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۱۰

هل في بلدكم قانون مخصص إلدارة مخاطر الكوارث يعطي األولوية للحد من 
المخاطر ومصمم خصيصاً بما يتناسب مع سياق بلدكم؟

هل تحدد قوانين بلدكم بوضوح األدوار والمسؤوليات التي تتعلق بالحد من 
المخاطر لكل المؤسسات المعنية على المستوىين الوطني والمحلي؟

هل تضمن قوانين بلدكم إدراج الموارد المناسبة في الموازنة للحد من مخاطر 
الكوارث؟

هل تتضمن قوانين بلدكم القطاعية أحكاماً لتقليص المخاطر القائمة ومنع 
ظهور مخاطر جديدة؟

هل تضع قوانين بلدكم إجراءات ومسؤوليات واضحة لتقويم المخاطر وتضمن 
أن تؤخذ المعلومات عن المخاطر في االعتبار في عمليات التنمية؟

هل تضع قوانين بلدكم إجراءات ومسؤوليات واضحة لإلنذار المبكر؟

هل تستوجب قوانين بلدكم التعليم، والتدريب، وزيادة التوعية لتعزيز نهج 
يشمل المجتمع قاطبةً للحد من مخاطر الكوارث؟

هل تضمن قوانين بلدكم إشراك جميع أصحاب المصالح المعنيين بما في ذلك 
المجتمع المدني، والقطاع الخاص، والمؤسسات والمجتمعات العلمية في 

القرارات واألنشطة المتعلقة بالحد من المخاطر؟

هل تعالج قوانين بلدكم على نحو مناسب اعتبارات النوع االجتماعي 
واالحتياجات الخاصة ألفراد الفئات الضعيفة بصفة خاصة؟

هل تشمل قوانين بلدكم آليات مناسبة لضمان تلبية المسؤوليات وحماية 
الحقوق؟



ل 2015( قائمة التدقيق للقانون والحد من مخاطر الكوارث )مخطط مشروح، ديسمبر/كانون األوَّ

٤

توفر قائمة التدقيق هذه الئحة بعشرة أسئلة رئيسة مرتبة بحسب األولوية يحتاج المشرعون، والمسؤولون التنفيذيون، 
ومساندوهم إلى النظر فيها، من أجل ضمان أن توفر قوانينهم الدعم األفضل للحد من مخاطر الكوارث. وهي ال 
القطاعية  واألنظمة  القوانين  كذلك  وإنما  فحسب،   ٤)DRM( الكوارث  مخاطر  المخصصة إلدارة  القوانين  تغطي 
األخرى التي تعد بالغة األهمية لبناء السالمة والصمود، إضافةً إلى إدارة البيئة، واألرض، والموارد الطبيعية. وقد 
ُوضع »الكتيب عن القانون والحد من مخاطر الكوارث » لتقديم مزيد من التفاصيل والتوجيهات العملية عن الطريقة 
إطار عمل  بموجب  القوانين واألنظمة وااللتزامات  لتعزيز  كأداة  التدقيق من خاللها  قائمة  تُستخدم  أن  يمكن  التي 

سينداي.

٢. الغرض من قائمة التدقيق هذه

تمثل الكوارث الناجمة عن المخاطر الطبيعية اليوم واحدة من أكبر التهديدات لسالمة اإلنسان والتنمية المستدامة. في 
العقد الماضي، سببت الكوارث حوالي 75,000 حالة وفاة وألحقت الضرر بحوالي 200 مليون شخص كل عام1. 
رت تكلفة األضرار الناجمة عن الكوارث، في المتوسط، بـ162.2 مليار دوالر أميركي في  قُدِّ عالوةً على ذلك، 

العام٢.  
  

ويمكن القيام بخطوات إضافية كثيرة لضمان عدم تحول المخاطر الطبيعية إلى كوارث، خصوصاً، عن طريق الحد 
على  القدرة  هذه  لبناء  أساس  بمثابة  واألنظمة  القوانين  وتعد  الصمود.  على  المجتمع  قدرة  وتعزيز  المخاطر  من 
وجعل  جديدة،  مخاطر  نشوء  ومنع  الكوارث،  مخاطر  من  للحد  مؤاتية  بيئة  لتهيئة  ضرورية  أنها  كما  الصمود، 

المجتمعات أكثر أماناً.

 فدور األطر القانونية في توفير بيئة مؤاتية للحد من مخاطر الكوارث، اعترفت به 168 دولة من الدول األعضاء 
في األمم المتحدة حين اعتمدت إطار عمل هيوغو: بناء قدرة األمم والمجتمعات على مواجهة الكوارث 2005-

2015، وُمنَِح اعترافاً أكبر بعد عقد من الزمن، في إطار عمل سينداي للحد من مخاطر الكوارث 2030-2015 
)إطار عمل سينداي(. ويدرج إطار عمل سينداي »تعزيز حوكمة مخاطر الكوارث إلدارتها« بين األولويات األربع 
للعمل. وتتمثل الخطوة األولى الواضحة لتعزيز الحوكمة للحد من مخاطر الكوارث٣ في تحسين القوانين واألنظمة 

ذات الصلة فضالً عن تعزيز تنفيذها. 

االتحاد الدولي لجمعيات الصليب األحمر والهالل األحمر، التقرير عن الكوارث في العالم )2015(، ملحق بيانات الكوارث، 218-216

المصدر نفسه

الحد من مخاطر الكوارث )DRR( يشير إلى مفهوم الحد من مخاطر الكوارث وممارسته بواسطة الجهود المنهجية لتحليل العوامل المسببة للكوارث وإدارتها، بما 
في ذلك عبر خفض التعرض للمخاطر وتقليل ضعف األشخاص والممتلكات، واإلدارة الحكيمة لألراضي والبيئة، وتحسين التأهب لألحداث السلبية، كما يرد في 

مصطلحات مكتب األمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث )مكتب األمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث، 2009(

تشير إدارة مخاطر الكوارث )DRR( إلى فكرة وعمليّة التّقليل من خطر الكوارث من خالل جهود منهجيّة في تحليل وإدارة أسباب الكوارث منها التّقليل من 
التّعّرض للمخاطر وتحسين قدرات التّصدّي للمجموعات األكثر تعّرًضا للمخاطر وحماية الممتلكات واإلدارة الحسنة لألراضي والبيئة والتّأّهب لمختلف األحداث، 

كما يرد في مصطلحات مكتب األمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث )مكتب األمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث، 2009(.
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1. المقدمة
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٥

وُصممت قائمة التدقيق بهدف:
n توفير مسار مبسط من خالل مناقشة ما يمكن      

              أحياناً أن يُنظر إليه على أنه موضوع معقد.
n استخدامها كأداة تقويم لتوجيه عملية مراجعة   

              القوانين واألنظمة على المستويين الوطني 
              والمحلي لتعزيز الحد من مخاطر الكوارث.
n توفير التوجيه حول طريقة تحقيق تماشي   

              األطر القانونية الوطنية مع المعايير الدولية 
              القائمة، ال سيما إطار سينداي.

وتهدف قائمة التدقيق كذلك إلى تعزيز نهج أكثر تكامالً 
الحسبان  في  األخذ  عبر  الكوارث  مخاطر  من  للحد 
إطار  في  المستدامة  والتنمية  المناخ  تغير  اعتبارات 
الكوارث  على  أساساً  تركز  وهي  التشريعات.  مراجعة 
الناجمة عن المخاطر الطبيعية، وال تغطي كل االعتبارات 
الطارئة  والحاالت  العمل،  بحوادث  المتعلقة  المحددة 

العامة، وحاالت العنف المعمم.

قد  البلدان  من  العديد  أن  إلى  اإلشارة  أيضاً  المهم  ومن 
أثارتها  التي  القضايا  معالجة مختلف جوانب  إلى  سعت 
والخطط  السياسات  خالل  من  التدقيق  قائمة 
األنظمة.  أو  القوانين  خالل  من  وليس  واالستراتيجيات 
مخاطر  من  الحد  في  والقانون  السياسة  بين  والعالقة 
وفي  القطرية.  السياقات  بين  وتختلف  معقدة  الكوارث 
بعض الحاالت، تضع السياسات اتجاه اإلصالح القانوني، 
وفي حاالت أُخرى، تُستخدم السياسات أو االستراتيجيات 
أو الخطط لتفصيل التوجيهات األعم التي يصفها القانون٥. 
فالوثائق غير الملزمة غالباً ما تكون أكثر مرونة وأسهل 
تحديثاً من القوانين، ولكن من الصحيح كذلك أنَّ الواليات 
إلنشاء  األحيان  من  كثير  في  مطلوبة  الثابتة  القانونية 
وتوضيح  الموارد،  تخصيص  وضمان  قوية،  مؤسسات 
المتكامل  لالستخدام  ويمكن  والمسؤوليات.  األدوار 

للقانون والسياسة أن يثبت بالتالي فعاليته بشكل خاص.
 

ولهذه األسباب، فاإلجابة على أسئلة قائمة التدقيق حول 
في  النظر  إعادة  أيضاً  تتطلب  سوف  القوانين  مالءمة 
السياسات أو االستراتيجيات المعنية لتحديد ما إذا كانت 
تُعالج القضايا المطروحة، وما إذا كان باإلمكان تحسين 

تنفيذها بواسطة دعم قانوني أقوى.

ما الذي يقوله إطار سينداي للحد من مخاطر الكوارث 
عن أطر العمل القانونية؟ 

من المهم
داخل  الكوارث  مخاطر  من  الحد  وإدماج  تعميم   )1(  27  n
والتطوير  التماسك  وتعزيز  ومراجعة  القطاعات  كل  وعبر 
اإلضافي، حسب االقتضاء، ألطر القوانين واألنظمة والسياسات 
األدوار  تحديد  خالل  من  التي،  والمحلية،  الوطنية  العامة، 
والمسؤوليات، توجه القطاعين العام والخاص إلى: )i( معالجة 
يملكها  التي  التحتية  والبنى  الخدمات  في  الكوارث  مخاطر 
ويديرها وينظمها القطاع العام؛ )ii( تشجيع الحوافز وتوفيرها، 
حسب االقتضاء، لإلجراءات التي يتخذها األشخاص، واألسر، 
والمبادرات  اآلليات  تعزيز   )iii( والشركات؛  والمجتمعات، 
قد  والتي  الصلة،  ذات  الكوارث  مخاطر  من  الشفافية  لتحقيق 
تشمل الحوافز المالية، وزيادة الوعي العام ومبادرات التدريب 
 )iv( واإلدارية؛  القانونية  والتدابير  التقارير  إعداد  ومتطلبات 

وضع أسس التنسيق والهياكل التنظيمية؛  

لضمان  الالزمة  والحوافز  اآلليات  إنشاء  تشجيع  )د(   27  n
مستويات عالية من االمتثال لألحكام القائمة التي تعزز سالمة 
تتناول  التي  تلك  ذلك  في  بما  القطاعية،  واألنظمة  القوانين 
استخدام األراضي والتخطيط العمراني، وقوانين البناء، وإدارة 
حيثما  وتحديثها،  والسالمة،  الصحة  ومعايير  والموارد،  البيئة 

يلزم، لضمان التركيز الكافي على إدارة مخاطر الكوارث؛

n 27 )و( تعيين أدوار ومهام واضحة على نحو مناسب لممثلي 
المجتمع في مؤسسات إدارة مخاطر الكوارث والعمليات وصنع 
القرار من خالل األطر القانونية ذات الصلة. وإجراء مشاورات 
القوانين والتنظيمات  عامة ومجتمعية شاملة خالل تطوير تلك 

لدعم تنفيذها؛ 

مخاطر  من  الحد  دعم  على  البرلمانيين  تشجيع  )ط(   27  n
تعديل  أو  جديدة  صلة  ذات  تشريعات  تطوير  عبر  الكوارث 

التشريعات القائمة ووضع مخصصات الموازنة؛

التمويل  ذلك  في  بما  الالزمة،  الموارد  تخصيص  )أ(   30  n
كافة مستويات  مناسب، على  نحو  اللوجستية، على  والخدمات 
اإلدارة من أجل تطوير وتنفيذ استراتيجيات وسياسات، وخطط، 
القطاعات  الكوارث في كل  الحد من مخاطر  وقوانين وأنظمة 

ذات الصلة.

n 33 )ع( مراجعة القوانين واإلجراءات الوطنية بشأن التعاون 
المبادئ  إلى  استناداً  االقتضاء،  بحسب  وتعزيزها،  الدولي 
الكوارث  الدولية في حاالت  لتسهيل وتنظيم اإلغاثة  التوجيهية 

والمساعدة األولية لالنتعاش على المستوى المحلي. 

االتحاد الدولي وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي، وعنوانه  القانون والنظام الفاعل للحد من مخاطر الكوارث: تقرير متعدد البلدان )2014(، 20. 5
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٦

تستند المبادرة لوضع »قائمة التدقيق للقانون والحد من مخاطر الكوارث« على السواء إلى إطار عمل سينداي وخالل 
والية محددة من الدول في المؤتمر العالمي الـ31 للصليب األحمر والهالل األحمر في نوفمبر/تشرين الثاني 2011 
للصليب األحمر والهالل األحمر، ومن االتحاد  الوطنية  بدعم من جمعياتها  الدول،  القرار  )القرار 7(. شجع هذا 
الدولي لجمعيات الصليب األحمر والهالل األحمر، وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي، وغيرهم من الشركاء المعنيين 
على مراجعة األطر القانونية القائمة في ضوء مجاالت الثغرات الرئيسة. ودعا القرار الدول إلى تقويم ما إذا كان 
الحد من مخاطر الكوارث أولوية في قوانينها )من خالل تخصيص الموارد والمساءلة من بين أمور أخرى(، وما إذا 
استخدام  تخطيط  قوانين  تنفيذ  وتسّهل  الخاص،  والقطاع  المدني  والمجتمع  المجتمعات،  تُشرك  القوانين  هذه  كانت 

األراضي والبناء.

واستجابةً لهذا القرار، وفي العام 2012، شرع االتحاد الدولي لجمعيات الصليب األحمر والهالل األحمر وبرنامج 
الكوارث.  للحد من مخاطر  المحلية  التشريعات  إلى دعم تعزيز  المتحدة اإلنمائي في مبادرة مشتركة تهدف  األمم 

وتهدف هذه الشراكة إلى تطوير نتاجين:
n تقرير متعدد البلدان عن التشريعات المتعلقة بالحد من مخاطر الكوارث التي يعتمدها 31 بلداً، و  

n قائمة تدقيق من نقاط عشر للقانون والحد من مخاطر الكوارث.  

والتقرير المتعدد البلدان، وعنوانه  القانون والنظام الفاعل للحد من مخاطر الكوارث: تقرير متعدد البلدان )االتحاد 
الدولي لجمعيات الصليب األحمر والهالل األحمر، برنامج األمم المتحدة اإلنمائي 2014(، هو أكبر دراسة مقارنة 
للتشريعات للحد من مخاطر الكوارث، وقد أُطلق في يونيو/حزيران ٦2014، بالترافق مع معظم دراسات الحالة 
القطرية التي استند إليها. وخلص التقرير إلى أنَّ هناك تقدم عالمي كبير في تحديث القوانين الوطنية إلدارة مخاطر 
الكوارث واعتمادها لتشمل مزيداً من التركيز على الحد من مخاطر الكوارث، وقد ساعدت هذه الجهود على إيالء 
مزيد من االهتمام الوطني بقضية الحد من مخاطر الكوارث. وفي الوقت نفسه، وجد التقرير أيضاً أنَّ هنالك ثغرات 
وتحديات متكررة ومشتركة بين بلدان كثيرة من حيث تنفيذ أطر العمل القانونية. وشملت هذه التفاوت في التمويل 
المخصص للحد من مخاطر الكوارث، ونقص القواعد التي تضمن إشراك المجتمعات ومنظمات المجتمع المدني في 
صنع القرارات في ما يتعلق بالحد من مخاطر الكوارث، والثغرات في آليات المساءلة، وعدم وجود نهج للحد من 
مخاطر الكوارث في القوانين القطاعية الرئيسة، بما فيها تلك المتعلقة باستخدام األراضي، وتصاريح البناء، وحماية 
آراء وخبرات أصحاب  إلى  الحاالت، إضافةً  التجميعي ودراسات  التقرير  ونتائج  الطبيعية.  الموارد  وإدارة  البيئة 
المصلحة التي ُجمعت خالل عشر مشاورات ُعقدت على المستويين اإلقليمي والعالمي في كافة أنحاء العالم، استُخِدمت 
بعد ذلك لوضع قائمة التدقيق للقانون والحد من مخاطر الكوارث )قائمة التدقيق(. وترد قائمة كاملة بالمشاورات التي 
في  اليابان،  في  التدقيق في سينداي،  لقائمة  التجريبية  النسخة  الملحق. وقد صدرت  في  التدقيق  قائمة  جرت حول 

المؤتمر العالمي للحد من مخاطر الكوارث في مارس/آذار 2015. 

وبدأت الفترة التجريبية في مارس/آذار 2015، وتألفت من المبادرات القائمة على البلدان وعلى المزيد من المشاورات 
والبحوث المتعلقة بـ«الدروس المستفادة« من عمليات اإلصالح التشريعي. وشملت المبادرات على مستوى البلدان، 
األمم  لبرنامج  القطرية  والمكاتب  األحمر  والهالل  األحمر  للصليب  الوطنية  والجمعيات  المهتمة  الحكومات  دعم 
المتحدة اإلنمائي في العملية التجريبية الستخدام قائمة التدقيق. واختلفت طرق استخدام قائمة التدقيق بين البلدان. فقد 
قائمة  استعملت أندونيسيا، وجزر كوك، وتونس، ومصر، ومنغوليا، وكولومبيا، والسنغال، وساحل العاج، مثالً 
المتعددين.  الصالح  أصحاب  فيها حوار  وينظر  سيناقشها  التي  المتعمقة  القانونية  البحوث  مشاريع  لتوجيه  التدقيق 

٣. الخلفية

www.drr-law.org أنظر 6
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نقاط القوة والثغرات في 
اإلطار القانوني

ما إذا كان ثمة حاجة إلى 
مزيد من التركيز في التنفيذ

ما إذا كانت التشريعات 
بحاجة إلى صياغة أو 

مراجعة

الوس  وجمهورية  ومدغشقر،  وموريشيوس،  وإيطاليا،  ونيجيريا،  أرمينيا،  مثل  أُخرى،  بلدان  واستخدمت 
الديمقراطية الشعبية، قائمة التدقيق في ورش عمل لتوجيه مناقشة مبدئية مع الجهات المعنية حول إطارها القانوني 
وفي  الحوادث.  مخاطر  من  للحد  التشريعي  اإلصالح  من حيث  إليها  بالنسبة  األولوية  ذات  القضايا  وتحديد  القائم 
مدغشقر، وموريشيوس، وتيمور الشرقية ومنغوليا استُخِدمت قائمة التدقيق كذلك لتحليل وتحسين مشاريع القوانين 

الوطنية إلدارة مخاطر الكوارث.

وتواصلت المشاورات كذلك حول قائمة التدقيق طوال الفترة التجريبية، مع جلسات مشاورات جرت على المستويات 
والدوائر  األحمر،  والهالل  األحمر  للصليب  الوطنية  الجمعيات  ممثلي  آراء  لجمع  والعالمية  واإلقليمية  القطرية 
الحكومية، والمنظمات اإلقليمية، والمنظمات غير الحكومية، واألوساط األكاديمية، والقطاع الخاص، واألمم المتحدة، 
والخبراء/االستشاريين التقنيين. وفي الوقت نفسه، أطلقت ممارسة بحثية إضافية الستخراج »الدروس المستفادة« 
والمشورة من أكثر من 10 بلدان خضعت أخيراً لعمليات إصالح تشريعية. واستخدمت اآلراء التي تم جمعها من 
المبادرات القائمة على البلدان، والمشاورات اإلضافية وعمليات البحوث لتعزيز هذا اإلصدار النهائي لقائمة التدقيق 

ووضع كتيب عن القانون والحد من مخاطر الكوارث. 

بما أن قائمة التدقيق ال توفر إالَّ مقدمة إلى القضايا الرئيسة التي يجب مراعاتها عند مراجعة أطر العمل القانونية 
المحلية للحد من مخاطر الكوارث، فقد تمَّ إعداد »كتيب عن القانون والحد من مخاطر الكوارث« )الكتيب( أكثر 
تفصيالً يرافق قائمة التدقيق. ويوفر الكتيب المزيد من التوجيه عن طريقة اإلجابة على أسئلة قائمة التدقيق عبر توفير 
األساس المنطقي لكل سؤال، وأنواع القوانين واألنظمة التي تحتاج إلى إعادة نظر من أجل اإلجابة عن األسئلة، 
وأمثلة عن الممارسات الجيدة من بلدان مختلفة، ومجموعة من القضايا التي يجب مراعاتها عند اإلجابة على كل 
سؤال. إضافةً إلى ذلك، يوفّر الكتيب معلومات وإرشادات عن طريقة إجراء عملية المراجعة التشريعية استناداً إلى 

الدروس المستفادة من عدد من البلدان. 

أدناه.  المربع 1  القانونية على ما هو مبين في  لتعزيز األطر  الهامة  إلى عدد من اإلجراءات  يدعو إطار سينداي 
وسوف تدعم قائمة التدقيق تنفيذ االلتزامات بموجب إطار سينداي، وتسمح  للبلدان بأن تستفيد طوال عامين وأكثر 
من بحث شامل وارد ضمن القانون والنظام الفاعل للحد من مخاطر الكوارث: تقرير متعدد البلدان. وبشكل خاص، 

ستساعد قائمة التدقيق البلدان على تحديد ما يلي:

٤. الكتيب

٥. ِلَم تُستخدم قائمة التدقيق عن القانون والحد من مخاطر الكوارث؟
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التحليل

األولويات

الحوار

لمحة عامة واضحة عن نقاط القوة والثغرات في اإلطار القانوني القائم، سواء 
من حيث مضمون التشريعات وتنفيذها

تحديد النطاقات ذات األولوية والتي تحتاج إلى المعالجة لتحقيق تماشي اإلطار 
القانوني مع المعايير الدولية، وبشكل أكثر تحديداً إطار سينداي للحد من مخاطر 

الكوارث

الحد من مخاطر  المعنية في تنظيم  الجهات  تعزيز الحوار والتفاهم بين مختلف 
الكوارث

تهدف قائمة التدقيق إلى ضمان إدراج الحد من مخاطر الكوارث ودعمه بشكل جيد في النظم القانونية. وهي ليست 
مصممة لمعالجة كل القضايا المتعلقة بالقانون وإدارة الكوارث بشكل شامل كما أنها ال تركز تحديداً على االستعداد 
للكوارث أو واالستجابة لها أو التعافي منها٧، على الرغم من أن العمل جاٍر لتطوير أدوات مماثلة لهذه النطاقات. 
كذلك، ليست قائمة التدقيق قانوناً نموذجياً إلدارة مخاطر الكوارث. فقد ُصممت اإلرشادات الواردة في قائمة التدقيق 
مخاطر  إلدارة  المخصصة  القوانين  في  الكوارث  مخاطر  من  الحد  مجال  في  األولويات  تحديد  في  للمساعدة  هذه 
الكوارث، والقوانين القطاعية. ويحظى نطاقا التشريع بالقدر نفسه من األهمية، وعلى ما هو مبين في أسئلة قائمة 

التدقيق، ال يمكن لقانون وحيد أن يعالج بالكامل كل جوانب الحد من مخاطر الكوارث.

وتشمل بعض أبرز األمثلة عن األمور التي تُستخدم فيها قائمة التدقيق:
√  تحديد الخطوات التالية لتنفيذ إطار سينداي.

√  الشروع في مراجعة القوانين والخطط والسياسات القائمة في أعقاب كارثة.
√  بعد اعتماد سياسة أو استراتيجية جديدة تهدف إلى جعل الحد من مخاطر الكوارث أولوية وطنية.

√  قبل صياغة قانون أو سياسة جديدة بشأن إدارة مخاطر الكوارث. 
√  عند مراجعة التشريعات بشأن الحماية البيئية، وإدارة الموارد الطبيعية وتغير المناخ.

√  باعتبارها مبادرة أطلقتها المنظومة الوطنية للحد من مخاطر الكوارث من أجل تعزيز الحوار وانخراط أصحاب 
المصلحة المتعددين.

٦. كيف ومتى تُستخدم قائمة التدقيق

في ما يتعلق بنظام المساعدة الدولية في حاالت الكوارث، راجع »المبادئ التوجيهية لتسهيل وتنظيم اإلغاثة الدولية في حاالت الكوارث والمساعدة األولية لالنتعاش 
.www.ifrc.org\dl محلياً« في
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وقد تكون العملية التي تتم عبرها مناقشة أسئلة قائمة التدقيق واالتفاق عليها بأهمية محتوى اإلجابات نفسها. ونظًرا 
إلى طبيعة الحد من مخاطر الكوارث المتعددة القطاعات والمشتركة بين التخصصات، ستتطلب اإلجابة على أسئلة 
يشمل  بما  والمحلي،  الوطني  المستويين  على  المصلحة  أصحاب  من  مجموعة  ومساهمة  انخراط  التدقيق  قائمة 
الحكومة، والمجتمع المدني وممثلي المجتمع. ومن المتوقع أن تساهم عملية جمع أصحاب المصلحة هؤالء معاً في 

حوار مشترك للرد على أسئلة قائمة التدقيق في تحقيق نتائج طويلة األمد.

والنتائج المتوقعة من استخدام قائمة التدقيق هي كالتالي:
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ه تحليالً شامالً لإلطار القانوني للحد من مخاطر  تتكون قائمة التدقيق من عشرة أسئلة واسعة النطاق من شأنها أن توّجِ
الكوارث للبلدان. ويقدم هذا القسم شرحاً منطقياً موجزاً عن كل سؤال، ويضم قائمة من القوانين التي يجب مراجعتها 
والقضايا التي يجب أخدها في االعتبار عند اإلجابة على األسئلة. وقد تم توفير المزيد من الشرح واألمثلة والمراجع 
ذات الصلة من إطار عمل سينداي في الكتيب، إضافةً إلى نموذج لتقويم كل سؤال وتحديد جوابه. وفي ما يتعلق بكل 
من القضايا التي يُدعى مستخدمو قائمة التدقيق إلى النظر فيها، يوصى بأن يعتمدوا التحليل التالي القائم على ثالث 

خطوات:

لتقويم شامل لكل سؤال، يجب أن تتم المقارنة بين نتائج كل مسألة في ضوء السياق المحلي. أما االحتياجات والثغرات 
المعينة التي يتم تحديدها عبر تقويم المسائل، فيمكن اإلشارة إليها بعالمٍة لمواصلة النظر فيها.

٧. كيف تتم اإلجابة على أسئلة قائمة التدقيق؟

 ويجب أن تكون منهجية استخدام قائمة التدقيق متالئمة مع سياق كل بلد واحتياجاته. وعلى الرغم من أن فرداً أو 
منظمة واحدة قد يطلقان عملية استخدام قائمة التدقيق، إال أن اإلجابة بشكل شامل على أسئلة قائمة التدقيق سيتطلب 
تحليالً دقيقاً وعملية تشاورية تشمل مجموعة من أصحاب المصلحة. وفي بعض الحاالت، قد تختار اآلليات القائمة، 
البحث  المراجعة، مع إشراك أعضاء مختلفين في  الكوارث، إجراء هذه  للحد من مخاطر  الوطنية  المنظومة  مثل 
والتحليل. وقد تختار اللجان المختصة بإدارة مخاطر الكوارث، وفرق المشاريع والبرامج التي تستهدف الحد من 

مخاطر الكوارث والصمود أيضاً دمج استخدام قائمة التدقيق في أنشطتها. 

االهتمامات  تحديد  أجل  من  المتعددين  المصلحة  أولية ألصحاب  مناقشة  لتوجيه  التدقيق  قائمة  تُستخدم  أن  ويمكن 
الرئيسة واألولويات، أو أنها قد تتضمن عملية مراجعة قانونية أشمل من ذلك بكثير. وتم شرح الخطوات المتبعة في 
إجراء المراجعة القانونية بالتفصيل في الكتيب، بناًء على تجارب البلدان. وتشمل الخطوات المقترحة إنشاء فريق 
عمل؛ واالعتماد على مجموعة واسعة من الخبرات والتخصصات والقطاعات؛ وتحليل السياق؛ إجراء عملية مسح 
قانوني شاملة؛ ومناقشة نتائج البحوث من خالل حوار بين أصحاب المصلحة المتعددين ووضع التوصيات بناًء على 

النتائج التي توصلت إليها البحوث. أُدرجت أمثلة عن التوصيات وأنشطة المتابعة في القسم 9 من هذه الوثيقة.

في حال لم يكن كذلك، فهل يعالج نص 
الوثيقة التوجيهية غير القانونية )على 

سبيل المثال السياسة/االستراتيجية/
الخطة( ذلك بشكٍل جيد بحيث أن النص 

القانوني غير ضروري؟

هل تُنفذ أحكام النصوص 
ذات الصلة )سواء في 

القانون أو السياسة( بشكٍل 
كاٍف في الممارسة؟

هل يعالج نص القانون 
)القوانين( ذي الصلة هذه 

القضية بشكٍل كاٍف؟
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لقد وجدت معظم البلدان أن قانوناً وطنياً شامالً ومخصصاً إلدارة مخاطر الكوارث مهم لوضع المبادئ واألولويات 
الرئيسة للحد من مخاطر الكوارث، وتعزيز نهج التصدي لألخطار المتعددة، واالعتراف بحقوق األفراد، وتوزيع 
المسؤوليات بشكل واضح على المستويين الوطني والمحلي. وفي البلدان ذات األنظمة االتحادية، قد يكون من المهم 
أيضاً أن تكون هناك قوانين من هذا النوع على المستوى اإلقليمي كذلك. وعند وضع أو تنقيح قانون إلدارة مخاطر 
الكوارث، يجب إيالء االعتبار لطبيعة المخاطر في البالد، وللقدرة القائمة على إدارة المخاطر، وللسياق التنموي 
الوطني ولكيفية ارتباط القوانين بتنفيذ قوانين قطاعية أُخرى ذات صلة ودعمها إياها. وفي ضوء التحديات الُمختَبَرة 
في التنفيذ الكامل لقوانين إدارة مخاطر الكوارث، قد يكون من المفيد أيًضا وضع آليات لقياس النجاح ومدى التنفيذ.

لتكون فاعلة، يجب أن تعيّن القوانين بوضوح األدوار والمسؤوليات لكل الوزارات واألقسام الحكومية المحددة من 
أجل تنفيذها. فتكليف اإلدارات والوكاالت واللجان والمؤسسات األُخرى القيام بمهام محددة تتعلق بالحد من مخاطر 
الكوارث يفعّل المطامح أو المبادئ التي ترد ضمن التشريعات وتعزز المساءلة والشفافية. وغالباً ما يحدد قانون إدارة 
مخاطر الكوارث الشامل التوزيع الرئيسي لهذه األدوار والمسؤوليات، ولكن على ما توحي صياغة هذا السؤال، فهو 
عموماً ليس الوثيقة القانونية الوحيدة للقيام بذلك. وبالمثل، يُعتمد أحياناً على السياسات في ذلك بدالً من القوانين، على 

الرغم من أنَّ هذا النهج قد يكون أضعف سلطة على الترتيبات من التشريعات 

لإلجابة على هذا السؤال:

أ . تحققوا من القانون األوسع نطاقاً المرتبط بإدارة مخاطر الكوارث والذي قد يشمل:
  n إدارة مخاطر الكوارث/إدارة الطوارئ/قانون الدفاع المدني )حسبما ينطبق(

  n مخاطر محددة )مثل القانون بشأن الحماية من العواصف، والفيضانات والهزات األرضية/الزالزل، 
والحرائق، والجفاف(.

  n إنشاء وكاالت أو سلطات إلدارة الكوارث.

ب . وانظروا في ما إذا:
)i(. كان نهج القانون ذي الصلة مصمماً بما يتناسب مع طبيعة مخاطر األخطار الطبيعية والقدرة القائمة 

على إدارة مخاطر الكوارث في بلدكم.
)ii(. كان قد تم تحديد المبادئ واألولويات التي توجه نهج بلدكم للحد من المخاطر.

)iii(. كان قد تم وضع روابط للتشريعات والمؤسسات ذات الصلة بالتكيف مع تغير المناخ.
)iv(. كان قد تم التنسيق بما يتماشى مع القوانين القطاعية الرئيسة.

)v(. كان قد تم إدراج طرق لقياس النجاح ومدى التنفيذ.

هل في بلدكم قانون مخصص إلدارة مخاطر الكوارث يعطي األولوية للحد من المخاطر ۱
ومصمم خصيصاً بما يتناسب مع سياق بلدكم؟

هل تحدد قوانين بلدكم بوضوح األدوار والمسؤوليات التي تتعلق بالحد من المخاطر ۲ 
لكل المؤسسات المعنية على المستويين الوطني والمحلي؟
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لإلجابة على هذا السؤال:

أ . تحققوا من القوانين واألنظمة المتعلقة بـ:
)حسبما  والمحلية  واإلقليمية،  الوطنية،  الصعد  على  المدني  الطوارئ/الدفاع  الكوارث/إدارة  مخاطر    n إدارة 

ينطبق(
  n الحكومة المحلية والالمركزية

  n المخاطر المحددة )مثل القانون بشأن العواصف، والزالزل، والحرائق، والجفاف(

لإلجابة على هذا السؤال:

أ . تحققوا من القوانين واألنظمة المتعلقة بـ:
i. إدارة مخاطر الكوارث/االستجابة لحاالت الطوارئ/الدفاع المدني

ii. الحكومة المحلية
iii. تخطيط التنمية

ب . وانظروا في ما إذا:
)i(. كان قد تم تأسيس لجنة وطنية مشتركة بين الوزارات/متعددة القطاعات تكرر اجتماعاتها بما يكفي 

لتكون فاعلة.
)ii(. كان قد تم تعيين وكالة وطنية تكون بمثابة نقطة اتصال معنية بالحد من مخاطر الكوارث وتتمتع 

بسلطة مؤسسية كافية لممارسة القيادة الفاعلة.
)iii(. كان قد تم تشجيع التعاون وتبادل المعلومات بين الوزارات والمستويات الحكومية المعنية من جهة 

والوكالة التي تشكل نقطة االتصال.
)iv(. كان قد تم تزويد المؤسسات من المستوى الوطني والمحلي بالسلطة والموارد الالزمة من أجل تنفيذ 

والياتها ومسؤولياتها.
)v(. كان قد تم توزيع المسؤوليات بين الوزارات والمستويات الحكومية المختلفة بصورة واضحة.

هل تضمن قوانين بلدكم إدراج الموارد المناسبة في الموازنة للحد من مخاطر ۳ 
الكوارث؟

لعل النقص في الموارد هو التحدي األكبر لنجاح تنفيذ القوانين واألنظمة المتعلقة بالحد من مخاطر الكوارث. ذلك 
أن التمويل للحد من المخاطر يتنافس في كثير من األحيان مع تمويل أولويات حكومية أُخرى، خصوصاً مشاريع 
المستوى  إلى  التمويل  التوزيع، فضمان وصول  التنموية. وحتى إن تّمت عمليات  للطوارئ والمشاريع  االستجابة 
المحلي، وتوزيعه بين مختلف اإلدارات والجهات المسؤولة عن الحد من المخاطر، يطرح العديد من التحديات. هنالك 
الكوارث  التمويل »الكافي« للحد من مخاطر  التمويل. كذلك، فتحديد ما سوف يشكل  طرق عديدة لمعالجة مسألة 
سيعتمد على الخطط الوطنية والمحلية للحد من مخاطر الكوارث وتقويم المخاطر الشامل. ويجب إيالء اهتمام خاص 
لضمان تمويل المسؤوليات التي يجري تكليف السلطات المحلية بها بشكل مناسب، بما في ذلك تطوير القدرة على 

إدارة المخاطر على المستوى المحلي، وعدم تخصيص الموازنات فحسب، بل إجراء المساءلة بشأنها.
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هل تتضمن قوانين بلدكم القطاعية أحكاماً لتقليص المخاطر القائمة ومنع ظهور ٤ 
مخاطر جديدة؟

ال يمكن لقانون واحد أن يعالج بالكامل الحد من مخاطر الكوارث. ويجب أن تتضمن القوانين القطاعية، وخصوًصا 
تلك المتعلقة بالتخطيط للتنمية، وبالبنية التحتية، واإلعمار، والبناء، واستخدام األراضي، والحماية البيئية، وإدارة 
الموارد، وتغير المناخ، والرعاية االجتماعية، والتعليم )سواء على المستوى الوطني، أو اإلقليمي، أو المحلي(، أيضاً 
أحكاماً للحد من المخاطر، ومنع نشوء مخاطر جديدة، وجعل الناس وأمالكهم أكثر أماناً، استناداً إلى معلومات محدثة 
التعرض  تخفيف  على  قادرة  ألنها  خاصة  أهمية  القوانين  هذه  وتكتسب  بلد.  كل  في  المخاطر  وتقويم  طبيعة  عن 
للمخاطر ومن نقاط الضعف الكامنة، ال سيما عبر منع نشوء مخاطر جديدة. ويجب توخي الحذر من أجل تجنب 
التكرار وتحسين التنسيق بين الوزارات القطاعية ومختلف مستويات الحكومة )بين القوانين المتعلقة بتغير المناخ 
ل  تُسّهِ أن  الوقت نفسه، يجب  المحلية(. وفي  الوطنية والحكومات  السلطات  بين  أو  بالكوارث مثالً،  المتعلقة  وتلك 

األحكام القانونية تنفيذ هذه القوانين، ال سيما حيث تؤثر على سالمة اإلنسان واالستثمارات التنموية الكبرى.

iv. سياسات وعمليات الموازنة الوطنية 
v. التأمين

vi. الضرائب
vii. االستثمار

viii. القطاع الخاص

ب . وانظروا في ما إذا:
 )i(. كان قد تم تخصيص الموارد الكافية للحد من مخاطر الكوارث من خالل آليات مثل:

  n خطط التنمية
  n تخصيص نسب مئوية في الموازنات السنوية

  n خطوط موازنة مخصصة
  n إنشاء صناديق مخصصة

)ii(. كان قد تم ضمان تزويد السلطات دون الوطنية بالموارد المتوفرة لإليفاء بمسؤولياتها
)iii(. كان هنالك دفق مستدام للموارد المالية للحد من مخاطر الكوارث وما إذا كان التنافس مع صناديق 

االستجابة قد تقلص.

لإلجابة على هذا السؤال:

أ . تحققوا من القوانين واألنظمة المتعلقة بـ:
  n  إدارة البيئة وحمايتها )بما في ذلك تلك المتعلقة بالتنوع البيولوجي والمناطق المحمية(

  n  تقويمات األثر البيئي والتقويمات البيئية االستراتيجية
  n  إدارة الموارد الطبيعية

  n  إدارة الموارد المائية )بما في ذلك إدارة األراضي الرطبة( 
  n  إدارة أحواض األنهار أو األحواض المائية

  n  إدارة المنطقة الساحلية
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ب . وانظروا في ما إذا:
)i(. كانت األحكام تتناول الحد من مخاطر الكوارث.

)ii(. هنالك ازدواجية أو تضارب في األحكام بين القوانين
)iii(. كان يتم تخصيص موارد مالية كافية لتنفيذ الواليات المتعلقة بالحد من مخاطر الكوارث والمنصوص 

عليها في التشريع القطاعي

للقوانين المتعلقة بالبيئة، انظروا في ما إذا:
)iv(. كانت قد تمت معالجة األخطار الطبيعية ومخاطر تغير المناخ.

)v(. كان قد تم تضمين معايير الحد من مخاطر الكوارث في تقويمات األثر البيئي للتنمية المخطط لها )مع 
مراعاة تغير المناخ(

)vi(. كان قد تم اعتماد نهج النظم اإليكولوجية للحد من مخاطر الكوارث

للقوانين المتعلقة بإدارة الموارد الطبيعية ومكافحة الحرائق، انظروا في ما إذا:
)vii(. كان هنالك أحكام تهدف إلى الحد من مخاطر األخطار المتعلقة بالمياه

)viii(. كانت الوقاية من حرائق الغابات أو الحرائق في المناطق الحضرية وإدارتها مرتبطة بالقوانين 
والمؤسسات المعنية بإدارة مخاطر الكوارث.

للقوانين المتعلقة بتخطيط استخدام األراضي والتنمية الحضرية واإلعمار، انظروا في ما إذا:
)ix(. كان يتم تشجيع التنسيق مع المؤسسات واآلليات المعنية بإدارة مخاطر الكوارث

)x(. كان يتم تحديث قوانين اإلعمار وأنظمة تخطيط استخدام األراضي، وما إذا كانت األولوية معطاة 
للبنية التحتية األساسية مثل المدارس والمستشفيات وغيرها من المباني العامة

)xi(. كانت الحوافز أو العقوبات القانونية قد ُوضعت، حيثما كان ذلك مناسباً، في حاالت عدم االمتثال ما 
أدى إلى مباٍن أو إنشاءات غير آمنة.

)xii(. كان قد تم تحسين سالمة الناس الذين يعيشون في مخيمات غير رسمية، بما يتفق مع حقوق اإلنسان.

للقوانين المتعلقة بتغير المناخ، انظروا في ما إذا:
)xiii(. كان قد تم إنشاء روابط مع مؤسسات ونظم إدارة مخاطر الكوارث

للقوانين المتعلقة بالتأمين، انظروا في ما إذا:
)xiv(. كان التأمين ضد الكوارث و/أو آليات تمويل المخاطر األخرى متوفرة.

  n  الغابات
  n  تخطيط استخدام األراضي
  n  تخطيط التنمية الحضرية

  n  البنية التحتية
  n  البناء

  n  اإلعمار
  n  التكيف مع آثار تغير المناخ وتخفيفها 

  n  الرعاية االجتماعية
  n  التأمين
  n  التعليم
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إطار سينداي للحد من مخاطر الكوارث 2015- 2030، الفقرة 23 8

هل تضع قوانين بلدكم إجراءات ومسؤوليات واضحة لتقويم المخاطر وتضمن أن ٥ 
تؤخذ المعلومات عن المخاطر في االعتبار في عمليات التنمية؟

يوفر التقويم الشامل للمخاطر األساس للتنمية القائمة على وعي بالمخاطر. والفهم الواضح والراهن للمخاطر ونقاط 
واألفراد.  وللمجتمعات  الخاص،  وللقطاع  الحكومية  للسلطات  أمر ضروري،  بلدكم  تواجه  التي  الخاصة  الضعف 
وعلى ما تم االعتراف به في األولوية األولى إلطار سينداي، فإن القوانين، والسياسات، والممارسات، »يجب أن 
تستند إلى فهم مخاطر الكوارث في كل أبعادها من الضعف، والقدرة، وتعرض األشخاص والممتلكات، وخصائص 
األخطار والبيئة«٨. فضمان توفر قاعدة بيانات أساسية دقيقة عن المخاطر في كل مكان، واستعمال هذه المعلومات 
لتوجيه صنع القرار بشأن التخطيط والبناء، يمكن أن يكون له تأثير هائل على سالمة واستدامة سبل كسب العيش، 

والمنازل والبنية التحتية.

لإلجابة على هذا السؤال:

أ . تحققوا من القوانين واألنظمة المتعلقة بـ:
  n  إدارة مخاطر الكوارث/االستجابة لحاالت الطوارئ/الدفاع المدني

  n  تخطيط استخدام األراضي
  n  البناء واإلعمار

  n  إدارة المياه
  n  األرصاد الجوية

  n  تغير المناخ
  n  تقويم األثر البيئي

ب . وانظروا في ما إذا:
)i(. كان يجب إجراء تحديد منتظم لألخطار ونقاط الضعف وتقويم للمخاطر، بما يشمل مخاطر الكوارث 

وتغير المناخ، وإسناد هذه المهام بوضوح للسلطات المختصة.
)ii(. كان قد تم إشراك المجتمعات المعرضة للخطر، والمجتمع المدني فضالً عن القطاع الخاص في عملية 

تقويم المخاطر وإبالغها بالنتائج
)iii(. كان يجب أخذ المعلومات عن المخاطر في االعتبار في تخطيط التنمية ومخصصات الموازنة والبناء

يعد اإلنذار المبكر أحد أهم وظائف أي نظام إلدارة مخاطر الكوارث، نظًرا لتأثيره في إنقاذ الحياة. وقد تم االعتراف 
بذلك في أحد األهداف السبعة إلطار عمل سينداي »من أجل زيادة توفر أنظمة اإلنذار المبكر بالمخاطر المتعددة 

هل تضع قوانين بلدكم إجراءات ومسؤوليات واضحة لإلنذار المبكر؟٦ 
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إطار سينداي للحد من مخاطر الكوارث 2015- 2030، الفقرة 18 )ز(
إطار سينداي )27 أ(

9
10

لإلجابة على هذا السؤال:

أ . تحققوا من القوانين واألنظمة المتعلقة بـ:
  n إدارة مخاطر الكوارث/االستجابة لحاالت الطوارئ/الدفاع المدني

  n إدارة الكوارث وخطط االستجابة
  n الخطط الطارئة

  n تغير المناخ

ب . وانظروا في ما إذا:
)i(. قد تم بوضوح تعيين المسؤوليات لكل خطوات عملية اإلنذار المبكر، من تقويم المخاطر، إلى اتخاذ 

القرارات، فإصدار التحذيرات، والشروع في اتخاذ إجراءات مبكرة.
)ii( قد تم تعيين أدوار الوزارات الفنية، فضالً عن المجتمعات، والسلطات المحلية، والمؤسسات العلمية، 

وشركات اإلعالم الخاصة، ومنظمات المجتمع المدني، في أنظمة اإلنذار المبكر.                       
)iii(. قد تم إنشاء أنظمة اإلنذار المبكر لألخطار األكثر شيوعاً وخطورة

بشكل كبير وإمكانية الوصول إليها وإلى المعلومات والتقويمات حول مخاطر الكوارث للناس بحلول عام 2030«٩. 
العيش  كسب  وسبل  األرواح  إنقاذ  أجل  من  المناسب  الوقت  في  الناس  إلى  الدقيقة  المعلومات  وصول  ولضمان 
والممتلكات، من المهم أن تكون اإلجراءات واضحة، وأن تُفهم أدوار ومسؤوليات جميع األطراف المعنية، بما يشمل 
أولئك الذين يتلقون المعلومات. ويمكن القيام بذلك، على سبيل المثال، عبر دمج أنظمة اإلنذار المبكر القائمة على 
المجتمع مع أنظمة اإلنذار المبكر الرسمية/الوطنية وتعيين ممثلين من المجتمع لتولي مسؤوليات الصيانة أو اإلشراف. 

هل تستوجب قوانين بلدكم التعليم، والتدريب، وزيادة التوعية لتعزيز نهج يشمل ۷ 
المجتمع قاطبةً للحد من مخاطر الكوارث؟

النحو  منها. وعلى  الحد  في  وإشراكها  تهددها  التي  بالمخاطر  إبالغها  يجب  الصمود،  المجتمعات من  تتمكن  لكي 
المشار إليه في إطار سينداي، يمكن للقوانين والتنظيمات أن تكون مهمة لتحديد المسؤوليات والمطالبة بزيادة الوعي 
العام ومبادرات التدريب1٠. وبشكل أكثر تحديداً، وعلى النحو المبين أدناه، يمكن أن ينشئ التشريع أو يعزز مرافق 
خاصة للتدريب والتعليم عبر وسائل مختلفة، وبالنسبة للعاملين والمهنيين في القطاع العام، أن يفرض تدريباً على 
التأهب للكوارث في المناطق  الحد من مخاطر الكوارث واالستجابة لها في المناهج الدراسية، ويقضي بتدريبات 
العالية المخاطر. ولكي تكون فاعلة، يجب أن تتضمن األحكام المتعلقة بالتوعية العامة على الحد من مخاطر الكوارث 
االعتراف رسمياً  أو  للبناء  كذلك  االهتمام  إيالء  يجب  الضرورة،  تقضي  للتنفيذ. وحيث  محددة  توجيهات  وفهمه، 

بالقوانين العرفية والممارسات القائمة التي تعزز فهم المجتمع واستيعابه لمبادرات الحد من مخاطر الكوارث.
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لإلجابة على هذا السؤال:

أ . تحققوا من القوانين واألنظمة المتعلقة بـ:
  n إدارة مخاطر الكوارث/االستجابة لحاالت الطوارئ/الدفاع المدني

  n التعليم
  n الحكومة المحلية
  n األخطار المحددة

  n السالمة في العمل

لإلجابة على هذا السؤال:

أ . تحققوا من القوانين واألنظمة المتعلقة بـ:
i. إدارة مخاطر الكوارث/االستجابة لحاالت الطوارئ/الدفاع المدني

ii. الجمعية الوطنية للصليب األحمر/الهالل األحمر
iii. المنظومة الوظنية للحد من مخاطر الكوارث

iv. المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية
v. الحكومة المحلية

vi. التأمين
vii. الضرائب
viii. االستثمار

ب . وانظروا في ما إذا:
ً )i(. كان التدريب على الحد من مخاطر الكوارث في المناهج الدراسية إلزاميا

)ii(. كان قد تم نشر تدريب  الموظفين العموميين والمهنيين المعنيين بالحد من مخاطر الكوارث
)iii( كان هنالك أحكام محددة لتعزيز الوعي العام بالحد من مخاطر الكوارث  وفهمه

 ۸
هل تضمن قوانين بلدكم إشراك جميع أصحاب المصالح المعنيين بما في ذلك المجتمع 
المدني، والقطاع الخاص، والمؤسسات والمجتمعات العلمية في القرارات واألنشطة 

المتعلقة بالحد من المخاطر؟

 من المعلوم حالياً أنَّ الحد من مخاطر الكوارث َمَهَمة قائمة على أصحاب المصالح المتعددين، تحتاج إلى مشاركة 
العديد من مجموعات أصحاب المصالح، وال تقتصر على الحكومة وحدها. وعلى الرغم من نوايا السلطات المعنية 
الحسنة، أثبتت الجهود المبذولة لشمل المجتمع المدني والجهات الفاعلة في القطاع الخاص، والسعي إلى تمثيل أفضل 
للمجتمعات والنساء والفئات الضعيفة، عدم كفايتها لضمان مشاركتهم المستمرة في عمليات صنع القرار وفي تنفيذ 
أنشطة الحد من المخاطر. ويجب أن تكفل التشريعات هذه المشاركة عن طريق تخصيص األدوار والمسؤوليات 
بوضوح. وقد تدعو الحاجة كذلك إلى أحكام محددة لضمان المشاركة الفاعلة للمرأة، واألقليات، واألشخاص ذوي 

االحتياجات الخاصة وكبار السن. 
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لإلجابة على هذا السؤال:

أ . تحققوا من القوانين واألنظمة المتعلقة بـ:
   n إدارة مخاطر الكوارث/االستجابة للطوارئ/ الدفاع المدني

   n إدارة الكوارث وخطط االستجابة
   n اإلعاقة

   n حقوق اإلنسان وتكافؤ الفرص
   n الصحة

   n الرعاية االجتماعية
   n قانون األسرة

ب . وانظروا في ما إذا:
ً i. كان تمثيل المجتمع في هيئات وعمليات صنع القرار في مجال الحد من مخاطر الكوارث مطلوبا
ii. تمثيل منظمات المجتمع المدني وجمعيتكم الوطنية للصليب األحمر/الهالل األحمر في مؤسسات 

ً وعمليات صنع القرار مطلوبا
iii. قد تم تعيين أدوار أو مهام محددة لمنظمات المجتمع المدني والجمعيات الوطنية للصليب األحمر/الهالل 

األحمر 
iv. كانت المشاركة الفاعلة للمرأة، واألقليات، واألشخاص ذوي االحتياجات الخاصة، وكبار السن وتمثيلهم 

مضمونين
v. كانت الجهات الفاعلة في القطاع الخاص مشمولة في هيئات صنع القرار وأنشطة الحد من مخاطر 

الكوارث
vi. كانت قرارات التنمية والحد من مخاطر الكوارث قائمة على أفضل الموارد والتحليالت العلمية المتاحة 

هل تعالج قوانين بلدكم على نحو مناسب اعتبارات النوع االجتماعي واالحتياجات ۹
الخاصة ألفراد الفئات الضعيفة بصفة خاصة؟

يمكن للكوارث الطبيعية أن تترك آثاراً غير متكافئة على فئات معينة من األشخاص، إما بسبب نقاط ضعفهم الخاصة 
و/أو تأثير األنظمة والممارسات االجتماعية واالقتصادية والثقافية. وقد تختلف تلك الفئات بين البلدان والمناطق، 
ولكنّها تشمل عادة النساء، والفقراء جداً، والمسنين، والمهاجرين، واألطفال واألشخاص ذوي االحتياجات الخاصة، 
من بين آخرين. ويمكن أن تضمن القوانين تحليالً مفصالً كفايةً لكشف الجماعات التي تواجه خطًرا زائدًا، وتفرض 
اتخاذ بعض اإلجراءات لزيادة سالمتها وقدرتها على الصمود. على سبيل المثال، قد تطلب التشريعات أن تكون 
النوع االجتماعي في  أو أن تؤخذ فروقات  الخاصة،  الوصول لألشخاص ذوي االحتياجات  مراكز اإلجالء سهلة 
االعتبار عند وضع استراتيجيات الحد من مخاطر الكوارث أو خطط الطوارئ. وفي معظم الحاالت، قد ال تكون لهذه 
الجماعات أصوات أو مواقف سياسية قوية، لذا فقد ال تركز الحكومات في تخطيطها للكوارث على احتياجاتهم إالَّ 

إذا كان ذلك مفروضاً في القانون. 
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ب . وانظروا في ما إذا:
i. كان إجراء تحليل سليم عن فئات األشخاص التي قد تكون األكثر ضعفاً أو تعرضاً لمخاطر الكوارث 

ً مطلوبا
ii. كان قد تم تعيين مسؤوليات محددة للمؤسساتألخذ احتياجات تلك الفئات في االعتبار

iii. كان يجب أن تؤخذ االحتياجات أو االعتبارات الخاصة بالنوع االجتماعي في الحسبان
iv. كان يجب أن تؤخذ االحتياجات المحددة للفئات األُخرى التي تعاني نقاط ضعف خاصة في االعتبار

ب . وانظروا في ما إذا:
i. كان قد تم وضع آليات لوضع التقارير العامة أو للرقابة البرلمانية للوكاالت الحكومية المكلفة بمسؤوليات 

الحد من مخاطر الكوارث، وما إذا كانت هذه المعلومات متاحة للعامة
ii. كان هنالك دور للسلطة القضائية في تعزيز المساءلة بشأن الحد من مخاطر الكوارث

iii. كان قد تم وضع عقوبات قانونية و/أو إدارية )حسب مقتضى الحال( للموظفين العموميين واألفراد 
والشركات إلخفاقاتهم الجسيمة في القيام بواجباتهم

 ۱۰
الضعف في تنفيذ األطر التنظيمية القائمة وعدم وجود آليات فاعلة للمساءلة، قضايا تتكرر في بلدان كثيرة. ولمواجهة 
هذه التحديات، يمكن أن تحدد التشريعات الحوافز والمثبطات القابلة للتنفيذ لضمان تحمل المسؤولين لمسؤولياتهم 
لخطر غير  األخرين  أو  أنفسهم  تعريض  الخاص عن  والقطاع  األفراد  وثني  الكوارث  بالحد من مخاطر  المتعلقة 
مقبول. وبالفعل، فاحتمال محاسبتهم على القرارات أو اإلجراءات التي تؤدي إلى خسائر يمكن تجنبها أثناء الكوارث، 
واإلشراف  المالية،  الحوافز  هذه  المساءلة  آليات  وتشمل  الكوارث.  مخاطر  من  للحد  فاعالً  حافزاً  يكون  أن  يمكن 
والمراجعة الدورية، ومتطلبات اإلشراف والشفافية البرلمانية، وتدابير مكافحة الفساد، فضالً عن العقوبات القانونية 
و/أو اإلدارية إلخفاقات فاضحة خصوصاً في تحمل المسؤوليات. ويمكن أن تحدد التشريعات حقوقاً ذات صلة، بما 
يشمل الحق في الوصول إلى المعلومات عن الكوارث، والحق في بيئة آمنة وصحية، وتوفير اآلليات الالزمة والتي 

يسهل الوصول إليها لحمايتها وتبيتها، وكذلك التعويض عن الخسائر واألضرار المتكبدة.

هل تشمل قوانين بلدكم آليات مناسبة لضمان تلبية المسؤوليات وحماية الحقوق؟

لإلجابة على هذا السؤال:

أ . تحققوا من القوانين واألنظمة المتعلقة بـ:
   n إدارة مخاطر الكوارث/االستجابة للحاالت الطارئة/الدفاع المدني

   n القانون الجنائي
   n المسؤولية المدنية

   n قانون األضرار/اإلهمال
   n القانون اإلداري
   n حقوق اإلنسان
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iv. كان هنالك حوافز لالمتثال للقوانين واألنظمة المتعلقة بالحد من مخاطر الكوارث
v. كان ثمة حقوق ذات صلة بموضوع الحد من مخاطر الكوارث، بما في ذلك حق الحصول على 

المعلومات في حاالت الكوارث، وما إذا كانت آليات إنفاذها موفرة
vi. كان قد تم تحديد المسؤوليات الفردية في الحد من مخاطر الكوارث

   n المزيد من البحوث المتعمقة بشأن قضية خاصة أو نطاق خاص في القانون.
   n التشاور على نطاق أوسع مع أصحاب المصالح، خصوصاً على المستويات المحلية.

   n أنشطة التوعية لمواجهة تحديات التنفيذ، مثل الدورات اإلعالمية العامة، والدورات التدريبية، وتطوير 
مواد إعالمية، والفعاليات أو العروض.

   n تعديل القوانين أو األنظمة الموجودة من أجل معالجة الشواغل المرتبطة بالحد من مخاطر الكوارث أو 
تقليل تداخلها أو تعارضها مع القوانين األُخرى القائمة.

   n إدراج قوانين أو أنظمة جديدة في مجاالت ال تغطيها حالياً القوانين القائمة.

ال يوجد إطار قانوني مثالي، وال مفر من الثغرات أو التحسينات الالزمة في تنفيذ بعض القوانين أو األنظمة في كل 
ن استخدام قائمة التدقيق من تحديد نقاط القوة والثغرات الموجودة، والكشف سريعاً عما إذا كان هناك ما  بلد. وسيمّكِ
القانون أو الممارسة وتحديد القضايا التي تُعدّ من األولويات ضمن سياق كل بلد. وفي إطار  يبرر التغييرات في 
تطوير األنشطة المقترحة لمعالجة الثغرات أو نقاط الضعف الرئيسة، قد يكون مفيداً أخذ األنشطة التالية في االعتبار:

وفي حال كان هنالك حاجة إلى إصالح تشريعي، يجب أن تؤخذ في االعتبار عدة عوامل لتعزيز تنفيذه. ويجب وضع 
الكوارث من خالل عملية شاملة، تشارك فيها بشكل فاعل كل الوزارات  التي تدعم الحد من مخاطر  التشريعات 
الخاص،  والقطاع  المدني،  المجتمع  منظمات  عن  فضالً  المجال،  في  والخبراء  المعنية،  الحكومة  ومستويات 
واألكاديميين واألفراد، بما يشمل النساء. وفيما تخلق الكوارث الكبرى أحياناً كثيرة فرصةً سياسية لتحسين التشريعات 
تحدد  تنفيذ  التشريعات عبر وضع خطة  تنفيذ  تعزيز  يمكن  ذلك،  إلى  إضافةً  المشاورات.  تُهمل  أالَّ  يجب  سريعاً، 
الموارد التي يجب استخدامها، والتدريبات التي يجب إجراؤها، والمراحل واألطر الزمنية الرئيسة. ويجب أن تُحدد 

المسؤوليات بوضوح، وأن توضع تقارير التقدم المطلوبة من أجل تتبع التحديات التي ترافق التنفيذ واإلنجازات.

إجراءات المتابعة  .٨

المزيد من المعلومات عن القانون والحد من مخاطر الكوارث، بما في ذلك الدراسة بعنوان القانون والنظام الفاعل 
للحد من مخاطر الكوارث: تقرير متعدد البلدان ودراسات الحالة واالستطالعات المكتبية التي استند عليها، متاحة 
للتنزيل على: drr-law.org. وللمنظمات أو الوكاالت أو األفراد المهتمين باستخدام قائمة التدقيق، يمكن الحصول 
على المزيد من الدعم عن طريق االتصال باالتحاد الدولي لجمعيات الصليب األحمر والهالل األحمر أو برنامج األمم 

.disaster.law@ifrc.org المتحدة اإلنمائي على

٩. المزيد من المعلومات والدعم:
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المشاورات األولية حول محتوى وبنية قائمة التدقيق والتي بدأت في العام 2012 مدرجة أدناه:
n جلسة في »ورشة عمل الدولية عن قانون الكوارث ألصحاب المصالح في غرب إفريقيا«، سبتمبر/أيلول 

.2012
ل 2012. n ورشة عمل »تأسيسية« للخبراء، جنيف، أُكتوبر/تشرين األوَّ

n المجموعة االستشارية للبعثات الدائمة ، جنيف، مايو/أيَّار 2013.
n جلسة خالل االجتماع السنوي للمستشارين القانونيين في جمعيات الصليب األحمر والهالل األحمر، 

جنيف، يونيو/حزيران 2013.
ل 2013 )للنظر في »المسودة االبتدائية«(. n ورشة عمل الخبراء، بنما، أكتوبر/تشرين األوَّ

n ورشة عمل الخبراء، كوااللمبور، فبراير/شباط 2014 )النظر في »المسودة األولى«(.
n المشاورات السابقة للمؤتمر في منتدى إفريقيا اإلقليمي الخامس المعني بالحد من مخاطر الكوارث، 

»المشاورات بشأن تشريع الحد من مخاطر الكوارث- نحو قائمة التدقيق للمشرعين«، )النظر في 
»المسودة 2«(، أبوجا، مايو/أيَّار 2014.

ل  n االجتماع التشاوري اإلقليمي حول القانون والحد من مخاطر الكوارث، داكار، أكتوبر/تشرين األوَّ
.2014

n االجتماع التشاوري اإلقليمي حول القانون والحد من مخاطر الكوارث، نيروبي، نوفمبر/تشرين الثاني 
.2014

n االجتماع التشاوري اإلقليمي حول القانون والحد من مخاطر الكوارث، تولوكا، المكسيك، نوفمبر/تشرين 
الثاني 2014. 

وأُجريت كذلك جلسات التشاور بشأن النسخة التجريبية لقائمة التدقيق خالل االجتماعات التالية:
n مؤتمر جنوب شرق آسيا/شرق آسيا للقانون اإلنساني الدولي ، كوااللمبور، ماليزيا، مارس/آذار 2015.

n اجتماع اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكاالت بشأن التطورات في القانون الدولي للكوارث، جنيف، 
سويسرا، مايو/أيَّار 2015.

n اجتماع ومشاورات فنية: القانون، والكوارث، وحاالت الطوارئ والمؤتمر الدولي 32 للصليب األحمر 
والهالل األحمر، جنيف، يونيو/حزيران 2015.

n ويبنار فريق الخبراء حول إدارة المخاطر في األطر التنظيمية، جنيف، يونيو/حزيران 2015.
n ورشة عمل وطنية عن قانون الكوارث وتغير المناخ، فينتيان، جمهورية الوس الديمقراطية الشعبية، 

يوليو/تموز 2015.
n ورشة عمل المصادقة على القوانين الدولية لالستجابة للكوارث في مدغشقر وإطالق مشروع القانون 

والحد من مخاطر الكوارث، أنتاناناريفو، مدغشقر، يوليو/تموز 2015. 
n ورشة العمل حول األطر القانونية لالستجابة للكوارث والحد من المخاطر في نيجيريا، أبوجا، نيجيريا، 

يوليو/تموز 2015.
n االجتماع التشاوري مع االتحاد اإلفريقي حول القانون والكوارث، يونيو-حزيران/يوليو-تموز 2015، 

أديس أبابا، أثيوبيا.

ملحق: المشاورات بشأن قائمة التدقيق للقانون
والحد من مخاطر الكوارث
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n مؤتمر الكومنولث للقانون اإلنساني الدولي، كانبيرا، أستراليا، يوليو/تموز 2015.
n ورشة العمل حول األطر القانونية للحد من مخاطر الكوارث في أرمينيا، يريفان، أغسطس/آب 2015.
n الندوة اإلقليمية السنوية الـ15 لالتحاد الدولي لجمعيات الصليب األحمر والهالل األحمر حول القانون 

اإلنساني الدولي، بريتوريا، جنوب إفريقيا، أغسطس/آب 2015.
n ورشة العمل االستشارية آلسيا الوسطى بشأن القانون والكوارث، ألماتي، كازاخستان، سبتمبر/أيلول 

.2015
n المدرسة البيالروسية الصيفية DM، مينسك، بيالروس )روسيا البيضاء(، سبتمبر/أيلول 2015.

ل 2015. n ورشة عمل حول القانون والكوارث، فليك إن فالك، موريشيوس أُكتوبر/تشرين األوَّ
ل 2015. n اجتماع المنظومة الوطنية للحد من مخاطر الكوارث، روما، إيطاليا، أكتوبر/تشرين األوَّ

n تعزيز األطر القانونية لمواجهة الكوارث في ورشة العمل التدريبية لمنطقة المحيط الهادئ، سوفا، فيجي، 
أُكتوبر/تشرين األول 2015. 
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