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نبذة عن برانمج الاحتاد ادلويل بشأن قانون الكوارث
يسعى برانمج الاحتاد ادلويل مجلعيات الصليب المحر والهالل المحر (الاحتاد ادلويل) بشأن قانون الكوارث اإىل تقليل تأثر الساكن
ابلكوارث عن طريق تعزيز الطر القانونية الف َّعاةل الكفيةل ابحلد من خماطر الكوارث والاس تعداد القانوين ملواهجة الكوارث .ويتناول ثالثة
جمالت رئيس ية يه التعاون مع امجلعيات الوطنية للصليب المحر والهالل المحر (امجلعيات الوطنية) والرشاكء الآخرين من أجل تقدمي
املساعدة التقنية للحكومات بشأن املسائل املتعلقة بقانون مواهجة الكوارث؛ وتعزيز قدرات امجلعيات الوطنية واجلهات املعنية الخرى ف
جمال قانون الكوارث؛ نرشه ومنارصته وإاجراء البحوث بشأنه .الربيد الإلكرتوينdisaster.law@ifrc.org :
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لكمة شكر وتقدير
جرى اإعداد هذه القامئة املرجعية بتلكيف من برانمج الاحتاد ادلويل املتعلق بقانون الكوارث .ويضم فريق املؤلفني الرئيس يني لهذا التقرير
فيكتوراي ابنون من رشكة الاستشارات ا إلنسانية احملدودة ،وراش يل مالكويد من الصليب المحر السرتايل ،وقام بتوفري املشورة الفنية
واملراجعة التحريرية إايزابيل غراجنر ،مديرة املرشوعات دلى الاحتاد ادلويل واملنسقة العاملية للمنارصة الترشيعية.
ونشكر أيضا الشخاص داخل حركة الصليب المحر والهالل المحر واملنظامت الرشيكة اذلين قاموا ابملراجعة الفنية .ونشكر لك من
سيس يل أبتل ،لودفيج أآرنوت ،ابساكل ابوترش ،خافيري اكستيالنوس ،غابرييل إاميري ،دايفيد فيرش ،جيف فرانلكني ،ستيفاين جوملي،
أينور اكديسن أوغلو ،مارتني كرومتاير ،روزمريي نورث ،أندراي روزا ،ومجيعهم من الاحتاد ادلويل .كام نشكر إايرياك كونت ،تش يارا
ميلوتيش من املفوضية الوروبية للمساعدة الإنسانية وامحلاية املدنية؛ و أورسول لوس يغنويل من احلكومة الملانية؛ و راي هيداجات،
فريديغوند ماشري ،ماتهياس رينج ،جوليان توست من امجلعية الملانية للتعاون ادلويل؛ و مريايم بودغن من اللجنة ادلولية للصليب المحر؛
و أآان فيلال ماركينا من الصليب المحر الفلبيين؛ و إايزابيل اثفيليني من صندوق المم املتحدة للساكن؛ وسارة كيولزتو من مكتب المم
املتحدة خلدمات املشاريع.
كام يود الاحتاد ادلويل أن يشكر وينوه ابدلمع املايل اذلي قدمه من أجل اإجناز هذا املرشوع لك من الصليب المحر السرتايل ووزارة
الشؤون اخلارجية والتجارة السرتالية ووزارة أملانيا الاحتادية للتعاون الاقتصادي والتمنية والصليب المحر الهولندي والصليب المحر
الرنوجيي ووزارة اخلارجية الرنوجيية.
ويرجع الفضل أيضا اإىل أولئك اذلين سامهوا ف التقرير التوليفي العاملي حول القانون والتأهب للكوارث ومواهجهتا ،اذلي تستند إاليه هذه
القامئة املرجعية .ونقدم لك التقدير لهؤلء الفراد ف ذكل التقرير.
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الاختصارات ابلإجنلزيية ومقابلها العرب
Asian Development Bank

ADB

مرصف التمنية الآس يوي

Caribbean Disaster and Emergency
Management Agency

CDEMA

الواكةل الاكريبية إلدارة الكوارث والطوارئ

Civil Society Organisation

CSO

منظمة جممتع مدين

Disaster Law Programme

DLP

برانمج قانون الكوارث

Disaster preparedness and response

DPR

التأهب للكوارث ومواهجهتا

Disaster risk management

DRM

إادارة خماطر الكوارث

Disaster risk reduction

DRR

احلد من خماطر الكوارث

Early warning system

EWS

نظام اإنذار مبكر

Forecast-based action

FbA

العمل القامئ عىل التنبؤ

Forecast-based finance

FbF

المتويل القامئ عىل التنبؤ

Deutsche Gesellschaft für Internationale
Zusammenarbeit

GIZ

امجلعية الملانية للتعاون ادلويل

Housing, land and property rights

HLP

حقوق السكن والرض وامللكية

Inter-Agency Standing Committee

IASC

اللجنة ادلامئة املشرتكة بني الواكلت

International Committee of the Red Cross

ICRC

اللجنة ادلولية للصليب المحر

International Disaster Response Law

IDRL

القانون ادلويل ملواهجة الكوارث

International Federation of Red Cross and
Red Crescent Societies

IFRC

الاحتاد ادلويل مجلعيات الصليب المحر والهالل
المحر

International Standards Organisation

ISO

املنظمة ادلولية للمعايري

Munich Climate Insurance Initiative

MCII

مبادرة ميونيخ للتأمني ضد أرضار املناخ

Menstural hygiene management

MHM

إادارة النظافة الصحية أثناء فرتة الطمث

Mental health and psychosocial support

MHPSS

الصحة العقلية وادلمع النفس الاجامتعي

Sexual and gender-based violence

SGBV

العنف اجلنس والعنف القامئ عىل النوع الاجامتعي

State of Disaster

SoD

حاةل الكوارث

State of Emergency

SoE

حاةل الطوارئ
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Unmanned Aircraft Systems

UAS

نُظم الطائرات غري املأهوةل

Unaccompanied and separated children

UASC

الطفال غري املصحوبني واملنفصلون عن ذوهيم

Unmanned Aerial Vehicle

UAV

مركبه جوية غري مأهوةل

United Nations Development Program

UNDP

برانمج المم املتحدة الإمنايئ

United Nations Population Fund

UNFPA

صندوق المم املتحدة للساكن

United Nations Office for Project
Services

UNOPS

مكتب المم املتحدة خلدمات املشاريع

United Nations University - Insititute of
Environment and Human Security

UNUEHS

معهد جامعة المم املتحدة للبيئة والمن البرشي

United States

US

الولايت املتحدة المريكية

Value Added Tax

VAT

رضيبة القمية املضافة

World Bank

WB

البنك ادلويل

World Health Organisation

WHO

منظمه الصحة العاملية
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املصطلحات
الطفال ،مصطلح يشري اإىل الشخاص اذلين تقل أعامرمه عن  18س نة .وتشمل هذه الفئة الرضع (الطفال حىت سن س نة واحدة)
واملراهقني (الشخاص اذلين ترتاوح أعامرمه بني  10س نوات و 18س نة)1.
حامية الطفل ،مصطلح يشري اإىل ’منع الإيذاء والإهامل والاس تغالل والعنف ضد الطفال والتصدي هل‘ 2.وابلتايل ،فاإن مصطلح ’حامية
الطفل‘ ل يشري اإىل حامية مجيع حقوق الطفل ،وامنا يشري بدل من ذكل اإىل مجموعه فرعية من هذه احلقوق3.
إ
الاكرثة ،مصطلح يشري اإىل ’اختالل خطري ف أداء اجملمتع احمليل أو اجملمتع عىل أي نطاق بسبب وقوع أحداث خطرة تتفاعل مع ظروف
التعرض للظواهر والتأثر هبا والقدرة عىل مواهجهتا ،مما يؤدي اإىل واحدة أو أكرث من اخلسائر والتأثريات التالية :البرشية أو املادية أو
الاقتصادية أو البيئية‘4.
التأهب للكوارث ،مصطلح يشري اإىل’املعارف والقدرات الت طورهتا احلكومات واملنظامت املعنية ابلس تجابة والتعاف واجملمتعات احمللية
والفراد للتنبؤ ابلكوارث احملمتةل أو الوش يكة أو احلالية بفعالية ومواهجهتا والتعاف من أ آاثرها‘5.
أنشطة التأهب للكوارث ومواهجهتا ،6مصطلح جامع لي مرافق أو خدمات أو معليات أو توزيعات أو موارد أو تدريب أو توعية أو
معلومات يُضطلع هبا أو تُقدَّم لغرض التأهب للكوارث و/أو مواهجهتا .ويشري مصطلح "النشطة املعتادة للتأهب للكوارث ومواهجهتا‘ اإىل
النشطة امل ُص َّممة لعموم الناس وليس حتديدا من أجل واحدة أو أكرث من الفئات الضعيفة الت ترد مناقش هتا ف الفصل التاسع.
اجلهات الفاعةل ف جمال التأهب للكوارث ومواهجهتا ،مصطلح جامع مجليع اجلهات الفاعةل املشاركة ف توفري أنشطة التأهب للكوارث
ومواهجهتا ،مبا ف ذكل اجلهات الفاعةل احلكومية وغري احلكومية واجلهات الفاعةل احمللية والجنبية وادلولية .وتشمل اجلهات الفاعةل ف جمال
التأهب للكوارث ومواهجهتا (عىل سبيل املثال ل احلرص) املؤسسات احلكومية إلدارة الكوارث والواكلت القطاعية (مثل الصحة والإساكن)
واجليش والرشطة وكياانت المم املتحدة ومنظامت اجملمتع املدين ،وامجلعيات الوطنية للصليب المحر والهالل المحر (امجلعيات الوطنية)،
وهيئات القطاع اخلاص واملؤسسات الاكدميية أو البحثية والهيئات احلكومية الجنبية.
مواهجة الكوارث ،مصطلح يشري اإىل ’الإجراءات املتخذة قبل وقوع الاكرثة مبارشة أو خاللها أو فور وقوعها من أجل اإنقاذ الرواح واحلد
من أآاثرها الصحية وضامن السالمة العامة وتلبية الاحتياجات املعيش ية الساس ية للساكن املترضرين‘7.
املساعدة ف جمال مأوى الطوارئ ،مصطلح جامع لي أنشطة تريم اإىل مساعدة املترضرين من الكوارث عىل احلصول عىل مأوى أآمن
وكرمي ف أعقاب الاكرثة مبارشة .ويشمل ذكل توفري املنح النقدية والدوات واملواد وادلمع الفين من أجل معليات الإصالح أو التعمري .كام
يشمل الوصول اإىل مراكز ا إلجالء واملساعدة عىل تسديد نفقات الإجيار وبرامج الرس املضيفة.
الإجالء ،هو نقل الناس والصول مؤقتا اإىل أماكن أكرث أماان قبل وقوع حدث خطر أو خالهل أو بعده ،وذكل بغرض حاميهتم .وتشري
خطط ا إلجالء اإىل الرتتيبات املوضوعة مس بقا للمتكني من نقل الشخاص والصول بصفة مؤقتة اإىل أماكن أكرث أماان قبل وقوع حدث
خطر أو خالهل أو بعده .وقد تشمل خطط ا إلجالء خططا لعودة اذلين جرى اإجالؤمه وخيارات اإيواؤمه8.
المتويل القامئ عىل التنبؤ ،هنج يُمكن من احلصول عىل المتويل الإنساين من أجل العمل املبكر اذلي ميكن الاضطالع به استنادا اإىل
معلومات التنبؤ ابلرصاد اجلوية اإىل جانب حتليل اخملاطر ،وذكل من أجل التأهب للحداث املناخية القصوى .والهدف من ذكل هو
استباق الكوارث ودرء أآاثرها ،إان أمكن ،واحلد من املعاانة واخلسائر البرشية الت تسفر عهنا9.
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الخطار ،ظاهرة خطرية أو مادة أو نشاط برشي أو ظرف قد يتسبب ف وقوع خسائر ف الرواح أو اإصاابت أو غريها من الآاثر
الصحية أو تلف املمتلاكت أو فقدان س بل املعيشة واخلدمات أو اضطراب اجامتعي واقتصادي أو رضر بييئ .ويُصنَّف ذكل اإىل ظواهر
أخطار مناخية وبيولوجية وجيوفزيايئية وجوية ،وأخطار تكنولوجية من صنع الإنسان ،وأخطار غري تكنولوجية من صنع الإنسان10.
املهاجرون ،مصطلح يُقصد به ’الشخاص اذلين يغادرون دايرمه أو يفرون مهنا لذلهاب اإىل أماكن جديدة ،عادة ما تكون فياخلارج ،وذكل
حبثا عن فرص أو أ آفاق أفضل وأكرث أمنا .وميكن أن تكون الهجرة طوعية أو غري طوعية ،بيد أن المر ينطوي ف معظم الحيان عىل
مجموعة من اخليارات والقيود‘ 11.ويشمل هذا التعريف (عىل سبيل املثال ل احلرص) العامل املهاجرين ،واملهاجرين عدميي اجلنس ية،
واملهاجرين اذلين تعتربمه السلطات العامة غري نظاميني ،كام يشمل الالجئني وطاليب اللجوء عىل الرمغ من أهنم يشلكون فئة خاصة
مبوجب القانون ادلويل12.
الشخاص ذوو ا إلعاقة ،مه أولئك اذلين يعانون من اإعاقات بدنية أو عقلية أو ذهنية أو حس ية طويةل الجل قد تؤدي ،بفعل احلواجز
اخملتلفة ،اإىل عرقةل مشاركهتم الاكمةل والفعاةل ف اجملمتع عىل قدم املساواة مع الآخرين13.
َّ
اإعادة التوطني امل ُ َّ
خطط لها ،يه معلية خمطط لها ،يُنقل مبقتضاها أشخاص أو مجموعات من الشخاص أو يُبعدون عن دايرمه ،ويتوطنون
ف ماكن جديد تُوفَّر هلم فيه الظروف املواتية إلعادة بناء حياهتم .وجتري معلية اإعادة التوطني امل ُ َّ
خطط لها حتت سلطة ادلوةل داخل
احلدود الوطنية ،وتُنفَّذ بغرض حامية الناس من اخملاطر املتصةل ابلكوارث والتغري البييئ ،مبا ف ذكل أ آاثر تغري املناخ14.
امحلاية ،مصطلح يشري اإىل ’مجيع النشطة الرامية اإىل احلصول عىل الاحرتام الاكمل حلقوق الفرد وفقا لنص وروح الصكوك القانونية ذات
الصةل (أي القانون ادلويل حلقوق الإنسان ،والقانون ادلويل الإنساين ،والقانون ادلويل لالجئني‘15.
العنف اجلنس والعنف القامئ عىل النوع الاجامتعي ،مصطلح مركب يس تخدم داخل حركة الصليب المحر والهالل المحر ل إالشارة اإىل
ظاهرتني مامتيزتني ولكهنام متداخلتني ‘1’ :العنف اجلنس؛ ’ ‘2العنف القامئ عىل النوع الاجامتعي 16.وتعمتد هذه القامئة املرجعية التعريفني
العمليني التاليني املأخوذ هبام ف حركة الصليب المحر والهالل المحر:17
العنف اجلنس ،مصطلح يشري اإىل ’أعامل ذات طبيعة جنس ية ُترتكب ضد أي خشص ابلقوة أو الهتديد ابس تخدام القوة أو
الإكراه .وميكن أن يكون الإكراه انجام عن ظروف مثل اخلوف من العنف أو القهر أو الاحتجاز أو القمع النفس أو التعسف
ف اس تعامل السلطة .وميكن أيضا أن يكون اس تخدام القوة أو الهتديد ابس تخداهما أو الإكراه موهجا ضد خشص أآخر .ويش متل
العنف اجلنس أيضا عىل الفعال ذات الطبيعة اجلنس ية الت ترتكب ابس تغالل بيئة قرسية أو جعز الشخص عن اإبداء موافقة
حقيقية .ويشمل العنف اجلنس ،عالوة عىل ذكل ،الفعال ذات الطبيعة اجلنس ية الت يُضطر الشخص للمشاركة فهيا ابلقوة
أو الهتديد ابس تخدام القوة أو الإكراه ،ضد نفسه أو غريه ،أو ابس تغالل بيئة قرسية أو جعز الشخص عن اإبداء موافقة حقيقية.
ويشمل العنف اجلنس أفعال مثل الاغتصاب أو الاس تعباد اجلنس أو الإكراه عىل البغاء أو امحلل القرسي أو التعقمي
القرسي‘18.
العنف القامئ عىل النوع الاجامتعي ،مصطلح يشري اإىل ’أي فعل ضار يرتتب عليه ،أو يرحج أن يرتتب عليه ،أذى أو معاانة
جسدية أو جنس ية أو نفس ية تلحق ابمرأة أو رجل أو فتاة أو فىت عىل أساس نوعهم الاجامتعي .وينجم العنف القامئ عىل النوع
الاجامتعي عن عدم املساواة بني اجلنسني والتعسف ف اس تعامل السلطة .ويشمل العنف القامئ عىل النوع الاجامتعي ،عىل
سبيل املثال ل احلرص ،العنف اجلنس ،والعنف املزنيل ،والإجتار ،والزواج القرسي أو املبكر ،والإكراه عىل البغاء ،والاس تغالل
اجلنس والاعتداء اجلنس‘19.
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القليات اجلنس ية واجلنسانية ،مصطلح يشري اإىل الشخاص من ذوي خمتلف امليول اجلنس ية والهوايت/التعبريات اجلنسانية واخلصائص
اجلنس ية20.
الطفال غري املصحوبني واملنفصلون عن ذوهيم ،مصطلح مركب يشمل مجموعتني من الطفال ‘1’ :الطفال غري املصحوبني؛ ’ ‘2الطفال
املنفصلني عن ذوهيم.
الطفال غري املصحوبني ،مه الطفال اذلين انفصلوا عن الوادلين والقارب الآخرين ،ول يوجد خشص ابلغ مسؤول عن رعايهتم
مبوجب القانون أو العرف21.
الطفال املنفصلون عن ذوهيم ،مه أطفال منفصلون عن الك الوادلين أو عن املسؤول الول السابق عن رعايهتم من الناحية
القانونية أو العرفية ،ولكهنم ليسوا منفصلني ابلرضورة عن أقارب أآخرين .وذلكل ميكن أن يكون الطفال املنفصلون عن ذوهيم
مصحوبني بأفراد ابلغون أآخرون من الرسة.
الفئات الضعيفة ،قد تتأثر الفئات التالية ابلكوارث بشلك غري متاكئف :النساء والفتيات والطفال ،ل س امي الطفال غري املصحوبني
واملنفصلني عن ذوهيم؛ واملراهقون والش باب؛ واملس نون؛ والشخاص ذوي ا إلعاقة؛ واملهاجرون والنازحون والالجئون؛ ومجموعات
الشعوب الصلية؛ والقليات ا إلثنية والعرقية؛ والقليات اجلنس ية واجلنسانية .وإاجامل ،ي ُشار اإىل هذه اجملموعات جممتعة مبصطلح ’الفئات
الضعيفة‘ ،عىل الرمغ من أنه قد يكون من الدق ،حسب الظروف ،وصفها بأهنا ’فئات ذات احتياجات حمددة‘ أو ’معرضة للخطر‘ أو
’مس تضعفة‘.
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قامئة مرجعية حول القانون والتأهب للكوارث ومواهجهتا
 -1هل توفر قوانني بدلمك اإطارا مؤسس يا قواي للتأهب للكوارث ومواهجهتا؟
 -2هل تدمع قوانني بدلمك تنفيذ اسرتاتيجية ف َّعاةل لمتويل خماطر الكوارث؟
 -3هل توفر قوانني بدلمك تفويضات وموارد واحضة لإعداد خطط للطوارئ والتوعية من خالل التدريب والتعلمي والمترينات؟
 -4هل تيرس قوانني بدلمك س بل الإنذار املبكر والعمل املبكر الف َّعالني للحد من أآاثر الكوارث؟
 -5هل حتدد قوانني بدلمك "حالت الطوارئ" و"حالت الكوارث" املكيفة واملتناس بة مع درجات وأنواع متباينة من اخملاطر؟
 -6هل توفر قوانني بدلمك الصكوك القانونية املناس بة للتأهب للكوارث ومواهجهتا؟
 -7هل حتدد قوانني بدلمك اإطارا شامال ملعاجلة مسأةل الزنوح وإاعادة التوطني امل ُ َّ
خطط لها فامي يرتبط ابلكوارث؟
 -8هل تتضمن قوانني بدلمك التدابري الالزمة للتصدي للمشالك الشائعة الت تنشأ مضن س ياق املساعدة ف جمال املأوى بشأن
حقوق السكن والرض وامللكية؟
 -9هل تتضمن قوانني بدلمك التدابري الالزمة لضامن اإدراج الفئات الضعيفة وحاميهتا ف أنشطة التأهب للكوارث ومواهجهتا؟
 -10هل تتضمن قوانني بدلمك التدابري الالزمة لتعزيز اجلودة واملساءةل وملنع الغش والفساد ف معليات التأهب للكوارث ومواهجهتا؟
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مقدمة
تسبب الكوارث خسائر ومعاانة اإنسانية ابلغة .ففي عام  2018وحدهُ ،سلت ف قاعدة البياانت ادلولية للكوارث  315اكرثة جيوفزيايئية
ومناخية أسفرت عن وفاة  11 804أشخاص وترضر أكرث من  68.5مليون خشص ف مجيع أحناء العامل وتس ببت ف حدوث خسائر
اقتصادية بلغت قميهتا  131.7مليار دولر أمرييك 22.وعىل الرمغ من التحسن املس متر اذلي شهدته النظم احمللية للتأهب للكوارث
ومواهجهتا عىل مدى عقود كثرية ،فال تزال البدلان تواجه العديد من التحدايت ف اإدارة الآاثر البرشية والاقتصادية للكوارث ،ويه
ظاهرة ُيرحج أن تتفامق بسبب تأثري تغري املناخ.
وتؤدي القوانني والس ياسات والرتتيبات املؤسس ية دورا حاسام ف دمع مجيع جوانب اإدارة خماطر الكوارث ،مبا ف ذكل احلد من خماطر
الكوارث والتأهب لها ومواهجهتا ،فضال عن تيسري املساعدة ادلولية حيمن يتجاوز جحم الاكرثة القدرات الوطنية الالزمة ملواهجهتا .وقد ُأقر
ذكل ف الصكوك ادلولية الرئيس ية ،مثل اإطار س نداي للحد من خماطر الكوارث خالل الفرتة ( 2030-2015اإطار س نداي).
وظل الاحتاد ادلويل يعمل جاهدا عىل مدى س نوات عديدة عىل معاجلة هذه املسائل ،وقد وضع عددا من املبادئ التوجهيية والدوات
الهامة لتعزيز اإملام متخذي القرارات ابملعايري والطر القانونية ادلولية وحتسني الترشيعات احمللية وإازاةل احلواجز القانونية الت قد تعرتض
س بل احلد من اخملاطر وإادارة الكوارث بشلك ف َّعال .ومن بني أمه هذه املبادئ التوجهيية والدوات ما ييل:
•
•

•
•

اإرشادات تسهيل وتنظمي املساعدات ادلولية ل إالغاثة والانتعاش ال َّويل ف حالت الكوارث عىل الصعيد احمليل (اإرشادات
القانون ادلويل ملواهجة الكوارث)
القانون المنوذيج املتعلق بتسهيل وتنظمي املساعدات ادلولية ل إالغاثة والانتعاش ال َّويل ف حالت الكوارث (جرى اإعداده
ابلشرتاك مع الاحتاد الربملاين ادلويل ومكتب المم املتحدة لتنس يق الشؤون الإنسانية) واملرسوم المنوذيج حلالت الطوارئ
(جرى اإعداده ابلشرتاك مع مكتب المم املتحدة لتنس يق الشؤون الإنسانية)
القامئة املرجعية حول تسهيل وتنظمي املساعدات ادلولية ل إالغاثة والانتعاش ال َّويل ف حالت الكوارث (قامئة القانون ادلويل
املرجعية ملواهجة الكوارث)
القامئة املرجعية حول القانون واحلد من خماطر الكوارث ودليل القانون واحلد من خماطر الكوارث ( ُأعد الكهام ابلشرتاك مع
برانمج المم املتحدة الإمنايئ).

وعقب ورود طلبات عديدة من امجلعيات الوطنية للصليب المحر والهالل المحر (امجلعيات الوطنية) ،رشع الاحتاد ادلويل ف تنفيذ هذا
املرشوع لوضع قامئة مرجعية حول القانون والتأهب للكوارث ومواهجهتا (قامئة مرجعية للتأهب للكوارث ومواهجهتا) ملساندة احلكومات
وامجلعيات الوطنية والطراف املعنية الخرى ابدلمع الفين من أجل تعزيز القوانني املتعلقة ابلتأهب للكوارث ومواهجهتا ،ويه قوانني مل
تتناولها الدوات السابقة .ويراد اإجراء حبوث خبصوص موضوع التعاف ف املس تقبل ،ذلا فمل يُدرج ف هذا التقرير.
وتُدمع هذه القامئة املرجعية بتقرير توليفي عاملي حول القانون والتأهب للكوارث ومواهجهتا (التقرير التوليفي) يوفر الساس القانوين املفصل
ويقدم أمثةل معلية تشلك أساس الس ئةل الت تتضمهنا القامئة املرجعية .ويسرتشد التقرير التوليفي ابلإسهامني احملددين التاليني:
•

•
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اس تعراض املؤلفات :اس تعراض املؤلفات املتعلقة بعرشة مواضيع تشلك جزءا ل يتجزأ من مسأةل التأهب للكوارث ومواهجهتا،
ويه حتدد وتصف ابإجياز املوارد الرئيس ية للك موضوع ،مبا ف ذكل املواد القانونية ادلولية ،والكتب واملقالت الاكدميية،
والتقارير ودراسات احلاةل ،واملبادئ التوجهيية واملعايري والتوصيات املوجودة؛
الاس تعراضات املكتبية :اإجراء اس تعراضات مكتبية للقوانني احمللية ذات الصةل ابلتأهب للكوارث ومواهجهتا ف عينة تشمل
 20من البدلان 23الت تعكس طائفة واسعة من املناطق اجلغرافية ومن خماطر الكوارث ومس توايت التمنية البرشية.

وس ُينرش قريبا التقرير التوليفي واس تعراض املؤلفات عىل املوقع الش بيك لربانمج قانون الكوارث .www.ifrc.org/dl
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الغرض من القامئة املرجعية
تقدم القامئة املرجعية حول القانون والتأهب للكوارث ومواهجهتا قامئة مرتبة حسب الولوايت وتتضمن عرشة أس ئةل رئيس ية يوىص بأن
ينظر فهيا املرشعون واملوظفون املنفذون واجلهات الت تدمعهم ،مثل امجلعيات الوطنية ،بغية ضامن أن توفر القوانني الت وضعوها أفضل
دمع ممكن ف جمال التأهب للكوارث ومواهجهتا .ويه ل تغطي قوانني اإدارة خماطر الكوارث اخملصصة حفسب ،بل تغطي أيضا القوانني
واللواحئ القطاعية الخرى الت تكتس أمهية ابلغة ف اإدارة الوظائف الساس ية من قبيل الرتتيبات املؤسس ية عىل نطاق خمتلف مس توايت
احلكومة ،والشؤون املالية وإادارة املوارد ،والتسهيالت وامحلاية القانونية.
وهتدف هذه القامئة املرجعية ،عىل وجه التحديد ،اإىل حتقيق ما ييل:
•
•
•

اإضفاء الوضوح عىل عدد من املسائل الترشيعية الرئيس ية الت تؤثر ف حسن توقيت أنشطة التأهب للكوارث ومواهجهتا وعىل
فعالية هذه النشطة؛
العمل كداة تقيمي لتوجيه معلية اس تعراض القوانني والس ياسات عىل املس تويني الوطين واحمليل لتعزيز معلية التأهب للكوارث
ومواهجهتا؛
تقدمي توجهيات بشأن س بل حتسني الطر القانونية والس ياساتية الوطنية ومواءمهتا مع املعايري ادلولية القامئة ،مبا ف ذكل اإطار
س نداي.

ومن املهم اإدراك أن هذه القامئة املرجعية ليست حرصية ،وأن هناك تباينات كثرية قامئة ف هيلك الطر القانونية والس ياس ية بني خمتلف
البدلان ،كام أن هذه القامئة املرجعية ليست اإلزامية فامي يتعلق بطبيعة التعديالت أو الإصالحات املطلوبة ولكهنا تربز بعض القضااي
الترشيعية الت يتعني معاجلهتا.
وعىل وجه اخلصوص ،ف إان ما تتضمنه القامئة املرجعية من أس ئةل وتوصيات بشأن ما ينبغي إادراجه ف "القانون" ل تشري ابلرضورة اإىل
قانون واحد ،بل اإىل أي ترشيع ُمطبق (أي الإطار القانوين اخملتص كلك) .وسيشمل ذكل ف كثري من الحيان الترشيعات عىل الصعيد
دون الوطين (أي عىل صعيد الولايت أو املقاطعات) ،ل س امي ف ادلول الاحتادية ،حيث جيوز أن تقترص عىل هذا املس توى دون
الوطين السلطات الهامة ذات الصةل ابلتأهب للكوارث ومواهجهتا .واب إلضافة اإىل ذكل ،ورهنا ابلس ياق القطري والعراف القانونية ،فقد
يكون من النسب إادراج بعض التوصيات املتعلقة مبوضوع معني ف الس ياسات أو الإجراءات أو اخلطط بدل من القانون .وقد محلت
الس ئةل الواردة أدانه بعض الاقرتاحات حول اجملالت الت يغلب أن تكون أكرث حتديدا للدوات القانونية بدل من الدوات الس ياس ية،
ولكن ينبغي التحقق مهنا ف ضوء الس ياق الوطين.
كام تقدم هذه القامئة املرجعية اقرتاحات بشأن الصكوك القطاعية الوسع الت ينبغي اعتبارها جزءا من معلية الاس تعراض ،ويه تشري
اإىل القسام ذات الصةل من التقرير التوليفي حيث تقدم توصيات إاضافية وأدوات ومراجع مفيدة.

كيفية اس تخدام القامئة املرجعية وتوقيت هذا الاس تخدام
تتضمن هذه القامئة املرجعية حول القانون والتأهب للكوارث ومواهجهتا اعتبارات وتوصيات ذات صةل جبميع اجلهات الفاعةل ف جمال
التأهب للكوارث ومواهجهتا ميكن اس تخداهما بطرق عدة ،عىل النحو التايل:
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من قبل السلطات الوطنية والفراد واملنظامت ادلامعني لس تعراض وتعزيز القوانني والس ياسات واخلطط والإجراءات الوطنية
ذات الصةل الت تتعلق ابلتأهب للكوارث ومواهجهتا عىل املس توى احمليل.
ف اإطار التخطيط للتأهب ،أو متارين احملااكة ،أو لإعالم العمليات ابلعقبات القانونية الت قد تواهجها.



كنتج قامئ بذاته لتوجيه املناقشات واملشاورات ف هذا اجملال ،سواء من طرف احلكومات أو السلطات احمللية أو امجلعيات
الوطنية أو اجلهات الفاعةل احمللية وادلولية .

وعىل حنو أكرث حتديدا ،ستساعد القامئة املرجعية البدلان عىل حتديد ما ييل:
مواطن القوة والثغرات القامئة
ف الإطار القانوين

ما اإذا اكنت هناك حاجة اإىل
املزيد من الرتكزي عىل نرش أو
تنفيذ الترشيعات القامئة

ما اإذا اكنت هناك حاجة اإىل
صياغة الترشيعات أو تنقيحها

وينبغي تكييف مهنجية اس تخدام القامئة املرجعية حول القانون والتأهب للكوارث ومواهجهتا وفقا لس ياق لك بدل وإاطاره ادلس توري
واحتياجاته .وعىل الرمغ من اإماكنية رشوع فرد واحد أو مؤسسة واحدة ف العملية ،فاإن الإجابة الشامةل عن الس ئةل الواردة ف القامئة
املرجعية تتطلب حتليال مس تفيضا ومعلية استشارية تضم مجموعة من اجلهات املعنية .وف بعض احلالت ،قد ختتار الآليات القامئة ،مثل
املنصات الوطنية لإدارة الكوارث أو احلد من اخملاطر أو تغري املناخ ،اإجراء هذه الاس تعراض ،مما يسمح خملتلف العضاء ابملشاركة ف
البحوث والتحليل .وقد ختتار أيضا اللجان وأفرقة املشاريع والربامج املوهجة للتأهب للكوارث ومواهجهتا اإدراج اس تخدام القامئة املرجعية ف
أنشطهتا.
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كيفية الإجابة عن أس ئةل القامئة املرجعية
تتألف القامئة املرجعية حول القانون والتأهب للكوارث ومواهجهتا من عرشة أس ئةل عامة سيسرتشد هبا ف اإجراء حتليل شامل ل إالطار
القانوين لبدل من البدلان ف جمال التأهب للكوارث ومواهجهتا .ويقدم لك قسم عرضا موجزا للساس املنطقي ابلإضافة اإىل قامئة من
الس ئةل الإرشادية الفرعية وقامئة من القوانني والس ياسات القطاعية املمكنة من أجل اإدراهجا ف معلية الاس تعراض.
وللك سؤال من هذه الس ئةل الفرعية ،يويص ابإجراء التحليل الثاليث اخلطوات التايل:

هل تتناول أحاكم القوانني ذات
الصةل هذه املسأةل عىل حنو
اكف؟

اإذا مل يكن المر كذكل  ،فهل
هناك وثيقة غري قانونية (س ياسة
عامة/اسرتاتيجية/خطة عىل سبيل
املثال) تتناول هذا املوضوع
بشلك جيد حبيث تكون الحاكم
القانونية غري رضورية؟

هل تنفذ الحاكم ذات الصةل
(سواء ف القانون أو ف الس ياسة
العامة) تنفيذا اكفيا ف املامرسة
العملية؟

وبغية حتديد التقيمي العام للك سؤال ،سيتعني النظر ف نتاجئ لك مسأةل ف ضوء الس ياق احمليل ،مبا ف ذكل الاختالفات عىل الصعيدين
الوطين واحمليل .وميكن الإشارة اإىل الاحتياجات والثغرات اخلاصة الت ُحددت عن طريق تقيمي املسائل من أجل مواصةل النظر فهيا.
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اإجراءات املتابعة
س يكون للك اإطار قانوين ف جمال التأهب للكوارث ومواهجهتا مواطن قوة ونقاط ضعف .وسيساعد اس تخدام القامئة املرجعية حول
القانون والتأهب للكوارث ومواهجهتا املرشعني واملنظامت الخرى عىل اس تعراض قوانيهنا وحتديد اجملالت الت حتتاج فهيا القوانني
والس ياسات اإىل حتديث أو الت يتعني فهيا سد الثغرات بسن ترشيعات جديدة.
ودلى حتديد الثغرات ونقاط الضعف ،قد يكون من املفيد النظر ف النشطة التالية:





اإجراء املزيد من البحوث ف مسائل معينة أو ف جمال من جمالت القانون
اإجراء مشاورات مع طائفة واسعة من اجلهات املعنية ،ول س امي عىل املس توايت احمللية
اإدخال تعديالت عىل القوانني والس ياسات القامئة لتحسني معاجلة املسائل املتعلقة ابلتأهب للكوارث ومواهجهتا أو لضامن
الاتساق بني خمتلف القوانني والس ياسات
وضع قوانني وس ياسات جديدة لسد أي جفوة من الفجوات

وعندما يلزم سن ترشيع جديد ،فهناك عدد من الهنج املقرتحة لوضعه ورصده مما يساعد عىل ضامن التنفيذ الف َّعال ملا ييل:
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إارشاك طائفة واسعة من اجلهات املعنية ف معلية التمنية ،مبا ف ذكل املشاركة الف َّعاةل مجليع الوزارات ومس توايت احلكومة ذات
الصةل ،واخلرباء/املامرسني املتخصصني ،ومنظامت اجملمتع املدين ،والقطاع اخلاص والفراد ،من خالل معلية تشمل مشاركة
النساء والش باب والشخاص ذوي الإعاقة والفئات الضعيفة.
وضع خطة تنفيذية تتضمن حتديد املوارد والتدريب وتمنية القدرات واملعامل الساس ية والطر الزمنية.
حتديد الدوار واملسؤوليات ،ول س امي ف جمال رصد وتقيمي التقدم احملرز لتوثيق التحدايت وا إلجنازات املتعلقة ابلتنفيذ.
الاضطالع بأنشطة عىل مجيع املس توايت لتعزيز زايدة الوعي وحتسني تنفيذ الحاكم القانونية والس ياساتية اجلديدة والقامئة،
مثل الإحاطات الإعالمية املفتوحة ومنتجات التصالت وتنظمي املناس بات.

أس ئةل القامئة املرجعية
 -1هل توفر قوانني بدلمك اإطارا مؤسس يا قواي للتأهب للكوارث ومواهجهتا؟
يقتيض التأهب الف َّعال مجليع أخطار الكوارث ومواهجهتا وجود اإطار مؤسس قوي .وينبغي أن تُس ند اإىل لك مؤسسة تعىن ابلتأهب
للكوارث ومواهجهتا هممة تبني بوضوح الدوار واملسؤوليات الت تضطلع هبا والس بل الت ترتبط هبا هذه الدوار واملسؤوليات بتكل الت
تضطلع هبا املؤسسات الخرى .وإاذا اكنت املؤسسات املعنية ابلتأهب للكوارث ومواهجهتا قامئة عىل املس توى دون الوطين ،فينبغي أن
مينحها القانون صالحيات وموارد اكفية لداء همامهتا .وكام ُذكر أعاله ،ف إان القانون اذلي يدد الطر ذات الصةل قد يكون عىل املس توايت
الوطنية أو دون الوطنية ،أو لكهيام ،مبا يناسب النظام ادلس توري والتقاليد اخلاصة بلك بدل.
وينبغي أن يعكس القانون هنجا يرشك اكمل أفراد اجملمتع واحلكومة كلك ف التأهب للكوارث ومواهجهتا .وينبغي هل تيسري مشاركة مجيع
اجلهات الفاعةل احلكومية ذات الصةل عىل مجيع مس توايت احلكومة ،مبا ف ذكل الواكلت القطاعية (مثل السلطات اخملتصة ابلصحة
وا إلساكن والهجرة والزراعة والتمنية) والقوات املسلحة وواكلت امحلاية املدنية والرشطة واملؤسسات املعنية ابلرصاد اجلوية ومؤسسات
حقوق الإنسان وأمناء املظامل .وعالوة عىل ذكل ،ينبغي للقانون تيسري مشاركة مجيع اجلهات الفاعةل غري احلكومية ذات الصةل ،مبا فهيا
منظامت اجملمتع املدين وامجلعيات الوطنية والقطاع اخلاص وأوساط الإعالم واملؤسسات الاكدميية ومؤسسات البحوث ،ول س امي ممثيل
الفئات الضعيفة.
وعىل غرار املؤسسات احلكومية ،ينبغي أن يبني القانون بوضوح الدوار واملسؤوليات الت تضطلع هبا اجلهات الفاعةل غري احلكومية الت
ينبغي منحها أقىص قدر من املشاركة واملسؤولية مبا يتناسب مع مواردها وقدراهتا .وبغية ضامن اتباع هنج منسق إازاء التأهب للكوارث
ومواهجهتا ،ينبغي أن يُنشئ القانون أآليات تنس يق تشمل مجيع اجلهات الفاعةل احلكومية وغري احلكومية ذات الصةل .وينبغي أن جتمتع هيئات
التنس يق ابنتظام ،مبا ف ذكل ف الوقات الت ختلو من أي اس تجابة جارية.
وينبغي الإقرار ف قوانني مواهجة الكوارث ابلحتياجات اخلاصة املتعلقة ابلنوع الاجامتعي والفئات الضعيفة ،كام ينبغي تضميهنا املبادئ
الإنسانية وحقوق الإنسان الرئيس ية ذات الصةل ابلشخاص املترضرين من الكوارث .ويشمل ذكل أوجه حامية حقوق الإنسان ذات
الصةل (أي احلق ف الغذاء واملاء والرصف الصحي والسكن) ،واحلق ف احلصول عىل املساعدة الإنسانية ،وحظر المتيزي ف مجيع أنشطة
التأهب للكوارث ومواهجهتا ،والاعرتاف ابلحتياجات احملددة للفئات الضعيفة.
ول إالجابة عن هذا السؤال ،خذ بعني الاعتبار ما ييل:
ألف -الس ئةل الفرعية التوجهيية
 -1املهمة املؤسس ية
أ -هل يُنشئ القانون مؤسسات ذات هممة واحضة للتأهب للكوارث ومواهجهتا؟
ب -هل يدد القانون بوضوح الدوار واملسؤوليات الت تضطلع هبا املؤسسات املعنية ابلتأهب مجليع أخطار
الكوارث ومواهجهتا؟
ج -هل تشمل همام املؤسسات املعنية ابلتأهب للكوارث ومواهجهتا ،دلى النظر اإلهيا جممتعة ،ما ييل:
أ -مجيع الولايت القضائية ،من املس توى احمليل اإىل املس توى الوطين (أفقيا ورأس يا)؛
ب -مجيع أنواع اخملاطر ،مبا فهيا اخملاطر البطيئة احلدوث واخملاطر املفاجئة؛
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ج -مجيع أنواع الوظائف املتعلقة إابدارة خماطر الكوارث (س ياسة عامة ،معليات ،وما اإىل ذكل)؟
 -2املؤسسات دون الوطنية
أ -هل ينشئ القانون مؤسسات للتأهب للكوارث ومواهجهتا ف الولايت القضائية دون الوطنية؟
ب -هل مينح القانون املؤسسات دون الوطنية صالحيات وموارد اكفية (أصول وموارد مالية وبرشية) لتنفيذ هماهما
املتعلقة ابلتأهب للكوارث ومواهجهتا ،مبا ف ذكل املوارد الالزمة لبناء القدرات؟
 -3املشاركة
أ -هل ينشئ القانون كياانت أو مؤسسات ذات هجات معنية متعددة ف جمال التأهب للكوارث ومواهجهتا مثل
هيئات وحمافل ومنابر التشاور والتنس يق؟
ب -هل ينص القانون عىل مشاركة مجيع أنواع اجلهات املعنية ف مؤسسات اجلهات املعنية املتعددة وعىل اإعداد
الس ياسات واللواحئ ادلاخلية ذات الصةل؟
ج -هل يدد القانون بوضوح الدوار واملسؤوليات الت تضطلع هبا اجلهات الفاعةل غري احلكومية واجملمتع املدين ف
جمال التأهب للكوارث ومواهجهتا؟
د -هل يتيح القانون للجهات الفاعةل غري احلكومية واجملمتع املدين أقىص قدر من املشاركة واملسؤولية مبا يامتىش مع
مواردها وقدراهتا؟
 -4التنس يق
أ -هل ينشئ القانون أآليات لتنس يق أنشطة التأهب للكوارث ومواهجهتا؟
ب -هل ينص القانون عىل أن ترشك أآليات التنس يق ممثلني من مجيع اجلهات احلكومية وغري احلكومية ذات الصةل؟
ج -هل يلزم القانون هيئات التنس يق بأن جتمتع ابنتظام ،مبا ف ذكل مبا ف ذكل ف الوقات الت ختلو من أي
اس تجابة ف َّعاةل؟
د -هل يُنشئ القانون أآليات تنس يق مجليع أنواع الكوارث ،مبا ف ذكل حالت الطوارئ النووية والصحية؟
 -5املبادئ وأوجه امحلاية
أ -هل تنص قوانني مواهجة الكوارث عىل حامية حقوق الإنسان ذات الصةل أو تنطوي عىل اإشارة اإىل ذكل؟
ب -هل تنص قوانني مواهجة الكوارث عىل احلق ف احلصول عىل املساعدة الإنسانية وعىل اإمدادات الإغاثة
الساس ية أو تنطوي عىل اإشارة اإىل ذكل؟
ج -هل تُقر قوانني مواهجة الكوارث بشلك ُم َّفصل ابلحتياجات احملددة للفئات الضعيفة دلى التأهب للكوارث
ومواهجهتا؟
ابء -اس تعرض القوانني والس ياسات املتعلقة مبا ييل:
•
•
•
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اإدارة خماطر الكوارث  /اإدارة حالت الطوارئ  /امحلاية املدنية  /املساعدة الإنسانية
حقوق الإنسان  /مناهضة المتيزي  /املساعدة الإنسانية
حالت الطوارئ الصحية والنووية وغريها من حالت الطوارئ

جمي -اإرشادات أخرى
•
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التقرير التوليفي العاملي حول القانون والتأهب للكوارث ومواهجهتا ،الفصل  ،1القسم "زاي".

 -2هل تدمع قوانني بدلمك تنفيذ اسرتاتيجية ف َّعاةل لمتويل خماطر الكوارث؟
يشلك المتويل الاكف رشطا جوهراي دلمع أنشطة التأهب للكوارث ومواهجهتا .ومع ذكل ،تفتقر احلكومات واملنظامت واجملمتعات احمللية ف
الكثري من الحيان اإىل املوارد الالزمة ملواهجة تزايد عدد وتواتر ونطاق الكوارث الت تتعرض لها .وتواجه اجلهات املاحنة ادلولية صعوابت
ف سد جفوات المتويل الكبرية ،حيث يغلب ختصيص املوارد لالس تجابة الفورية من ابب الولوية عوض اختاذ تدابري أطول أجال ولكن
أكرث فعالية من حيث التلكفة ملنع وقوع الكوارث أو احلد من اخملاطر النامجة عهنا.
ولالس تفادة عىل أفضل وجه من املوارد احملدودة ،ينبغي للحكومات وضع اإسرتاتيجية شامةل لمتويل خماطر الكوارث تتضمن مجموعة من
التدابري املكيفة خملتلف مس توايت اخملاطر ،مما يغطي النطاق برمته ابتداء من الوقاية من الكوارث وانهتاء ابلتعاف مهنا ،وتيرس أيضا اإماكنية
الاس تفادة من الآليات املالية اخلارجية ملواهجة اخملاطر:
•

•
•

فامي يتعلق مبس توى التلكفة/اخملاطر الدىن واذلي قد يشمل كوارث حمدودة النطاق أو قليةل التواتر ،قد تتضمن تدابري المتويل
خمصصات من مزيانيات احلكومة الوطنية واحمللية ،واحتياطيات الطوارئ ،والصناديق اخلاصة ،وخطط المتويل الوطنية ملواهجة
اخملاطر؛
فامي يتعلق مبس توى التلكفة/اخملاطر املتوسطة ،اذلي قد يشمل كوارث أوسع نطاقا وأقل تواترا ،قد تتضمن التدابري ائامتانت
عاجةل وقروضا ومنحا من مصادر خارجية؛
فامي يتعلق مبس توى التلكفة/اخملاطر املرتفعة ،مثل الكوارث الت ينخفض احامتل وقوعها ولكهنا شديدة الوقع ،قد تتضمن أآليات
المتويل الوسائل ادلولية لنقل اخملاطر ،مثل خطط جتميع اخملاطر وخطط التأمني ا إلقلميية أو العاملية.

ومن المهية مباكن دمع اسرتاتيجيات المتويل ضد خماطر الكوارث بترشيعات تتيح اإماكنية الاس تفادة من مصادر المتويل بطريقة ف َّعاةل
ومناس بة التوقيت مع تقدمي ضامانت اكفية لضامن الشفافية واملساءةل .وينبغي لواضعي القوانني والس ياسات النظر أيضا ف الطريقة الت
تس تطيع هبا الترشيعات أن تدمع بشلك أفضل الاس تخدام املزتايد لربامج التحويالت النقدية وقسامئ الرشاء ف معليات الطوارئ ،والمتويل
القامئ عىل التنبؤ اذلي يتيح الإفراج املبكر عن المتويل املتاح لغراض الاس تجابة قبل وقوع احلدث ،وامحلاية الاجامتعية القامئة عىل
التكيف والت تس تخدم برامج وأآليات امحلاية الاجامتعية القامئة لتوجيه املساعدات املالية اإىل املس تضعفني قبل الكوارث وبعد وقوعها .وقد
يتعني عىل احلكومات الت تسعى اإىل الاس تفادة من نظم التأمني أو خطط جتميع اخملاطر ا إلقلميية أو ادلولية اإجراء دراسة قانونية مس تفيضة
مع اإدخال اإصالحات حممتةل عىل مس توى مجموعة واسعة من اجملالت بغية الوفاء برشوط الهلية الت تفرضها رشاكت التأمني .
ول إالجابة عن هذا السؤال ،خذ بعني الاعتبار ما ييل:
ألف -الس ئةل الفرعية التوجهيية
 -1خمصصات املزيانيات الوطنية واحمللية
أ -هل ينص القانون عىل خمصصات متويل من املزيانية الس نوية حلالت الكوارث ،وإاذا اكن المر كذكل ،فهل
يقيض القانون مبا ييل:
 -1ختصيص متويل اكف للوفاء ،عىل أقل تقدير ،ابلتاكليف اجلارية للرتتيبات املؤسس ية وخماطر الكوارث
ذات املس توى املنخفض؛
 -2حتديد صناديق مس تقةل للتأهب للكوارث ومواهجهتا؛
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ب-

ج-
د-
ه-

 -3ختصيص متويل للحكومة احمللية (أو اإلزام احلكومات احمللية بتخصيص أموال)؛
 -4ختصيص متويل يك تس تخدمه اجملمتعات احمللية ،مبا ف ذكل مجموعة واسعة من امجلاعات املعنية ف اجملمتع
احمليل .
هل ينشئ القانون صناديق أو احتياطيات خاصة من أجل حالت الكوارث ،مثل صناديق الطوارئ أو
الصناديق الاحتياطية ،وإاذا اكن المر كذكل ،فهل يقيض القانون مبا ييل:
 -1حتديد صناديق مس تقةل للحد من اخملاطر والتأهب لها ومواهجهتا؟
 -2السامح بتقدمي مساهامت من مصادر خارجية؟
 -3إادراج أحاكم لتجديد املوارد؟
هل يضع القانون ترتيبات مؤسس ية حتدد أدوار ومسؤوليات واحضة من أجل رصد وإادارة الموال املقدمة
للتأهب للكوارث ومواهجهتا /إلدارة خماطر الكوارث؟
هل ينص القانون عىل اإجراءات واحضة ومبسطة من أجل المتويل القامئ عىل التنبؤ أو الإفراج الرسيع عن
الموال ف حاةل وقوع اكرثة من الكوارث ،مبا ف ذكل ف غياب حاةل الطوارئ أو حاةل الكوارث؟
هل ينص القانون عىل توفري قدر اكف من الضامانت والشفافية ملاكحفة سوء اس تخدام الموال؟

 -2متويل خماطر الكوارث عىل املس توى الوطين
أ -هل ينشئ القانون و/أو الس ياسة العامة وييرس وضع أآليات تسرتشد ابخملاطر من أجل متويل خماطر الكوارث
حبيث تدمع تاكليف التأهب للكوارث ومواهجهتا/اإدارة خماطر الكوارث من خالل مجموعة من مصادر المتويل
من القطاعني العام واخلاص ،مثل نظم التأمني ضد الكوارث أو اإعادة التأمني ضد الكوارث وخمططات احلوافز
الرامية اإىل التخفيف من اخملاطر (الرضائب ،اجلباايت ،الإعفاءات ،الإعاانت ،املنح)؟
ب -هل يعرتف القانون و/أو الس ياسة العامة ابلحتياجات احملددة للفئات الضعيفة ف متويل خماطر الكوارث؟
 -3املنح والقروض والئامتانت ادلولية
أ -هل يضع القانون و/أو الس ياسة العامة معايري لتلقي الموال ادلولية من خالل املنح والقروض والئامتانت
العاجةل دلمع أنشطة اإدارة خماطر الكوارث؟
ب -هل ييرس القانون س بل تلقي الموال ادلولية من خالل ضامن وجود نظم قوية ل إالدارة املالية واملساءةل والإبالغ
والتدقيق؟
 -4متويل اخملاطر عىل املس توى ادلويل
أ -هل ينص القانون و/أو الس ياسة العامة عىل املشاركة ف اخلطط ادلولية لمتويل اخملاطر ،مثل خطط جتميع
اخملاطر أو اإعادة التأمني؟
ب -هل يلزم القانون و/أو الس ياسة العامة إابجراء حتليل مس تفيض للكوارث واخملاطر املالية كرشط مس بق
للمشاركة ف خطط متويل اخملاطر ادلولية؟
ج -هل ييرس القانون س بل الاس تفادة من اخلطط ادلولية لمتويل اخملاطر عن طريق ضامن وجود نظم قوية ف
جمال التأهب للكوارث ومواهجهتا/اإدارة خماطر الكوارث وف اجملالني املؤسس واملايل وجمايل املساءةل والتدقيق؟
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 -5أدوات الاس تجابة املالية
أ -هل ينص القانون و/أو الس ياسة العامة عىل اس تخدام برامج التحويالت النقدية وقسامئ الرشاء وييرس
اس تخدام هذه الربامج عىل نطاق مجيع القطاعات ذات الصةل من أجل مساعدة املترضرين؟
ب -هل ينص القانون و/أو الس ياسة العامة عىل اس تخدام المتويل القامئ عىل التنبؤ وييرس اس تخدام هذا المتويل،
مبا ف ذكل احملفزات القامئة عىل التنبؤ ل إالفراج املبكر عن المتويل الالزم لالس تجابة قبل وقوع الكوارث؟
ج -هل ينص القانون و/أو الس ياسة العامة عىل تكييف برامج وأآليات امحلاية الاجامتعية وتيسريها من أجل توجيه
املساعدة قبل وقوع الكوارث وبعدها ،ل س امي من أجل تلبية احتياجات الفئات الضعيفة؟
ابء -عاين القوانني والس ياسات املتعلقة مبا ييل:
•
•
•
•
•
•
•

اإدارة الكوارث  /اإدارة حالت الطوارئ  /امحلاية املدنية  /املساعدة الإنسانية
العامل املرصفية
التأمني
التحويالت النقدية ادلولية
امحلاية الاجامتعية
ماكحفة الغش والفساد
الإدارة عىل خمتلف املس توايت احلكومية

جمي -اإرشادات أخرى
•
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التقرير التوليفي العاملي حول القانون والتأهب للكوارث ومواهجهتا ،الفصل  ،2القسم "هاء".

 -3هل توفر قوانني بدلمك تفويضات وموارد واحضة لإعداد خطط للطوارئ والتوعية من خالل التدريب
والتعلمي والمترينات؟
يشلك التخطيط للطوارئ أحد مكوانت التأهب للكوارث عىل نطاق أوسع ،وهو ُمدرج مضن العمليات املطبقة مثل التخطيط ملواهجة
الكوارث ووضع الس ياسات .وينبغي أن يوفر الترشيع تفويضا واحضا للتخطيط للطوارئ ،مبا ف ذكل اإس ناد الدوار واملسؤوليات املتعلقة
ابملهام الرئيس ية الت يتعني اإجنازها عىل الصعيدين الوطين ودون الوطين .ويقتيض التخطيط للطوارئ اإسهام مجيع القطاعات ذات الصةل
(مبا يشمل اجملمتع احمليل) فضال عن لك من القطاعني العام واخلاص حبسب س ياق وطبيعة خمتلف الكوارث املتوقعة .كام ينبغي أن خيصص
الترشيع موارد من أجل وضع هذه اخلطط وتنفيذها بفعالية ،وأن يقيض بوضع خطط لضامن اس مترارية ترصيف الاعامل ،ل س امي من أجل
البنية الساس ية احليوية الت متلكها احلكومة والقطاع اخلاص.
وينبغي أن يسرتشد التخطيط السلمي للطوارئ بتحليل شامل للمخاطر ،يعرتف ابخملاطر املتبقية املعروفة ،فضال عن حتليل للنوع الاجامتعي
ومواطن الضعف .كام ينبغي أن يشمل التخطيط للطوارئ مجيع القطاعات ،وأن يدد مالمح إادارة املوارد البرشية واملالية ،وإاجراءات
التنس يق والتصال .وينبغي أيضا أن تكون اخلطط قابةل للتكيف مبا يكفي للتعامل مع الحداث غري املتوقعة ،وأن تراعي اخملاطر الناش ئة
عن تغري املناخ.
وتشلك التوعية أحد املكوانت الهامة للتأهب عىل مجيع مس توايت اجملمتع ،حبيث ميكن معاجلهتا جزئيا من خالل التدريب والتعلمي
والمترينات .وينبغي أن يدد الترشيع الهيئات الت تتحمل املسؤولية الرئيس ية عن اإاتحة هذه الربامج عىل مجيع مس توايت اجملمتع الت ميكن
أن تشمل احلكومة و/أو املؤسسات احمللية و/أو اجلامعات و/أو املنظامت اخلاصة و /أو امجلعية الوطنية عىل وجه التحديد.
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•

التدريب :ينبغي أن ينص القانون و/أو الس ياسة العامة عىل احلد الدىن من املعايري واملضمون واملوارد الالزمة مبا ف ذكل
التدريب الإلزايم عىل تقدمي الإسعافات ال َّولية ،وأن يدد ذكل مبا يامتىش مع أفضل املامرسات ادلولية للربامج التدريبية املوهجة
للمهنيني ،مبن فهيم املوظفون العاملون ف جمال مواهجة الكوارث وف معليات الإنقاذ والإغاثة واجملمتع احمليل .وينبغي أن تزود
الربامج التدريبية امجلهور املس هتدف مبعلومات عن خماطر الكوارث الشائعة ،وبروتوكولت وخطط السالمة والطوارئ وما ميكن
توقعه أثناء الاكرثة ،وأدوار خمتلف اجلهات الفاعةل ف جمال التأهب للكوارث ومواهجهتا ،فضال عن معلومات عن حقوقهم
وأدوارمه ومسؤولياهتم قبل الاكرثة وأثناءها وبعد وقوعها .كام ينبغي وضعها حبيث تبني أن المر ل يتعلق حبدث يقع مرة واحدة،
وذكل من خالل تقدمي دورات لتجديد املعلومات دلى الشخاص اذلين تلقوا التدريب .ومن املهم أن تشمل أي دورات
تدريبية متثيال متساواي للنساء والرجال وغريمه من الفئات الضعيفة احملددة ف جممتع حميل معني.

•

التعلمي :اعرتافا بأمهية أدوار املدارس ،والطفال والش باب ،ينبغي أن ينص القانون و/أو الس ياسة العامة عىل أنشطة التأهب
للكوارث ومواهجهتا ف املدارس عىل املس توايت الابتدايئ والثانوي والعايل ،مبا ف ذكل اإذاكء الوعي وإانشاء جلان مدارس
متوازنة من حيث متثيل اجلنسني ،فضال عن اإنشاء فرق مدرس ية ،والقيام بتحليل مدريس للمخاطر ،ووضع خطط معل
وإاجراء مترينات مدرس ية ملواهجة الخطار احملمتةل .كام ينبغي أن تس هتدف برامج التوعية والتعلمي الطفال والش باب غري امللتحقني
ابملدارس.

•

احملااكة والمترينات :ينبغي أن ينص القانون و/أو الس ياسة العامة عىل تدريبات احملااكة والمترينات الت يشارك فهيا موظفو الإنقاذ
والإغاثة املهنيني ،واملدارس ف اإطار التأهب املدريس ،واجملمتع احمليل كلك عىل التوايل .وتطبق المترينات املعلومات املتاحة

للمجمتع احمليل بشأن خطط الطوارئ من خالل اإجراء تدريب معيل .ول تبني تدريبات احملااكة ملوظفي الإنقاذ والإغاثة الدوار
الت يضطلعون هبا خالل الاكرثة حفسب ،بل تتيح أيضا الفرصة لتقيمي اجلانب العميل للتخطيط للطوارئ.
ول إالجابة عن هذا السؤال ،خذ بعني الاعتبار ما ييل:
ألف -الس ئةل الفرعية التوجهيية
 - 1التخطيط للطوارئ
أ -هل ينص القانون عىل تفويضات واحضة تتيح للمؤسسات احلكومية وضع خطط للطوارئ وحتديهثا بشلك دوري؟
-1
-2
-3
-4

-2
أ-
ب-
ج-
د-

اإذا اكن اجلواب بنعم ،فهل جيري اإعداد خطط الطوارئ وتدبري املوارد لها بشلك اكف عىل مجيع مس توايت احلكومة؟
اإذا اكن اجلواب بنعم ،هل القانون يُلزم بأن يتضمن وضع خطط الطوارئ ممثلني من مجيع اجلهات الفاعةل غري احلكومية
ذات الصةل واجملمتع املدين؟
اإذا اكن اجلواب بنعم ،فهل تستند خطط الطوارئ اإىل حتديد وتقيمي شاملني للمخاطر متعددة الخطار ،وحتليل ملنظور
النوع الاجامتعي ومواطن الضعف ،مبا ف ذكل معليات تقيمي للمخاطر املناخية؟
اإذا اكن اجلواب بنعم ،هل يتطلب القانون التخطيط ملواصةل ترصيف العامل ،ل س امي فامي يتعلق ابلبنية الساس ية احليوية
والقطاع اخلاص؟

التدريب والتعلمي واحملااكة والمترينات
هل ييرس القانون ويضمن تدبري املوارد والقدرات الاكفية من أجل التدريب ف جمال التأهب للكوارث ،مبا ف ذكل التدريب
عىل تقدمي الإسعافات ال َّولية؟
هل ييرس القانون و/أو الس ياسة العامة أنشطة التوعية والتأهب للكوارث ومواهجهتا ف املدارس عىل املس توايت الابتدايئ
والثانوي والعايل ،فضال عن برامج التوعية والتعلمي الخرى الت تس هتدف الطفال والش باب غري امللتحقني ابملدارس؟
هل ييرس القانون و/أو الس ياسة العامة المترينات وتدريبات احملااكة الخرى؟
 -1اإذا اكن اجلواب بنعم ،هل ي ُس تخدم ذكل لتوجيه أو حتسني التخطيط للطوارئ؟
هل يكفل القانون و/أو الس ياسة العامة أن تس تفيد الفئات الضعيفة عىل قدم املساواة من أنشطة بناء القدرات والتعلمي
والتدريب والمترينات ،ومن تدريبات احملااكة الخرى؟

ابء -عاين القوانني والس ياسات املتعلقة مبا ييل:
• القوانني ادلس تورية
• اإدارة الكوارث  /اإدارة حالت الطوارئ  /امحلاية املدنية  /املساعدة الإنسانية
• القوانني املنظمة للسلطات البدلية
• قوانني الإدارة
• التعلمي
• حامية الطفل والإعاقة والنوع الاجامتعي
• تقيمي اخملاطر  /حتديد اخملاطر /الرصد  /التقيمي
24

جمي -اإرشادات أخرى
•
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التقرير التوليفي العاملي حول القانون والتأهب للكوارث ومواهجهتا ،الفصل  ،3القسم "دال".

 -4هل تيرس قوانني بدلمك س بل الإنذار املبكر والعمل املبكر الف َّعالني للحد من أآاثر الكوارث؟
يسود منذ منتصف العقد الول من اللفية اإقرار دويل مزتايد بأمهية نظم الإنذار املبكر والعمل املبكر للحد من أآاثر الكوارث .وتنطوي
نظم الإنذار املبكر الف َّعاةل عىل أربعة مكوانت رئيس ية مرتابطة تمتثل ف )1( :تمنية املعارف املتعلقة مبخاطر الكوارث من خالل رمس
خرائط شامةل للمخاطر وتقيمي اخملاطر؛ ( )2رصد اخملاطر والتنبؤ هبا ابس تخدام معدات عالية اجلودة ومهنجيات علمية مقبوةل؛ ( )3اإبالغ
ونرش اإنذارات موثوق هبا وأآنية ودقيقة وواحضة وقابةل للتطبيق؛ ( )4التأهب عىل مجيع املس توايت لالس تجابة ل إالنذارات الواردة.
ويكتس لك مكون من املكوانت الربعة لنظمة الإنذار املبكر أمهية ابلغة ،اإذ ميكن أن يؤدي ا إلخفاق ف تنفيذ أي عنرص من هذه
العنارص اإىل اإخفاق النظام برمته .وينبغي أن يتضمن إاعداد نظم الإنذار املبكر مشاركة الفئات الضعيفة ،مثل الشخاص اذلين يعانون من
اإعاقة حركية أو الشخاص ذوي احلركة احملدودة أو املقيدة ،والنساء واملس نني لضامن تلبية احتياجاهتم عىل حنو واف
وقد أصبح مفهوم "الإنذار املبكر -العمل املبكر" حاليا أحد املبادئ الساس ية ف جمال اإدارة خماطر الكوارث .وهو يشري اإىل اختاذ
اإجراءات مبكرة قبل حدوث اخلطر استنادا اإىل ا إلنذارات عوض الاس تجابة دلى حدوث اخلطر .ويتجىل املظهر العميل "ل إالنذار املبكر
العمل املبكر" ف أآليات العمل القامئة عىل التوقعات الت ترشع ف اختاذ الإجراءات املبكرة عندما يتجاوز احلدث املتوقع جحم واحامتلتاحلدوث احملددة سلفا (عىل سبيل املثال هناك احامتل بنس بة  70ف املائة ل إالعصار من الفئة  .)3وتمتثل املسوغات الساس ية ف أآليات
العمل القامئة عىل التوقعات ف أن الإجراءات الاستباقية تكون بشلك عام أكرث فعالية ابملقارنة مع اإجراءات الاس تجابة ،ف احلد من أآاثر
الكوارث ،وتكون أيضا أكرث فعالية من حيث التلكفة.
وتتطلب النتاجئ الإجيابية للربامج التجريبية والصغرية النطاق املتعلقة ابلعمل القامئ عىل التنبؤ من متخذي القرارات النظر جبدية فامي اإذا اكن
يتعني تيسري العمل القامئ عىل التنبؤ من خالل القانون والس ياسة وحتديد كيفية القيام بذكل .وينبغي ملتخذي القرارات النظر ف وضع
س ياسات تعمتد رمسيا " الإنذار املبكر -العمل املبكر" كبدأ توجهييي لنظم اإدارة خماطر الكوارث وحتديد أآليات العمل القامئ عىل التنبؤ
كداة رئيس ية لتنفيذ هذا املبدأ .وينبغي ملتخذي القرارات أيضا النظر ف تلكيف اجلهات الفاعةل احلكومية ذات الصةل إابعداد أآليات العمل
القامئ عىل التنبؤ .وبوجه عام ،ينبغي ملتخذي القرارات السعي اإىل تنفيذ ذكل بطريقة تدمج العمل القامئ عىل التنبؤ ف معليات التخطيط
احلالية عوضا عن وضع معليات موازية.
وميثل الإجالء شلك همام وراخسا من أشاكل العمل املبكر الت عادة ما جيري تناولها ابلفعل ف القوانني والس ياسات املتعلقة ابلكوارث.
ومع ذكل ،فهناك جفوة قامئة تمتثل ف أن القوانني والس ياسات احمللية ل تتضمن ف أغلب الحيان التدابري الالزمة لضامن تقدمي املساعدة
عىل ا إلجالء للشخاص غري القادرين عىل الإجالء بأنفسهم ،وأولئك مه الشخاص اذلين يعانون من الإعاقة أو املرض؛ والطفال الصغار
واملس نون؛ والسجناء؛ والفئات الفقرية أو الضعيفة الت تعاين من قةل فرص الاس تفادة من وسائل النقل اخلاصة .وغالبا ما ختفق القوانني
والس ياسات احمللية ف معاجلة مسأةل اإجالء احليواانت الليفة واملاش ية ابلقدر الاكف ،مما قد يعرض حياة الإنسان للخطر بشلك مبارش،
وتكون هل أآاثر نفس ية اجامتعية واقتصادية وخمية عىل الساكن املترضرين من الكوارث .وينبغي أن تعاجل خطط ا إلجالء هاتني املسألتني
بغية ضامن سالمة الساكن وحيواانهتم أثناء الكوارث .وينبغي أن يتضمن ذكل تدابري محلاية النازحني بفعل الكوارث ،واستباق حوادث
العنف اجلنس والعنف القامئ عىل النوع الاجامتعي ف املأوى ومراكز ا إلجالء ،مع الربط ابجلهود واخلطط احلكومية الخرى الرامية اإىل
متكني النازحني بفعل الكوارث من العودة اإىل دايرمه أو الاندماج حمليا أو إاعادة التوطني ف ماكن أآخر بعد ا إلجالء.
ول إالجابة عن هذا السؤال ،خذ بعني الاعتبار ما ييل:
ألف -الس ئةل الفرعية التوجهيية
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نظم الإنذار املبكر
أ -هل يبني القانون بوضوح الدوار واملسؤوليات الت تضطلع هبا مجيع اجلهات الفاعةل املسؤوةل عن حتديد اخملاطر
وتقيمي اخملاطر ورصد اخملاطر والتنبؤ هبا ووضع ا إلنذارات وإاصدارها؟
ب -هل يضع القانون أآليات تنس يق للجهات الفاعةل املذكورة أعاله واملعنية بنظم الإنذار املبكر؟
ج -هل يدد القانون معايري مجلع وتبادل وتقيمي املعلومات والبياانت املتعلقة ابخملاطر وذات الصةل ابلخطار ودرجات
التعرض ومواطن الضعف والقدرات بصورة منتظمة؟
د -هل تتضمن البياانت الت ُمجعت تصنيفا يدد الشخاص اذلين يعانون من اإعاقة حركية أو الشخاص ذوي
احلركة احملدودة أو املقيدة ،والنساء واملس نني ،وهل يشاركون بنشاط ف ختطيط وتصممي نظم الإنذار املبكر؟
ه -هل يبني القانون بوضوح الروابط بني نظم الإنذار املبكر عىل مجيع املس توايت ،الوطنية مهنا واحمللية ،فضال
عن تكل الت تنطبق عىل الخطار العابرة للحدود؟
معرفة خماطر الكوارث
أ -هل ينص القانون عىل حتديد اخملاطر وتقيمي اخملاطر بشأن مجيع اخملاطر ف مجيع املناطق اجلغرافية؟
ب -هل يُلزم القانون إابجراء تقياميت للمخاطر ملعاجلة مسائل التعرض للمخاطر والضعف والقدرات دلى الشخاص
املعرضني للخطر والبىن التحتية والقطاعات الاقتصادية املعرضة للخطر؟
ج -هل يُلزم القانون بأن تكون خرائط حتديد الخطار واملعلومات عن اخملاطر متاحة للجميع؟
الرصد والتنبؤ
أ -هل ينص القانون عىل رصد مجيع اخملاطر ف مجيع املناطق اجلغرافية والتنبؤ هبا؟
ب -هل خيصص القانون المتويل الاكف اذلي يتيح لواكلت الرصد والتنبؤ احلصول عىل ومعدات عالية اجلودة
ومرافق وموظفني أكفاء وميكهنا من احملافظة علهيم؟
الإنذارات املبكرة
أ -هل يلزم القانون و/أو الس ياسة العامة الواكلت املسؤوةل عن وضع الإنذارات إابدراج معلومات عن التأثريات
وإارشادات معلية واحضة؟
ب -هل يضع القانون و/أو الس ياسة العامة اإجراءات موحدة لوضع الإنذارات وإاصدارها ،حبيث تكون ف متناول
امجليع ،ل س امي أشد الفئات ضعفا؟
ج -هل يلزم القانون و/أو الس ياسة العامة الواكلت املسؤوةل عن اإصدار الإنذارات مبا ييل:
• اس تخدام طائفة واسعة من قنوات التصال لنرش الإنذارات؛
• تنفيذ أآليات تقيمي للتحقق من تلقي الإنذارات؛
• تنفيذ خطط للوصول اإىل الساكن الكرث عرضة للخطر واملقميني ف املناطق النائية؟
د -هل يضع القانون و/أو الس ياسة العامة برامج جممتعية ل إالنذار املبكر؟
ه -هل يلكف القانون رشاكت التصالت اخلاصة نرش الإنذارات عندما يطلب مهنا ذكل وابجملان؟
العمل املبكر
أ -هل ينص القانون و/أو الس ياسة العامة عىل "الإنذار املبكر -العمل املبكر" كبدأ توجهييي لإدارة خماطر
الكوارث؟
ب -ف حدود ما ينص عليه القانون و/أو الس ياسة العامة أو ييرس به العمل القامئ عىل التنبؤ ،هل يُدمج هذا
العمل القامئ عىل التنبؤ ف معليات التخطيط القامئة؟

 -6الإجالء
أ -هل يلكف القانون و/أو الس ياسة العامة اجلهات الفاعةل احلكومية املعنية ابإدارة خماطر الكوارث بوضع خطط
اإجالء شامةل ابس تخدام خرائط اخملاطر وتقياميت اخملاطر؟
ب -هل يقيض القانون و/أو الس ياسة العامة بأن تتضمن خطط ا إلجالء تدابري لضامن املساعدة عىل اإجالء ذوي
الإعاقة وغريمه من الفئات الضعيفة مبن فهيم النساء احلوامل؟
ج -هل يلزم القانون و/أو الس ياسة العامة اجلهات الفاعةل احلكومية املعنية ابإدارة خماطر الكوارث ابإدراج احليواانت
الليفة واملاش ية ف خطط ا إلجالء؟
د -هل يشمل القانون و/أو الس ياسة العامة اإنشاء مراكز إاجالء مالمئة تتضمن حامية النازحني بفعل الكوارث،
وماكحفة وقوع جرامئ العنف اجلنس والعنف القامئ عىل النوع الاجامتعي ف مراكز ا إلجالء ،ودمع احللول
ادلامئة؟
ابء -عاين القوانني والس ياسات املتعلقة مبا ييل:
•

اإدارة الكوارث  /اإدارة حالت الطوارئ  /امحلاية املدنية  /املساعدة الإنسانية

جمي -اإرشادات أخرى
•

28

التقرير التوليفي العاملي حول القانون والتأهب للكوارث ومواهجهتا ،الفصل  ،4القسم "هاء".

 -5هل حتدد قوانني بدلمك "حالت الطوارئ" و"حالت الكوارث" املكيفة واملتناس بة مع درجات وأنواع
متباينة من اخملاطر؟
حالت الطوارئ وحالت الكوارث يه أآليات قانونية ُأنشئت من أجل الرشوع ف مواهجة الكوارث .ويؤدي اإعالن حالت
الكوارث/حالت الطوارئ اإىل الانتقال اإىل اعامتد أسلوب قانوين للطوارئ يتسم بصالحيات طوارئ خاصة و/أو ترتيبات حوكة.
وعادة ما يدد دس تور البدل صالحية الإعالن عن حاةل الطوارئ و ُيلكف أشخاصا أو كياانت عىل أعىل مس توى ف احلكومة ابلضطالع
بذكل .وتس هتدف حالت الطوارئ بوجه عام احلالت الشديدة اخلطورة و/أو غري املتوقعة الت تشلك هتديدا وجوداي ،مثل هتديد المن
القويم أو النظام العام أو النظام ادلس توري .وعىل النقيض من ذكل ،تنص الترشيعات بوجه عام عىل حالت الكوارث ،وكثريا ما متنح
صالحية اإعالن حاةل الكوارث للحكومات دون الوطنية أو الواكلت القطاعية .وتتوقف الطبيعة ادلقيقة حلالت الطوارئ/حالت الكوارث،
اإىل حد كبري ،عىل الهيلك الس يايس وادلس توري للبدل ومالمح خماطر الكوارث املتعلقة به.
وعىل الرمغ من أنه من غري املمكن أو املناسب وصف الشلك اذلي ينبغي أن تكون عليه حالت الطوارئ/حالت الكوارث وصفا دقيقا
ف مجيع البدلان ،فاإنه ينبغي ملتخذي القرارات النظر ف وصف مجموعة من حالت الكوارث تكون مكيفة ومتناس بة مع درجات وأنواع
متباينة من اخملاطر عوض الاعامتد فقط عىل حاةل من حالت الطوارئ .وعالوة عىل ذكل ،ينبغي أن تبني القوانني الت حتمك حالت
الطوارئ/حالت الكوارث بوضوح ما ييل )1( :ادلافع القانوين (ادلوافع القانونية) إلصدار الإعالن؛ ( )2الشخص أو الكيان املسؤول عن
اإصدار ا إلعالن (أي اجلهة املودعة لصالحية الإعالن)؛ ( )3تبعات الإعالن؛ ( )4مىت ميكن اإصدار ا إلعالن (عىل سبيل املثال ،بصورة
استباقية أو دلى حدوث اكرثة من الكوارث).
ومن املهم للغاية أن تكون هناك ضامانت خالل حاةل من حالت الطوارئ/الكوارث بغية تعزيز شفافية احلكومة وخضوعها للمساءةل،
واحملافظة عىل س يادة القانون ،وصون املؤسسات ادلميقراطية ،وحامية حقوق الإنسان .وينبغي أن ينص القانون عىل ا إلرشاف القضايئ
و/أو الترشيعي عىل الإعالن عن حاةل الطوارئ/حاةل الكوارث وعىل القرارات أو الإجراءات الت تتخذ خالل حاةل الطوارئ/حاةل الكوارث.
وعالوة عىل ذكل ،ينبغي أن يسمح القانون للحكومة دون سواها بتقييد حقوق الإنسان أو الانتقاص مهنا خالل حاةل الطوارئ/حاةل
الكوارث ابلقدر املسموح به مبوجب القانون ادلويل حلقوق الإنسان.
ل إالجابة عن هذا السؤال ،خذ بعني الاعتبار ما ييل:
ألف -الس ئةل الفرعية التوجهيية
 -1حالت الكوارث وحالت الطوارئ
أ -هل ينص القانون عىل طائفة من حالت الكوارث املناس بة خملتلف تصورات الكوارث ،بشلك متناسب
ومكيف مع درجات وأنواع متباينة من اخملاطر؟
ب -هل ينص القانون عىل حاةل من حالت الطوارئ الت يلجأ اإلهيا ملواهجة اكرثة شديدة اخلطورة و/أو غري
متوقعة؟
ج -هل يدد القانون بوضوح ما ييل:
• ادلافع القانوين (ادلوافع القانونية) إلصدار اإعالن بلك نوع من أنواع حالت الطوارئ/حالت
الكوارث؛

29

•
•
•

الشخص أو الكيان اذلي ميتكل صالحية اإصدار لك نوع من أنواع اإعالانت حالت الطوارئ/حالت
الكوارث؛
ترتيبات احلوكة و/أو الصالحيات احلكومية الت تنشأ دلى اإعالن لك نوع من أنواع حالت
الطوارئ/حالت الكوارث؛
اإماكن اإصدار اإعالانت استباقية حيمن يكون اخلطر جس امي وحممتال ومبارشا مبا فيه الكفاية ف اإطار
العمل املبكر؟

 -2الضامانت والشفافية واملساءةل
أ -هل يلزم القانون إابصدار اإعالن حاةل طوارئ لتحديد الساس القانوين ل إالعالن ونطاقه ا إلقلميي ومدته،
والصالحيات الاس تثنائية الت س تكون متاحة للحكومة خالل حاةل الطوارئ/حاةل الكوارث؟
ب -هل يلزم القانون اجلهة املودعة لصالحية الإعالن "ابلترصف بناء عىل مشورة" أو "بناء عىل طلب" كيان أآخر
(مثل مؤسسات اإدارة الكوارث أو احلكومات دون الوطنية)؟
ج -هل يظر القانون عىل احلكومة تقييد احلقوق أو الانتقاص مهنا أثناء حاةل الطوارئ/حاةل الكوارث اإل ابلقدر
اذلي يسمح به القانون ادلويل حلقوق الإنسان؟
د -هل ينص القانون عىل إارشاف قضايئ و/أو ترشيعي ف َّعال عىل اإعالن حاةل الطوارئ/حاةل الكوارث والقرارات
أو الإجراءات املتخذة ف اإطار حاةل الطوارئ/حاةل الكوارث؟
ابء -عاين القوانني والس ياسات املتعلقة مبا ييل:
• القوانني ادلس تورية
• اإدارة الكوارث  /اإدارة حالت الطوارئ  /امحلاية املدنية  /املساعدة الإنسانية
• حقوق الانسان  /احلقوق املدنية
جمي -اإرشادات أخرى
•
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التقرير التوليفي العاملي حول القانون والتأهب للكوارث ومواهجهتا ،الفصل  ،5القسم "واو".

 -6هل توفر قوانني بدلمك الصكوك القانونية املناس بة للتأهب للكوارث ومواهجهتا؟
يس تدعي التأهب للكوارث ومواهجهتا بفعالية وجود اإطار قانوين ييرس معل اجلهات الفاعةل الإنسانية ويزيل أعباء التاكليف والعقبات
البريوقراطية الت ل داعي لها والت قد تثين الفراد واملنظامت عن املشاركة ف هذا العمل السايس .وتتضمن املسائل الرئيس ية الت
يتعني معاجلهتا عن طريق الترشيعات ما ييل:
املتطوعون ،ميثلون جزءا أساس يا من العديد من معليات مواهجة الكوارث ،ومع ذكل فقد يواجه املتطوعون العديد من أوجه الغموض
القانوين ،ول س امي بشأن مركزمه القانوين ،وحصهتم وسالمهتم ،وتأميهنم ،ومسؤوليهتم ،وأجورمه ،وإاماكنية اس تفادهتم من التدريب والإدارة
السلمية.
رشوط الرتخيص املهين ،ميكن أن تشلك عائقا كبريا أمام قدرة املهنيني عىل تقدمي املساعدة ف حاةل من حالت الطوارئ ،ل س امي حيمن
تكون اللواحئ خمتلفة ابختالف احلكومات احمللية أو عرب احلدود احمللية .ومعظم العقبات ش يوعا يه تكل الت تواجه الخصائيني الطبيني
وحتول دون الرتخيص هلم بتقدمي الرعاية الطبية وإاصدار الوصفات الطبية ،ابلإضافة اإىل املسائل املتعلقة ابملسؤولية والتأمني الطيب .ومع
ذكل ،ميكن أن تنطبق مسائل مماثةل أيضا عىل فئات أخرى من املهنيني املعنيني مبواهجة الكوارث مثل املهندسني واملساحني واملعلمني .
الرضائب ،مثل رضيبة القمية املضافة والرسوم امجلركية ،ميكن أن تسبب اس تزنافا كبريا وغري رضوري ملوارد مقديم الإغاثة وقدراهتم .وعىل
النقيض من ذكل ،ميكن أيضا اس تخدام الإعفاءات لصاحل الرس املعيش ية والرشاكت والكياانت الخرى املترضرة من الكوارث ف اإطار
الإغاثة والتعاف أو لتحفزي احلد من اخملاطر.
املسؤولية ،ميكن أن تشلك رادعا يعوق رغبة الفراد واملنظامت ف املشاركة ف النشطة الإنسانية املنقذة للرواح .قد ينشأ التعرض
للمسؤولية املدنية أو اجلنائية عن الرضار العرضية أو الإصابة أو الوفاة النامجة عن أنشطة الاس تجابة أو عن عدم اختاذ اإجراء معني.
وتشلك هذه امحلاية من املسؤولية عنرصا هاما للغاية رشيطة أن يكون متوازان مع رضورة أن تتاح للشخاص املترضرين س بل انتصاف
قانوين يتناسب مع اخلسائر الت تكبدوها.
اس تخدام املركبات اجلوية غري املأهوةل أو الطائرات املسرية دون طيار ،وتس تخدم بشلك مزتايد ف اإطار التأهب للكوارث ومواهجهتا
كوس يةل رسيعة وف َّعاةل من حيث التلكفة لإجراء تقياميت رسيعة للرضار وحتديد مواقع الساكن النازحني ويُنظر ف بعض الحيان ف
اس تخداهما لنقل البضائع .ويثري اس تخدام هذه املركبات طائفة من املسائل القانونية والتنظميية ،مبا ف ذكل املسائل املتعلقة بتسجيلها
وشهادات معليات طرياهنا واس تخداهما للمجال اجلوي ومسائل السالمة واملسائل التنظميية الخرى املرتبطة ابلطريقة الت تس تخدم هبا
املركبات الطيارة غري املأهوةل ،مبا ف ذكل أخالقيات اس تخدام الطائرات املسرية دون طيار ف الس ياقات الإنسانية.
حامية البياانت واخلصوصية ،ويه اإحدى املسائل الرئيس ية ف قطاع اإدارة الكوارث ،وتثري حامية البياانت واخلصوصية مسائل قانونية
بشأن معلية مجع البياانت وتبادلها وحاميهتا .ويشلك اس تخدام البياانت الشخصية عنرصا ابلغ المهية للمتكن من التأهب والاس تجابة
بفعالية ولكنه جيب أن يستند اإىل الرضورة وأن يتقيد ابللواحئ الوطنية املتعلقة ابخلصوصية .وف الوضع المثل ،ينبغي وضع قواعد حمددة
تكون مكيفة مع س ياقات الكوارث.
ول إالجابة عن هذا السؤال ،خذ بعني الاعتبار ما ييل:
ألف -الس ئةل الفرعية التوجهيية
-1
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املتطوعون

-2

-3

-4

-5

-6

أ -هل يوحض القانون املركز القانوين والتسهيالت والغطاء التأميين والإعفاءات ومعايري التدريب الت ميكن تطبيقها
عىل املتطوعني ف س ياقات الكوارث؟
الرتخيص املهين
أ -هل يتيح القانون الاعرتاف التلقايئ أو اإجراءات معجةل لالعرتاف ابملؤهالت املهنية عرب احلدود القامئة عىل
املس توى دون الوطين؟
ب -هل ينص القانون عىل اإعفاءات من رضيبة القمية املضافة والرضائب الخرى املرتبطة ابلضطالع بأنشطة
التأهب للكوارث وأنشطة مواهجة الكوارث الت تنفذها املنظامت احمللية ،ول س امي فامي يتعلق ابلبضائع واملعدات
واملمتلاكت واخلدمات؟
الإعفاءات الرضيبية
أ -هل ينص القانون عىل منح اإعفاءات رضيبية لتحفزي التأهب للكوارث والتقليل من اخلسائر النامجة عن
الكوارث للفراد واملؤسسات اخلاصة؟
املسؤولية
أ -هل يوفر القانون حامية معقوةل للفراد واملنظامت اذلين يقومون بعمل صادق حبسن نية ،مبا ف ذكل وضع
حدود للمسؤولية أو حتديد سقف للرضار أو التعويضات ،مما يضمن حتقيق توازن بني هذه التدابري وقدرة
الفراد واجملمتعات احمللية عىل الامتس س بل انتصاف معقوةل تعوضهم عن اخلسائر والرضار اإذا اكن هناك ما
يربرها؟
ترخيص املركبات الطيارة غري املأهوةل
أ -هل يوفر القانون اإطارا قانونيا واحضا لس تخدام املركبات الطيارة غري املأهوةل لغراض اإنسانية و/أو يشري اإىل
مدونة قواعد السلوك واملبادئ التوجهيية املتعلقة ابس تخدام املركبات اجلوية غري املأهوةل لغراض اإنسانية
( )Humanitarian UAV Code of Conduct and Guidelinesوالتعممي الصادر عن منظمة
الطريان املدين ادلويل بشأن املنظومات اجلوية غري املأهوةل ( Circular on Unmanned Aircraft
)Systems؟
حامية البياانت واخلصوصية
أ -هل يوحض القانون اس تخدام البياانت الشخصية وحاميهتا ف حالت الكوارث ،مبا ف ذكل الرتخيص ملنظامت
معينة ،مبا فهيا امجلعيات الوطنية ،ابس تخدام هذه البياانت وختزيهنا ف اإطار معلياهتا الساس ية؟

ابء -عاين القوانني والس ياسات املتعلقة مبا ييل:
•
•
•
•
•
•
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العمل التطوعي ،العامةل ،الرضائب ،الصحة والسالمة املهنيتان ،التأمني ،الهجرة ،الرعاية الاجامتعية ،املنظامت اخلريية
رشوط الرتخيص املهين عرب خمتلف القطاعات ،مبا ف ذكل اخلدمات الطبية/الصحية ،والهندسة ،والتعلمي ،واخلدمات
القانونية
الرضائب
املسؤولية املدنية  /العامة ،القوانني اجلنائية
النقل اجلوي ،املركبات ،وسائل النقل
حامية البياانت ،اخلصوصية

جمي -اإرشادات أخرى
•
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التقرير التوليفي العاملي حول القانون والتأهب للكوارث ومواهجهتا ،الفصل  ،6القسم "حاء".

 -7هل حتدد قوانني بدلمك اإطارا شامال ملعاجلة مسأةل الزنوح وإاعادة التوطني امل ُ َّ
خطط لها فامي يرتبط ابلكوارث؟
تشلك الكوارث وخماطر الكوارث حافزا رئيس يا للزنوح ،ل س امي ف ظل مناخ متغري يتسم بزتايد الخطار الشديدة اجلوية والهيدرولوجية.
ويدث الزنوح بفعل الكوارث حيمن ُجيرب الناس عىل ترك دايرمه أو أماكن اإقامهتم املعتادة نتيجة للكوارث ،أو بغية جتنب اكرثة وش يكة.
وقد قارب عدد النازحني اجلدد داخليا بفعل الكوارث ف عام  2018حنو  17.2مليون خشص خالف  10.8مليون انزح داخيل بفعل
الزناعات 24.ومعظم النازحني بفعل الكوارث مه من النازحني داخليا ،ولكن بعض الساكن يعربون احلدود الوطنية من أجل الوصول اإىل
مناطق أآمنة .وهناك ثغرات قانونية كبرية عىل املس تويني احمليل وادلويل ف جمال حامية النازحني بفعل الكوارث ،ل س امي الطفال والنساء.
وبغية سد هذه الثغرات ،ينبغي ملتخذي القرارات وضع اإطار قانوين وس يايس شامل للحد من خطر الزنوح النامج عن الكوارث وحامية
النازحني بسبب الكوارث.
وف بعض احلالت ،تكون الكوارث أو خماطر الكوارث شديدة اإىل درجة تس تلزم اإعادة توطني أشخاص أو مجموعات من الشخاص
بعيدا عن دايرمه أو أماكن اإقامهتم املؤقتة بطريقة خمطط لها ف أماكن جديدة .وعادة ما تكون جتربة اجملمتعات احمللية مع اإعادة التوطني
امل ُ َّ
خطط لها جتربة سلبية بسبب عدم مشاركة اجملمتعات احمللية واختيار املواقع غري املناس بة وعدم كفاية املزيانيات املرصودة لتغطية تاكليف
اإعادة التوطني .وبغية مواهجة التحدايت الفريدة واملعقدة الت تفرضها معليات اإعادة التوطني امل ُ َّ
خطط لها ،ينبغي ملتخذي القرارات وضع
اإطار قانوين وس يايس شامل بشأن تنفيذ معليات اإعادة التوطني الناحجة وبطريقة حتفظ الكرامة وحترتم القانون ادلويل.
ول إالجابة عن هذا السؤال ،خذ بعني الاعتبار ما ييل:
ألف -أس ئةل فرعية توجهيية
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-1

الزنوح بسبب الكوارث
أ -هل يعاجل القانون و/أو الس ياسة العامة احلد من خماطر الزنوح بسبب الكوارث؟
ب -هل تشمل القوانني و/أو الس ياسات العامة املتعلقة ابلنازحني داخليا الشخاص النازحني بفعل الكوارث وأآاثر
تغري املناخ؟
ج -هل ينص القانون و/أو الس ياسة العامة عىل التخطيط حلالت الطوارئ فامي يتعلق ابلزنوح ادلاخيل بفعل
الكوارث وأآاثر تغري املناخ؟
د -هل يشمل القانون حتديد هوية النازحني عرب احلدود بسبب الكوارث ودخوهلم وإاقامهتم واس تحقاقاهتم مبا يتسق
مع قانون حقوق الإنسان؟
ه -هل ينص القانون و/أو الس ياسة العامة عىل حصول النازحني عرب احلدود بسبب الكوارث ،مبن فهيم النازحون
من الفئات الضعيفة ،عىل امحلاية واملساعدة الالزمة لتلبية احتياجاهتم الساس ية أثناء فرتة اإقامهتم؟
و -هل يضع القانون معايري لتحديد وقت وظروف عودة النازحني عرب احلدود بسبب الكوارث اإىل وطهنم؟
• اإذا اكن اجلواب بنعم ،فهل تتفق هذه املعايري مع القانون ادلويل حلقوق الإنسان؟
• اإذا اكن اجلواب ابلنفي ،هل هناك قانون أو س ياسة تنظم احللول ادلامئة للنازحني عرب احلدود؟

-2

اإعادة التوطني امل ُ َّ
خطط هل
أ -هل يدد القانون و/أو الس ياسة العامة اإطارا شامال لتنفيذ معليات اإعادة التوطني امل ُ َّ
خطط لها؟
ب -اإذا اكن المر كذكل ،فهل يتضمن هذا الإطار أحاكما تقتيض ما ييل:

•
•
•
•
•

الإقرار بأنه ينبغي اللجوء اإىل اإعادة التوطني امل ُ َّ
خطط لها كحل أخري ،وأن تُطبق وفقا حلقوق الإنسان
ذات الصةل؛
ختويل الشخاص اذلين ُيمتل اإعادة توطيهنم الطعن قانوان ف معلية اإعادة التوطني امل ُ َّ
خطط لها؛
فرض اتباع هنج تشاريك ف معليات اإعادة التوطني امل ُ َّ
خطط لها حبيث ترشك مجيع الشخاص
املترضرين ،مبن فهيم الشخاص اذلين يعاد توطيهنم والساكن املضيفني؛
أن تؤدي معليات اإعادة التوطني امل ُ َّ
خطط لها اإىل حتسني ُس بل وفرص ومس توايت معيشة
الشخاص املعاد توطيهنم والساكن املضيفني أو احلفاظ علهيا؛
تقيض بأن تؤدي معليات اإعادة التوطني امل ُ َّ
خطط لها اإىل التخفيف من الآاثر الضارة عىل الشخاص
اذلين يعيشون عىل مقربة من املناطق الت يعاد فهيا التوطني؟

ابء -عاين القوانني والس ياسات املتعلقة مبا ييل:
•
•
•
•
•

اإدارة الكوارث  /اإدارة حالت الطوارئ  /امحلاية املدنية  /املساعدة الإنسانية  /تغري املناخ
الهجرة  /الالجئون وملمتسو اللجوء
الزنوح ادلاخيل /اإعادة التوطني
ختطيط اس تخدام الرايض /العشوائيات  /املس توطنات احلرضية
حقوق الإنسان

جمي -اإرشادات أخرى
•
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التقرير التوليفي العاملي حول القانون والتأهب للكوارث ومواهجهتا ،الفصل  ،7القسم "دال".

 -8هل تتضمن قوانني بدلمك التدابري الالزمة للتصدي للمشالك الشائعة الت تنشأ مضن س ياق املساعدة ف
جمال املأوى بشأن حقوق السكن والرض وامللكية؟
متيل الكوارث اإىل اس تحداث وزايدة حدة املشالك املتعلقة حبقوق السكن والرض وامللكية.
وتمتثل اإحدى املشالك ف اس تخدام اجلهات الفاعةل الإنسانية واحلكومية أحياان "ضامن احليازة" كعيار أهلية للحصول عىل مساعدة الإيواء
ف حالت الطوارئ .ويثري هذا الرتكزي عىل ضامن احليازة اإشاكلية لنه ميزي بني املس تفيدين احملمتلني عىل أساس وضع حيازهتم قبل الكوارث
وليس عىل أساس احتياجاهتم .وإاىل أبعد حد ممكن ،ينبغي أل يُلزم القانون و/أو الس ياسة العامة املترضرين من الكوارث بتقدمي أدةل عىل
حيازة مضمونة يك يكون هلم احلق ف احلصول عىل مساعدة الإيواء ف حالت الطوارئ.
وف احلالت الت يعترب فهيا تقيمي ضامن احليازة رضوراي ،ينبغي أن تعكس طريقة التقيمي النظام احمليل املتعلق حبقوق السكن والرض
وامللكية .وف احلالت الت ل تكون فهيا الس ندات الرمسية مللكية الرايض يه السمة الغالبة أو الوحيدة لشاكل احليازة املضمونة ،أو ف
احلالت الت تعرضت فهيا س ندات ملكية الرايض للتلف وحدود املمتلاكت للتغيري ،ينبغي أن يسمح القانون و/أو الس ياسة العامة بتقيمي
ضامن احليازة ابس تخدام نظم التحقق اجملمتعي ،والرمس اجملمتعي خلرائط الرايض ،والدةل الخرى غري الس ندات الرمسية حليازة الرايض
(مثل دفع الإجيار أو رضيبة الرايض).
وتلزم اجلهات الفاعةل الإنسانية واحلكومية املس تفيدين احملمتلني ف أغلب الحيان بتقدمي واثئق الهوية الشخصية أو س ندات ملكية الرض
كرشط مس بق للحصول عىل مساعدة الإيواء ف حالت الطوارئ .قد يكون ذكل متعذرا من الناحية العملية ف س ياق الكوارث حيث
يمتل تعرض واثئق الكثري من الشخاص للرضر أو الضياع أو التلف .وبغية معاجلة هذه املشلكة ،ينبغي أن ينص القانون عىل اإجراءات
تكفل الترسيع بعملية استبدال س ندات املترضرين من الكوارث املتعلقة مبلكية الرايض وواثئق هويهتم الشخصية.
وتمتثل املشلكة الخرى املتعلقة حبقوق السكن والرض وامللكية والت تنشأ ف أغلب الحيان ف س ياقات الكوارث ف نقص الرايض
الت تس تخدم لغراض الإيواء ف احلالت الطارئة والانتقالية .وينبغي ملتخذي القرارات النظر ف اإاتحة صالحيات جتزي للحكومة أن
تصادر عىل وجه الرسعة وبصفة مؤقتة الرايض واملباين لهذه الغراض اإذا اكن ذكل رضوراي بعد وقوع اإحدى الكوارث .ولكن المه من
ذكل هو أن ختضع أي صالحية من هذا القبيل لتطبيق تدابري حامية احلقوق ادلس تورية وحقوق الإنسان ذات الصةل ،وأن تتضمن
ضوابط صارمة للحيلوةل دون التدخالت التعسفية واجلائرة ف حقوق امللكية اخلاصة.
وهناك مشلكة أخرى تتعلق حبقوق السكن والرض وامللكية وقد تنشأ أثناء الكوارث ،وتمتثل هذه املشلكة ف اس تخدام املدارس كراكز
إاجالء أو مالجئ بعد وقوع الكوارث .ول يعيق ذكل اس مترارية التعلمي حفسب ،بل قد ينطوي أيضا عىل أآاثر سلبية عىل السالمة البدنية
والنفس ية والاجامتعية للطفال .وذلكل ،ينبغي ملتخذي القرارات النظر ف اشرتاط عدم اس تخدام املدارس اإل لغراض الإيواء ف حالت
الطوارئ وأن يلجأ اإىل ذكل كالذ أخري ولقرص مدة ممكنة حيمن ل تكون هناك بدائل جمدية.
ول إالجابة عن هذا السؤال ،خذ بعني الاعتبار ما ييل:
ألف -الس ئةل الفرعية التوجهيية
 -1احلصول املتاكئف عىل مساعدة الإيواء ف حالت الطوارئ
أ -هل ينطوي القانون و/أو الس ياسة العامة بشأن تنظمي مساعدة الإيواء ف حالت الطوارئ عىل متيزي عىل
أساس وضع احليازة؟
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ب -هل يسمح القانون رصاحة ابإثبات احليازة أو التحقق مهنا ابس تخدام نظم التحقق اجملمتعي ،والرمس اجملمتعي
خلرائط الرايض ،والدةل الخرى غري الس ندات الرمسية حليازة الرايض (مثل دفع الإجيار أو رضيبة الرايض)؟
ج -هل يضع القانون اإجراءات إلضفاء الطابع الرشعي عىل احليازة غري املوثقة أو غري الرمسية للرايض ،ل س امي
عندما يتعلق المر ابلنساء؟ وإاذا اكن المر كذكل ،فهل هذه الإجراءات متاحة عىل نطاق واسع؟ وهل يه
بس يطة ورسيعة؟
 -2احلفاظ عىل اإماكنية احلصول عىل الواثئق الهامة
أ -هل ينص القانون و/أو الس ياسة العامة عىل تعريف عامة امجلهور ابلتدابري العملية للحفاظ عىل اإماكنية احلصول
عىل الواثئق الهامة أثناء الكوارث؟
ب -هل يضع القانون و/أو الس ياسة العامة اإجراءات للتعجيل ابستبدال واثئق الهوية الشخصية وس ندات ملكية
الرايض الت تعرضت للضياع أو الرضر أو التلف أثناء الكوارث؟
ج -هل ينص القانون و/أو الس ياسة العامة عىل توفري واثئق بديةل للشخاص املترضرين من الكوارث جماان؟
د -هل يضع القانون اإجراءات لالعرتاف ،مؤقتا عىل القل ،حبقوق ملكية الرايض واس تغاللها والت ُحتدد وتوثق
من خالل معليات التحقق اجملمتعية والرمس اجملمتعي خلرائط الرايض؟
 -3الرايض واملباين الت تس تخدم لغراض الإيواء ف احلالت الطارئة والانتقالية
أ -هل ميكن القانون احلكومة من مصادرة الرايض واملباين بصفة مؤقتة لغراض الإيواء ف احلالت الطارئة
والانتقالية أثناء الكوارث؟
ب -اإذا اكن المر كذكل ،فهل ختضع صالحيات احلكومة ف مصادرة الرايض واملباين لضوابط صارمة تقلل اإىل
أدىن حد من التدخل ف حقوق امللكية اخلاصة؟
 -4اس تخدام املدارس كالجئ ف حالت الطوارئ
أ -هل ينص القانون عىل عدم جواز اللجوء اإىل اس تخدام املدارس ل إاليواء ف حالت الطوارئ اإل كالذ أخري
ولقرص مدة ممكنة حيمن ل تكون هناك بدائل جمدية؟
ب -هل يدد القانون مواقع بديةل لس تخداهما لغراض الإيواء ف حالت الطوارئ؟
ج -هل يتضمن القانون تدابري معلية لتعزيز اس مترارية التعلمي ف احلالت الت يتعذر فهيا تفادي اس تخدام املدارس
لغراض الإيواء ف حالت الطوارئ؟
ابء -عاين القوانني والس ياسات املتعلقة مبا ييل:
•
•
•

اإدارة الكوارث  /اإدارة حالت الطوارئ  /امحلاية املدنية  /املساعدة الإنسانية
الإساكن  /الرايض  /املمتلاكت  /ختطيط اس تغالل الرايض  /التخطيط املاكين
القوانني ادلس تورية  /حقوق الإنسان

جمي -اإرشادات أخرى
•
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التقرير التوليفي العاملي حول القانون والتأهب للكوارث ومواهجهتا ،الفصل  ،8القسم "هاء".

 -9هل تتضمن قوانني بدلمك التدابري الالزمة لضامن اإدراج الفئات الضعيفة وحاميهتا ف أنشطة التأهب للكوارث
ومواهجهتا؟
قد تترضر الفئات التالية بشلك غري متاكئف من الكوارث :الشخاص ذوو الإعاقة والنساء والفتيات واملس نون واذلين يعيشون ف
مس توطنات عشوائية وغري ُم َّ
خططة ومجموعات الشعوب الصلية واملرشدون واملهاجرون والنازحون والالجئون وعدميو اجلنس ية .وتوخيا
ل إالجياز ،سيشار اإىل هذه الفئات جممتعة بعبارة "الفئات الضعيفة" ،عىل الرمغ من أنه قد يكون من الحص ،تبعا للظروف ،وصفها ابلفئات
ذات "الاحتياجات احملددة" ،أو "املعرضة للخطر" أو "الضعيفة".
وينبغي أن يتضمن القانون و/أو الس ياسة العامة تدابري لضامن إارشاك الفئات الضعيفة وحاميهتا بشلك اكمل ف أنشطة التأهب للكوارث
مواهجهتا .وتشمل هذه التدابري (عىل سبيل املثال ل احلرص) :حظر المتيزي؛ وتلكيف اجلهات الفاعةل احلكومية بتحديد الاحتياجات احملددة
للفئات الضعيفة والتخطيط لها ورصدها وتقيميها وإادراهجا مضن بنود املزيانية؛ ومجع البياانت وتصنيفها حسب نوع اجلنس والسن والإعاقة
وكذكل حسب الس ياق (ريفي ،حرضي ،ش به حرضي)؛ وفرض مشاركة الفئات الضعيفة ف مجيع جوانب التأهب للكوارث ومواهجهتا؛
وفرض التخطيط حلالت لطوارئ فامي يتعلق ابلعنف اجلنس والعنف القامئ عىل النوع الاجامتعي ،وحامية الطفل ،ورعاية الطفال غري
املصحوبني واملنفصلني عن ذوهيم .وابلإضافة اإىل ذكل ،مفع التسلمي بأن اإعادة الروابط الاجامتعية بعد وقوع الاكرثة بفرتة وجزية أمر حيوي
لتعزيز القدرة عىل الصمود ف اجملمتعات احمللية ،ينبغي أن تشمل الترشيعات أحاكما تتعلق بعمليات اقتفاء أثر الرس ومل مشلها جمددا.
وتشلك الصحة العقلية وادلمع النفس والاجامتعي اإحدى أمه الاحتياجات للمترضرين من الكوارث ،وليس للفئات الضعيفة حفسب.
ويرجع ذكل اإىل أن الكوارث تسبب معاانة نفس ية واسعة النطاق ،تتجىل ف صورة مشالك تتعلق ابلصحة العقلية (مثل القلق والاكتئاب)
وكرب غري مريض (مثل احلزن واخلوف والغضب) عىل حد سواء .وينبغي أن ينص القانون عىل التخطيط حلالت الطوارئ فامي يتعلق
ابلصحة العقلية وادلمع النفس والاجامتعي أثناء الكوارث ،مبا ف ذكل الإسعافات النفس ية الولية والرعاية الصحية العقلية الساس ية
الرسيرية والإمداد غري املنقطع بعقاقري املؤثرات العقلية الساس ية.
ول إالجابة عىل هذا السؤال ،خذ بعني الاعتبار ما ييل:
ألف -الس ئةل الفرعية التوجهيية
 -1تدابري عامة لإدراج الفئات الضعيفة وحاميهتا
عدم المتيزي
أ -هل يكفل القانون امحلاية ضد المتيزي باكفة أشاكهل ف مجيع جوانب التأهب للكوارث ومواهجهتا؟
ب -هل ينطوي القانون عىل اإقرار حبقوق الفئات الضعيفة واحتياجاهتا احملددة أثناء الكوارث؟
ج -هل يكرس القانون الزتاما عاما عىل اجلهات املس تجيبة للكوارث حبامية الفئات الضعيفة وإارشاكها ف أنشطة
التأهب للكوارث ومواهجهتا؟
احتياجات الفئات الضعيفة
أ -هل ينص القانون و/أو الس ياسة العامة عىل أن تقيمي اخملاطر والاحتياجات ومواطن الضعف ابلإضافة اإىل
خطط الطوارئ حتدد الفئات الضعيفة واحتياجاهتا احملددة؟
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ب -هل ينص القانون و/أو الس ياسة العامة عىل أن معليات التخطيط تبني الإجراءات واملوارد واملسؤوليات
الرئيس ية فامي يتعلق بتلبية احتياجات الفئات الضعيفة؟
ج -هل ينص القانون و/أو الس ياسة العامة عىل أن معليات التقيمي والتخطيط تتضمن اإجراء مشاورات مبارشة
مع الفئات الضعيفة؟
د -هل يكفل القانون و/أو الس ياسة العامة أن تكون إاعادة الروابط الرسية عنرصا من عنارص مواهجة الكوارث،
مبا ف ذكل عن طريق الاس تفادة من خدمات امجلعية الوطنية ف اإطار دورها ككيان مساعد للسلطات العامة
ف جمال العمل الإنساين؟
مجع البياانت املصنفة وحاميهتا
أ -هل ينص القانون و/أو الس ياسة العامة عىل مجع وحامية البياانت املصنفة حسب نوع اجلنس والسن والإعاقة
ف تقياميت اخملاطر والضعف والاحتياجات؟
ب -هل ينص القانون و/أو الس ياسة العامة عىل مجع وحامية البياانت املصنفة حسب نوع اجلنس والسن والإعاقة
فامي يتعلق ابملشاركة ف التأهب للكوارث ومواهجهتا ،والزنوح بفعل الكوارث ،والآاثر النامجة عن الكوارث،
وانتشار العنف اجلنس والعنف القامئ عىل النوع الاجامتعي؟
ج -هل ينص القانون و/أو الس ياسة العامة عىل مجع وحامية بياانت تقيمي اخملاطر ومواطن الضعف والاحتياجات
مع تصنيفها حسب الس ياق (ريفي ،حرضي ،ش به احلرضي)؟
التدريب والتوعية
أ -هل يلزم القانون و/أو الس ياسة العامة مجيع اجلهات احلكومية املس تجيبة حلالت الطوارئ (مبا فهيا الواكلت
القطاعية والرشطة والقوات املسلحة) ابملشاركة ف التدريب املتعلق ابلحتياجات اخلاصة ابلفئات الضعيفة؟
مشاركة الفئات الضعيفة
أ -هل يفرض القانون عىل مؤسسات أحصاب املصلحة املتعددين إارشاك ممثيل الفئات الضعيفة؟
ب -هل يفرض القانون عىل اجلهات الفاعةل ف جمال التأهب للكوارث ومواهجهتا اإجراء مشاورات مبارشة مع الفئات
الضعيفة وتعزيز مشاركهتم بشلك جمد فامي يتعلق إابعداد وختطيط وتنفيذ ورصد وتقيمي مجيع جوانب التأهب
للكوارث ومواهجهتا؟
ج -هل يدد القانون و/أو الس ياسة العامة حصصا أو غاايت من أجل تعيني أفراد الفئات الضعيفة كوظفني
مدنيني ف املؤسسات املعنية ابلتأهب للكوارث ومواهجهتا؟
د -هل ينص القانون و/أو الس ياسة العامة عىل رصد وتقيمي مشاركة الفئات الضعيفة وإادراهجا ف التأهب للكوارث
ومواهجهتا وتقدمي تقارير ف هذا الشأن؟
امحلاية من العنف اجلنس والعنف القامئ عىل النوع الاجامتعي
أ -هل ينص القانون و/أو الس ياسة العامة عىل التخطيط للطوارئ فامي يتعلق ابلعنف اجلنس والعنف القامئ عىل
النوع الاجامتعي أثناء الكوارث؟
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ب -هل ينص القانون و/أو الس ياسة العامة عىل تصممي أماكن ل إاليواء وإادارهتا بعد الكوارث بطريقة متنع العنف
اجلنس والعنف القامئ عىل النوع الاجامتعي وختفف من حدته؟
ج -هل يلزم القانون و/أو الس ياسة العامة مجيع اجلهات احلكومية املس تجيبة حلالت الطوارئ ابملشاركة ف
التدريب املتعلق ابلعنف اجلنس والعنف القامئ عىل اجلنس؟
 -2تدابري حمددة إلرشاك الفئات الضعيفة وحاميهتا
النساء والفتيات واملراهقون والش باب
أ -هل حتدد خطط الطوارئ ملواهجة الكوارث الإجراءات واملوارد واملسؤوليات الرئيس ية فامي يتعلق ابلصحة
اجلنس ية والإجنابية وتدبري النظافة الصحية أثناء فرتة الطمث؟
ب -هل يعزز القانون و/أو الس ياسة العامة املساواة بني اجلنسني ويشجع النساء والفتيات عىل الاضطالع بأدوار
قيادية وبأدوار صنع القرار؟
الطفال
أ -هل ينص القانون و/أو الس ياسة العامة عىل التخطيط للطوارئ من أجل حامية الطفال أثناء الكوارث؟
ب -هل ينص القانون و/أو الس ياسة العامة عىل التخطيط للطوارئ من أجل رعاية الطفال غري املصحوبني
واملنفصلني عن ذوهيم أثناء الكوارث ،مبا ف ذكل الإجراءات الرئيس ية التالية:
• التخفيف من أخطار الانفصال عن الوادلين ومقديم الرعاية؛
• حتديد أماكن وجود الطفال غري املصحوبني واملنفصلني عن ذوهيم وحتديد هوايهتم وتزويدمه
ابلواثئق؛
• توفري ورصد ترتيبات الرعاية البديةل لـلطفال غري املصحوبني واملنفصلني عن ذوهيم؛
• تعقب الرس والتحقق من هوية أفرادها؛
• تيسري مجع مشل الرس واندماهجا؟
املس نون والشخاص ذوو الإعاقات
أ -هل ينص القانون عىل تنفيذ مجيع أنشطة التأهب للكوارث ومواهجهتا بطريقة جتعلها متاحة للشخاص ذوي
الإعاقات البدنية أو احلس ية أو اذلهنية أو النفس ية والاجامتعية؟
ب -هل حتدد خطط الطوارئ ف حالت الكوارث الإجراءات واملوارد واملسؤوليات الرئيس ية فامي يتعلق بتقدمي
املساعدة ف حالت الكوارث بطريقة موافقة ومناس بة للمس نني والشخاص ذوي الإعاقة؟
القليات اجلنس ية واجلنسانية
أ -هل يلزم القانون و/أو الس ياسة العامة جبمع معلومات عن الهوية اجلنس ية واجلنسانية وختزيهنا والتخلص مهنا
بشلك مأمون؟
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ب -هل حتدد خطط الطوارئ ف حالت الكوارث الإجراءات واملوارد واملسؤوليات الرئيس ية فامي يتعلق بضامن
حصول القليات اجلنس ية واجلنسانية بعد وقوع الكوارث عىل املأوى واملياه واس تفادهتا من مرافق الرصف
الصحي والنظافة الصحية؟
املهاجرون والنازحون والالجئون؛ والقليات العرقية والإثنية
أ -هل يلزم القانون و/أو الس ياسة العامة بتنفيذ أنشطة التأهب للكوارث ومواهجهتا ف اإطار مجموعة متنوعة من
اللغات والشاكل (مثل املطبوعات والرشائط السمعية والرسوم البيانية) ووسائط الإعالم (الرمسية وغري
الرمسية)؟
ب -هل يقتيض القانون و/أو الس ياسة العامة مشاركة املهاجرين والنازحني والالجئني ف اإعداد اخلطط
والاسرتاتيجيات املتعلقة مبنع الكوارث والتأهب لها والانتعاش من أآاثرها؟
مجموعات الشعوب الصلية
أ -هل يظر القانون ترحيل مجموعات الشعوب الصلية من أراضهيا ،اإل مبوافقة حرة ومس بقة ومس تنرية مهنا؟
 -3الصحة النفس ية وادلمع النفس والاجامتعي
أ -هل ينص القانون و/أو الس ياسة العامة عىل التخطيط حلالت الطوارئ فامي يتعلق ابلصحة النفس ية وادلمع
النفس والاجامتعي أثناء الكوارث؟
ب -هل تنص خطط الطوارئ عىل الإجراءات الرئيس ية التالية:
• اإجراء تقياميت للصحة العقلية واملسائل النفس ية والاجامتعية
• تدريب مجيع املوظفني واملتطوعني ف جمال الصحة النفس ية وادلمع النفس والاجامتعي
• نرش معلومات بشأن أساليب التصدي بني معوم الساكن؛
• تقدمي الإسعافات النفس ية والاجامتعية الولية للناجني من الإهجاد الشديد؛
• توفري الرعاية الصحية العقلية الساس ية الرسيرية للناجني اذلين يعانون من كرب مريض؛
• توفري امدادات غري منقطعة من عقاقري املؤثرات العقلية الساس ية؟
ابء -عاين القوانني والس ياسات املتعلقة مبا ييل:
•
•
•
•
•
•
•
•
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التقرير التوليفي العاملي حول القانون والتأهب للكوارث ومواهجهتا ،الفصل  ،9القسم "دال".

 -10هل تتضمن قوانني بدلمك التدابري الالزمة لتعزيز اجلودة واملساءةل وملنع الغش والفساد ف معليات
التأهب للكوارث ومواهجهتا؟
قد تفرض حالتا الاس تعجال والفوىض النامجتان عن الكوارث حتدايت كبرية عىل اجلودة واملساءةل ف معليات التأهب للكوارث ومواهجهتا،
المر اذلي يقتيض تنفيذ معايري دنيا للجودة ،فضال عن نظم قوية للحرص والرصد والتقيمي .كام ميكن للكوارث أن هتئي لعدميي الضمري
فرصا مناس بة ملامرسة الغش والفساد ،ما يتطلب وضع ضوابط اكفية ولكن دون فرض قيود دون مربر.
وينبغي مجليع اجلهات الفاعةل املشاركة ف مواهجة الكوارث أن تسعى جاهدة اإىل حتقيق احلد الدىن من معايري اجلودة ف تقدمي املساعدة
أثناء الكوارث ومن المهية مباكن أن ختطط ذلكل .وينبغي لواضعي القرارات احملليني النظر ف وضع معايري دنيا لتوفري الغذاء واملاء والرصف
الصحي والنظافة الصحية والرعاية الصحية واملأوى أثناء الكوارث .وينبغي أن تعكس هذه املعايري املعايري ادلنيا ملرشوع "اسفري" .وقد
يرغب متخذو القرارات ،ف الواقع ،ف اس تخدام املعايري ادلنيا ملرشوع "اسفري" كنقطة بداية وف تكييفها لتكون مالمئة وواقعية من
الناحية الثقافية.
وتكتس التقياميت احملمكة والآنية لالحتياجات واخلسائر والرضار ف مرحةل ما بعد الكوارث أمهية حيوية لضامن جودة معلية مواهجة
الكوارث والتعاف مهنا .ويرجع ذكل اإىل أن املعلومات ادلقيقة املتعلقة بطبيعة الاحتياجات واخلسائر والرضار وجحمها وموقعها اجلغراف
رضورية لتخطيط وتنفيذ معلية اس تجابة وتعاف ف َّعاةل .وينبغي أن ينص القانون و/أو الس ياسة العامة عىل اإجراء تقياميت رسيعة
لالحتياجات بعد وقوع الاكرثة؛ وإاجراء تقياميت للرضار واخلسائر؛ وإاجراء تقياميت متواصةل لالحتياجات طوال مرحةل الاس تجابة ،مع
اإس ناد املسؤولية املؤسس ية عن ذكل اإىل اجلهات اخملتصة .وينبغي أن ُيراعى ف هذه التقياميت النوع الاجامتعي والتنوع ،مع ضامن الاتساق
والامتسك بني القطاعات فضال عن اس تخداهما لرصد الاس تجابة بغرض تعديل اخلطط حسب احلاجة.
ويكتس رصد وتقيمي أنشطة التأهب للكوارث ومواهجهتا أمهية ابلغة ابلنس بة اإىل املساءةل والتعمل .وهو يودل املعلومات والتحليالت املطلوبة
لتحقيق ما ييل )1( :مساءةل اجلهات الفاعةل أمام اجلهات املعنية عن تأثري ونتاجئ أنشطهتا؛ ( )2حتسني الس ياسات واملامرسات ف املس تقبل
من خالل اس تخالص ادلروس من التجارب السابقة؛ ( )3تكييف خطط التأهب للكوارث ومواهجهتا حسب الاقتضاء .وينبغي أن ييرس
القانون و/أو الس ياسة العامة س بل اإجراء التقياميت املوهجة حنو التعمل وحنو املساءةل عىل حد سواء ،فضال عن توفري أآليات عامة للتظمل.
وينبغي أن يلزم اجلهات الفاعةل ف جمال التأهب للكوارث ومواهجهتا بأن جتري وتنرش ابنتظام تقياميت خارجية لنشطهتا وبراجمها ،مع السامح
أيضا لهذه اجلهات ابإجراء تقياميت داخلية ل يتعني اطالع امجلهور علهيا.
ويدث أثناء مواهجة الكوارث تعارض بني العمل عىل وجه الاس تعجال لإنقاذ الرواح وتنفيذ الضوابط املتعلقة مباكحفة الفساد وماكحفة
الغش .ومع ذكل ،مفن املمكن حتقيق توازن بني حاةل الاس تعجال واحليطة من خالل تعزيز القدرة املؤسس ية عىل التصدي للفساد ووضع
الضوابط املناس بة قبل وقوع الكوارث .وينبغي أن يُلزم القانون و/أو الس ياسة العامة اجلهات الفاعةل ف جمال التأهب للكوارث ومواهجهتا
بتنفيذ الضوابط املتعلقة مبهام حمددة (مثل الشؤون املالية ،واملشرتايت) ،وتنفيذ تدابري للتقليل اإىل أدىن حد من احلاجة اإىل التوظيف
ومعليات الرشاء بشلك رسيع أثناء الكوارث.
ول إالجابة عن هذا السؤال ،خذ بعني الاعتبار ما ييل:
ألف -الس ئةل الفرعية التوجهيية
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 -1اجلودة
أ -هل يضع القانون و/أو الس ياسة العامة معايري دنيا لتوفري الغذاء واملاء والرصف الصحي والنظافة الصحية
والرعاية الصحية واملأوى وغري ذكل من اخلدمات واملساعدات احليوية أثناء مواهجة الكوارث؟
ب -اإذا اكنت اجلواب بنعم ،فهل يلزم القانون و/أو الس ياسة العامة اجلهات الفاعةل ف جمال التأهب للكوارث
ومواهجهتا ابس تخدام هذه املعايري ادلنيا دلى وضع خطط الطوارئ ف حالت الكوارث واس تعراضها؟
ج -اإذا اكن اجلواب بنعم ،فهل يلزم القانون و/أو الس ياسة العامة اجلهات الفاعةل ف جمال التأهب للكوارث
ومواهجهتا ابس تخدام هذه املعايري ادلنيا دلى رصد وتقيمي أنشطة التأهب للكوارث ومواهجهتا؟
د -هل يضع القانون و/أو الس ياسة العامة معلية لإدارة الإصاابت امجلاعية أثناء وقوع اإحدى الكوارث؟
 -2تقياميت مرحةل ما بعد الكوارث
أ -هل ينص القانون عىل ما ييل مع اإس ناد املسؤولية املؤسس ية عن ذكل اإىل اجلهات اخملتصة:
 oاإجراء تقياميت رسيعة ومتواصةل لالحتياجات ،حبيث تُس تخدم أيضا لتوجيه معليات املواهجة
املتواصةل،
 oاإجراء تقياميت للرضار واخلسائر.
ب -هل ينص القانون و/أو الس ياسة العامة عىل مراعاة مواطن الضعف والنوع الاجامتعي والتنوع؟
ج -هل يضع القانون و/أو الس ياسة العامة هنجا منسقا ومتسقا لتقيمي مرحةل ما بعد الكوارث عىل نطاق القطاعات؟
 -3الرصد واملساءةل
أ -هل يلزم القانون و/أو الس ياسة العامة اجلهات الفاعةل ف جمال التأهب للكوارث ومواهجهتا إابجراء رصد وتقيمي
عىل مس توى النشطة والربامج مع الخذ ف الاعتبار الفرص املتاحة للفئات الضعيفة لالس تفادة عىل قدم
املساواة من اخلدمات؟ هل تتضمن أطر الرصد والتقيمي مؤرشات ختتص ابلنوع الاجامتعي؟
ب -هل يلزم القانون و/أو الس ياسة العامة بوضع أآليات عامة للتظمل؟
ج -هل يلزم القانون و/أو الس ياسة العامة مجيع اجلهات الفاعةل ف جمال التأهب للكوارث ومواهجهتا بأن جتري
وتنرش ابنتظام تقياميت خارجية لنشطهتا وبراجمها؟
د -اإذا اكن اجلواب بنعم ،فهل يسمح القانون أيضا للجهات الفاعةل ف جمال التأهب للكوارث ومواهجهتا ابإجراء
تقياميت داخلية ل يتعني اإاتحهتا للعلن ،لغرض التعمل والتحسني عىل الصعيد املؤسس؟
 -4منع الغش والفساد
أ -هل يفوض القانون اجلهات الفاعةل ف جمال التأهب للكوارث ومواهجهتا ابعامتد تدابري لتعزيز القدرة املؤسس ية
عىل التصدي للفساد والغش ،مثل مدوانت قواعد السلوك وأآليات الإبالغ عن اخملالفات والتدريب؟
ب -هل يفوض القانون اجلهات الفاعةل ف جمال التأهب للكوارث ومواهجهتا بتنفيذ ضوابط خاصة ابلوظائف ملنع
الغش والفساد ف اجملال املايل واملوارد البرشية واملشرتايت وإادارة الصول والنقل؟
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ج -هل يفوض القانون و/أو الس ياسة العامة اجلهات الفاعةل ف جمال التأهب للكوارث ومواهجهتا بتنفيذ تدابري
هتدف اإىل التقليل اإىل أدىن حد من احلاجة اإىل التوظيف ومعليات الرشاء بشلك رسيع ف أنشطة التأهب
للكوارث ومواهجهتا؟
ابء -عاين القوانني والس ياسات املتعلقة مبا ييل:
•
•
•

اإدارة الكوارث  /اإدارة حالت الطوارئ  /امحلاية املدنية  /املساعدة الإنسانية
الغش  /الفساد
الرصد  /التقيمي

جمي -اإرشادات أخرى
•

.
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التقرير التوليفي العاملي حول القانون والتأهب للكوارث ومواهجهتا ،الفصل  ،10القسم "واو".

معلومات أخرى ودمع اإضاف
ميكن احلصول عىل املزيد من املعلومات والدوات والتقارير والتحديثات بشأن قانون مواهجة الكوارث عىل املوقع الش بيك التايل:
www.ifrc.org/dl
وف حاةل وجود أي أس ئةل أو طلبات متعلقة ابملساعدة التقنية ف جمال قانون مواهجة الكوارث ،ميكن التصال بفريق برانمج القانون
ادلويل للكوارث التابع لالحتاد ادلويل مجلعيات الصليب المحر والهالل المحر عىل الربيد الإلكرتوين التايلdisaster.law@ifrc.org :
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