والتعافلس تجابة املعنية ابنظامت امل احلكومات و  طورهتااملعارف والقدرات الت مصطلح يشري اإ

آ والتعاف من ومواهجهتا بفعالية احملمتةل أ و الوش يكة أ و احلالية كوارث ابلفراد للتنبؤ وال    5.ها‘اثر أ

أ و  توعية مصطلح جامع ل ي مرافق أ و خدمات أ و معليات أ و توزيعات أ و موارد أ و تدريب أ و ،6مواهجهتا هب للكوارث و أ  الت ة أ نشط 

م معلومات  ىلاملعتادة للتأ هب للكوارث ومواهجهتا‘  ةنشطال  . ويشري مصطلح "مواهجهتاللكوارث و/أ و  أ هب لغرض التيُضطلع هبا أ و تُقدَّ  اإ

ُ  ةنشطال    .التاسعالفصل ترد مناقش هتا ف  الت  الضعيفةالفئات  منلعموم الناس وليس حتديدا  من أ جل واحدة أ و أ كرث مة صمَّ امل

ة التأ هب للكوارث أ نشطتوفري صطلح جامع مجليع اجلهات الفاعةل املشاركة ف ، ممواهجهتاهب للكوارث و أ  اجلهات الفاعةل ف جمال الت

 جمال وادلولية. وتشمل اجلهات الفاعةل ف ةجنبيمبا ف ذكل اجلهات الفاعةل احلكومية وغري احلكومية واجلهات الفاعةل احمللية وال  ومواهجهتا، 

الكوارث والواكلت القطاعية )مثل الصحة والإساكن(   ةدار سبيل املثال ل احلرص( املؤسسات احلكومية لإ عىل  )  مواهجهتاهب للكوارث و أ  الت

  (،امجلعيات الوطنيةالهالل ال محر )للصليب ال محر و الوطنية ، وامجلعيات املدين واجليش والرشطة وكياانت ال مم املتحدة ومنظامت اجملمتع

 .ةجنبياحلكومية ال   والهيئاتأ و البحثية  ةاكدميياملؤسسات ال  و  القطاع اخلاص هيئاتو 

ىل  مصطلح يشري  ،مواهجة الكوارث نقاذ ال رواح واحلد فور وقوعها  أ و خاللها أ و    ةمبارش املتخذة قبل وقوع الاكرثة  الإجراءات  ’  اإ من أ جل اإ

آاثر   7.‘للساكن املترضرين ةساس يالاحتياجات املعيش ية ال   ةالصحية وضامن السالمة العامة وتلبي هامن أ

ىل مساعد ةجامع ل ي أ نشطمصطلح  ، ف جمال مأ وى الطوارئ املساعدة  آمن  ىو أ  معىل  احلصولعىل  املترضرين من الكوارث ةتريم اإ أ

كام لإصالح أ و التعمري.  من أ جل معليات اين  فات واملواد وادلمع الو د. ويشمل ذكل توفري املنح النقدية وال  ةوكرمي ف أ عقاب الاكرثة مبارش 

ىل   املضيفة. رسوبرامج ال   الإجيار تسديد نفقات عىل جالء واملساعدةمراكز الإ يشمل الوصول اإ

ىل أ ماكن أ كرث أ ماان   الناس وال صول مؤقتا  نقل هو ، الإجالء حاميهتم. وتشري ، وذكل بغرض هأ و بعدخالهل أ و وقوع حدث خطر قبل  اإ

ىل الرتتيبات خطط الإ  ىل أ ماكن أ كرث أ ماان   ةمؤقت ةللمتكني من نقل ال شخاص وال صول بصف مس بقا  املوضوعة جالء اإ قبل وقوع حدث   اإ

جالؤمه اذلين لعودة  جالء خططا  خطر أ و خالهل أ و بعده. وقد تشمل خطط الإ  يواؤمهوخيارات جرى اإ  8.اإ

ىل  استنادا  اذلي ميكن الاضطالع به  بكرمن أ جل العمل امل المتويل الإنساين عىل  ن من احلصولمك   هنج يُ  ،التنبؤ عىل  المتويل القامئ  اإ

ىل جانب حتليل اخملاطر،  هو من ذكل . والهدف القصوىحداث املناخية لل   هب أ  لتوذكل من أ جل امعلومات التنبؤ ابل رصاد اجلوية اإ

آاثرهااستباق الكوارث   9.الت تسفر عهنا ن أ مكن، واحلد من املعاانة واخلسائر البرشيةاإ ، ودرء أ
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صاابت أ و غريها من الآاثر أ و خسائر ف ال رواح ف وقوع سبب يت قد ظرف نشاط برشي أ و أ و مادة أ و  ةخطري  ةظاهر  ،ال خطار اإ

ىل ف صنَّ يُ و  بييئ.رضر اضطراب اجامتعي واقتصادي أ و أ و واخلدمات املعيشة س بل أ و فقدان تلف املمتلاكت أ و الصحية  ظواهر ذكل اإ

 10صنع الإنسان.من غري تكنولوجية أ خطار و  ،صنع الإنسانمن كنولوجية أ خطار ت و  ،جويةوجيوفزيايئية و مناخية وبيولوجية أ خطار 

ىل أ ماكن جديد  اأ و يفرون مهن دايرمه  ال شخاص اذلين يغادرون  ’  به  قصدمصطلح يُ   ،ن و املهاجر  اخلارج، وذكل في، عادة ما تكون  ةلذلهاب اإ

آ عن فرص أ و حبثا   عىل ال حيان  ال مر ينطوي ف معظمبيد أ ن ن تكون الهجرة طوعية أ و غري طوعية، أ  وميكن  .أ كرث أ منا  أ فضل و فاق أ

واملهاجرين عدميي اجلنس ية،  ،( العامل املهاجرينسبيل املثال ل احلرصعىل ويشمل هذا التعريف ) 11‘.من اخليارات والقيود ةمجموع

 ةهنم يشلكون فئة خاصأ  الرمغ من عىل يشمل الالجئني وطاليب اللجوء  ني، كامالسلطات العامة غري نظامي تعتربمهاذلين واملهاجرين 

 12مبوجب القانون ادلويل.

عاقات بدنيمه  ،ةعاق ال شخاص ذوو الإ  بفعل احلواجز  ؤدي،قد تطويةل ال جل  ةأ و حس ي ةأ و ذهني ةأ و عقلي ةأ ولئك اذلين يعانون من اإ

ىلاخملتلفة  13قدم املساواة مع الآخرين.عىل  ف اجملمتعاةل مشاركهتم الاكمةل والفعَّ عرقةل  ، اإ

عادة التوطني   ط اإ توطنون ، وي دايرمهعدون عن  بأ شخاص أ و مجموعات من ال شخاص أ و يُ مبقتضاها  قل  نلها، يُ   خمطط  ةلي مع يه  ، ا له  املُخطَّ

عادة التوطني ة بناء حياهتم. وجتري معلي ةعادالظروف املواتية لإ تُوفَّر هلم فيه  ف ماكن جديد طاإ ادلوةل داخل  ةحتت سلط اله املُخطَّ

آ  البييئ، مبا ف ذكل حامية الناس من اخملاطر املتصةل ابلكوارث والتغري  تُنفَّذ بغرض احلدود الوطنية، و   14 املناخ.اثر تغري  أ

ىل  مصطلح يشري    ، امحلاية  ىل احلصول  ةنشطيع ال  ’مج اإ القانونية ذات   صكوكلنص وروح ال  الاحرتام الاكمل حلقوق الفرد وفقا  عىل    الرامية اإ

 15.‘القانون ادلويل لالجئنيو الإنساين، ادلويل ي القانون ادلويل حلقوق الإنسان، والقانون أ  الصةل )

ىل  ةشار لالإ الهالل ال محر و الصليب ال محر  ةحرك مصطلح مركب يس تخدم داخل  ،الاجامتعي  نوعال عىل  القامئ اجلنس والعنف العنف  اإ

ريفني املرجعية التع هذه القامئةوتعمتد    16.الاجامتعينوع  ال عىل    العنف القامئ  ‘2’العنف اجلنس؛   ‘1’متداخلتني:    امظاهرتني مامتيزتني ولكهن 

 :17لهالل ال محرالصليب ال محر وا ةحركف التاليني املأ خوذ هبام  نيالعملي

ىل ’ ، العنف اجلنس  أ و القوة ابس تخدام الهتديد أ و ابلقوة خشص أ ي ضد تُرتكب  جنس ية طبيعة ذات أ عاملمصطلح يشري اإ

 التعسف أ و النفس  القمع أ و الاحتجاز أ و القهر أ و العنف من اخلوف مثل ظروف عن انجام   اهر الإك يكون أ ن وميكن اه.ر الإك

ك أ و ابس تخداهما الهتديد أ و القوة اس تخدام يكون أ ن أ يضا   وميكن السلطة. اس تعامل ف آخر. خشص ضد موهجا   اهر الإ  ويش متل أ

بداء عن  الشخص  جعز أ و  قرسية  بيئة ابس تغالل  ترتكب  الت اجلنس ية  الطبيعة  ذات  ال فعال  عىل  أ يضا    اجلنس   العنف  موافقة  اإ

 ابلقوة فهيا للمشاركة الشخص يُضطر الت  اجلنس ية الطبيعة ذات ال فعال ذكل، عىل عالوة اجلنس، العنف ويشمل حقيقية.

بداء عن الشخص جعز أ و قرسية بيئة ابس تغالل أ و  غريه،  أ و نفسه ضد اه،ر الإك أ و القوة ابس تخدام الهتديد أ و  حقيقية. موافقة اإ

 التعقمي أ و القرسي امحلل أ و البغاء عىل اهر الإك أ و اجلنس الاس تعباد أ و الاغتصاب مثل أ فعال   اجلنس  العنف ويشمل

 18‘.القرسي

ىل شري مصطلح ي  ،الاجامتعينوع ال عىل  العنف القامئ   معاانة أ و أ ذى عليه، يرتتب  أ ن يرحج أ و عليه، يرتتب  ضار فعل أ ي’اإ

 النوع  عىل  القامئ  العنف  وينجم  الاجامتعي.  نوعهم  أ ساس  عىل  فىت   أ و  فتاة  أ و  رجل  أ و  أ ةر ابم  تلحق  نفس ية  أ و  جنس ية  أ و  جسدية

 عىل الاجامتعي، النوع عىل القامئ العنف ويشمل السلطة. اس تعامل ف والتعسف اجلنسني بني املساواة عدم عن الاجامتعي

ك  املبكر،  أ و  القرسي  والزواج  والإجتار،  املزنيل،  والعنف  اجلنس،  العنف  احلرص،  ل  املثال  سبيل  والاس تغالل  البغاء،  عىل  اهر والإ

 19.‘اجلنس والاعتداء اجلنس 
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ىلمصطلح يشري  ،ال قليات اجلنس ية واجلنسانية  واخلصائص  اجلنسانيةالتعبريات /والهوايتيول اجلنس ية امل من ذوي خمتلف ال شخاص  اإ

 20اجلنس ية.

ال طفال   ‘2’ال طفال غري املصحوبني؛   ‘1’مصطلح مركب يشمل مجموعتني من ال طفال:    ،ال طفال غري املصحوبني واملنفصلون عن ذوهيم 

 املنفصلني عن ذوهيم.

 مرعايهت   عن  خشص ابلغ مسؤولوجد  ول ي ،مه ال طفال اذلين انفصلوا عن الوادلين وال قارب الآخرين  ،ال طفال غري املصحوبني 

 21.مبوجب القانون أ و العرف

من الناحية هتم رعايالسابق عن ال ول املسؤول  مه أ طفال منفصلون عن الك الوادلين أ و عن ،املنفصلون عن ذوهيم ل ال طفا 

آخرين. وذلكل ميكن عابلرضورة  وا منفصلنيليس مالقانونية أ و العرفية، ولكهن   عن ذوهيمال طفال املنفصلون يكون ن أ  ن أ قارب أ

آخرون من ال  ابلغون  فراد  أ  مصحوبني ب  .ةرس أ

وال طفال، ل س امي ال طفال غري املصحوبني  اتيساء والفت الن غري متاكئف:  بشلكابلكوارث ثر الفئات التالية أ  قد تت ،الضعيفةالفئات 

مجموعات و ن؛ ووالالجئ النازحوناملهاجرون و و ؛ ةعاقالإ  ي؛ وال شخاص ذو واملس نون عن ذوهيم؛ واملراهقون والش باب؛ نيواملنفصل

جامل ، ؛ وال قليات اجلنس ية واجلنسانية. رقيةثنية والعل قليات الإ وا؛ ةال صليشعوب ال  ىل هذه اجملموعات جممتعيُ واإ الفئات مبصطلح ’ ةشار اإ

‘ أ و للخطر ةمعرض’أ و ة‘ احتياجات حمدد’فئات ذات ا هنأ  نه قد يكون من ال دق، حسب الظروف، وصفها بأ  الرمغ من عىل  ،‘الضعيفة

 .‘مس تضعفة’
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 ومواهجهتا القانون والتأ هب للكوارث حول مرجعية  قامئة 
 

طارا   قوانني بدلمك وفرهل ت -1  ؟ومواهجهتاللكوارث  للتأ هب  اي  قو مؤسس يا   اإ

 خماطر الكوارث؟ متويلل  فعَّاةلتنفيذ اسرتاتيجية  هل تدمع قوانني بدلمك -2

 ؟والمترينات التعلميو  تدريب خالل ال  من وعيةلتاللطوارئ و  لإعداد خططوموارد واحضة  تفويضات قوانني بدلمك وفرهل ت -3

الال الإنذار املبكر والعمل املبكر س بل قوانني بدلمك يرسهل ت  -4 آاثر الكوارث؟للحد  نيفعَّ  من أ

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

 ؟ومواهجهتاللتأ هب للكوارث  املناس بةالقانونية  صكوكال بدلمكهل توفر قوانني  -6

طار  بدلمكحتدد قوانني هل  -7 عادة التوطنيو الزنوح  عاجلة مسأ ةلمل شامال   ا  اإ ط اإ  ابلكوارث؟ رتبطفامي ي اله املُخطَّ

بشأ ن املساعدة ف جمال املأ وى مضن س ياق الت تنشأ  الشائعة الالزمة للتصدي للمشالك تدابري ال  قوانني بدلمك تضمنهل ت  -8

 ؟السكن وال رض وامللكيةحقوق 

دراج الفئات الضعيفة التدابري الالزمة قوانني بدلمك تتضمنهل  -9  ؟ومواهجهتاف أ نشطة التأ هب للكوارث  وحاميهتا لضامن اإ

 ؟ومواهجهتاالتأ هب للكوارث  معليات والفساد ف غشنع المل لتعزيز اجلودة واملساءةل و  التدابري الالزمة قوانني بدلمك تضمنهل ت  -10
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 مقدمة
نسانيةخسائر و   تسبب الكوارث  جيوفزيايئيةاكرثة   315  قاعدة البياانت ادلولية للكوارثف    ت ل ، ُس  وحده  2018في عام  ف.  ابلغة  معاانة اإ

خسائر  حدوث وتس ببت فمليون خشص ف مجيع أ حناء العامل  68.5وترضر أ كرث من  أ شخاص 11 804وفاة  أ سفرت عن مناخيةو 

 لتأ هب للكوارثحمللية ل ا التحسن املس متر اذلي شهدته النظمعىل الرمغ من و  22.أ مرييك مليار دولر 131.7 قميهتا اقتصادية بلغت 

دارة الآاثر البرشية والاقتصادية للكوارثال تزال البدلان تواجه العديد من التحدف ،كثريةعىل مدى عقود  ومواهجهتا ويه  ،ايت ف اإ

 . املناختغري  تأ ثري  بسبب أ ن تتفامق  يُرحجظاهرة 

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

وقد ُأقر  . واهجهتامل الالزمة القدرات الوطنية رثةيتجاوز جحم الاك حيمن تيسري املساعدة ادلولية  فضال  عن ،ومواهجهتاالكوارث والتأ هب لها 

نداي للحد من خماطر الكوارث ثلم  ،ف الصكوك ادلولية الرئيس ية ذكل طار س   طار  ) 2030-2015خالل الفرتة  اإ نداياإ  .(س  

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

ملام  هامةال  زاةلملعايري وال طر القانونية ادلولية وحتسني الترشيعات احمللية و اب متخذي القراراتلتعزيز اإ  تعرتض قداحلواجز القانونية الت  اإ

دارة الكوارث س بل  :وال دوات ما ييل بادئ التوجهييةومن بني أ مه هذه امل . فعَّالبشلك  احلد من اخملاطر واإ

رشادات تسهيل وتنظمي  • غاثة لاملساعدات ادلولية اإ يل الإ رشادات  ) عىل الصعيد احمليلف حالت الكوارث والانتعاش ال وَّ اإ

 ( القانون ادلويل ملواهجة الكوارث

غاثة لاملساعدات ادلولية بتسهيل وتنظمي القانون المنوذيج املتعلق  • يل الإ عداده ) ف حالت الكوارثوالانتعاش ال وَّ جرى اإ

 املرسوم المنوذيج حلالت الطوارئو  (املتحدة لتنس يق الشؤون الإنسانيةالاحتاد الربملاين ادلويل ومكتب ال مم ابلشرتاك مع 

عداده ابلشرتاك مع مكتب ال مم املتحدة لتنس يق الشؤون الإنسانية)  (جرى اإ

يل املسوتنظمي  حول تسهيلالقامئة املرجعية  • غاثة والانتعاش ال وَّ القانون ادلويل  قامئة ) ف حالت الكوارثاعدات ادلولية لالإ

 (املرجعية ملواهجة الكوارث

مع شرتاك ُأعد الكهام ابل) دليل القانون واحلد من خماطر الكوارثو  من خماطر الكوارث حول القانون واحلدالقامئة املرجعية  •

 .(برانمج ال مم املتحدة الإمنايئ

ف تنفيذ هذا   الاحتاد ادلويلرشع    ، (امجلعيات الوطنيةطلبات عديدة من امجلعيات الوطنية للصليب ال محر والهالل ال محر )  وعقب ورود

احلكومات  ساندةمل  للتأ هب للكوارث ومواهجهتا(قامئة مرجعية )  ومواهجهتاالقانون والتأ هب للكوارث  حوللوضع قامئة مرجعية املرشوع 

ويه قوانني مل  ،ومواهجهتالكوارث املتعلقة ابلتأ هب لقوانني التعزيز ن أ جل م ين فالدلمع ابوامجلعيات الوطنية وال طراف املعنية ال خرى 

جراء حبوث خبصوص .ال دوات السابقة تتناولها  .مل يُدرج ف هذا التقريرفذلا ، ف املس تقبلالتعاف موضوع  ويراد اإ

 املفصلال ساس القانوين   يوفر  (التقرير التوليفي)  ومواهجهتاالقانون والتأ هب للكوارث    حولعاملي    وليفيتقرير تب   القامئة املرجعية هذه وتُدمع  

 ابلإسهامني احملددين التاليني: ويسرتشد التقرير التوليفي. ال س ئةل الت تتضمهنا القامئة املرجعيةلية تشلك أ ساس مع أ مثةل يقدم و 

 ،ومواهجهتاالتأ هب للكوارث  مسأ ةل ل يتجزأ  من ا  جزء شلكت  اضيعمو عرشة املؤلفات املتعلقة ب  اس تعراض: املؤلفات اس تعراض  •

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

  ؛املوجودة التوصياتو واملبادئ التوجهيية واملعايري  ،والتقارير ودراسات احلاةل

جراء اس تعراضات مكتبية: الاس تعراضات املكتبية • عينة تشمل  ف ومواهجهتاللقوانني احمللية ذات الصةل ابلتأ هب للكوارث  اإ

 خماطر الكوارث ومس توايت التمنية البرشية.من واسعة من املناطق اجلغرافية و  طائفةتعكس الت  23انبدلمن ال  20

https://www.ifrc.org/ar/what-we-do/disaster-law/about-disaster-law/international-disaster-response-laws-rules-and-principles/idrl-guidelines/
https://www.ifrc.org/ar/what-we-do/disaster-law/about-disaster-law/international-disaster-response-laws-rules-and-principles/-------/
https://media.ifrc.org/ifrc/document/model-emergency-decree-facilitation-regulation-international-disaster-relief-initial-recovery-assistance/
https://media.ifrc.org/ifrc/document/checklist-facilitation-regulation-international-disaster-relief-initial-recovery-assistance/
https://www.ifrc.org/Global/Publications/IDRL/Publications/The%20Checklist%20on%20law%20and%20DRR%20Oct2015%20EN%20v4.pdf
https://www.ifrc.org/Global/Photos/Secretariat/201511/Handbook%20on%20law%20and%20DRR%20LR.pdf
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 .www.ifrc.org/dl قانون الكوارثربانمج ل الش بيك وقعاملعىل  واس تعراض املؤلفات التقرير التوليفيقريبا   وس ُينرش

  

http://www.ifrc.org/dl


13 
 

 الغرض من القامئة املرجعية 

أ ن يوىص بعرشة أ س ئةل رئيس ية  مرتبة حسب ال ولوايت وتتضمنقامئة  ومواهجهتاالقانون والتأ هب للكوارث  حولرجعية املقامئة ال قدمت

أ فضل  القوانني الت وضعوها توفر أ ن بغية ضامن ،مثل امجلعيات الوطنية ،واجلهات الت تدمعهمن و املنفذ نووظفن واملوعاملرش  ينظر فهيا 

دارة خماطر الكوارث اخملصصة تغل  ويه. جمال التأ هب للكوارث ومواهجهتاف  ممكن دمع القوانني  تغطي أ يضا  بل  ،حفسب طي قوانني اإ

دارة الوظائف ال ساس ية مف    ت تكتس أ مهية ابلغةواللواحئ القطاعية ال خرى ال خمتلف مس توايت   نطاقعىل  الرتتيبات املؤسس ية    ن قبيلاإ

دارة املوارد احلكومة، والشؤون  .القانونية وامحلاية والتسهيالت ،املالية واإ

ىل حتقيق ما ييل: ،عىل وجه التحديد ،هذه القامئة املرجعيةهتدف و   اإ

ضفاء • عىل و   ومواهجهتاللكوارث    أ نشطة التأ هب   توقيت حسن  ف  الترشيعية الرئيس ية الت تؤثر    سائلعدد من امل   عىلوضوح  ال  اإ

 ؛هذه ال نشطةفعالية 

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

 ؛ومواهجهتا

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

نداي  .س  

دراك و  ف هيلك ال طر القانونية والس ياس ية بني خمتلف  تباينات كثرية قامئةهناك أ ن هذه القامئة املرجعية ليست حرصية، وأ ن من املهم اإ

لزاميةليست القامئة املرجعية هذه كام أ ن البدلان،  بعض القضااي طبيعة التعديالت أ و الإصالحات املطلوبة ولكهنا تربز ب   يتعلقفامي  اإ

 عني معاجلهتا. تي الترشيعية الت 

ىل اإ ن ما ينبغي أ  وتوصيات بش أ س ئةلمن القامئة املرجعية ما تتضمنه ن اإ وجه اخلصوص، ف وعىل دراجه ف "القانون" ل تشري ابلرضورة اإ

ىل قانون  عىل الصعيد سيشمل ذكل ف كثري من ال حيان الترشيعات و كلك(. اخملتص ي الإطار القانوين أ  طبق )ي ترشيع مُ أ  واحد، بل اإ

دون عىل هذا املس توى  جيوز أ ن تقترصالاحتادية، حيث ادلول الولايت أ و املقاطعات(، ل س امي ف عىل صعيد  أ ي) دون الوطين 

ىل ذكل، ورهنا   ةضاف. وابلإ مواهجهتاهب للكوارث و أ  ذات الصةل ابلت ةالسلطات الهامالوطين  قد فالقانونية،  عرافابلس ياق القطري وال   اإ

محلت من القانون. وقد  مبوضوع معني ف الس ياسات أ و الإجراءات أ و اخلطط بدل   دراج بعض التوصيات املتعلقةاإ يكون من ال نسب 

، يةات الس ياس  و دمن ال   لل دوات القانونية بدل   تكون أ كرث حتديدا  يغلب أ ن  بعض الاقرتاحات حول اجملالت الت ال س ئةل الواردة أ دانه 

 ولكن ينبغي التحقق مهنا ف ضوء الس ياق الوطين.

شري ، ويه ت س تعراضمن معلية الا ا  القطاعية ال وسع الت ينبغي اعتبارها جزء صكوكاقرتاحات بشأ ن الكام تقدم هذه القامئة املرجعية 

ىل   .ةات ومراجع مفيدو وأ د ةضافياإ ذات الصةل من التقرير التوليفي حيث تقدم توصيات ال قسام اإ

 وتوقيت هذا الاس تخدام   القامئة املرجعية   كيفية اس تخدام 

ف جمال ذات صةل جبميع اجلهات الفاعةل  اعتبارات وتوصيات حول القانون والتأ هب للكوارث ومواهجهتاتتضمن هذه القامئة املرجعية 

  ، عىل النحو التايل:بطرق عدة اميكن اس تخداهم التأ هب للكوارث ومواهجهتا

   وتعزيز القوانني والس ياسات واخلطط والإجراءات الوطنية   لس تعراض  وال فراد واملنظامت ادلامعني  السلطات الوطنيةمن قبل

  عىل املس توى احمليل. ومواهجهتاابلتأ هب للكوارث  الت تتعلقذات الصةل 

 طار   ا.القانونية الت قد تواهجه لعقباتابعمليات ال  لإعالمأ و  ،احملااكة متارينأ و  ،التخطيط للتأ هب  ف اإ
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  احلكومات أ و السلطات احمللية أ و امجلعيات  طرفسواء من  ،لتوجيه املناقشات واملشاورات ف هذا اجملال قامئ بذاتهنتج ك

  .الوطنية أ و اجلهات الفاعةل احمللية وادلولية

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

 

 

 

 

طاره ادلس توري  بدللس ياق لك  ا  وفق ومواهجهتاحول القانون والتأ هب للكوارث  القامئة املرجعيةمهنجية اس تخدام  تكييف وينبغي واإ

ماكنية رشوع فرد واحدعىل الرمغ من و واحتياجاته.  الواردة ف القامئة س ئةل ال  فاإن الإجابة الشامةل عن  ،أ و مؤسسة واحدة ف العملية اإ

مثل  ،قامئةقد ختتار الآليات ال ،احلالتف بعض و. اجلهات املعنيةومعلية استشارية تضم مجموعة من  مس تفيضا  تتطلب حتليال   املرجعية

جراء هذه الا ،املنصات الوطنية لإدارة الكوارث أ و احلد من اخملاطر أ و تغري املناخ ابملشاركة ف  خملتلف ال عضاءمما يسمح  ،س تعراضاإ

دراج  والربامج    وأ فرقة املشاريعاللجان    أ يضا    قد ختتارو ث والتحليل.  و البح القامئة املرجعية ف اس تخدام  املوهجة للتأ هب للكوارث ومواهجهتا اإ

 .أ نشطهتا

  

ىل  ذا اكنت هناك حاجة اإ ما اإ

 أ و تنقيحها  الترشيعات صياغة 

ذا اكنت هناك  ىل ما اإ حاجة اإ

نرش أ و   املزيد من الرتكزي عىل

 الترشيعات القامئة  تنفيذ 

مواطن القوة والثغرات القامئة  

 ف الإطار القانوين
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 القامئة املرجعيةأ س ئةل  عنكيفية الإجابة 
جراء حتليل شامل هباسيسرتشد من عرشة أ س ئةل عامة  حول القانون والتأ هب للكوارث ومواهجهتا تتأ لف القامئة املرجعية طار  ف اإ لالإ

ىل لل ساس املنطقي عرضا  موجزا  لك قسم  ويقدم. من البدلان ف جمال التأ هب للكوارث ومواهجهتاالقانوين لبدل  قامئة من  ابلإضافة اإ

دراهجا ف معلية الامن أ جل قامئة من القوانني والس ياسات القطاعية املمكنة الفرعية و الإرشادية ال س ئةل   .س تعراضاإ

جراءالفرعية، يويص سؤال من هذه ال س ئةل وللك   :اخلطوات التايليث الثالتحليل ال  ابإ

 

الاختالفات عىل الصعيدين ، مبا ف ذكل ف ضوء الس ياق احمليل لك مسأ ةلنتاجئ ف  النظرسيتعني  ،للك سؤال عامحتديد التقيمي ال وبغية

ىلميكن و . الوطين واحمليل دت عن طريقالت  اخلاصة الاحتياجات والثغرات الإشارة اإ  .مواصةل النظر فهيامن أ جل  ملسائلتقيمي ا ُحد 

  

ال حاكم ذات الصةلتنفذهل
ياسة سواء ف القانون أ و ف الس  )

 املامرسة فتنفيذا  اكفيا  ( العامة
؟العملية

ذا مل يكن ال مر كذكل ، فهل اإ
ياسة س  )وثيقة غري قانونية هناك 

سبيل خطة عىل/اسرتاتيجية/عامة
هذا املوضوعتتناول ( املثال

حاكم بشلك جيد حبيث تكون ال  
القانونية غري رضورية؟

ات القوانني ذهل تتناول أ حاكم 
هذه املسأ ةل عىل حنو  الصةل

؟اكف  
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جراءات املتابعة  اإ
طار قانوين ف  س يكون حول القامئة املرجعية سيساعد اس تخدام و . جمال التأ هب للكوارث ومواهجهتا مواطن قوة ونقاط ضعفللك اإ

وحتديد اجملالت الت حتتاج فهيا القوانني  اقوانيهن اس تعراضواملنظامت ال خرى عىل  نيعاملرش   مواهجهتاوالتأ هب للكوارث و  القانون

ىل   .ترشيعات جديدةن س  ب  الت يتعني فهيا سد الثغراتديث أ و حتوالس ياسات اإ

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

 جراء املزيد من   من جمالت القانون جمالف معينة أ و مسائل ث ف و البح اإ

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

  دخال ضامن أ و ل ث ومواهجهتااملسائل املتعلقة ابلتأ هب للكوار لتحسني معاجلة  قامئةتعديالت عىل القوانني والس ياسات الاإ

 القوانني والس ياسات خمتلف الاتساق بني

 اتفجو جفوة من القوانني وس ياسات جديدة لسد أ ي  وضع  

ن   ملا ييل: فعَّالعىل ضامن التنفيذ ال ا يساعدممورصده  وضعهاملقرتحة ل هنجعدد من الفهناك  ،ترشيع جديدوعندما يلزم س 

   رشاك ذات   ومس توايت احلكومة مجليع الوزارات  فعَّاةلمبا ف ذكل املشاركة ال  ،ف معلية التمنية  املعنيةاجلهات  واسعة من    طائفةاإ

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

 .النساء والش باب وال شخاص ذوي الإعاقة والفئات الضعيفة

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

 لتنفيذاملتعلقة ابجنازات الإ تحدايت و ال رصد وتقيمي التقدم احملرز لتوثيق  جمال ف 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، 

 .وتنظمي املناس باتومنتجات التصالت  الإحاطات الإعالمية املفتوحةمثل 
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 أ س ئةل القامئة املرجعية 

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

 

طار مؤسس قوي ومواهجهتالكوارث ا مجليع أ خطار فعَّالال يقتيض التأ هب  ىل ينبغي أ ن و . وجود اإ لتأ هب تعىن ابلك مؤسسة تُس ند اإ

هذه ال دوار واملسؤوليات بتكل الت  الت تضطلع هبا والس بل الت ترتبط هبا سؤولياتامل دوار و ال  بوضوح  هممة تبني ومواهجهتا للكوارث

ذا اكنت و املؤسسات ال خرى.  تضطلع هبا أ ن  نبغيفي  ،عىل املس توى دون الوطين  ومواهجهتا قامئةلتأ هب للكوارث اب املعنية ؤسساتاملاإ

املس توايت   ن القانون اذلي يدد ال طر ذات الصةل قد يكون عىل اإ ه، فكر أ عالوكام ذُ   ل داء همامهتا.وموارد اكفية    صالحياتمينحها القانون  

 نظام ادلس توري والتقاليد اخلاصة بلك بدل.ال مبا يناسب الوطنية أ و دون الوطنية، أ و لكهيام، 

مشاركة مجيع  هل تيسري. وينبغي ومواهجهتالتأ هب للكوارث ف ااحلكومة كلك اجملمتع و يرشك اكمل أ فراد  هنجا  يعكس القانون  وينبغي أ ن

لصحة اباخملتصة  سلطاتال مبا ف ذكل الواكلت القطاعية )مثل  ،احلكومية ذات الصةل عىل مجيع مس توايت احلكومةالفاعةل اجلهات 

ل رصاد اجلوية ومؤسسات املعنية ابؤسسات املوالرشطة و وواكلت امحلاية املدنية  قوات املسلحة( والوالهجرة والزراعة والتمنية ساكنوالإ 

 فهيامبا  ،مشاركة مجيع اجلهات الفاعةل غري احلكومية ذات الصةل للقانون تيسريينبغي  ،حقوق الإنسان وأ مناء املظامل. وعالوة عىل ذكل

 ممثيل س امي لو ،مؤسسات البحوثواملؤسسات ال اكدميية و الإعالم أ وساط منظامت اجملمتع املدين وامجلعيات الوطنية والقطاع اخلاص و 

 .ضعيفةالفئات ال 

الت  اجلهات الفاعةل غري احلكومية الت تضطلع هبا سؤولياتامل دوار و ال  القانون بوضوح  بنيينبغي أ ن ي  ،عىل غرار املؤسسات احلكوميةو 

زاء ا منسقضامن اتباع هنج وبغية وقدراهتا.  تناسب مع مواردهامبا ي من املشاركة واملسؤولية  قىص قدرأ  منحها ينبغي  لتأ هب للكوارث اإ

آليات تنس يق تشمل مجيع اجلهاتينبغي أ ن يُ   ،ومواهجهتا أ ن جتمتع هيئات   وينبغياحلكومية وغري احلكومية ذات الصةل.    الفاعةل  نشئ القانون أ

  .جارية ف ال وقات الت ختلو من أ ي اس تجابةمبا ف ذكل  ،التنس يق ابنتظام

املبادئ ، كام ينبغي تضميهنا الفئات الضعيفةاملتعلقة ابلنوع الاجامتعي و اخلاصة ابلحتياجات وانني مواهجة الكوارث الإقرار ف ق وينبغي

حامية حقوق الإنسان ذات أ وجه من الكوارث. ويشمل ذكل  يناملترضر شخاصذات الصةل ابل   الرئيس ية الإنسانية وحقوق الإنسان

وحظر المتيزي ف مجيع أ نشطة  ،املساعدة الإنسانية احلصول عىل واحلق ف ،والسكن(والرصف الصحي  اءالغذاء واملالصةل )أ ي احلق ف 

 .للفئات الضعيفة ددةاحملوالاعرتاف ابلحتياجات  ،ومواهجهتاالتأ هب للكوارث 

جابة عو   :ما ييل خذ بعني الاعتبار ،هذا السؤال نلالإ

   التوجهيية ال س ئةل الفرعية -أ لف

 املهمة املؤسس ية -1

 ؟ومواهجهتاواحضة للتأ هب للكوارث  هممةنشئ القانون مؤسسات ذات هل يُ  -أ  

يع أ خطار لتأ هب مجل املعنية ابؤسسات امل الت تضطلع هبا سؤولياتامل دوار و ال  هل يدد القانون بوضوح  -ب

 ؟ومواهجهتالكوارث ا

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

ىل املس توى الوطين  ،مجيع الولايت القضائية -أ    ؛)أ فقيا  ورأ س يا ( من املس توى احمليل اإ

 واخملاطر املفاجئة؛ احلدوث اخملاطر البطيئة فهيامبا  ،مجيع أ نواع اخملاطر -ب
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ىل ذكل ،معليات ،عامة )س ياسة الكوارث خماطر دارةابإ  املتعلقة وظائفالمجيع أ نواع  -ج  (؟وما اإ

 الوطنيةدون املؤسسات   -2

 ؟الوطنيةدون ف الولايت القضائية  ومواهجهتالتأ هب للكوارث ل هل ينشئ القانون مؤسسات  -أ  

هماهما لتنفيذ    )أ صول وموارد مالية وبرشية(  وموارد اكفية  صالحياتهل مينح القانون املؤسسات دون الوطنية   -ب

 ؟قدراتاملوارد الالزمة لبناء ال، مبا ف ذكل ومواهجهتاابلتأ هب للكوارث  املتعلقة

 املشاركة -3

مثل  ومواهجهتالتأ هب للكوارث ا ف جمال ةمتعدد ذات هجات معنيةمؤسسات كياانت أ و هل ينشئ القانون  -أ  

 التشاور والتنس يق؟ وحمافل ومنابر هيئات

عداد  اجلهات املعنية املتعددةف مؤسسات  اجلهات املعنيةأ نواع  مجيع مشاركة عىل القانون نصهل ي  -ب وعىل اإ

 ؟ذات الصةل لواحئ ادلاخليةوالالس ياسات 

ف  واجملمتع املدين اجلهات الفاعةل غري احلكومية الت تضطلع هبا سؤولياتامل دوار و ال  هل يدد القانون بوضوح  -ج

 ؟ومواهجهتاالتأ هب للكوارث جمال 

مع مبا يامتىش  من املشاركة واملسؤولية   قىص قدرأ    واجملمتع املدين  الفاعةل غري احلكومية  للجهات  يتيح القانون  هل -د

 مواردها وقدراهتا؟

 تنس يقال   -4

آليات لتنس يق أ نشطة التأ هب للكوارث  نشئ هل 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

ف ال وقات الت ختلو من أ ي مبا ف ذكل مبا ف ذكل  ،أ ن جتمتع ابنتظامبالقانون هيئات التنس يق  لزمهل ي -ج

 ؟فعَّاةلاس تجابة 

آليات تنس يق مجليع أ نواع الكوارث نشئ هل يُ  -د  ؟الطوارئ النووية والصحية حالت مبا ف ذكل ،القانون أ

 امحلايةأ وجه املبادئ و  -5

ىل ذكل حامية حقوق الإنسان ذات الصةل عىل قوانني مواهجة الكوارثتنص هل  -أ   شارة اإ  ؟أ و تنطوي عىل اإ

مدادات الإغاثة  عىلاملساعدة الإنسانية و  احلصول عىل احلق فعىل  قوانني مواهجة الكوارث نصهل ت  -ب اإ

ىل ذكل ال ساس ية شارة اإ  ؟أ و تنطوي عىل اإ

ل بشلك مُ  قوانني مواهجة الكوارث قر  هل تُ  -ج التأ هب للكوارث  دلىللفئات الضعيفة  ددةاحملابلحتياجات فصَّ

 ؟ومواهجهتا

 :ة مبا ييللقعاملتالقوانني والس ياسات اس تعرض  -ابء

دارة  • دارة / الكوارثخماطر اإ  املساعدة الإنسانية / امحلاية املدنية / الطوارئ حالت اإ

 املساعدة الإنسانية / المتيزي ناهضةم  / حقوق الإنسان •

 ها من حالت الطوارئوغري والنووية  حالت الطوارئ الصحية •
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رشادات أ خرى -جمي  اإ

 ".زاي" قسمال  ،1الفصل  ،ومواهجهتاالقانون والتأ هب للكوارث  التقرير التوليفي العاملي حول •
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 ؟ الكوارثخماطر  متويل ل  فعَّاةلتنفيذ اسرتاتيجية بدلمك  هل تدمع قوانني -2

 

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

ىل املوارد ال الكثري من ال حيان  صعوابت  وتواجه اجلهات املاحنة ادلولية.  تعرض لهاالكوارث الت ت عدد وتواتر ونطاق   ملواهجة تزايد  الزمةاإ

ولكن  أ طول أ جال  اختاذ تدابري  عوضمن ابب ال ولوية  الس تجابة الفوريةلاملوارد  ختصيصحيث يغلب  ،ف سد جفوات المتويل الكبرية

 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 اإ

ماكنية  ،مهنا  وانهتاء  ابلتعاف  الكوارث  من  ابتداء  من الوقاية  النطاق برمته  مما يغطي  ،مس توايت اخملاطر  تلفاملكيفة خمل التدابري    وتيرس أ يضا  اإ

 :اخملاطر ملواهجة املالية اخلارجية لياتالآ  الاس تفادة من

تدابري المتويل  قد تتضمن ،واترتال أ و قليةل  النطاقحمدودة كوارث  واذلي قد يشمل دىنالتلكفة/اخملاطر ال   س توىفامي يتعلق مب  •

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

 ؛اخملاطر

 تئامتاناالتدابري  تضمنقد ت  ،تواترا  وأ قل  نطاقا   أ وسع كوارث يشمل اذلي قد ،التلكفة/اخملاطر املتوسطةس توى فامي يتعلق مب  •

 من مصادر خارجية؛ ا  ومنح وقروضا   عاجةل

آليات  ،الوقعشديدة ولكهنا احامتل وقوعها  الت ينخفض مثل الكوارث ،التلكفة/اخملاطر املرتفعة س توىفامي يتعلق مب  • قد تتضمن أ

 .اخملاطر وخطط التأ مني الإقلميية أ و العاملية مثل خطط جتميع ،لنقل اخملاطر ادلولية الوسائلالمتويل 

ماكنية  بترشيعاتخماطر الكوارث  ضد متويلال اسرتاتيجيات  دمعومن ال مهية مباكن   فعَّاةلمصادر المتويل بطريقة  الاس تفادة منتتيح اإ

ف الطريقة الت  ا  أ يض النظرالقوانني والس ياسات  لواضعيينبغي و ضامانت اكفية لضامن الشفافية واملساءةل.  تقدمي معمناس بة التوقيت و 

المتويل و   ،ف معليات الطوارئ  الرشاءوقسامئ  لنقدية  االتحويالت    امجدمع بشلك أ فضل الاس تخدام املزتايد لرب تأ ن    الترشيعات  تس تطيع هبا

القامئة عىل  وامحلاية الاجامتعية ،الاس تجابة قبل وقوع احلدث املتاح ل غراض متويلال اذلي يتيح الإفراج املبكر عن  القامئ عىل التنبؤ

آليات امحلايةالت تس تخدم  و   التكيف ىل املس تضعفني قبل الكوارث وبعد  قامئةال  ةالاجامتعي  برامج وأ وقد .  وقوعها  لتوجيه املساعدات املالية اإ

ىل الاس تفادة من    تعني عىلي  جراء  خطط  التأ مني أ و    نظماحلكومات الت تسعى اإ قلميية أ و ادلولية اإ  ةمس تفيض   ةقانونيدراسة  جتميع اخملاطر الإ

دخال مع صالحات حممتةل  اإ   .رشاكت التأ منيالت تفرضها ال هلية  بغية الوفاء برشوطمجموعة واسعة من اجملالت  عىل مس توىاإ

جابة و   :ما ييل خذ بعني الاعتبار ،هذا السؤال عنلالإ

 التوجهيية ال س ئةل الفرعية -أ لف

 الوطنية واحمللية خمصصات املزيانيات -1

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

 :ا ييلمبالقانون  قيضي

للرتتيبات املؤسس ية وخماطر الكوارث  اريةابلتاكليف اجل ،عىل أ قل تقدير ،للوفاءختصيص متويل اكف   -1

 ؛املنخفض املس توى ذات

 ؛ومواهجهتا لكوارثتأ هب للل  صناديق مس تقةلحتديد  -2
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لزام ختصيص متويل للحكومة احمللية )أ و  -3  ؛احلكومات احمللية بتخصيص أ موال(اإ

امجلاعات املعنية ف اجملمتع من  مبا ف ذكل مجموعة واسعة، احمللية اجملمتعات يك تس تخدمهختصيص متويل  -4

 .احمليل 

الطوارئ أ و مثل صناديق  ،الكوارث حالتمن أ جل  خاصة أ و احتياطيات هل ينشئ القانون صناديق -ب

ذا اكن ال مر كذكل ،الصناديق الاحتياطية  :يقيض القانون مبا ييل لفه ،واإ

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

 ؟من مصادر خارجية تقدمي مساهامتالسامح ب  -2

 حاكم لتجديد املوارد؟أ  دراج اإ  -3

دارة من أ جل رصد و أ دوار ومسؤوليات واحضة  حتددهل يضع القانون ترتيبات مؤسس ية  -ج  ال موال املقدمةاإ

 ؟دارة خماطر الكوارثلإ /للتأ هب للكوارث ومواهجهتا

جراءات واحضة ومبسطة  -د لإفراج الرسيع عن أ و ا من أ جل المتويل القامئ عىل التنبؤهل ينص القانون عىل اإ

 ؟الكوارث الطوارئ أ و حاةل ف غياب حاةل، مبا ف ذكل من الكوارث ف حاةل وقوع اكرثة موالال  

 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

آليات يرس وضعوي  القانون و/أ و الس ياسة العامةهل ينشئ  -أ   خماطر الكوارث   متويلتسرتشد ابخملاطر من أ جل  أ

دارة التأ هب للكوارث ومواهجهتا/تدمع تاكليف  حبيث  المتويل  من خالل مجموعة من مصادر خماطر الكوارثاإ

عادة التأ منيضد الكوارث    التأ مني  نظممثل    ،القطاعني العام واخلاص  من  وافزاحلضد الكوارث وخمططات    أ و اإ

ىل  املنح(؟ ،الإعاانت ،الإعفاءات ،باايتاجل  ،التخفيف من اخملاطر )الرضائب  الرامية اإ

 ابلحتياجات احملددة للفئات الضعيفة ف متويل خماطر الكوارث؟ القانون و/أ و الس ياسة العامةهل يعرتف  -ب

 ت ادلوليةاملنح والقروض والئامتان -3

 ت معايري لتلقي ال موال ادلولية من خالل املنح والقروض والئامتان القانون و/أ و الس ياسة العامةهل يضع  -أ  

دارة  العاجةل  ؟خماطر الكوارثدلمع أ نشطة اإ

دارة املالية واملساءةل والإبالغ   نظم  ضامن وجودتلقي ال موال ادلولية من خالل    س بل  القانون  يرسهل ي  -ب قوية لالإ

 ؟تدقيقوال 

 عىل املس توى ادلويلمتويل اخملاطر  -4

مثل خطط جتميع  ،متويل اخملاطرل  اخلطط ادلوليةعىل املشاركة ف  القانون و/أ و الس ياسة العامةهل ينص  -أ  

عادة التأ مني اخملاطر أ و  ؟اإ

للكوارث واخملاطر املالية كرشط مس بق  مس تفيضجراء حتليل ابإ  القانون و/أ و الس ياسة العامة لزمهل ي -ب

 ؟متويل اخملاطر ادلولية خططللمشاركة ف 

ف  نظم قويةوجود  ضامن عن طريق متويل اخملاطرل  طط ادلوليةاخل الاس تفادة منس بل  القانون يرسهل ي  -ج

دارة خماطر الكوارث وف اجملالني امل/التأ هب للكوارث ومواهجهتا  جمال  ؟تدقيقوجمايل املساءةل وال ايل  املؤسس و اإ
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 أ دوات الاس تجابة املالية -5

وييرس  وقسامئ الرشاء النقديةالتحويالت برامج عىل اس تخدام  القانون و/أ و الس ياسة العامةهل ينص  -أ  

 من أ جل مساعدة املترضرين؟عىل نطاق مجيع القطاعات ذات الصةل  اس تخدام هذه الربامج

، وييرس اس تخدام هذا المتويل  المتويل القامئ عىل التنبؤعىل اس تخدام    القانون و/أ و الس ياسة العامةهل ينص   -ب

فراج املبكر  احملفزات القامئة عىل التنبؤمبا ف ذكل   ؟وقوع الكوارثلالس تجابة قبل عن المتويل الالزم لالإ

آليات  برامج و عىل تكييف    القانون و/أ و الس ياسة العامةهل ينص   -ج من أ جل توجيه   اهوتيسري الاجامتعية  امحلاية  أ

 ؟الضعيفة الفئاتلبية احتياجات ت ل س امي من أ جل ، وقوع الكوارث وبعدهاقبل املساعدة 

 

 :مبا ييلالقوانني والس ياسات املتعلقة  عاين -ابء

دارة حالت الطوارئ / امحلاية املدنية / املساعدة الإنسانية • دارة الكوارث / اإ  اإ

 ال عامل املرصفية •

 التأ مني •

 التحويالت النقدية ادلولية •

 الاجامتعيةامحلاية  •

 الفساد و  غشماكحفة ال •

 عىل خمتلف املس توايت احلكومية الإدارة •

 

رشادات أ خرى -جمي  اإ

 ".هاء" قسم، ال 2، الفصل ومواهجهتاالقانون والتأ هب للكوارث  التقرير التوليفي العاملي حول •
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التدريب   التوعية من خالل للطوارئ و  لإعداد خطط وموارد واحضة  تفويضاتبدلمك  قوانني وفرتهل  -3

 ؟ المتريناتو  علميلتوا

 

ملواهجة تخطيط ال مثل املطبقة  العمليات مضنهو ُمدرج و ، أ وسعللكوارث عىل نطاق التأ هب التخطيط للطوارئ أ حد مكوانت  شلكي 

س ناد ال دوار واملسؤوليات ، مبا ف ذكل للطوارئللتخطيط تفويضا  واحضا   الترشيعيوفر وينبغي أ ن الكوارث ووضع الس ياسات.  املتعلقة اإ

جنازها  الرئيس يةابملهام  سهامالتخطيط للطوارئ ويقتيض . عىل الصعيدين الوطين ودون الوطينالت يتعني اإ مجيع القطاعات ذات الصةل  اإ

ن خيصص أ  . كام ينبغي  خمتلف الكوارث املتوقعةس ياق وطبيعة    حبسب القطاعني العام واخلاص    فضال  عن لك من(  احمليل  اجملمتع  يشملمبا  )

من أ جل اس مترارية ترصيف الاعامل، ل س امي  ضامن وضع خطط ليقيض بن  أ  وضع هذه اخلطط وتنفيذها بفعالية، و من أ جل  الترشيع موارد  

 احليوية الت متلكها احلكومة والقطاع اخلاص.البنية ال ساس ية 

الاجامتعي نوع  ل عن حتليل ل   يعرتف ابخملاطر املتبقية املعروفة، فضال    ،لطوارئ بتحليل شامل للمخاطرالتخطيط السلمي لسرتشد  ي ن  أ  وينبغي  

جراءات  ةدار ن يدد مالمح اإ أ  ، و لطوارئ مجيع القطاعاتلط يخط الت شمل ي ن أ  ينبغي كام ومواطن الضعف.  املوارد البرشية واملالية، واإ

اخملاطر الناش ئة تراعي ن أ  و  ،حداث غري املتوقعةللتعامل مع ال  يكفي للتكيف مبا  ن تكون اخلطط قابةلأ يضا  أ  التنس يق والتصال. وينبغي 

 تغري املناخ.  عن

والتعلمي  من خالل التدريب  ميكن معاجلهتا جزئيا  حبيث مجيع مس توايت اجملمتع،  عىلهب أ  للتتشلك التوعية أ حد املكوانت الهامة و 

اتحةالت تتحمل املسؤولية الرئيس ية عن    الهيئاتأ ن يدد الترشيع    وينبغي.  والمترينات الت ميكن   هذه الربامج عىل مجيع مس توايت اجملمتع  اإ

 .عىل وجه التحديدلوطنية عية اامجل املنظامت اخلاصة و/ أ و و/أ و اجلامعات أ و /املؤسسات احمللية وأ و /احلكومة ون تشمل أ  

مبا ف ذكل  واملوارد الالزمة احلد ال دىن من املعايري واملضمونعىل  القانون و/أ و الس ياسة العامةن ينص ينبغي أ  التدريب:  •

املوهجة   يةلربامج التدريب لمبا يامتىش مع أ فضل املامرسات ادلولية    يدد ذكلأ ن  و   ،ليةالإسعافات ال وَّ   تقدمي  التدريب الإلزايم عىل

غاثة واجملمتع احمليل. ف معليات الكوارث و مواهجةجمال املوظفون العاملون ف مبن فهيم  ،للمهنيني نقاذ والإ تزود ينبغي أ ن و الإ

ما ميكن و   وبروتوكولت وخطط السالمة والطوارئ  ،شائعةخماطر الكوارث ال عن  امجلهور املس هتدف مبعلومات    الربامج التدريبية

حقوقهم عن فضال  عن معلومات  ،ف جمال التأ هب للكوارث ومواهجهتاخمتلف اجلهات الفاعةل دوار أ  و  ،الاكرثة توقعه أ ثناء

، واحدة  حبدث يقع مرة  يتعلقتبني أ ن ال مر ل  حبيث  ها  وضع ينبغي  كام  .  وقوعها  وأ دوارمه ومسؤولياهتم قبل الاكرثة وأ ثناءها وبعد

ي دورات أ  ن تشمل أ  ومن املهم . تدريب ال  تلقوااذلين ل شخاص ى ادل لتجديد املعلوماتدورات  قدميمن خالل ت وذكل

 معني.حميل احملددة ف جممتع  الضعيفةللنساء والرجال وغريمه من الفئات  متساواي   متثيال   ةتدريبي

عىل أ نشطة التأ هب  القانون و/أ و الس ياسة العامةأ ن ينص : اعرتافا  بأ مهية أ دوار املدارس، وال طفال والش باب، ينبغي التعلمي •

ذاكء الوعي و مبا ف ذكل والعايل، املس توايت الابتدايئ والثانوي  عىلف املدارس للكوارث ومواهجهتا  نشاء اإ  جلان مدارساإ

نشاء فرق، من حيث متثيل اجلنسنيمتوازنة  معل  طخطوضع و  ،مخاطرمدريس لل تحليل القيام ب و  ،مدرس ية فضال  عن اإ

جراء  و  ال طفال والش باب غري امللتحقني   التعلمين تس هتدف برامج التوعية و أ  ينبغي  كام  .  احملمتةل  ملواهجة ال خطارمدرس ية  مترينات  اإ

 ابملدارس.

الإنقاذ موظفو    يشارك فهياالت  رينات  احملااكة والمتتدريبات  عىل    الس ياسة العامةالقانون و/أ و  ينص  ينبغي أ ن  :  احملااكة والمترينات •

طار ملهنينياوالإغاثة   املتاحةاملعلومات المترينات  طبقت و عىل التوايل.  كلك احمليل واجملمتعالتأ هب املدريس، ، واملدارس ف اإ
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جراء خطط الطوارئ من خالل احمليل بشأ نلمجمتع ل  نقاذ والإغاثة  تدريباتول تبني معيل.  تدريب  اإ  دوارال  احملااكة ملوظفي الإ

 .لطوارئللتخطيط لالعميل  انب فرصة لتقيمي اجلال تتيح أ يضا  بل  ،حفسب  خالل الاكرثة الت يضطلعون هبا

جابة و   :خذ بعني الاعتبار ما ييل ،هذا السؤال عنلالإ

 التوجهيية ال س ئةل الفرعية -أ لف

 للطوارئالتخطيط  - 1

 ؟وحتديهثا بشلك دوري لمؤسسات احلكومية وضع خطط للطوارئتتيح لتفويضات واحضة  عىلالقانون  نصي ل ه -أ    

ذا اكن  -1 عداد خطط الطوارئ  جيريفهل  ،نعمب اجلواب اإ   ؟ومةعىل مجيع مس توايت احلكبشلك اكف  وتدبري املوارد لها اإ

ذا اكن اجلواب  -2 وضع خطط الطوارئ ممثلني من مجيع اجلهات الفاعةل غري احلكومية أ ن يتضمن يُلزم ب، هل القانون نعمب اإ

 ذات الصةل واجملمتع املدين؟

ذا اكن  -3 ىل خطط الطوارئ  تستند فهل ،نعمب اجلواب اإ ملنظور ، وحتليل ال خطار متعددةلمخاطر ل نيشاملوتقيمي حتديد اإ

 ؟تقيمي للمخاطر املناخيةومواطن الضعف، مبا ف ذكل معليات النوع الاجامتعي 

ذا اكن   -4 ابلبنية ال ساس ية احليوية ل س امي فامي يتعلق  ،  ترصيف ال عاململواصةل  التخطيط  يتطلب القانون  هل    ،نعمب اجلواب  اإ

 والقطاع اخلاص؟

 

 ريناتوالمتواحملااكة  التعلميالتدريب و  - 2

التدريب مبا ف ذكل  ،للكوارث تأ هب ال  التدريب ف جمالمن أ جل الاكفية تدبري املوارد والقدرات  ويضمن القانون يرسي هل  -أ  

 لية؟الإسعافات ال وَّ عىل تقدمي 

ف املدارس عىل املس توايت الابتدايئ هب للكوارث ومواهجهتا أ  أ نشطة التوعية والت القانون و/أ و الس ياسة العامة يرسي هل  -ب

  ال طفال والش باب غري امللتحقني ابملدارس؟الت تس هتدف ال خرى  التعلميبرامج التوعية و ، فضال  عن والثانوي والعايل

 ؟ال خرى احملااكةالمترينات وتدريبات  القانون و/أ و الس ياسة العامةهل ييرس  -ج

ذا اكن اجلواب  -1  ؟التخطيط للطوارئذكل لتوجيه أ و حتسني يُس تخدم  هلنعم، ب اإ

 التعلميو بناء القدرات أ نشطة عىل قدم املساواة من أ ن تس تفيد الفئات الضعيفة  القانون و/أ و الس ياسة العامةهل يكفل  -د

  احملااكة ال خرى؟تدريبات ، ومن والتدريب والمترينات

 

 ة مبا ييل:علقاملتالقوانني والس ياسات  عاين -ابء

 القوانني ادلس تورية •

دارة حالت  • دارة الكوارث / اإ  الطوارئ / امحلاية املدنية / املساعدة الإنسانيةاإ

  البدلية سلطاتل ل القوانني املنظمة  •

 قوانني الإدارة •

 التعلمي •

 ل والإعاقة والنوع الاجامتعيحامية الطف •

 التقيمي / الرصد /حتديد اخملاطر / تقيمي اخملاطر •
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رشادات أ خرى -جمي  اإ

 ".دال" قسم، ال 3، الفصل ومواهجهتاالقانون والتأ هب للكوارث  التقرير التوليفي العاملي حول •
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الال  الإنذار املبكر والعمل املبكر س بلبدلمك قوانني  يرس ت هل  -4 آاثر الكوارثللحد  نيفعَّ  ؟ من أ

 

قرار العقد ال ول من ال لفيةمنذ منتصف يسود  نذار املبكر والعمل املبكر  نظمأ مهية ب دويل مزتايد اإ آاثر الكوارثالإ  وتنطوي. للحد من أ

نذار املبكر ال نظم  رمسمبخاطر الكوارث من خالل  ارف املتعلقةاملع منيةت  (1: )تمتثل ف رئيس ية مرتابطة مكوانت عىل أ ربعة فعَّاةلالإ

بالغ 3)رصد اخملاطر والتنبؤ هبا ابس تخدام معدات عالية اجلودة ومهنجيات علمية مقبوةل؛  (  2)خرائط شامةل للمخاطر وتقيمي اخملاطر؛   ( اإ

نذاراتنرش و  آنية هبا موثوق اإ  الواردة. نذاراتلالإ  لالس تجابةعىل مجيع املس توايت  تأ هب ال ( 4)؛ طبيقوقابةل للت وواحضة ودقيقة  وأ

نذار املبكر أ  ال   املكوانت لك مكون من ويكتس  ذ مهية ابلغةربعة ل نظمة الإ من هذه  أ ي عنرص تنفيذ ف خفاقميكن أ ن يؤدي الإ ، اإ

ىل   العنارص خفاق النظام برمته.اإ اذلين يعانون من  مثل ال شخاص،  مشاركة الفئات الضعيفةنظم الإنذار املبكر    عداداإ وينبغي أ ن يتضمن    اإ

عاقة حركية أ و ال شخاص    واف   حنو   احتياجاهتم عىل ةلضامن تلبي املس نني، والنساء و أ و املقيدة احلركة احملدودةذوي اإ

نذار املبكر أ صبح مفهوم "وقد  دارة فاملبادئ ال ساس ية  حاليا  أ حد" العمل املبكر-الإ ىل  وهو. الكوارثخماطر  جمال اإ اختاذ يشري اإ

جراءات مبكرة قبل   ىل   استنادا  طر  اخل  حدوثاإ نذاراملظهر العميل "ويتجىل اخلطر.    حدوث  دلىالاس تجابة   عوض  نذاراتالإ اإ املبكر   لالإ

آليات ال فاملبكر"  العمل- ت واحامتلالإجراءات املبكرة عندما يتجاوز احلدث املتوقع جحم  اختاذ فترشع الت  التوقعاتالقامئة عىل  عملأ

عصار ف املائة 70بنس بة  احامتلهناك )عىل سبيل املثال احلدوث احملددة سلفا   آليات  فال ساس ية  غاتوتمتثل املسو  (. 3من الفئة  لالإ أ

جراءات  ابملقارنة مع  بشلك عام أ كرث فعالية  تكون  الاستباقية  أ ن الإجراءات  ف  التوقعاتالقامئة عىل    عملال آاثر احلد  ف    ،الاس تجابة  اإ من أ

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

ذا اكن   اتالقرار   متخذي  من  لعمل القامئ عىل التنبؤاب  التجريبية والصغرية النطاق املتعلقة  لربامجلالنتاجئ الإجيابية    تطلب ت و  النظر جبدية فامي اإ

النظر ف وضع  اتالقرار  ملتخذي وينبغي. ذكلالقيام بوحتديد كيفية  من خالل القانون والس ياسة العمل القامئ عىل التنبؤيتعني تيسري 

نذار املبكر  " س ياسات تعمتد رمسيا   دارةنظم " كبدأ  توجهييي ل العمل املبكر-الإ آليات خماطر اإ  العمل القامئ عىل التنبؤ الكوارث وحتديد أ

آليات   عداداحلكومية ذات الصةل ابإ  الفاعةل  النظر ف تلكيف اجلهات تخذي القرارات أ يضا  وينبغي مل ك داة رئيس ية لتنفيذ هذا املبدأ .   العمل أ

ىل تنفيذالسعي  اتالقرار  وبوجه عام، ينبغي ملتخذي. القامئ عىل التنبؤ ف معليات التخطيط  العمل القامئ عىل التنبؤذكل بطريقة تدمج  اإ

 .معليات موازية وضع عوضا  عن احلالية

لكوارث. املتعلقة ابس ياسات ال قوانني و الف  ابلفعل تناولهاجيري  عادة ما الت  العمل املبكر أ شاكل من ا  وراخس همام   شلك   وميثل الإجالء

 ساعدةامل  تقدمي لضامن الالزمة تدابريال ال حيان  أ غلب ف  تتضمنالقوانني والس ياسات احمللية ل  قامئة تمتثل ف أ نهناك جفوة ف  ،ومع ذكل

عاقة أ و املرض؛   اذلين يعانون من  ال شخاصوأ ولئك مه غري القادرين عىل الإجالء بأ نفسهم،  ل شخاص  ل  جالءالإ عىل   ال طفال الصغار و الإ

القوانني غالبا  ما ختفق و وسائل النقل اخلاصة.  الاس تفادة منتعاين من قةل فرص والفئات الفقرية أ و الضعيفة الت  ؛السجناءو ؛ واملس نون

جالء احليواانت ال ليفة واملاش ية  مسأ ةلف معاجلة  والس ياسات احمللية  ،مما قد يعرض حياة الإنسان للخطر بشلك مبارش ،ابلقدر الاكفاإ

آاثر نفس ية اجامتعية واقتصادية تو   هاتني املسأ لتني جالءخطط الإ  عاجلأ ن ت وينبغيعىل الساكن املترضرين من الكوارث.  وخميةكون هل أ

حوادث الكوارث، واستباق فعل ب النازحنيتدابري محلاية ذكل تضمن ي ن أ  وينبغي  .وحيواانهتم أ ثناء الكوارث ساكنضامن سالمة ال  بغية

ىل واخلطط ربط ابجلهود مع الجالء، ومراكز الإ املأ وى ف العنف القامئ عىل النوع الاجامتعي العنف اجلنس و  احلكومية ال خرى الرامية اإ

ىل دايرمه  الكوارث من العودةبفعل  النازحنيمتكني  آخر بعد الإ  ةعادأ و اإ  حمليا  الاندماج  وأ  اإ  الء.جالتوطني ف ماكن أ

جابة و   :خذ بعني الاعتبار ما ييل ،هذا السؤال عنلالإ

 ال س ئةل الفرعية التوجهيية -أ لف         
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نذار املبكر -1  نظم الإ

اخملاطر   حتديدمجيع اجلهات الفاعةل املسؤوةل عن    الت تضطلع هبا  سؤولياتامل دوار و ال  بوضوح  القانون    بنيهل ي  -أ  

صدارها نذاراتالإ  وضعوتقيمي اخملاطر ورصد اخملاطر والتنبؤ هبا و   ؟واإ

آليات تنس يق للجهات الفاعةل املذكورة أ عاله -ب  ؟واملعنية بنظم الإنذار املبكر هل يضع القانون أ

درجات ل خطار و ابوذات الصةل    ابخملاطر  تعلقةاملعلومات والبياانت امل وتبادل وتقيمي  القانون معايري مجلع    ددهل ي -ج

 ؟بصورة منتظمة الضعف والقدرات مواطنالتعرض و 

عاقة حركية أ و ال شخاص شخاص اذلين يعانون من تصنيفا  يدد ال  تتضمن البياانت الت مُجعت  هل -د ذوي اإ

 بكر؟وهل يشاركون بنشاط ف ختطيط وتصممي نظم الإنذار امل ، املس نني، والنساء و أ و املقيدة احلركة احملدودة

نذار املبكر هل يبني القانون بوضوح  -ه ، فضال  ةاحمللية مهنا و الوطنيعىل مجيع املس توايت، الروابط بني نظم الإ

  ال خطار العابرة للحدود؟تكل الت تنطبق عىل  عن

 معرفة خماطر الكوارث -2

 مجيع اخملاطر ف مجيع املناطق اجلغرافية؟بشأ ن هل ينص القانون عىل حتديد اخملاطر وتقيمي اخملاطر  -أ  

ال شخاص ملعاجلة مسائل التعرض للمخاطر والضعف والقدرات دلى  جراء تقياميت للمخاطر  ابإ القانون    لزمهل يُ  -ب

 ؟املعرضة للخطر التحتية والقطاعات الاقتصادية ملعرضني للخطر والبىن ا

 متاحة للجميع؟عن اخملاطر علومات املحتديد ال خطار و بأ ن تكون خرائط هل يُلزم القانون  -ج

 الرصد والتنبؤ -3

 مجيع اخملاطر ف مجيع املناطق اجلغرافية والتنبؤ هبا؟ عىل رصدالقانون  نصهل ي  -أ  

 معدات عالية اجلودةو والتنبؤ احلصول عىل  رصدلواكلت ال اذلي يتيحهل خيصص القانون المتويل الاكف  -ب

 ؟احملافظة علهيما من وميكهن   ومرافق وموظفني أ كفاء 

نذارات املبكرة -4  الإ

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

رشاداتو   معلية واحضة؟ اإ

جراءات أ و الس ياسة العامة/هل يضع القانون و -ب صدارها لوضع الإنذاراتموحدة  اإ ، حبيث تكون ف متناول واإ

 ؟شد الفئات ضعفا  ، ل س امي أ  امجليع

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

نذاراتواسعة من قنوات التصال لنرش  طائفةاس تخدام  •  ؛الإ

آليات  •   ؛تلقي الإنذاراتللتحقق من  تقيميتنفيذ أ

ىل الساكن ال كرث عرضة للخطر و  •  ؟املقميني ف املناطق النائيةتنفيذ خطط للوصول اإ

نذار املبكر؟ جممتعية برامج العامةأ و الس ياسة /هل يضع القانون و -د  لالإ

نذاراتالقانون رشاكت التصالت اخلاصة نرش  يلكفهل  -ه  ؟عندما يطلب مهنا ذكل وابجملان الإ

 بكرالعمل امل  -5

 خماطر " كبدأ  توجهييي لإدارةالعمل املبكر-الإنذار املبكر عىل " أ و الس ياسة العامة/هل ينص القانون و -أ  

 الكوارث؟

يُدمج هذا هل  ،العمل القامئ عىل التنبؤ يرس بهأ و ي  أ و الس ياسة العامة/ينص عليه القانون و ف حدود ما -ب

 ؟قامئةالتخطيط ال معلياتف  العمل القامئ عىل التنبؤ
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 الإجالء -6

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

جالء   اخملاطر؟ تشامةل ابس تخدام خرائط اخملاطر وتقيامي اإ

جالء ساعدةامل لضامن تدابري  جالءأ ن تتضمن خطط الإ ب أ و الس ياسة العامة/القانون و قيضهل ي -ب ذوي  عىل اإ

  ؟النساء احلواملمبن فهيم وغريمه من الفئات الضعيفة الإعاقة 

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

 ؟جالءال ليفة واملاش ية ف خطط الإ 

نشاء مراكز ة العامة ن و/أ و الس ياسوشمل القاني هل  -د الكوارث،  بفعل النازحنيامية تتضمن ح جالء مالمئةاإ اإ

جالء، ودمع احللول ف مراكز الإ جرامئ العنف اجلنس والعنف القامئ عىل النوع الاجامتعي وقوع ماكحفة و 

 ادلامئة؟ 

 

 :مبا ييل علقةاملتعاين القوانني والس ياسات  -ابء      

دارة حالت الطوارئ / امحلاية املدنية / املساعدة الإنسانية • دارة الكوارث / اإ  اإ

رشادات أ خرى -جمي  اإ

 ".هاء" قسم، ال 4، الفصل ومواهجهتاالقانون والتأ هب للكوارث  التوليفي العاملي حولالتقرير  •
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 وأ نواع  فة واملتناس بة مع درجات املكي  "حالت الطوارئ" و"حالت الكوارث" بدلمك حتدد قوانني  هل -5

 ؟ اخملاطر متباينة من
 

آليات قانونية عالن حالو . لرشوع ف مواهجة الكوارثمن أ جل ا نشئت أُ  حالت الطوارئ وحالت الكوارث يه أ  تيؤدي اإ

ىل الا تحال/كوارثال ىل نتقالالطوارئ اإ  .أ و ترتيبات حوكة/و بصالحيات طوارئ خاصة يتسم للطوارئقانوين  أ سلوب اعامتد اإ

ابلضطالع  احلكومة فمس توى أ عىل أ و كياانت عىل  ا  أ شخاص يلُك فو  الطوارئالإعالن عن حاةل  صالحيةيدد دس تور البدل عادة ما و 

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

 وكثريا  ما متنح ،ىل حالت الكوارثتنص الترشيعات بوجه عام ع ،وعىل النقيض من ذكلالقويم أ و النظام العام أ و النظام ادلس توري. 

عالن    ةصالحي  ،حلالت الطوارئ/حالت الكوارثالطبيعة ادلقيقة  وتتوقف  دون الوطنية أ و الواكلت القطاعية.    للحكومات  حاةل الكوارثاإ

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

 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 ،ف مجيع البدلان وأ نواع  فة ومتناس بة مع درجاتمكي  تكون  حالت الكوارثمجموعة من  وصفالنظر ف  ملتخذي القرارات فاإ

حالت القوانني الت حتمك  بنيينبغي أ ن ت  ، عالوة عىل ذكلو . من حالت الطوارئالاعامتد فقط عىل حاةل  عوض اخملاطرمن تباينة م 

( الشخص أ و الكيان املسؤول عن 2؛ )الإعالنصدار  لإ   (ادلوافع القانونيةادلافع القانوين )(  1بوضوح ما ييل: )  حالت الكوارث/الطوارئ

صدار  صدار 4الإعالن؛ ) تبعات( 3(؛ )ودعة لصالحية الإعالناجلهة املعالن )أ ي الإ اإ بصورة  ،عالن )عىل سبيل املثالالإ ( مىت ميكن اإ

 .(من الكوارث اكرثة حدوث دلىأ و استباقية 

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

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

. الكوارثحاةل  الطوارئ/خالل حاةل    تتخذالقرارات أ و الإجراءات الت  عىل  و   كوارثحاةل الطوارئ/الحاةل    عن  لإعالنعىل اأ و الترشيعي  /و

حاةل الطوارئ/حقوق الإنسان أ و الانتقاص مهنا خالل حاةل  بتقييد دون سواهايسمح القانون للحكومة  ينبغي أ ن ،ذكلعالوة عىل و 

 .املسموح به مبوجب القانون ادلويل حلقوق الإنسان ابلقدر الكوارث

جابة   :خذ بعني الاعتبار ما ييل ،هذا السؤال عنلالإ

 التوجهيية   ال س ئةل الفرعية -أ لف

 حالت الكوارث وحالت الطوارئ  -1

متناسب بشلك تصورات الكوارث، خملتلف املناس بة  طائفة من حالت الكوارث عىل القانون نصهل ي  -أ  

 من اخملاطر؟ تباينةدرجات وأ نواع م مع  ومكيف

لهياهل ينص القانون عىل حاةل  -ب أ و غري /و اخلطورةملواهجة اكرثة شديدة  من حالت الطوارئ الت يلجأ  اإ

 ؟توقعةم 

 ح ما ييل:هل يدد القانون بوضو  -ج

عالن لإ  ادلافع القانوين )ادلوافع القانونية( • حالت الطوارئ/حالت  لك نوع من أ نواعبصدار اإ

 الكوارث؛



30 
 

صدار  ميتكل صالحيةالشخص أ و الكيان اذلي   • عالان  اإ حالت الطوارئ/حالت   تلك نوع من أ نواع اإ

 ؛الكوارث

عالن لك نوع من أ نواع  دلىاحلكومية الت تنشأ   صالحياتأ و ال/ترتيبات احلوكة و • حالت اإ

 ؛الطوارئ/حالت الكوارث

ماكن • عالانت  اإ صدار اإ طار  جس امي  وحممتال  ومبارشا  مبا فيه الكفايةيكون اخلطر  حيمن  استباقيةاإ ف اإ

 ؟العمل املبكر

 

  الضامانت والشفافية واملساءةل  -2

عالن ابإ القانون  لزمهل ي -أ   عالن لتحديد ال ساس القانوين حاةل طوارئصدار اإ  ،الإقلميي ومدته هونطاق لالإ

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

آخر   ابلترصف"  اجلهة املودعة لصالحية الإعالنالقانون  لزم  هل ي -ب بناء  عىل مشورة" أ و "بناء  عىل طلب" كيان أ

دارة الكوارث أ و احلكومات دون الوطنية(  ؟)مثل مؤسسات اإ

ل ابلقدر  الطوارئ/حاةل الكوارثأ ثناء حاةل  اأ و الانتقاص مهن  هل يظر القانون عىل احلكومة تقييد احلقوق -ج اإ

 اذلي يسمح به القانون ادلويل حلقوق الإنسان؟

رشاف هل ينص القانون -د عالن حاةل  فعَّالأ و ترشيعي /قضايئ و عىل اإ والقرارات  الطوارئ/حاةل الكوارثعىل اإ

طارأ و الإجراءات املتخذة   ؟الطوارئ/حاةل الكوارثحاةل  ف اإ

 

 :املتعلقة مبا ييلعاين القوانني والس ياسات  -ابء

 القوانني ادلس تورية •

دارة حالت الطوارئ /  • دارة الكوارث / اإ  امحلاية املدنية / املساعدة الإنسانيةاإ

 احلقوق املدنية / حقوق الانسان •

رشادات أ خرى -جمي  اإ

 ".واو" قسم، ال 5، الفصل ومواهجهتاالقانون والتأ هب للكوارث  التقرير التوليفي العاملي حول •
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 ؟ومواهجهتاللتأ هب للكوارث  املناس بةالقانونية  صكوكالبدلمك  توفر قواننيهل  -6

 

طار قانوين ييرس ومواهجهتا بفعالية التأ هب للكوارث س تدعيي   عقباتوال  ليفمعل اجلهات الفاعةل الإنسانية ويزيل أ عباء التاك وجود اإ

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

 عن طريق الترشيعات ما ييل:هتا يتعني معاجل

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

ماكنية    ،وأ جورمه  ،ومسؤوليهتم  ،متأ ميهن و   ،وحصهتم وسالمهتم  ،القانوين  مركزمه  نبشأ    ، ول س امي القانوين التدريب والإدارة   اس تفادهتم منواإ

 .السلمية

حيمن ل س امي  ،حالت الطوارئ حاةل من أ مام قدرة املهنيني عىل تقدمي املساعدة ف كبريا   ميكن أ ن تشلك عائقا   ،الرتخيص املهينرشوط 

الطبيني  خصائينيال   ش يوعا  يه تكل الت تواجهومعظم العقبات احلدود احمللية. عرب أ و احلكومات احمللية خمتلفة ابختالف اللواحئ  تكون

صدار الوصفات الطبيةبتقدمي  الرتخيص هلمحتول دون و  ىل املسائل املتعلقة ،الرعاية الطبية واإ ملسؤولية والتأ مني الطيب. ومع اب ابلإضافة اإ

  .واملعلمني احنيواملس  لكوارث مثل املهندسني ا مبواهجة املعنينيأ خرى من املهنيني  فئاتعىل  أ يضا   مماثةل مسائلميكن أ ن تنطبق  ،ذكل

. وعىل موقدراهت وارد مقديم الإغاثةملوغري رضوري  اس تزنافا  كبريا   سبب ميكن أ ن ت  ،مثل رضيبة القمية املضافة والرسوم امجلركية ،الرضائب

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

 .اخملاطراحلد من أ و لتحفزي  تعافالإغاثة وال 

. قد ينشأ  التعرض لل رواحملشاركة ف ال نشطة الإنسانية املنقذة ف اال فراد واملنظامت  رغبة رادعا  يعوق تشلكميكن أ ن  ،املسؤولية 

جراءاختاذ  عدمن عأ و الإصابة أ و الوفاة النامجة عن أ نشطة الاس تجابة أ و  ةالعرضي رضارال  ن عللمسؤولية املدنية أ و اجلنائية  معني.  اإ

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

 .الت تكبدوها قانوين يتناسب مع اخلسائر

طارمزتايد  بشلكوتس تخدم  ،طيار ة دوناملسري  أ و الطائرات  غري املأ هوةل وية اجل اس تخدام املركبات   ومواهجهتاالتأ هب للكوارث  ف اإ

ويُنظر ف بعض ال حيان ف  نازحنيوحتديد مواقع الساكن ال  لل رضار رسيعة  من حيث التلكفة لإجراء تقياميتفعَّاةلرسيعة و  وس يةلك

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

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

 .طيار ف الس ياقات الإنسانية املسرية دونمبا ف ذكل أ خالقيات اس تخدام الطائرات  ،املركبات الطيارة غري املأ هوةل

حدى املسائل الرئيس ية ف قطاعويه  ، حامية البياانت واخلصوصية دارة الكوارث اإ قانونية  مسائل حامية البياانت واخلصوصية وتثري ،اإ

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

ىل الرضورة  هولكن بفعالية ينبغي وضع قواعد حمددة  وف الوضع ال مثل،خلصوصية. اب وأ ن يتقيد ابللواحئ الوطنية املتعلقةجيب أ ن يستند اإ

 .س ياقات الكوارثمع تكون مكي فة 

جابة و   :هذا السؤال، خذ بعني الاعتبار ما ييل عنلالإ

 ال س ئةل الفرعية التوجهيية -أ لف

 املتطوعون - 1
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 الت ميكن تطبيقهاوالإعفاءات ومعايري التدريب  والغطاء التأ ميين    تسهيالتوال   املركز القانوين  يوحض القانونهل   -أ  

 ؟عىل املتطوعني ف س ياقات الكوارث

 الرتخيص املهين - 2

جراءات  -أ   القامئة عىل  لالعرتاف ابملؤهالت املهنية عرب احلدود معجةلهل يتيح القانون الاعرتاف التلقايئ أ و اإ

 ؟الوطين  املس توى دون

عفاءات من رضيبة القمية املضافة  -ب أ نشطة ب ابلضطالعاملرتبطة  ال خرى الرضائب و هل ينص القانون عىل اإ

واملعدات   بضائعل س امي فامي يتعلق ابل و  ،املنظامت احمللية  الت تنفذها  وأ نشطة مواهجة الكوارث  التأ هب للكوارث

 ؟واملمتلاكت واخلدمات

 الإعفاءات الرضيبية - 3

عفاءات رضيبية لتحفزي التأ هب للكوارث و  منح هل ينص القانون عىل -أ   النامجة عن سائر اخل  التقليل مناإ

 ؟اخلاصة ل فراد واملؤسساتلالكوارث 

 املسؤولية - 4

 وضع مبا ف 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 مااإ

 ؟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 اإ ىل /ول غراض اإ أ و يشري اإ

نسانية غري املأ هوةل اجلوية  املركبات واملبادئ التوجهيية املتعلقة ابس تخدامقواعد السلوك مدونة  ل غراض اإ

(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 ف ذكل ال ،القانون اس تخدام البياانت الشخصية وحاميهتا ف حالت الكوارث يوحضهل  -أ  

طار وختزيهن ابس تخدام هذه البياانت  ،امجلعيات الوطنية فهيامبا  ،معينة  معلياهتا ال ساس ية؟ا ف اإ

 

 :املتعلقة مبا ييلعاين القوانني والس ياسات  -ابء

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

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

 القانونية

 الرضائب •

 القوانني اجلنائية ،العامة / املسؤولية املدنية •

 النقلوسائل  ،املركبات ،اجلويالنقل  •

 اخلصوصية، حامية البياانت •
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رشادات أ خرى -جمي  اإ

 ".حاء" قسم، ال 6، الفصل ومواهجهتاالقانون والتأ هب للكوارث  التوليفي العاملي حولالتقرير  •
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طار بدلمك  حتدد قوانني  هل   -7 عادة التوطنيو الزنوح    عاجلة مسأ ةلمل  شامال    ا  اإ ط  اإ  ث؟ ابلكوار فامي يرتبط    ا له  املُخطَّ

 

 .ة والهيدرولوجيةاجلويال خطار الشديدة    يتسم بزتايد  مناخ متغريظل  ف    ل س امي   ،للزنوح  ا  رئيس يحافزا   الكوارث وخماطر الكوارث    شلكت 

قامهتم املعتادة نتيجة للكوارث ترك دايرمهجُيرب الناس عىل  حيمن الكوارث بفعل  الزنوحيدث و  جتنب اكرثة وش يكة. بغية أ و  ،أ و أ ماكن اإ

داخيل بفعل انزح مليون  10.8خالف مليون خشص  17.2حنو  2018ف عام بفعل الكوارث اجلدد داخليا   النازحنيقارب عدد قد و 

ىل  ساكنلكن بعض ال و  ،داخليا   النازحنيمه من الكوارث  فعلب النازحنيمعظم و  24.الزناعات يعربون احلدود الوطنية من أ جل الوصول اإ

آمنة . طفال والنساء، ل س امي ال  الكوارثبفعل  النازحنيحامية  جمال ف احمليل وادلويل س توينيعىل امل  هناك ثغرات قانونية كبريةو . مناطق أ

طار قانوين وس يايس شامل للحد من خطر الزنوح  ينبغي ملتخذي القرارات ،هذه الثغرات سد وبغية الكوارث وحامية  النامج عنوضع اإ

 .الكوارث بسبب  النازحني

ىل درجةتكون الكوارث أ و خماطر الكوارث شديدة  ،ف بعض احلالتو عادة توطني أ شخاصتس تلزم  اإ ال شخاص من أ و مجموعات  اإ

قامهتم املؤقتة دايرمهعن  بعيدا   عادة التوطني احملليةاجملمتعات  جتربةعادة ما تكون . و ةجديد ف أ ماكن بطريقة خمطط لها أ و أ ماكن اإ  مع اإ

ط وعدم كفاية املزيانيات املرصودة لتغطية تاكليف واختيار املواقع غري املناس بة    عدم مشاركة اجملمتعات احملليةسلبية بسبب    جتربةها  ل   املُخطَّ

عادة التوطني عادة التوطنيمعليات  فرضهامواهجة التحدايت الفريدة واملعقدة الت ت وبغية. اإ ط اإ وضع  اتالقرار  ينبغي ملتخذي ،لها املُخطَّ

طار قانوين وس يايس شامل  عادة اإ  .القانون ادلويل رتمحتو  ناحجة وبطريقة حتفظ الكرامةال  توطنيال بشأ ن تنفيذ معليات اإ

جابة و   :ما ييل خذ بعني الاعتبار ،هذا السؤال عنلالإ

 أ س ئةل فرعية توجهيية -أ لف

 الزنوح بسبب الكوارث - 1

 الكوارث؟ بسبب خماطر الزنوح احلد من يعاجل القانون و/أ و الس ياسة العامة هل  -أ  

آاثر ال شخاص النازحني  داخليا    نازحنياملتعلقة ابل العامة   اتهل تشمل القوانني و/أ و الس ياس -ب بفعل الكوارث وأ

 ؟تغري  املناخ

بفعل ادلاخيل فامي يتعلق ابلزنوح لطوارئ الت اعىل التخطيط حلو/أ و الس ياسة العامة هل ينص القانون  -ج

آاثر تغري  و الكوارث   ؟املناخأ

قامهتم واس تحقاقاهتم  بسبب الكوارث  عرب احلدود  نازحنيحتديد هوية ال يشمل القانون  هل   -د مبا يتسق   ودخوهلم واإ

 ؟قانون حقوق الإنسانمع 

 النازحون، مبن فهيم  بسبب الكوارث  عرب احلدود  نازحنيعىل حصول ال   و/أ و الس ياسة العامة  هل ينص القانون -ه

قامهتم؟ فرتة لتلبية احتياجاهتم ال ساس ية أ ثناء الالزمة املساعدةامحلاية و عىل من الفئات الضعيفة،   اإ

ىل وطهنمالكوارث  بسبب   عرب احلدودنيالنازحعودة وظروف وقت هل يضع القانون معايري لتحديد  -و  ؟اإ

ذا اكن  •  املعايري مع القانون ادلويل حلقوق الإنسان؟هذه تتفق فهل  ،نعمب اجلواب اإ

ذا اكن اجلواب ابلنفي،  •  عرب احلدود؟نازحني احللول ادلامئة لل  هل هناك قانون أ و س ياسة تنظماإ

عادة التوطني  - 2 طاإ  هل املُخطَّ

طار يدد القانون و/أ و الس ياسة العامة هل  -أ   عادة معليات  تنفيذل  شامال   ا  اإ ط توطنيال اإ  ؟لها املُخطَّ

ذا  -ب  ما ييل:قتيض  ت هذا الإطار أ حاكما   يتضمنفهل  ،اكن ال مر كذكلاإ
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ىل • عادة التوطني  الإقرار بأ نه ينبغي اللجوء اإ ط  اإ  وفقا  حلقوق الإنسان  تُطب ق، وأ ن  أ خري  كحل  اله  املُخطَّ

 ؛ذات الصةل

عادة توطيهنمل ال شخاص اذلين ُيمتل يختو  • عادة التوطنيف معلية  طعن قانوان  ال اإ ط اإ  ؛لها املُخطَّ

عادة التوطنيتشاريك  فرض اتباع هنج • ط ف معليات اإ مجيع ال شخاص  حبيث ترشكلها  املُخطَّ

 ؛والساكن املضيفني يعاد توطيهنمال شخاص اذلين  مبن فهيم ،املترضرين

عادة التوطنيأ ن تؤدي معليات  • ط اإ ىل حتسني  املُخطَّ معيشة ومس توايت وفرص  بلس ُ لها اإ

 ؛علهياأ و احلفاظ  والساكن املضيفني عاد توطيهنمال شخاص امل

عادة التوطنيأ ن تؤدي معليات  تقيض ب • ط  اإ ىل    املُخطَّ الآاثر الضارة عىل ال شخاص التخفيف من  لها اإ

 ؟يعاد فهيا التوطنياذلين يعيشون عىل مقربة من املناطق الت 

 

 :املتعلقة مبا ييلعاين القوانني والس ياسات  -ابء

دارة  • دارة حالت الطوارئ / امحلاية املدنية / املساعدة الإنسانيةاإ  تغري  املناخ/  الكوارث / اإ

 اللجوء ملمتسوو  ونالالجئ / الهجرة •

عادة التوطني /الزنوح ادلاخيل •  اإ

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

 حقوق الإنسان •

رشادات أ خرى -جمي  اإ

 ".دال" قسم، ال 7، الفصل ومواهجهتاالقانون والتأ هب للكوارث  التوليفي العاملي حولالتقرير  •
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ف  مضن س ياق املساعدة الت تنشأ  الشائعة الالزمة للتصدي للمشالك تدابري ال بدلمك قوانني  تضمنهل ت  -8

 السكن وال رض وامللكية؟ حقوق بشأ ن جمال املأ وى 

 

ىل اس تحداث وزايدة  متيل الكوارث  .وامللكية السكن وال رضاملشالك املتعلقة حبقوق  حدةاإ

حدى املشو   الإيواء  ةمساعد"ضامن احليازة" كعيار أ هلية للحصول عىل    أ حياان  اجلهات الفاعةل الإنسانية واحلكومية    اس تخدامف    الكتمتثل اإ

شاكليهذا الرتكزي عىل ضامن احليازة  ويثري  ف حالت الطوارئ.   حيازهتم قبل الكوارث وضع  ل نه ميزي بني املس تفيدين احملمتلني عىل أ ساس    ةاإ

ىل أ بعد.  ماحتياجاهتوليس عىل أ ساس   عىل   أ دةلتقدمي  ب املترضرين من الكوارث    العامة  أ و الس ياسة/القانون و  ينبغي أ ل يُلزم  ،حد ممكن  واإ

 .الطوارئ الإيواء ف حالتعىل مساعدة  احلق ف احلصوليكون هلم يك  مضمونةحيازة 

 السكن وال رضحبقوق النظام احمليل املتعلق تقيمي ال طريقة  ينبغي أ ن تعكس ،ف احلالت الت يعترب فهيا تقيمي ضامن احليازة رضوراي  و

أ و ف   ،شاكل احليازة املضمونةل  الغالبة أ و الوحيدة  السمة يه تكون فهيا الس ندات الرمسية مللكية ال رايضف احلالت الت ل و. وامللكية

بتقيمي   العامة  أ و الس ياسة/يسمح القانون و  ينبغي أ ن  ،متلاكت للتغيريحدود امل للتلف و   س ندات ملكية ال رايض  فهيا  عرضت تالت    التاحل

الرمسية حليازة ال رايض الس ندات غري  دةل ال خرىوال   ،ال رايضرائط اجملمتعي خلرمس الو  ،التحقق اجملمتعي نظم ضامن احليازة ابس تخدام

 .(يضا)مثل دفع الإجيار أ و رضيبة ال ر 

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

ف س ياق الكوارث حيث  ذكل متعذرا  من الناحية العمليةف حالت الطوارئ. قد يكون  ءمساعدة الإيوا للحصول عىلكرشط مس بق 

جراءات   عىل  القانون  نصينبغي أ ن ي   ،معاجلة هذه املشلكةوبغية    أ و التلف.  ضياعللرضر أ و ال الكثري من ال شخاص   يمتل تعرض واثئق اإ

 .الشخصية هويهتملكية ال رايض وواثئق مب  تعلقةات املترضرين من الكوارث امل س ند تكفل الترسيع بعملية استبدال

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

اتحة النظر ف  اتالقرار  ينبغي ملتخذيو . ةوالانتقالي الت تس تخدم ل غراض الإيواء ف احلالت الطارئة أ ن للحكومة  جتزيصالحيات اإ

ذا اكن ذكل رضوراي  لهذه ال غراض ال رايض واملباين  ةمؤقت عىل وجه الرسعة وبصفة تصادر حدى الكوارثبعد وقوع اإ ال مه من . ولكن اإ

ذات الصةل، وأ ن تتضمن  ادلس تورية وحقوق الإنساناحلقوق لتطبيق تدابري حامية  من هذا القبيل صالحيةأ ن ختضع أ ي ذكل هو 

 .ف حقوق امللكية اخلاصة واجلائرة ةالتعسفي تالتدخالللحيلوةل دون صارمة  ضوابط

اس تخدام املدارس كراكز   ، وتمتثل هذه املشلكة فقد 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  جالءاإ   ةالبدني  السالمةأ

ل    اتالقرار   ينبغي ملتخذي  ،ذلكلو.  ة والاجامتعية لل طفالوالنفس ي ل غراض الإيواء ف حالت النظر ف اشرتاط عدم اس تخدام املدارس اإ

ىل ذكل ك أ نو  الطوارئ  .جمديةل بدائ تكون هناكحيمن ل  ول قرص مدة ممكنة ريالذ أ خيلجأ  اإ

جابة و   :ما ييل خذ بعني الاعتبار ،هذا السؤال عنلالإ

 ال س ئةل الفرعية التوجهيية -أ لف

 ف حالت الطوارئ مساعدة الإيواء تاكئف عىلامل  احلصول -1

عىل  ىل متيزيعف حالت الطوارئ  مساعدة الإيواء مينظت بشأ ن ة العامة الس ياسو/أ و  نوالقانينطوي هل  -أ  

 أ ساس وضع احليازة؟
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ثبات احليازة رصاحةالقانون سمح ي هل  -ب اجملمتعي رمس والالتحقق اجملمتعي،  نظمابس تخدام  اأ و التحقق مهن ابإ

 ؟(يضاالرمسية حليازة ال رايض )مثل دفع الإجيار أ و رضيبة ال ر الس ندات  غري    دةل ال خرىوال    ،رائط ال رايضخل

جراءات لإ هل  -ج ، ل س امي لل رايض غري املوثقة أ و غري الرمسية احليازة ضفاء الطابع الرشعي عىليضع القانون اإ

ذا اكن ال مر كذكلو ؟ ابلنساءعندما يتعلق ال مر  هل يه و هل هذه الإجراءات متاحة عىل نطاق واسع؟ ف  ،اإ

 بس يطة ورسيعة؟

 

ماكنية احلصول عىلاحلفاظ عىل  -2  الواثئق الهامة اإ

ماكنية احلصول لتدابري العملية للحفاظ عىل  اب  هورعامة امجل   تعريفعىل  انون و/أ و الس ياسة العامة  نص القي هل   -أ   اإ

 الواثئق الهامة أ ثناء الكوارث؟ عىل

جراءات لل انون و/أ و الس ياسة العامة الق يضعهل  -ب ملكية  س نداتابستبدال واثئق الهوية الشخصية و  تعجيلاإ

 أ ثناء الكوارث؟ الت تعرضت للضياع أ و الرضر أ و التلفال رايض 

 ؟جماانعىل توفري واثئق بديةل لل شخاص املترضرين من الكوارث و/أ و الس ياسة العامة هل ينص القانون  -ج

جراءات لالعرتاف -د د وتوثق  الت واس تغاللها و حبقوق ملكية ال رايض    ،مؤقتا  عىل ال قل  ،هل يضع القانون اإ  حُتد 

 ؟خلرائط ال رايض اجملمتعي والرمسمن خالل معليات التحقق اجملمتعية 

 ةوالانتقالي الت تس تخدم ل غراض الإيواء ف احلالت الطارئة واملباينايض ال ر  -3

 ل غراض الإيواء ف احلالت الطارئة بصفة مؤقتةهل ميك ن القانون احلكومة من مصادرة ال رايض واملباين  -أ  

 أ ثناء الكوارث؟ ةوالانتقالي

ذا اكن ال مر كذكل -ب ىل  ال رايض واملباين لضوابط صارمة تقلل مصادرةاحلكومة ف  ختضع صالحياتفهل  ،اإ اإ

 صة؟من التدخل ف حقوق امللكية اخلا أ دىن حد

 لطوارئف حالت ااس تخدام املدارس كالجئ  -4

ىلهل ينص القانون عىل  -أ   يواء ف حالتاس تخدام املدارس  عدم جواز اللجوء اإ ل  كالطوارئ  لالإ الذ أ خري اإ

 ؟حيمن ل تكون هناك بدائل جمدية ول قرص مدة ممكنة

 الطوارئ؟ لإيواء ف حالتغراض ال  مواقع بديةل لس تخداهما انون دد القيهل  -ب

اس تخدام املدارس   تفاديالت يتعذر فهيا    التتدابري معلية لتعزيز اس مترارية التعلمي ف احلالقانون   تضمني هل   -ج

 الطوارئ؟ ل غراض الإيواء ف حالت

 

 :املتعلقة مبا ييلعاين القوانني والس ياسات  -ابء

دارة حالت الطوارئ / امحلاية املدنية /  • دارة الكوارث / اإ  املساعدة الإنسانيةاإ

 ال رايض / التخطيط املاكين غالل/ املمتلاكت / ختطيط اس ت ايضلإساكن / ال ر ا •

 حقوق الإنسان / لقوانني ادلس توريةا •

رشادات أ خرى -جمي  اإ

 ".هاء" قسم، ال 8، الفصل ومواهجهتاالقانون والتأ هب للكوارث  التقرير التوليفي العاملي حول •
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دراج الفئات الضعيفة  التدابري الالزمةبدلمك  قوانني    تتضمنهل   -9 ف أ نشطة التأ هب للكوارث    وحاميهتا  لضامن اإ

 ؟ومواهجهتا

 

واذلين يعيشون ف  املس نونو  النساء والفتياتو ذوو الإعاقة ال شخاص الكوارث: من  متاكئفالفئات التالية بشلك غري  ترضرقد ت 

طة  عشوائيةتوطنات س  م  وتوخيا  . ةوعدميو اجلنس ي والالجئون النازحونو واملهاجرون  رشدونامل و مجموعات الشعوب ال صلية و وغري ُمخطَّ

ىل هذه س   ،لالإجياز وصفها ابلفئات   ،للظروف  تبعا   ،قد يكون من ال حص  عىل الرمغ من أ نه  ،الضعيفة" لفئات"ا بعبارةجممتعة    الفئاتيشار اإ

 .ضعيفة"ال " أ و "املعرضة للخطرأ و " ،"الاحتياجات احملددة" ذات

ف أ نشطة التأ هب للكوارث  بشلك اكمل وحاميهتا الفئات الضعيفة رشاكتدابري لضامن اإ  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

دراهجا مضن بنود املزيانيةوتقيميها ورصدها  لهاتخطيط ال و  للفئات الضعيفة  والإعاقة سناجلنس وال  نوع حسب وتصنيفها بياانت ال  مجعو  ؛واإ

 ؛ومواهجهتامشاركة الفئات الضعيفة ف مجيع جوانب التأ هب للكوارث  فرضو ؛ (حرضيش به )ريفي، حرضي،  الس ياقحسب وكذكل 

ورعاية ال طفال غري  ،وحامية الطفل ،فامي يتعلق ابلعنف اجلنس والعنف القامئ عىل النوع الاجامتعيلطوارئ الت التخطيط حل فرضو 

ىل ذكل،    ةافلإضواب  .املصحوبني واملنفصلني عن ذوهيم عادة  بأ ن  التسلمي  مفع  اإ الروابط الاجامتعية بعد وقوع الاكرثة بفرتة وجزية أ مر حيوي اإ

 .جمددا   مشلها ثر ال رس ومل  أ  عمليات اقتفاء تتعلق ب أ حاكما  ن تشمل الترشيعات أ  الصمود ف اجملمتعات احمللية، ينبغي  لتعزيز القدرة عىل

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

ىل أ ن لصحة العقلية )مثل القلق والاكتئاب( اب  تتعلق  مشالك   صورةف    تتجىل  ،واسعة النطاق  نفس يةالكوارث تسبب معاانة    ويرجع ذكل اإ

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

العقلية ال ساس ية  ال ولية والرعاية الصحية النفس ية مبا ف ذكل الإسعافات ،أ ثناء الكوارث ابلصحة العقلية وادلمع النفس والاجامتعي

 .العقلية ال ساس ية غري املنقطع بعقاقري املؤثراتوالإمداد  رسيريةال 

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

 التوجهيية   ال س ئةل الفرعية -أ لف

 الفئات الضعيفة وحاميهتا لإدراج تدابري عامة -1

 

 عدم المتيزي

 ؟ومواهجهتاف مجيع جوانب التأ هب للكوارث باكفة أ شاكهل المتيزي  امحلاية ضد القانونيكفل هل  -أ  

قرار  نطويهل ي  -ب  احملددة أ ثناء الكوارث؟ ااحتياجاهتو فئات الضعيفة حبقوق ال القانون عىل اإ

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

 ؟ومواهجهتاالتأ هب للكوارث 

 

 احتياجات الفئات الضعيفة

ىلعىل أ ن تقيمي اخملاطر والاحتياجات ومواطن الضعف  و/أ و الس ياسة العامة هل ينص القانون -أ    ابلإضافة اإ

 خطط الطوارئ حتدد الفئات الضعيفة واحتياجاهتا احملددة؟



39 
 

الإجراءات واملوارد واملسؤوليات  تبنيعىل أ ن معليات التخطيط  و/أ و الس ياسة العامة هل ينص القانون -ب

 تلبية احتياجات الفئات الضعيفة؟فامي يتعلق ب الرئيس ية 

جراء مشاورات مبارشة تتضمنعىل أ ن معليات التقيمي والتخطيط  الس ياسة العامةو/أ و  هل ينص القانون -ج  اإ

 مع الفئات الضعيفة؟

 كوارث،مواهجة المن عنارص    عنرصا    ةرسيالروابط ال    ةعاداإ   أ ن تكون  هل يكفل القانون و/أ و الس ياسة العامة -د

طار    مبا ف ذكل عن طريق الاس تفادة من خدمات امجلعية الوطنية امة للسلطات العمساعد  ككيان  دورها  ف اإ

 الإنساين؟ العمل ف جمال

 

 وحاميهتا مجع البياانت املصنفة

والإعاقة  سناجلنس وال  نوع البياانت املصنفة حسب وحامية عىل مجع  و/أ و الس ياسة العامةهل ينص القانون  -أ  

 اخملاطر والضعف والاحتياجات؟ تف تقيامي 

والإعاقة  سناجلنس وال  نوع البياانت املصنفة حسب  وحامية عىل مجع و/أ و الس ياسة العامةهل ينص القانون  -ب

 ،الكوارثعن  النامجة اثرالآ و  ،بفعل الكوارث الزنوحو  للكوارث ومواهجهتا،فامي يتعلق ابملشاركة ف التأ هب 

 ؟العنف اجلنس والعنف القامئ عىل النوع الاجامتعي انتشارو 

 مواطن الضعف والاحتياجاتوحامية بياانت تقيمي اخملاطر و مجع عىل  و/أ و الس ياسة العامةهل ينص القانون  -ج

 ش به احلرضي(؟، حرضي، حسب الس ياق )ريفيمع تصنيفها 

 

 التدريب والتوعية

الواكلت  فهياحلالت الطوارئ )مبا  اجلهات احلكومية املس تجيبةمجيع  و/أ و الس ياسة العامةالقانون  يلزمهل  -أ  

 ؟ضعيفةلفئات ال ابلحتياجات اخلاصة اب املتعلقملشاركة ف التدريب اب( قوات املسلحةالقطاعية والرشطة وال

 

 مشاركة الفئات الضعيفة

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

جراء مشاورات مبارشة  للكوارث ومواهجهتا  تأ هب اجلهات الفاعةل ف جمال ال   عىل  القانون  يفرضهل   -ب مع الفئات   اإ

وختطيط وتنفيذ ورصد وتقيمي مجيع جوانب التأ هب  عدادفامي يتعلق ابإ وتعزيز مشاركهتم بشلك جمد  الضعيفة 

 ؟للكوارث ومواهجهتا

أ فراد الفئات الضعيفة كوظفني  نيغاايت من أ جل تعيأ و  ا  حصص و/أ و الس ياسة العامةالقانون  يددهل  -ج

 ؟للكوارث ومواهجهتالتأ هب املعنية ابؤسسات املمدنيني ف 

دراهج  وتقيمي مشاركة الفئات الضعيفة  عىل رصد  و/أ و الس ياسة العامة  القانون  نصهل ي  -د للكوارث ف التأ هب    اواإ

 ؟وتقدمي تقارير ف هذا الشأ ن ومواهجهتا

 

 والعنف القامئ عىل النوع الاجامتعيالعنف اجلنس امحلاية من 

القامئ عىل لعنف اجلنس والعنف  فامي يتعلق ابعىل التخطيط للطوارئ    و/أ و الس ياسة العامةهل ينص القانون   -أ  

 أ ثناء الكوارث؟ النوع الاجامتعي
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دارهتاتصممي عىل  و/أ و الس ياسة العامة القانوننص هل ي  -ب يواء واإ بعد الكوارث بطريقة متنع العنف  أ ماكن لالإ

 ؟حدتهوختفف من  القامئ عىل النوع الاجامتعياجلنس والعنف 

ملشاركة ف ابحلالت الطوارئ  هات احلكومية املس تجيبةمجيع اجل  و/أ و الس ياسة العامةالقانون  لزمهل ي -ج

 ؟لعنف اجلنس والعنف القامئ عىل اجلنساب املتعلقالتدريب 

 

 الفئات الضعيفة وحاميهتا رشاكتدابري حمددة لإ  -2

 

 واملراهقون والش باب النساء والفتيات

فامي يتعلق ابلصحة  الرئيس ية هل حتدد خطط الطوارئ ملواهجة الكوارث الإجراءات واملوارد واملسؤوليات -أ  

 ؟طمث تدبري النظافة الصحية أ ثناء فرتة الو اجلنس ية والإجنابية 

بأ دوار الاضطالع    ات عىلياملساواة بني اجلنسني ويشجع النساء والفت   العامة  هل يعزز القانون و/أ و الس ياسة -ب

 صنع القرار؟أ دوار بو  ةقيادي

 

 ال طفال

 أ ثناء الكوارث؟ طفالحامية ال  من أ جل عىل التخطيط للطوارئ  العامة و/أ و الس ياسةهل ينص القانون  -أ  

رعاية ال طفال غري املصحوبني من أ جل عىل التخطيط للطوارئ  العامة و/أ و الس ياسة هل ينص القانون -ب

 :واملنفصلني عن ذوهيم أ ثناء الكوارث، مبا ف ذكل الإجراءات الرئيس ية التالية

 الوادلين ومقديم الرعاية؛ عنالانفصال  أ خطارالتخفيف من  •

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

 ؛ابلواثئق

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

 ؛ ية أ فرادهاهو  والتحقق من تعقب ال رس •

 ؟اندماهجاو  مشل ال رس تيسري مجع •

 

 املس نون وال شخاص ذوو الإعاقات

لل شخاص ذوي متاحة  جتعلهابطريقة  ومواهجهتاللكوارث  تأ هب هل ينص القانون عىل تنفيذ مجيع أ نشطة ال  -أ  

 ؟ة والاجامتعيةأ و احلس ية أ و اذلهنية أ و النفس ي لبدنيةالإعاقات ا

تقدمي فامي يتعلق ب لكوارث الإجراءات واملوارد واملسؤوليات الرئيس ية ف حالت اهل حتدد خطط الطوارئ  -ب

 ال شخاص ذوي الإعاقة؟و  موافقة ومناس بة للمس ننياملساعدة ف حالت الكوارث بطريقة 

 

 ال قليات اجلنس ية واجلنسانية

ية وختزيهنا والتخلص مهنا ان معلومات عن الهوية اجلنس ية واجلنس جبمع العامة و/أ و الس ياسة القانون لزمهل ي -أ  

 ؟مأ مونبشلك 



41 
 

ضامن فامي يتعلق بلكوارث الإجراءات واملوارد واملسؤوليات الرئيس ية حالت اف هل حتدد خطط الطوارئ  -ب

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

 الصحي والنظافة الصحية؟

 

ثنيةو والالجئون؛  النازحونو املهاجرون   ال قليات العرقية والإ

طار ف للكوارث ومواهجهتاتنفيذ أ نشطة التأ هب ب  العامة و/أ و الس ياسة القانون لزمهل ي -أ   مجموعة متنوعة من  اإ

الإعالم )الرمسية وغري  طوالرسوم البيانية( ووسائ رشائط السمعيةاللغات وال شاكل )مثل املطبوعات وال 

 الرمسية(؟

عدادوالالجئني ف  النازحنياملهاجرين و  ةالقانون و/أ و الس ياسة العامة مشارك قتيض هل ي  -ب اخلطط  اإ

آاثرهاالتأ هب لها الكوارث و املتعلقة مبنع والاسرتاتيجيات   ؟والانتعاش من أ

 

 مجموعات الشعوب ال صلية

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

 

 وادلمع النفس والاجامتعيالصحة النفس ية  -3

فامي يتعلق ابلصحة النفس ية وادلمع لطوارئ الت اعىل التخطيط حل و/أ و الس ياسة العامةهل ينص القانون  -أ  

 أ ثناء الكوارث؟ النفس والاجامتعي

جراءات الرئيس ية التالية عىل خطط الطوارئ تنصهل  -ب  :الإ

جراء تقياميت للصحة العقلية وامل  •  النفس ية والاجامتعية سائلاإ

 الصحة النفس ية وادلمع النفس والاجامتعي جمال تدريب مجيع املوظفني واملتطوعني ف •

 ؛الساكن بني معوم تصديأ ساليب ال  معلومات بشأ ننرش  •

 ؛ال ولية للناجني من الإهجاد الشديد والاجامتعية النفس ية تقدمي الإسعافات •

 ؛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  -ابء

دارة الكوارث • دارة/  اإ  املساعدة الإنسانية/  امحلاية املدنية/  الطوارئ حالت اإ

 ال دويةالصحة /  •

ساءة معامةلال طفال / زواج ال طفال / اختطاف ال طفال / الاجتار ابل طفال /  ةلحامية الطفل / عام •  ال طفال اإ

 / ال يتام كفاةلالتبين / ال •

 التعلمي •

 اللجوء ملمتسون و والهجرة / الالجئ •

 / العنف ضد املرأ ة عائيلمنع العنف اجلنس / العنف ال •

 البياانتاخلصوصية / حامية  •
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 المتيزي ناهضةم مناهضة التحرش / حقوق الانسان /  •

 

رشادات أ خرى -جمي  اإ

 ".دال" قسم، ال 9، الفصل ومواهجهتاالقانون والتأ هب للكوارث  التقرير التوليفي العاملي حول •
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  معليات  والفساد ف غش نع المل لتعزيز اجلودة واملساءةل و  التدابري الالزمةبدلمك قوانني  تضمنهل ت  -10

 ؟ومواهجهتاالتأ هب للكوارث 

 

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

 عدميي الضمريهتئي لللكوارث أ ن كام ميكن لتقيمي. وارصد الو حرص لل  قويةنظم عن  لجودة، فضال  دنيا ل تنفيذ معايريال مر اذلي يقتيض 

 مربر.دون دون فرض قيود  ولكن ةضوابط اكفيوضع ا يتطلب ملامرسة الغش والفساد، م فرصا  مناس بة

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

احملليني النظر ف وضع معايري دنيا لتوفري الغذاء واملاء والرصف   وينبغي لواضعي القرارات.  ذلكل  ختططومن ال مهية مباكن أ ن    أ ثناء الكوارث

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

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

 .الناحية الثقافية

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

ىل أ نكوارث والتعاف مهنا. ال  ها اجلغرافوموقع  هاوجحم  طبيعة الاحتياجات واخلسائر وال رضارب  املتعلقةاملعلومات ادلقيقة  ويرجع ذكل اإ

جراء تقياميت رسيعة عىل  أ و الس ياسة العامةنون و/القا وينبغي أ ن ينص. فعَّاةل وتعافاس تجابة  لتخطيط وتنفيذ معليةرضورية  اإ

جراء تقياميت لو  ؛رثةوقوع الاك بعدلالحتياجات  جراء و  ؛رضار واخلسائرل  اإ مع ، مرحةل الاس تجابة طوالالحتياجات ل متواصةل تقياميتاإ

س ناد املسؤولية املؤسس ية   ىل اجلهات اخمل عن ذكل  اإ ضامن الاتساق مع  النوع الاجامتعي والتنوع،    ف هذه التقياميت  راعىأ ن يُ   نبغيي و .  تصةاإ

 .تعديل اخلطط حسب احلاجةالاس تجابة بغرض لرصد والامتسك بني القطاعات فضال  عن اس تخداهما 

ىل امل   أ مهية ابلغة  التأ هب للكوارث ومواهجهتاتقيمي أ نشطة  و   رصد  ويكتس  يودل املعلومات والتحليالت املطلوبة وهو  .  ساءةل والتعمل  ابلنس بة اإ

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

 يرسينبغي أ ن ي و .  ءحسب الاقتضاهب للكوارث ومواهجهتا  أ  يف خطط الت( تكي 3؛ )السابقة  لتجاربمن اادلروس    اس تخالصمن خالل  

جراء  أ و الس ياسة العامة/القانون و آليات عامة للتظملعن توف، فضال  عىل حد سواء التقياميت املوهجة حنو التعمل وحنو املساءةلس بل اإ . ري أ

مع السامح   ،ابنتظام تقياميت خارجية ل نشطهتا وبراجمها  جتري وتنرشأ ن  ب  التأ هب للكوارث ومواهجهتا  جمال  اجلهات الفاعةل ف  وينبغي أ ن يلزم

جراء تقياميت داخلية ل  لهذه اجلهات اأ يض   اطالع امجلهور علهيا. يتعنيابإ

اكحفة الفساد وماكحفة املتعلقة مبضوابط اللإنقاذ ال رواح وتنفيذ  عىل وجه الاس تعجالبني العمل  تعارض مواهجة الكوارثأ ثناء ويدث 

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

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

ىل أ دىن حد من لتقليلل وتنفيذ تدابري  ،واملشرتايت( ،املاليةالشؤون )مثل  تعلقة مبهام حمددةامل ضوابط البتنفيذ  ىل التوظيف  اإ احلاجة اإ

 .أ ثناء الكوارث ومعليات الرشاء بشلك رسيع

 

جابة و   :ما ييل خذ بعني الاعتبار ،هذا السؤال عنلالإ

 التوجهيية   ال س ئةل الفرعية -أ لف
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 اجلودة -1

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

 ؟مواهجة الكوارثأ ثناء احليوية اخلدمات واملساعدات وغري ذكل من  والرعاية الصحية واملأ وى

ذا اكنت  -ب جمال التأ هب للكوارث اجلهات الفاعةل ف  العامة ، فهل يلزم القانون و/أ و الس ياسةنعمب اجلواب اإ

 ؟واس تعراضها لكوارثف حالت اوضع خطط الطوارئ  دلىابس تخدام هذه املعايري ادلنيا  ومواهجهتا

ذا اكن اجل  -ج جمال التأ هب للكوارث اجلهات الفاعةل ف  و/أ و الس ياسة العامةفهل يلزم القانون  ،نعمب  واباإ

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

حدى الكوارثمعلية لإدارة الإصاابت امجلاعية أ ثناء وقوع  و/أ و الس ياسة العامةهل يضع القانون  -د  ؟اإ

 

 ما بعد الكوارث مرحةل تقياميت -2

س ناد املسؤولية  ما ييل عىلالقانون  نصهل ي  -أ   ىل اجلهات اخملتصة:عن املؤسس ية مع اإ    ذكل اإ

o  جراء تقياميت رسيعة وم  املواهجةمعليات لتوجيه  يضا  أ  ، حبيث تُس تخدم لالحتياجات تواصةلاإ

 ،املتواصةل

o  جراء رضار واخلسائراإ  .تقياميت لل 

 ؟مراعاة مواطن الضعف والنوع الاجامتعي والتنوع عىل و/أ و الس ياسة العامةالقانون  نصهل ي  -ب

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

 

 الرصد واملساءةل -3

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

فئات الضعيفة لالس تفادة عىل قدم تاحة لل لفرص امل اار ال خذ ف الاعتبمع  ال نشطة والربامجعىل مس توى 

 ؟مؤرشات ختتص ابلنوع الاجامتعيالرصد والتقيمي تتضمن أ طر هل من اخلدمات؟ املساواة 

آليات عامة  و/أ و الس ياسة العامةالقانون  لزمهل ي -ب  للتظمل؟بوضع أ

جتري أ ن ب التأ هب للكوارث ومواهجهتا جمال مجيع اجلهات الفاعةل ف و/أ و الس ياسة العامةالقانون  لزمهل ي -ج

 ؟ابنتظام تقياميت خارجية ل نشطهتا وبراجمها وتنرش

ذا اكن  -د جراء  التأ هب للكوارث ومواهجهتا جمال للجهات الفاعةل فأ يضا  فهل يسمح القانون  ،نعمب اجلواب اإ ابإ

اتحهتا للعلن يتعنيل  تقياميت داخلية  ؟والتحسني عىل الصعيد املؤسس  لغرض التعمل ،اإ

 

 منع الغش والفساد -4

املؤسس ية  قدرةالابعامتد تدابري لتعزيز  التأ هب للكوارث ومواهجهتا جمال القانون اجلهات الفاعةل ف وضهل يف -أ  

آليات الإبالغ عن اخملالفات والتدريب؟ ،والغشلفساد عىل التصدي ل   مثل مدوانت قواعد السلوك وأ

بتنفيذ ضوابط خاصة ابلوظائف ملنع  التأ هب للكوارث ومواهجهتا جمال هل يفوض القانون اجلهات الفاعةل ف -ب

دارة ال صول والنقل؟ اجملال املايلوالفساد ف  غشال  واملوارد البرشية واملشرتايت واإ
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بتنفيذ تدابري  التأ هب للكوارث ومواهجهتا جمال اجلهات الفاعةل ف أ و الس ياسة العامة/وهل يفوض القانون  -ج

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

 ؟للكوارث ومواهجهتا

 

 :املتعلقة مبا ييلعاين القوانني والس ياسات  -ابء

دارة  • دارة/  الكوارثاإ  املساعدة الإنسانية/  امحلاية املدنية/  الطوارئ حالت اإ

 الفساد / الغش •

 التقيمي / الرصد •

 

رشادات أ خرى -جمي  اإ

 ".واو" قسم، ال 10، الفصل ومواهجهتاالقانون والتأ هب للكوارث  التقرير التوليفي العاملي حول •

. 
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ضاف   معلومات أ خرى ودمع اإ
 الش بيك التايل: عىل املوقع قانون مواهجة الكوارث بشأ نزيد من املعلومات وال دوات والتقارير والتحديثات املعىل  صولميكن احل

www.ifrc.org/dl 

ميكن التصال بفريق برانمج القانون  ،قانون مواهجة الكوارثف جمال  تقنيةملساعدة ال اب متعلقةف حاةل وجود أ ي أ س ئةل أ و طلبات و

 disaster.law@ifrc.org عىل الربيد الإلكرتوين التايل: ادلويل للكوارث التابع لالحتاد ادلويل مجلعيات الصليب ال محر والهالل ال محر

  

http://www.ifrc.org/dl
mailto:disaster.law@ifrc.org
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