
å€_•^=ŸìÃ◊^
=Ë«ËÍ„=Ÿ‹√=Ü_úd=ÖÍÃ‡j=º=àá �-^=fiÉ–k◊^=Óƒr^á€=
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=_sÍflËr=Î◊_ÃÍé=Ë«ËÍ„=Ÿ‹√=Ü_úd=ÖÍÃ‡j=Ógœ^á∫=ÓÍflÁ3‘◊˛^=ÓÍ◊¸^=ÜËìj=≈ñÁ
=·€=lÍrÜ_€=ŸÈËrÁ=Ï4ãflËf=_ÍÃÿÍäÁ=;fl_„Ë€=lÍrËäÁ=‚_‘flÇ=tÈá”=≈€

=›€˚◊=Óƒf_k◊^=qÜ^Ë‘◊^=·€=Éwÿ◊=ÓÍ◊ÁÉ◊^=ÓÍsÍj^3ä¯_f=º=m_€Ëÿƒ∫^=ÌÜ^Çd=ÌÉvÁ
=ÌÉwk∫^

=›€˚◊=Óƒf_k◊^=qÜ^Ë‘◊^=·€=Éwÿ◊=ÓÍ◊ÁÉ◊^=ÓÍsÍj^3ä˘◊=ÓÍ‹Íÿœ˛^=hj_‘∫^=l€_œ
=pÍä=W �_Í‡úÁÁ= �_Í‹Íÿœd=ËrËÍ„=Ÿ‹√=Ü_úd=ÖÍÃ‡j=áÈÜ_–j=›ÈÉ–j=—Íã‡kf=ÌÉwk∫^

=IE_Í–ÈáÀ^F=Îj4À¯=±ÿÍ„Á=IåÍ”_fl_ãj_”=_ÈÜÁ=Îf_ä_f=ÁÜÉÍfÁ=ItfÜÁàÇÜËÀ
=_ÍäbF=^Éfl_f=ë˘Íf^Á=ÁÉfl_f_ÈÜ`=º_„Ç_€Á=IâÍkfl˘f=_‘ÍÿÍ©^Á=Iç_ÀáÈà=ÕÈÇÁ

=I_rË„_fl_ä=åÈÜ_„Á=Iç_ÀáÈà=ÕÈÇÁ=XE_fÁÜÁ`F=ËkÈ2◊^=¯Á_fÁ=XEÏÇ_7^=ΩÍ-^Á
=_flË◊Á=I—–ß=ÔÃ�ì€Á=IE:ÈÜ_‘◊^=áwg◊^Á=ÓÍ‡Íj˘◊^=_‘Èá€`F=’Í‡◊^ÜËr=áÃÍ‡rÁ

=_Íäb=iá«F=_ÀËj¯Ëf=^Ü_ã◊ËrÁ=Ç_s‡Íj^Ç_ä=É‹ßÁ=IÉ∏=Ó€_ä^Á=IÌáÈËä=Ëf^
=;◊^Á=ÓÍ◊_k◊^=ÓÍ◊ÁÉ◊^=ÓÍ€Ë‘§^=m_‹¿‡∫^=≈€=—ÍnË◊^=‚Á_ƒk◊_f=E_Í–ÈáÀ`=⁄_6Á

=WÓ–�‡€=Ÿ”=º=ËrËÍ„=Ÿ‹√=Ü_úd=ÖÍÃ‡j=áÈÜ_–j=›ÈÉ–j=—Íã‡k◊=_óÈ`=mÉ√_ä
=IEqÜ^Ë‘◊^=Ó◊_v=º=ıÜ^Ë�ÿ◊=ÏÉìkÿ◊=ÓÍgÈÜ_‘◊^=Ó◊_”Ë◊^F=ÜË‹Í◊Ë”=Î∂4r
=_flbÁ=XEqÜ^Ë‘◊^=·€=ÓÈ_œËÿ◊=Ô�äË◊^=_‘Èá€`=—Íã‡j=â”á€F=pÍ5=ÉÍÃÈÇÁ

=LÉÍã◊^=ÌÇ_ƒäÁ=IEâÈÉfl˙^=⁄ÁÇ=Ó√_∑=º=qÜ^Ë‘◊^=·€=ÓÈ_œËÿ◊=›√É◊^F=çËg€_”
=⁄ÁÉ◊^=Óƒ€_rF=ÔäË€=Áá‹√=LÉÍã◊^=ÌÇ_ƒäÁ=XEÓÈÇ_ìkœ¯^=Ó√_‹£^F=ÜËfl^=ÉÍéÜË~

=Ó‡£F=ç_g6=·f=É‹ßÁ=ÏÖÍÃ‡k◊^=±€˙^=·√=Óf_Ífl=›Í„^áfd=É‹ßÁ=IEÓÍfáƒ◊^
=˘Íg€_€ÁÇJÏË©Ëg€=ÎÿÈ^=â◊Ü_èjÁ=IE_Í–ÈáÀ`=iá«=⁄ÁÉ◊=ÓÈÇ_ìkœ¯^=Ó√_‹£^

=Ó√_‹£^=ÓÈÜ_já‘äF=_€Ër=J‚_ÃÿÍä=åÈË◊=ÏÖÍÃ‡k◊^=áÈÉ∫^=·√=Óf_Í‡◊_f
=‚Á_ƒkÿ◊=_Íä^=iË‡r=Ó�f^ÜF=ÎjÜËf^á”_é=Ü_„ÇÁ=IE_Í–ÈáÀ`=ΩäÁ=⁄ÁÉ◊=ÓÈÇ_ìkœ¯^

=m^áf=ŸkãÈá”Á=IE_Íäb=“áé=iË‡r=⁄ÁÇ=Ó�f^ÜF=‚^ËãkÍf=·ÈÜËäÁ=XEÔ‹Íÿœ¯^
=KEÏÇ_7^=ΩÍ-^=Üâ£=ÓÍ–Íg�k◊^=ÓÍñÜ˙^=fiËÿƒ◊^=Ó‡£F

=62=_‰jÉ√`=;◊^=Îÿvá∫^=<úË◊^=fiÉ–k◊^=·√=ÓÍÿvá∫^=áÈÜ_–k◊_f=ÓÿìÃ∫^=Ó‹Ú_–◊^Á
=K3=›œÜ=—wÿ∫^=º=Óv_k€=Ó◊ÁÇ

=_óÈ`=KÓ–‹ƒk€=Ó◊_v=m_ä^ÜÇ==›ÈÉ–kf=‚_kã”_r_úÁ=±gÿÃ◊^Á=áì€=l‹„_ä=_‹”
=·€=Éwÿ◊=Ó‹”Ë§^=⁄_¶=º=m_äÜ_‹∫^=ŸóÀ`=Óä^ÜÇ=#=IÓÍ‡Íj˘◊^=_‘Èá€`=º

=IE<–k◊^=‚Á_ƒkÿ◊=ÓÍfl_∫˙^=Ó◊_”Ë◊^F=Ë‡Í”^=Ëj2◊^=_‰–Íã‡kf=fi_œÁ=qÜ^Ë‘◊^=áú_®
=›€˚◊=Óƒf_k◊^=qÜ^Ë‘◊^=·€=Éwÿ◊=ÓÍ◊ÁÉ◊^=ÓÍsÍj^3ä¯^F=_rË‰fl_ä=åÈÜ_„Á

=≈‡€=hk‘€Á=ÎÚ_µ˛^=ÌÉwk∫^=›€˙^=t€_fláfF=ç_‡ÈÜ^=åÍÿ©^Á=IE_‹‡f=IÌÉwk∫^
=¯=ÏÇ=·Èáj_”Á=êkÍ€_”=_fl^ËrÁ=IåÍ„=‚ËÀ=‚ËkÿÍ€=ÕÍ◊aj=·€=Eë_ƒfl˛^Á=m_€à˙^

=I·‹Í◊^Á=I_ÍèjË◊=_kfl_äÁ=I^Ër^Ü_‘ÍflÁ=I_Íg€Ë◊Ë”=·√=ÓÍÀ_ñd=Ó◊_v=m_ä^ÜÇ=KÜËj
=’‡g◊^=_‰f=›„_ä=;◊^Á=Ô�äË◊^=_‘Èá€`=º=áú_�‹ÿ◊=Î◊_‹kv¯^=›ÍÍ–k◊^=ºÁ
=›„_ä=_‹”=Kº_ƒk◊^Á=qÜ^Ë‘◊^=·€=Éwÿ◊=Î∫_ƒ◊^=—Àá∫^=·€=—Íã‡kfÁ=IÎ◊ÁÉ◊^

=Eë_ƒfl˛^Á=m_€à˙^=≈‡€=hk‘€Á=ÎÚ_µ˛^=ÌÉwk∫^=›€˙^=t€_fláfF=Î◊¯_”=±ãv
K‚^áÈef=fi_f=Ü_‹√^=ÌÇ_√^=⁄Ëv=Ó◊_v=Óä^ÜÉf

=á‘g∫^=Ü^Öfl˛^=›¿fl=º=àá-^=fiÉ–kÿ◊=Î√ËñË∫^=õ^áƒkä¯^=—Íã‡kf=fi_œ
=≈€=EÓÈË£^=Ç_íÜ˚◊=ÓÍ∫_ƒ◊^=Ó‹¿‡∫^F=·ÈásÍ€=lãÍkf_f=‚_rÁ=Îr^Ü_‡◊Ër=›Èá€
=I—Ú^á§^=Éíá◊=Î∫_ƒ◊^=â”á∫^Á=IÓ√^Üâ◊^Á=ÓÈÖ«˙^=Ó‹¿‡€=·€=ÌÇÜ^Ë◊^=m˘~É∫^
=Óãä˜‹ÿ◊=≈f_k◊^=á‘g∫^=Ü^Öfl˛^=âÈâƒj=t‰‡€Á=Iá∏˙^=hÍÿìÿ◊=Î◊ÁÉ◊^=Ç_°¯^Á

=—Íã‡j=hk‘€Á=Im¯_ìj˘◊=Î◊ÁÉ◊^=Ç_°¯^Á=IqÜ^Ë‘◊^=·€=Éwÿ◊=ÓÍsÍj^3ä^=ÓÍ◊ÁÉ◊^
=ÌÉwk∫^=›€˙^=t€_fláfÁ=IÌÉwk∫^=›€˙^=Óƒ€_rÁ=IÌÉwk∫^=›€˚◊=ÓÍfl_ãfl˛^=‚Á˜è◊^

=fiËÿƒ◊=ÓÍ€Ë‘§^=ÓÍ◊ÁÉ◊^=Ó‡sÿ◊^Á=IÓÛÍgÿ◊=ÌÉwk∫^=›€˙^=t€_fláfÁ=IÎÚ_µ˛^
=›€˙^=hk‘€Á=IÓ◊ËÃ�ÿ◊=ÌÉwk∫^=›€˙^=Ó‹¿‡€Á=IË‘ãflËÍÿ◊=Óƒf_k◊^=m_�Í-^

=≈f_k◊^=ÓÍÿj_ã◊^=ÓÈÖÍÃ‡k◊^=m_–Íg�k◊^=t€_fláfÁ=IÎrÜ_•^=Ò_óÃ◊^=‚Á˜è◊=ÌÉwk∫^
=Î∫_ƒ◊^=ÓÈÖ«˙^=t€_fláfÁ=IÎ◊ÁÉ◊^=’‡g◊^Á=IqËwg◊^Á=hÈÜÉkÿ◊=ÌÉwk∫^=›€¯^=É‰ƒ∫

KÓÈË£^=Ç_íÜ˚◊=ÓÍ∫_ƒ◊^=Ó‹¿‡∫^Á=ÓÍ∫_ƒ◊^=Ówì◊^=Ó‹¿‡€Á
=º=qÜ^Ë‘◊^=áú_®=·€=É§^=Ôÿ√=lÈár`=á~`=ÓÍ√ËñË€=m_ñ^áƒkä^=Ÿ‹√=#
=IE2‘◊^=‚É∫^=Á=⁄à¯â◊^=ÌÜÇ_g€F=Ç^á∂Ç=·f=Ç^˜À=_‰f=fi_œ=ÓÈáó§^=—ú_‡∫^

=Ó‡sÿ◊^F=Ê_é=_kÍfl`Á=ŸÈÜÁÁ=áÃÍ‡r=º_ƒk◊^=·√=ÓÍ√ËñË€=m_ñ^áƒkä^=Ÿ‹ƒf=fi_œÁ
=Ÿ‹ƒ◊^=u_‰‡∫=Ó€_ƒ◊^=ÓÈÜ_já‘ã◊^F=^Ë”Ëãj_€=Î”ËÈÁ=IEá‘g∫^=º_ƒkÿ◊=Ó‹Ú^É◊^

=Ÿ‹ƒf=fi_œÁ=IEÓÍfl_ãfl˛^=‚ËÛè◊^=—Íã‡j=hk‘€F=_‘fÁà=‚_äÁÇÁ=Eº_ƒkÿ◊=Î◊ÁÉ◊^
=t‡À=º_ƒk◊^=Á=qÜ^Ë‘◊^=Ü_�~`=·€=É§^=º=å‡£^=∆Ëfl=Ôÿ√=ÓÍ√ËñË€=m_ñ^áƒkä^

=ÓÍ◊ÁÉ◊^=ÓÍsÍj^3ä¯^F=Éfl¯ÜËn=_‡ÍkãÈá”=_flbÁ=ÁÉfl_gfl_ÈÜ`=º_„Ç_€Á=I‚_”=±€
=‚¯Ë€=ÏÜÁÜ=_‰f=fi_œ=m˘~É€=≈€=EÌÉwk∫^=›€˚◊=Óƒf_k◊^=qÜ^Ë‘◊^=·€=Éwÿ◊

=á‘éÁ=KEÓÍ‹œá◊^=“Ë–§^=ÌÜ^ÇdÁ=ÎÚ_µ˛^=ÌÉwk∫^=›€˙^=t€_fláf=m_äÜ_ª=Ó‘géF
=Ÿ‹√=Ü_úd=ÖÍÃ‡j=Óƒf_k€=Ì^Ç`=·€=ÓÍãfláÃ◊^=Ó∑3◊^=Óƒr^á∫=^4j_€=⁄_èÍ∫=ï_~

=KËrËÍ„
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5 ŸìÃ◊^
Ë«ËÍ„=Ÿ‹√=Ü_úd=ÖÍÃ‡j=º=àá �-^=fiÉ–k◊^=Óƒr^á€

=tÚ_k‡◊^=î�ÿ€
=åπÁ=ÓÍsÍj^3||||ä =̂Œ^É„ =̀Ón˘n=·€=Óÿ€_||||é=Ó√Ë‹¶=Ë„Á=(HFA) Ë«ËÍ„=Ÿ‹√=Ü_úd=<gkf=Ó||||◊ÁÇ=168=l||||€_œ=I2005=fi_||||√=º
=}^ÁÜ˙^=º=IqÜ^Ë‘◊^=·√=Ó∑_‡◊^==áÚ_ã•^=·€=4g”=Ÿ‘èf=É§^A=Î„=Ë«ËÍ„=Ÿ‹√=Ü_úd=·€=ÓƒœËk∫^=tÚ_k‡◊^Á=KŸ‹ƒÿ◊=m_ÈË◊Á`
=Ÿ‹ƒ◊ =̂m_ÈË◊Á`Á=ÓÍsÍj^3ä¯ =̂Œ^É„˙ =̂yñËjÁ=K1@⁄ÁÉ◊^Á=ÓÍÿ- =̂m_ƒ‹ks‹ÿ◊=ÓÍÛÍg◊^Á=ÓÈÇ_ìkœ¯^Á=ÓÍ√_‹kr¯ =̂m_‘ÿk‹∫^Á
=_‰ä_ä`=Ôÿ√=l€_œ=;◊^Á=fiÉ–kÿ◊=Óã‹•^=m_ÈËkã∫^Á=·Èáè√Á=±‡n¯^=ÓÈá„Ë£^=m^áé˜∫^=≈ój=Î„Á=5.1=›œÜ=≈fá∫^=º

K(2009 – 2007)=Î€_√=Ÿ‹èj=;◊^Á=≤Á˙^=fiÉ–k◊^=Óƒr^á€=ÓÍÿ‹√=⁄˘~=Ë«ËÍ„=Ÿ‹√=Ü_úd=ÖÍÃ‡j=›ÍÍ–kf=⁄ÁÉ◊^
=Ôÿ√=É‹kƒÈ=ŸÍÿwk◊^Á=KŸ||||‹ƒ◊^=m_ÈË◊Á`Á=ÓÍsÍj^3||||ä¯^=Œ^É„˙^=—||||Í–°Ë™=⁄ÁÉ◊^=Âjàáv`=ÏÖ||||◊^=fiÉ–k◊^=≈r^áÈ=Ÿ||||ìÃ◊^=^Ö||||„
=2007ËÍflËÈ=·€=Ì3||||Ã◊ =̂º=ÓÍ‡úÁ=Ó�ÿ||||ä=62=_7_‹”ef=l€_œ=;◊^Á=Ë«ËÍ„=Ÿ‹√=Ü_||||ú =̨ÓÍ‡úË◊ =̂Ó||||Íÿvá∫ =̂fiÉ||||–k◊ =̂á||||ÈÜ_–j
=º=Î∫_ƒ◊^=fiÉ–k◊^=Óƒr^á€=ŸÍ‰||||ãj=º=Ó€É�k||||ã∫^=m^ÁÇ˙^Á=ÓÍs‰‡∫_À=K(2009 – 2007i=_‰Í◊d=Ü_||||è∫^Á)=2009ËÈ_€=≤d
=Ó‰r^Ë€=º=m_ÈÉwk◊^Á=fiÉ–kÿ◊= �_ÃíÁ=·||||‹ókj=Î„Á=I3=—wÿ∫ =̂º=_‰ìÍ�ÿj=#=2009 – 2007 ·€=Ë||||«ËÍ„=Ÿ‹√=Ü_||||úd=Ö||||ÍÃ‡j
=áÈÜ_–k◊^=Ò_‰flef=l€_œ=;◊^=⁄ÁÉ◊_f=Ó‹Ú_œ=Ôÿ√= �_óÈ`=—wÿ∫^=Ëk≠Á=KÓ–g�∫^=ÓÈÜ_é˛^=æ_–‡◊^Á=ÓÈá„Ë£^=m^áé˜∫^=·€=Ÿ”

K2009=áÈ^2À=º=ÌÜÇ_ì◊^=Ë«ËÍ„=Ÿ‹√=Ü_údd=ÖÍÃ‡j=ÔÀ=àá �-^=fiÉ–k◊^=·√=Ókœ˜∫^=ÓÍ‡úË◊^
KÅ_‡∫^=4»j=≈€=ÕÍ‘k◊^Á=á–Ã◊^=·€=É§^=m_ÍsÍj^3ä^=º=qÜ^Ë‘◊^=áú_®=·€=É§^=Ó£_ƒ€=É€= �_óÈ`=ŸìÃ◊^=^Ö„=⁄Á_‡kÈ

tÚ_k‡◊ =̂î�ÿ€
Ë«ËÍ„=Ÿ‹√=Ü_úd=ÖÍÃ‡j=º=fiÉ–k◊^=Îv^Ëfl 1 .

ــتعداد للكوارث  ــريعات ملواجهة النقص في االس ــسية والتش ــوظ وبارز في تعزيز القدرات والنظم املؤس ــراز تقدم ملح مت إح
واإلستجابة. ويتحقق حالياً تقدم كبير في حتديد مخاطر الكوارث وتقييمها ومراقبتها وفي تعزيز أنظمة اإلنذار املبكر. وبالرغم 
ــار والتعليم وبخاصة في تعميم احلد من مخاطر  ــتخدام املعرفة واالبتك ــن ذلك، فإن هناك تقدماً ضئيالً يتم إحرازه في اس م

الكوارث ضمن التخطيط االقتصادي واالجتماعي واحلضري والريفي، باإلضافة للخطط البيئية وخطط البنية األساسية.

›Í◊_œ˙^Á=Ÿ~É◊^=Ëkã€=m_ÃÍ‡ìk◊= �_ƒgj=fiÉ–k◊^ 2 .

ــو تقدماً أكبر من التقدم الذي حققته الدول  ــدول ذات الدخل املرتفع  في جميع أولويات العمل إلطار عمل هيوغ ــرزت ال أح
ــوارث مدمجة جيداً في قطاعات مختلفة،  ــط واملنخفض. وبالرغم من أن اعتبارات احلد من مخاطر الك ــل املتوس ذات الدخ
ــر الكوارث. وقد  ــتراتيجية للتعامل مع مخاط ــمولية وأطر العمل االس ــات الش ــإن العديد من الدول تفتقر إلى السياس ف
ــة، مما يحد من قدرتها  ــرية واملالي ــسية والتقنية والبش ــت بعض الدول األقل منواً عن فجوات كبيرة في القدرات املؤس أبلغ
ــط تقدماً جيداً في تطوير  ــد من الدول ذات الدخل املنخفض واملتوس ــة إطار عمل هيوغو. وبينما أحرزت العدي ــى معاجل عل
ــن مخاطر الكوارث ضمن  ــسية، فإنها تواجه حتديات في تعميم احلد م ــريعات والنظم املؤس ــات القومية والتش السياس

التنمية القطاعية واحمللية.

Óÿsã∫^=m_ÈÉwk◊^ 3 .

ــرف على اخملاطر والذي  ــت والغير منظم ملراقبة األخطار والتع ــا، ومنها املنهج الظرفي املؤق ــرزت املراجعة حتديات بعينه أب
ــا منظمات احلد من مخاطر  ــددة األخطار؛ والصعوبات التي تواجهه ــاملة للمخاطر املتع ــل إجراء التقييمات الش ال يسه
الكوارث في إشراك قطاعات التنمية؛ وغياب املساءلة و القدرة على اإللتزام بالتنفيذ. إال أنه، وفي نفس الوقت املراجعة تبرز 

االبتكارات في حوكمة احلد من مخاطر الكوارث وتوضح أن بعض هذه التحديات من املمكن التعامل معها.

qÜ^Ë‘◊^=áú_®=·€=É§^Á=Å_‡∫^=4»j 4 .

التكيف مع تغير املناخ رمبا يواجه الكثير من التحديات التي يواجهها احلد من مخاطر الكوارث، وباإلضافة إلى ذلك، فإن التنفيذ 
ما زال في مراحله األولى ونادراً ما يحدث تكامل بني سياسة التنفيذ وأطر التخطيط  مع جهود احلد من مخاطر الكوارث.

=áú_�‹ÿ◊=ÓÍä_ä˙^=m_”á-^Á=á–Ã◊^=·€=É§^ 5 .

ــية للمخاطر وتعترف بتأثيرات الكوارث  ــتراتيجيات احلد من الفقر لديها اإلمكانية ملواجهة احملركات األساس العديد من اس
كعامل مساهم في زيادة الفقر. ومع ذلك، فمكونات احلد من مخاطر الكوارث في مثل هذه االستراتيجيات غالباً ما تقتصر 
على نواحي االستعداد واالستجابة. وفي العديد من الدول، ال يتم دمج  سياسات وخطط احلد من الفقر واحلد من مخاطر 

الكوارث بشكل قوي.
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تصدر مراجعة إطار عمل هيوغو كل عامني، واملراجعة األولى بها بعض أوجه القصور التي يجب إيضاحها من 
ــبة من كل األقاليم وتصنيفات الدخول، ولكن العديد من الدول  البداية. تقدم التقارير الوطنية عينة مناس
ــن عملية املراجعة، إال أن  ــارية كجزء م ــات استش ــل غير ممثلة. في حني أنه في بعض الدول مت عمل ممارس تظ
تقارير التقدم هي تقييم ذاتي تقوم به السلطات الوطنية وفي معظم الدول، يتم إعدادها من قبل مسئول 
ــكل  االتصال اخلاص بإطار عمل هيوغو أو منظمة مسئولة عن إدارة مخاطر الكوارث. والتقارير ال تعكس بش
كامل وجهة نظر أصحاب املصالح اآلخرين، مثل القطاع اخلاص أواجملتمع املدني أو كل القطاعات احلكومية. 
ــات موضوعية من حيث التقدم في نواحٍ مختلفة،  ــاهمت بعض املنظمات الدولية مبراجع وباملثل، فبينما س

ثالثة أهداف استراتيجية
املزيد من الدمج الفعال العتبارات مخاطر الكوارث في سياسات التنمية املستدامة، والتخطيط ووضع البرامج  1 .

على كل املستويات، مع التركيز بشكل خاص على الوقاية والتخفيف واالستعداد واحلد من القابلية للتضرر.

ــى املستوى اجملتمعي، والتي ميكنها  ــسات واآلليات والقدرات على كل املستويات، وخاصة عل ــة وتعزيز املؤس تنمي 2 .

املساهمة بطريقة منظمة في القدرة على مجابهة األخطار.

الدمج املنظم ملناهج احلد من اخملاطر في تصميم وتنفيذ استعدادات الطوارىء واالستجابة وبرامج التعافي في  3 .

إعادة البناء في اجملتمعات التي تأثرت بالكوارث. 

خمس أولويات للعمل و22 مؤشراً جوهرياً

أولوية العمل رقم 1 إلطار عمل هيوغو: ضمان أن احلد من مخاطر الكوارث هو أولوية وطنية ومحلية وأن له قاعدة 
مؤسسية قوية للتنفيذ. 

مؤشر جوهري رقم 1: وجود سياسية وطنية وإطار عمل قانوني ذو مسئوليات وقدرات غير مركزية على كل املستويات. 
مؤشر جوهري رقم 2: توفير موارد مناسبة ومخصصة لتنفيذ خطط وأنشطة احلد من مخاطر الكوارث على كل املستويات اإلدراية.                                                                                                                          

مؤشر جوهري رقم 3: ضمان مشاركة اجملتمع والالمركزية من خالل تفويض السلطة واملوارد للمستوى احمللي. 
مؤشر جوهري رقم 4: تفعيل قاعدة قومية متعددة القطاعات للحد من مخاطر الكوارث.

أولوية العمل رقم 2 إلطار عمل هيوغو: حتديد مخاطر الكوارث وتقييمها ومراقبتها وحتسني اإلنذار املبكر. 
ــمل  ــات مخاطر وطنية ومحلية تعتمد على بيانات األخطار واملعلومات حول القابلية للتعرض وتش ــر جوهري رقم 1: توفير تقييم مؤش

أيضاً تقييمات للمخاطر في القطاعات األساسية. 

مؤشر جوهري رقم 2: وضع أنظمة ملراقبة وحفظ ونشر البيانات اخلاصة باألخطار الرئيسية وقابلية التعرض لها.
مؤشر جوهري رقم 3: وضع أنظمة إنذار مبكر لألخطار الرئيسية مع إمكانية الوصول للمجتمعات احمللية.

مؤشر جوهري رقم 4: تقييمات اخملاطر الوطنية واحمللية تأخذ في االعتبار اخملاطر اإلقليمية / العابرة للحدود، من منظور التعاون اإلقليمي 
بهدف احلد من اخملاطر.

أولوية العمل رقم 3 إلطار عمل هيوغو: استخدام املعرفة واالبتكار والتعليم لبناء ثقافة األمان والقدرة على اجملابهة 
على كل املستويات.

ــا على كل املستويات، ولكل أصحاب املصلحة (من خالل  ــري رقم 1: توفير املعلومات املتعلقة بالكوارث وإتاحة الوصول إليه ــر جوه مؤش
الشبكات وتطوير أنظمة املشاركة في املعلومات..إلخ).

ــية واملواد  ــات اخلاصة بالتعافي في املناهج الدراس مؤشر جوهري رقم 2: إدخال التعليم عن احلد من مخاطر الكوارث واملفاهيم واملمارس
التعليمية وبرامج التدريب ذات الصلة.

مؤشر جوهري رقم 3: تطوير ودعم مناهج البحث وأدوات تقييم اخملاطر املتعددة وحتليل العائدات والتكاليف.
ــتراتيجيات توعية للجمهور على مستوى الدولة لتحفيز ثقافة القدرة على مجابهة الكوارث مع وصول  مؤشر جوهري رقم 4: وجود اس

هذه التوعية للمجتمعات احمللية احلضرية والريفية.

أولوية العمل رقم 4 إلطار عمل هيوغو: احلد من احملركات األساسية للمخاطر. 
مؤشر جوهري رقم 1: احلد من مخاطر الكوارث هو هدف متمم للسياسات واخلطط املتعلقة بالبيئة، مبا فيها تلك اخلاصة باستخدامات 

األراضي وإدارة املوارد الطبيعية والتكيف مع تغير املناخ.

W5.1=›œÜ=≈fá€
=Ÿ‹√=Ü_úd
=Œ^É„˙^=WË«ËÍ„
=ÓÍsÍj^3ä¯^
=Ÿ‹ƒ◊^=m_ÈË◊Á`Á
=m^áé˜∫^Á
=ÓÈá„Ë£^
KfiÉ–k◊^=m_ÈËkã€Á
W=ÜÉì∫^
(UNISDR ، 2008a)=
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ــي. إال أن هذه املراجعة،  ــن مكونات لتقارير التقدم اإلقليمي والدول ــإن عرضها في هذه املراجعة لم تتضم ف
باعتبارها املمارسة العاملية الشاملة األولى لتقرير التقدم احملرز في تنفيذ إطار عمل هيوغو. فهي تقدم نظرة 

فريدة على املستوى احلالي من االلتزام باألهداف االستراتيجية إلطار عمل هيوغو  وحتقيقها.

مؤشر جوهري رقم 2: تنفيذ سياسات وخطط التنمية االجتماعية للحد من قابلية التضرر بالنسبة للسكان األكثر عرضة للمخاطر.                                                                                                          
 مؤشر جوهري رقم 3: تطبيق السياسات االقتصادية واإلنتاجية على مستوى القطاعات للحد من قابلية تضرر األنشطة االقتصادية.                                                                                                                                

مؤشر جوهري رقم 4: إدماج احلد من مخاطر الكوارث في تخطيط وإدارة املستوطنات البشرية، مبا في ذلك تطبيق كودات البناء. 
مؤشر جوهري رقم 5: إدماج تدابير احلد من مخاطر الكوارث في عمليات التعافي وإعادة التأهيل.

ــة البنية  ــة الكبرى وخاص ــروعات التنمي ــر الكوارث على مش ــم تأثيرات مخاط ــراءات الالزمة لتقيي ــع اإلج ــري رقم 6: وض ــر جوه مؤش
األساسية.

ــتجابة الفعالة على كل  ــوارث من أجل االس ــتعدادات للك ــم 5 إلطار عمل هيوغو: تعزيز االس ــة العمل رق أولوي
املستويات.

ــد من مخاطر  ــوارث من منظور احل ــة إلدارة مخاطر الك ــسية وآليات قوي ــدرات تقنية ومؤس ــات وق ــري رقم 1: وضع سياس ــر جوه مؤش
الكوارث.

مؤشر جوهري رقم 2: وضع خطط االستعداد للكوارث واخلطط االحترازية على كل املستويات اإلدارية، وإجراء التدريبات الدورية والتجارب 
الختبار وتطوير برامج االستجابة للكوارث.

مؤشر جوهري رقم 3: وضع االحتياطيات املالية واآلليات االحترازية لدعم االستجابة الفعالة والتعافي عند احلاجة.
مؤشر جوهري رقم 4: وضع اإلجراءات لتبادل املعلومات ذات الصلة خالل أحداث األخطار والكوارث وإلجراء مراجعات ما بعد احلدث.

مستويات التقدم:
املستوى رقم 1: تقدم ضئيل مع دالالت قليلة على وجود إجراءات مستقبلية في اخلطط والسياسات.

املستوى رقم 2: بعض التقدم ولكن بدون سياسات منظمة و/أو التزام مؤسسي. 

املستوى رقم 3: حتقيق التزام مؤسسي ولكن بدون إجنازات شاملة أو جوهرية.
املستوى رقم 4: حتقيق إجنازات جوهرية ولكن مع قصور ملحوظ في القدرات واملوارد.

املستوى رقم 5: إجنازات شاملة مع التزام وقدرات مستدامة على كل املستويات.

=W5.1=Ÿ‘è◊^
=º=Ó”Ü_è∫^
=fiÉ–k◊^=Óƒr^á€
º=àá-^
Ÿ‹√=Ü_úd=ÖÍÃ‡j=
=≈ÈàËj=WË«ËÍ„
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=ÓÍ∫_√=Ìá¿fl

ــار عمل هيوغو 2007 —  ــج العامة ملراجعة إط النتائ
2009 تؤكد بشدة على االجتاهات العاملية احملددة في 
« احلد من مخاطر الكوارث: املراجعة العاملية 22007». 
ــع  مخاطر الكوارث  ــث أن االلتزام في التعامل م حي
ــار عمل هيوجو  ــتراتيجية إلط وحتقيق األهداف االس
ــي فبراير 2009،  ــان بالزخم املتزايد. وف ما زاال يحظي
كانت 99 دولة تقوم بإعداد تقارير وطنية باستخدام  
آلية مراقبة إطار عمل هيوغو اإللكترونية، ومن هذه 
الدول قامت 62 دولة بتقدمي تقارير تقدم مرحلية في 

28 فبراير 2009.

ــد أن األمريكتني وأفريقيا  ومن حيث النسب، جن
ــي األقاليم التي صدرت بها أغلب الدول تقارير في  ه

5.1
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ــني %50 من الدول، وفي  ــام 2008. ففي األمريكت ع
ــيا 40%  ــا، شاركت %49 من الدول، و في آس أفريقي
من الدول وفي أوروبا 34 % من الدول و %29 من دول 
احمليط الهادي. واألعداد احملددة للدول املشاركة حسب 

اإلقليم موضحة في الشكل 5.1.

ــت دول أكثر  ــكل 5.2، شارك ــا يوضح الش وكم
ــرية  من املصنفة على أنها ذات مستويات تنمية بش
متوسطة (%64) ومنخفضة (%54) أكثر من الدول 
ــرية (40%).  ــى للتنمية البش ــات األعل ذات املستوي
ومشاركة الدول ذات املستويات املنخفضة للتنمية 
ــرية خاصة في إفريقيا هي أمر جدير باالهتمام  البش
ويشير هذا لاللتزام املتزايد في هذا اإلقليم باحلد من 

مخاطر الكوارث.

ــة املتوفرة على اإلنترنت  وطبقا للنتائج املرحلي
ــدم كبيراً  ــان التق ــكل 5.3)، ك ــي ش ــة ف (واملوضح
بخصوص  أولوية العمل رقم 1 إلطار عمل هيوغو — 
ضمان أن احلد من مخاطر الكوارث هو أولوية وطنية 
ــة للتنفيذ —  ــسية قوي ومحلية وأن له قاعدة مؤس
خاصة في تطوير السياسات والتشريعات وفي تعزيز 
األنظمة املؤسسية متعددة القطاعات ومنظومات 

احلد من مخاطر الكوارث.

ومت تسجيل تقدم بارز أيضاً في أولوية العمل رقم 
ــتعدادات للكوارث  5 إلطار عمل هيوغو — تعزيز االس
ــتجابة الفعالة على كل املستويات —  من أجل االس
ــسية من  خاصة في تنمية القدرات التقنية واملؤس
ــتعداد للكوارث، والتأكيد على االستعداد  أجل االس
ــادل  تب ــل  وتسهي ــة،  االحترازي ــط  واخلط ــوارث  للك
ــارة أخرى، حدث  ــاء الكوارث. بعب ــات قبل وأثن املعلوم
ــريعات  ــات والتش حتسن عام في القدرات والسياس
ــط  واآلليات للحد من مخاطر الوفيات خاصة  واخلط
في حالة األخطار املتعلقة بالطقس. ويتناسب هذا 
مع نتائج اجلزء 5.2 بأن مخاطر الوفيات تزداد مبعدالت 
ــل من معدالت زيادة اخلسائر االقتصادية، وهي في  أق
ــم السكان املعرض  ــة تتناقص بالنسبة حلج احلقيق

للمخاطر.

ــة العمل  ــر في أولوي ــل تقدم مستم مت تسجي
ــو — حتديد مخاطر الكوارث  ــم 2 إلطار عمل هيوغ رق
ــذار املبكر — بالرغم  ــا ومراقبتها وتعزيز اإلن وتقييمه
من اعتراف كل الدول باحلاجة ملزيد من اجلهود املركزة 
ــدول تواجه حتديات في  ــأن. فما زالت ال ــي هذا الش ف
ــر بطريقة ميكن  ــة للمخاط ــات شامل ــع تقييم جم
ــوارث،  ــن مخاطر الك ــد م ــي إعالم احل ــم ف أن تسه
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5 ŸìÃ◊^
Ë«ËÍ„=Ÿ‹√=Ü_úd=ÖÍÃ‡j=º=àá �-^=fiÉ–k◊^=Óƒr^á€

ــتعداد للكوارث وتخطيط  وتربط اإلنذار املبكر باالس
ــتجابة لها، وتستخدم املعلومات الوطنية في  االس

مساعدة التحركات احمللية. 

فمتوسط التقدم العاملي ضعيف في معظم 
ــل هيوغو —  ــل رقم 3 إلطار عم ــي أولوية العم نواح
ــم لبناء ثقافة  ــة واالبتكار والتعلي ــتخدام املعرف اس
ــى كل املستويات —  ــان والقدرة على اجملابهة عل األم
ــاليب وأدوات البحث  ــر وتطبيق أس خاصة في تطوي
ــد من مخاطر  ــر املتعددة وتضمني احل ــم اخملاط لتقيي
ــي من الكوارث  ــات التعاف الكوارث ومفاهيم وممارس
ــة وتطوير  ــواد التعليمي ــية وامل ــج الدراس في املناه
ــز ثقافة  ــة عامة لتحفي ــة وطني ــتراتيجية توعي اس
ــم تفسير هذا االجتاه  ــدرة على اجملابهة. ومن امله الق
ــرز بالنسبة  ــدى التطور احمل ــر على م ــى أنه مؤش عل
ــم وتطوير أدوات  ــود املبذولة في نواحي التعلي للجه
وطرق البحث والتوعية العامة. مبعنى أخر، يتم إحراز 
الكثير بالنسبة لكل من هذه املؤشرات، ولكن الدول 

تقر باحلاجة لعمل املزيد وللعمل بشكل أفضل.

ــي  ــدم العامل ــط التق ــم أن متوس ــن احلاس وم
ــم 4 إلطار عمل  ــف أيضاً في أولوية العمل رق ضعي
ــية للمخاطر —  ــد من احملركات األساس هيوغو — احل
ــن مخاطر الكوارث في  ــير إلى إدماج احلد م التي تش
التنمية االجتماعية واالقتصادية والبيئية واحلضرية، 
ــروعات البنية األساسية. ويتفق  وفي تخطيط مش
ــم 5.2 أن  ــي القس ــورة ف ــع االجتاهات املذك ــذا م ه
مخاطر اخلسائر االقتصادية تتزايد أسرع من مخاطر 
ــات في العديد من الدول ذات الدخل املنخفض  الوفي
ــريعة  ــط، وفي القسم 3.3 أن هناك زيادة س واملتوس
ــي الفصل  ــا فصلنا ف ــرار باملساكن. وكم ــي األض ف
ــيئة  ــادات غالباً ما تعزو للتنمية س ــع، هذه الزي الراب
ــدول  ــدو أن ال ــم. ويب ــة التنظي ــط وضعيف التخطي
ــية  ــا صعوبة في التعامل مع احملركات األساس لديه

للمخاطر مثل عدم كفاءة احلوكمة احلضرية واحمللية، 
ــرر، وتدهور  ــة القابلة للتض ــة الريفي ــبل املعيش وس
ــن مخاطر  ــؤدى للحد م ــة بطريقة ت ــم البيئي النظ
ــرار واخلسائر االقتصادية. وفي نفس الوقت، فإن  األض
ترتيبات احلوكمة للحد من مخاطر الكوارث بالعديد 
من الدول ال تسهل دمج اعتبارات اخملاطر مع التنمية. 
ــريعية  ــسية والتش ــكل عام، فالترتيبات املؤس وبش
ــط ارتباطاً ضعيفاً  ــوارث ترتب ــد من مخاطر الك للح
بقطاعات التنمية، وهو أمر يتم فحصه بتعمق أكثر 

في الفصل السادس.

ــى أن اجلهود  ــج إل ــير النتائ ــاً تش ــذا عاملي وهك
ــات  ــى دعم السياس ــت مركزة عل ــا زال ــة م الوطني
ــسية وقدرات االستعداد  ــريعات واألطر املؤس والتش
ــر واإلنذار املبكر  ــتجابة وتقييم اخملاط للكوارث واالس
ــم 1 و2 و5). وعلى  ــو  رق ــار عمل هيوغ ــات إط (أولوي
ــتخدام  ــن اجلهود الس ــذل املزيد م ــس، يجب ب العك
ــرة  املبتك ــدة  املمت ــج  والبرام ــم  والتعلي ــة  املعرف
ــة الكوارث ومواجهة احملركات  لتحفيز ثقافة مجابه
األساسية التي تشكل مخاطر الكوارث في التنمية 
ــية  االجتماعية واالقتصادية وتنمية البنية األساس
في السياقات الريفية واحلضرية (أولويات إطار عمل 

هيوغو رقم 3 و4).

ــج املسجلة  ــي للنتائ ــع اإلقليم ــح التوزي يوض
ــي األغلب دول  ــا والتي متثلها ف ــكل 5.4) أن أوروب (ش
، بها  ــط إلى عالٍ ــل عالٍ ودول ذات دخل متوس ذات دخ
ــدم أعلى من كل األقاليم األخرى في كل أولويات  تق
ــا ذات األغلبية من الدول  ــار عمل هيوغو. وأفريقي إط
ــابهاً  ــض أحرزت تقدماً مش ــة الدخل املنخف صاحب
لألقاليم النامية األخرى، فيما عدا أولوية العمل رقم 
2 و3. أما احمليط الهادي والذي تتواجد به دول ذات دخل 
مرتفع مثل أستراليا ونيوزيلندة، حدث به تقدم أعلى 
ــي أولويات العمل رقم 1 و3 و4 عن األقاليم األخرى  ف
ــي األمريكتني أكبر منه في  ــا عدا أوروبا. والتطور ف م

آسيا ماعدا في أولويات العمل رقم 2 و4.

وإذا نظرنا لتوزيع النتائج حسب مستوى الدخل 
ــا  ــع ومنه ــل املرتف ــدول ذات الدخ ــكل 5.6)، فال (ش
ــتراليا  ــدول األوروبية، والواليات املتحدة وكندا وأس ال
ــان أداؤها أفضل  ــن وجزر كامين ك ــدة والبحري ونيوزيلن
في كل أولويات العمل، في حني أن الدول ذات الدخل 
ــي في أفريقيا كان أداؤها  ــكل أساس املنخفض، بش
ــات العمل 1 و2  ــة ألولوي ــن املطلوب بالنسب ــل م أق
ــع نتائج الفصل  ــة متوافقة م ــذه النتيج و3 و5. وه
ــدول، تتحسن  ــة في ال ــا زادت التنمي ــي، فكلم الثان
ــكل  ــة لديها في احلد من اخملاطر بش ــدرات احلوكم ق
ــط كان أداؤها أفضل  عام. والدول ذات الدخل املتوس
ــي جميع أولويات  ــن الدول ذات الدخل املنخفض ف م
العمل ماعدا رقم 4، بالرغم من أن الفروق بني الدول 
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ــدم  ــي التق ــات ف ــة االجتاه ــام التالي ــش األقس تناق
ــرات االثنني  ــة للمؤش ــورة بالنسب ــات املذك والتحدي
ــو. وبينما يتم  ــل هيوغ ــات إطار عم ــرين ألولوي وعش
ايضاح التحليل بأمثلة من التقارير الوطنية املرحلية، 

ــي امللحق رقم 3. والتقارير  جند وصفاً أكثر تفصيال ف
الوطنية املؤقتة متاحة على القرص املدمج املصاحب 
للتقارير وعلى اإلنترنت3. والتقارير اإلقليمية املفصلة 
ــدم على مستوى كل دولة والتي مت  التي تعرض التق
ــد من مخاطر  ــل املنظومة العاملية للح إعدادها أج

الكوارث4 هي أيضاً متاحة على اإلنترنت5.

=Ü_|||ú˛=1 =›|||œÜ=Ÿ|||‹ƒ◊^ =Ó|||ÈË◊Á` =5.2.1

=áú_®=·€=É§^=‚`=‚_|||‹ñ=WË«ËÍ„=Ÿ|||‹√
=‚`Á=ÓÍÿßÁ=ÓÍ‡úÁ=ÓÈË◊Á`=Ë„=qÜ^Ë‘◊^

ÖÍÃ‡kÿ◊=ÓÈËœ=ÓÍãä˜€=ÌÉ√_œ=Â◊

ــريعية  ــية وتش ــور أطراً سياس ــي تط ــدول الت إن ال
ــسية للحد من مخاطر الكوارث والتي تكون  ومؤس
ــى تنمية التقدم وتتبعه من خالل مؤشرات  قادرة عل
ــها بأنها لها قدرة أعلى على إدارة  معينة ميكن قياس
ــاركة في  ــام من أجل املش ــر وحتقيق إجماع ع اخملاط
ــي كل قطاعات  ــد من اخملاطر ف ــان لتدابير احل واإلذع

اجملتمع.

يوضح الشكل 5.6 متوسط التقدم نحو حتقيق 
ــدول ذات الدخل  ــة لهذه األولوية لل املؤشرات األربع
ــط التقدم  ــض ومتوس ــط واملنخف ــع واملتوس املرتف
ــدول 5.1 يوضح التقدم  ــاً للمنطقة ، كما أن اجل تبع

والتحديات املسجلة.

ذات الدخل املنخفض واملتوسط هي أقل من الفروق 
ــع وبني الفئتني األخريني.  بني الدول ذات الدخل املرتف
ــرة أخرى يؤكد هذا على نتيجة أن الدول السريعة  وم
النمو ذات الدخل املنخفض واملنخفض إلى متوسط 
ــن اخملاطر  ــي احلد م ــني قدراتها ف ــم تستطع حتس ل
بطريقة تعوض الزيادة املتسارعة في التعرض . وكما 
ــر الوفيات مت  ــى، فقدرات احلد من مخاط أبرزنا باألعل
ــد من األضرار  ــر من قدرات احل ــا بفاعلية أكب تعزيزه

واخلسائر االقتصادية.
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املؤشر 1 : 
السياسة 

الوطنية واإلطار 
القانوني للحد 

من مخاطر 
الكوارث موجود 
مع مسئوليات 

وقدرات  غير 
مركزية 

على جميع 
املستويات 

عدم وجود سياسة وطنية عامة وشاملة وإطار  1. 

قانوني للحد من مخاطر الكوارث، و هذا ال يسهل 
اتباع نهج شمولي، خاصة في الدول املرتفعة الدخل. 

القصور السياسي في إقرار التشريعات ووضع ما  2. 

يلزم من اآلليات التقنية والقانونية والترتيبات اإلدارية 
الالزمة لتنفيذه. 

نقص القدرات املالية والبشرية والتقنية املالئمة  3. 

ملعاجلة احلد من مخاطر الكوارث هو يوصف بأنه 
السبب الرئيسي لضعف اإلجنازات في هذا اجملال، 

خاصة في الدول ذات الدخل املنخفض. 
عدم وجود صالت واضحة بني السياسات الوطنية  4. 

املتعلقة باحلد من مخاطر الكوارث والسياسات 
القطاعية (مثل استخدام األراضي، والبناء، والتنمية 

االجتماعية واالقتصادية والبيئة)، مما يؤدي إلى 
االرتباك بشأن التحكم واملسئوليات اخلاصة بالتنفيذ، 

والثغرات، والتداخالت.

تقوم جزر كاميان بصياغة إطار استراتيجي جديد إلدارة  1. 

مخاطر الكوارث، يدعمه كيان جديد، إدارة مخاطر 
جزر كاميان. 

أسست البحرين جلنة وطنية إلدارة الكوارث لكنها  2. 

تدرك أيضا احلاجة إلى وجود سياسة وطنية. 
أضافت االكوادور إدارة مخاطر الكوارث لدستورها  3. 

اجلديد، ومثل كولومبيا، في خطتها للتنمية 
الوطنية. 

األنظمة الالمركزية  للحوكمة للحد من مخاطر  4. 

الكوارث في بلدان آسيوية (الفلبني، وسريالنكا، وإيران، 
و غيرها) توفر فرص املشاركة على مستوى احلوكمة 

احمللية و على مستوى اجملتمع احمللي.

املؤشر 2 :
توفير موارد 

مناسبة 
ومخصصة 

لتنفيذ خطط  
وأنشطة احلد 

من اخملاطر على 
كل املستويات 

اإلدراية

لم يتم وضع  سياسة منهجية أو التزام مؤسسي  1. 

لتوفير موارد مخصصة أو  مناسبة للحد من مخاطر 
الكوارث. 

األولويات الوطنية املتعارضة، وعدم وجود تشريعات  2. 

جتعل احلصص املالية ملزمة قانونياً، وعدم توفر اإلرادة 
السياسية في حالة عدم وضوح فوائد احلد من 

مخاطر الكوارث على املدى القصير. 
ما زال احلد من أخطار الكوارث يعتمد بشكل كبير  3. 

على موارد من التعاون الثنائي واملتعدد األطراف. 
ونتيجة لذلك، فكثيراً ما ينفذ باستخدام مشروعات 

أو برامج قصيرة األجل، وقائمة بذاتها ، األمر الذي 
عادة ال يسهل إلعطائها صيغة املؤسسية أو 

االستدامة.

تكلف خطة العمل الوطنية في فانواتو وزارة املالية  1. 

واإلدارة االقتصادية مبهمة تخصيص ميزانيات وزارية 
للحد من مخاطر الكوارث خملتلف الوزارات واإلدارات. 
عدد قليل  فقط من  الدول، مثل كولومبيا وإيران،  2. 

سجلت قيامها بإدراج احلد من مخاطر الكوارث في 
ميزانياتها الوطنية.

املؤشر 3
ضمان مشاركة 

اجملتمع احمللي 
والالمركزية من 

خالل تفويض 
السلطة واملوارد 
للمستوى احمللي

ذكرت بلدان من آسيا وأفريقيا وأمريكا الالتينية  1. 

عدداً كبيراً من املبادرات اجملتمعية للحد من اخملاطر. 
إال أن التغطية والنوعية غالباً ما تكون متفاوتة 

واملشروعات التي لم يتم ربطها بنظام أوسع للحد 
من اخملاطر تتكامل فيه املستويات احمللية واإلقليمية 

والوطنية. 
تشير التقارير إلى تزايد تكريس اجلهود واملوارد من أجل  2. 

تعزيز القدرات على مستوى احلكومة احمللية واجملتمع 
احمللي. 

مت حتديد وجود عمليات  وطنية المركزية كعامل  3. 

رئيسي من عوامل النجاح في تعزيز واستدامة قدرات 
احلد من مخاطر الكوارث على الصعيدين احمللي 

واجملتمعي. 
التنسيق الفعال للمنظمات غير احلكومية املهتمة  4. 

بالعمل على مستوى اجملتمع احمللي ال يزال يشكل 
حتدياً للحكومات الوطنية واحمللية، وبخاصة في الدول 

ذات املوارد احملدودة لتعزيز قدرات اجملتمعات احمللية. 
تفتقر احلكومات احمللية، خاصة في املناطق الريفية  5. 

واملعزولة، إلى املوارد البشرية والتقنية واملالية 
والقدرات املؤسسية للتعامل مع مخاطر الكوارث.

في أوروبا والعديد من الدول ذات الدخل املرتفع، فإن  1. 

اجملالس البلدية واحلكومات احمللية غالباً ما يكون 
لديها مسئوليات إلزامية للحد من مخاطر الكوارث، 

وكذلك يكون لديها  ما يلزم من القدرات واملوارد. 
البلديات احلضرية الكبيرة والغنية نسبياً مثل بوغوتا  2. 

وميدلني (كولومبيا)، والباز (بوليفيا)، بها نظم فعالة 
للحد من مخاطر الكوارث باملدن وتعمل حالياً بشكل 

فعال مثل النظم الوطنية بل وفي بعض احلاالت 
تكون لديها موارد أفضل. 

في آسيا، تقوم بنجالديش، واندونيسيا، وجمهورية  3. 

الوس الشعبية الدميقراطية ونيبال والفلبني 
بتسليط الضوء على ميزانيات احلد من اخملاطر، ولكن 

ألن هذه غالباً ما تكون مركزية و/أو أنها تعطي 
أولوية للنفقات املتصلة باالستجابة واالستعداد، 

فقد يكون هذا عقبة أمام تعزيز القدرات احمللية للحد 
من مخاطر الكوارث.

=W5.1=⁄ÁÉ£^
=fiÉ–k◊^Á=m_ÈÉwk◊^
=ÓÈË◊Á˙=Ÿsã∫^
=Ü_ú˛=1=›œÜ=Ÿ‹ƒ◊^
=‚_‹ñ=WË«ËÍ„=Ÿ‹√
=áú_®=·€=É§^=‚`
=ÓÈË◊Á`=Ë„=qÜ^Ë‘◊^
=‚`Á=ÓÍÿßÁ=ÓÍ‡úÁ
=ÓÍãä˜€=ÌÉ√_œ=Â◊
ÖÍÃ‡kÿ◊=ÓÈËœ

WFDP9018UN-1.6_F-Ch_5_FINAL.indd   123 07/05/2009   11:48:59



124

2009=fi_ƒ◊=qÜ^Ë‘◊^=áú_®=·€=É§^=‚aèf=Î∫_ƒ◊^=›ÍÍ–k◊^=áÈá–j
4»k€=Å_‡€=º=á–Ã◊^Á=áú_�∫^

m^áé˜∫^Óÿsã∫^=m_ÈÉwk◊^Óÿo€`Á=m_„_†^=WŸsã∫^=fiÉ–k◊^

املؤشر 4 :
تفعيل قاعدة 

وطنية متعددة 
القطاعات 

للحد من 
مخاطر الكوارث

توجد حتديات في خلق نظام مؤسسي متكامل ومتعدد  1. 

القطاعات للحد من مخاطر الكوارث والذي ميكن أن 
يحقق املزيد من التضافر والترابط بني  املناهج القائمة 

على مستوى القطاعات. 
هناك صعوبات في حتقيق التزام قطاعات التنمية  2. 

واحلكومات احمللية باحلد من مخاطر الكوارث، فضالً 
عن غيرها من اجلهات املعنية مثل القطاع اخلاص أو 

اجملتمع املدني، نظراً لالفتقار إلى السلطة السياسية، 
والقدرات الفنية الالزمة.

أنشأت دول مثل مصر6 .1 جلان وطنية، بينما تبنت بلدان 
أخرى مثل كولومبيا وكوستاريكا وبنما والواليات 
املتحدة األمريكية إنشاء آليات منظومة وطنية. 

تصدت دول وسط افريقيا الدارة مخاطر الكوارث من  2. 

خالل استراتيجية مشتركة تضطلع بها اجملموعة 
االقتصادية لدول وسط افريقيا7، والتي تبنت سياسة 

للبيئة واملوارد الطبيعية وخطة عمل دون-إقليمية 
في أكتوبر 2007. وتهدف هذه االستراتيجية إلى 

بناء قدرات سلطات وطنية ودون-إقليمية، ومراجعة 
وتطبيق األطر القانونية، واستراتيجيات احلد من 
مخاطر الكوارث في اجملموعة االقتصادية  لدول 

وسط افريقيا والدول األعضاء، وإلى صياغة وتنفيذ 
استراتيجيات وطنية للحد من مخاطر الكوارث. 

ويشمل ذلك إنشاء وتعزيز القواعد الوطنية، و اللجان 
بني الوزارية  املشتركة و جلنة بني حكومية، ملنطقة  

اجملموعة االقتصادية  لدول وسط افريقيا. 
أجرى مكتب الرقابة الوطنية في كولومبيا مراجعة  3. 

لتنفيذ احلد من مخاطر الكوارث من جانب احلكومة، مما 
يدل على التزام الدولة ككل لضمان التنفيذ من جميع 

القطاعات واحلكومات احمللية.

=Ÿ‹√=Ü_ú =̨2=›œÜ=Ÿ|||‹ƒ◊ =̂Ó|||ÈË◊Á =̀5.2.2

=_‰‹ÍÍ–jÁ=qÜ^Ë‘◊=̂áú_®=ÉÈÉ°=WË«ËÍ„
=á‘g∫ =̂Ü^Öfl˛ =̂±ã°Á=_‰kgœ^á€Á

إن نقطة البداية للحد من مخاطر الكوارث وللترويج 
لثقافة مجابهة الكوارث تكمن في معرفة األخطار 
وعوامل القابلية للتضرر للكوارث من النواحي املادية 
ــة والبيئية والتي تواجهها  واالجتماعية واالقتصادي
ــي تتغير بها  ــة الطرق الت ــات، ومعرف ــب اجملتمع أغل

ــدى القريب  ــة للتضرر امل ــل القابلي ــار وعوام األخط
والبعيد وما يتبع ذلك من حتركات قائمة على أساس 

هذه املعرفة.

ــدم نحو حتقيق  ــط التق ــكل 5.7 متوس يوضح الش
ــدول املرتفعة  ــذه األولوية لل ــة له ــرات األربع املؤش
ــط  ــطة واملنخفضة الدخل وكذلك ومتوس واملتوس
ــدول 5.2 يوضح  ــا أن اجل ــاً لإلقليم، كم ــدم تبع التق

لتقدم والتحديات املسجلة.
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املؤشر 1 :
توفير تقييمات 

للمخاطر 
الوطنية واحمللية 

تعتمد على 
بيانات األخطار 

واملعلومات 
حول القابلية 

للتعرض 
وتشمل أيضاً 

تقييمات 
للمخاطر في 

القطاعات 
األساسية

تعترف معظم التقارير بأن خطط الطوارئ الوطنية  1. 

والقطاعية ال تعتمد على تقييمات اخملاطر. وتشمل 
التحديات غياب البيانات دون- القوميه أو احمللية بشكل 

 ،ً عام ، وخاصة بالنسبة لألخطار اجلديدة أو األقل تواترا
وضعف أو عدم وجود مؤسسات متخصصة؛ والقيود 

املالية واالعتماد على الشركاء اخلارجيني والذين ال 
تستجيبون في بعض األحيان لألولويات الوطنية. 

في حني مت إحراز تقدم في التقييمات اخلاصة بخطر  2. 

منفرد، أو قطاع معني  أو أقليم محدد، فإن التقدم 
في حتقيق تقييم قومي شامل للمخاطر املتعددة أقل 

بكثير. 
اخلبرات في مجال وضع وتطبيق مثل هذه التقييمات  3. 

في التنمية أوالتخطيط اإلقليمي، أو في تصميم 
كودات البناء، ال تزال نادرة. 

تنقسم املسئوليات اخلاصة برصد األخطار وتقييمها  4. 

بني العديد من املؤسسات في معظم الدول. وتقييم 
اخملاطر املتعددة ليس له مؤسسة محددة. 

عدم وجود مصادر موحدة للبيانات واملناهج يعد حتدياً  5. 

كما أبلغت اندونيسيا مثالً، مما يجعل من الصعب 
تطبيق النتائج بصورة منظمة في جميع القطاعات.

أورد تقرير أستراليا ونيوزيلندا منهجاً شامالً ومتكامالً  1. 

لتقييم اخملاطر املتعددة األخطار. ومن األمثلة األخرى 
حكومة والية جوجارات في الهند وجزر كاميان. 

تهدف سويسرا إلى تغطية البلد بأكمله بخرائط  2. 

للمخاطر وتقييمات بحلول عام 2011، تشمل كالً من 
األخطار اجليولوجية والهيدرولوجية، كما تهدف إلى 
تطبيقها في تخطيط استخدام األراضي و قوانني 

البناء عن طريق البلديات. 
في بنجالديش، مت إحراز تقدم كبير في القطاع الزراعي،  3. 

في حني مت حتديد املستشفيات واملدارس واملياه والصرف 
الصحي كأولويات ملحة. 

تفيد التقارير التقدم احملرز في تقييم اخملاطر على  4. 

مستوى اجملتمعات احمللية، على سبيل املثال في الفلبني 
من خالل مشروع رصد األخطار والتقييم من أجل إدارة 

مخاطر الكوارث الفعالة املعتمدة على اجملتمع احمللي، 
 .(READY) 8مشروع

يساهم بنك التنمية األمريكي (IADB)9 .5 في تطوير 
مؤشرات إلدارة مخاطر الكوارث في 12 بلداً في 

األمريكتني. وهناك مبادرة أخرى جارية وهي التقييم 
  10 (CAPRA)االحتمالي للمخاطر في أمريكا الوسطى
وهو تقييم شامل خملاطر الكوارث في أمريكا الوسطى. 

في افريقيا، بوركينا فاسو والرأس األخضر وساحل  6. 

العاج و غامبيا وغانا ومدغشقر ومالوي وموريشيوس 
وموزمبيق وسيشل وجنوب افريقيا وتنزانيا، جميع 
التقارير لتقييم مخاطر الكوارث عاجلت قطاعات 

محددة ومخاطر معينة.

املؤشر 2 :
وضع أنظمة 

ملراقبة وحفظ 
ونشر البيانات 

اخلاصة 
باألخطار 
الرئيسية 

وعوامل قابلية 
التعرض

عند مراقبة األخطار، حتدث صعوبات في التنسيق  1. 

وتبادل املعلومات واعتماد معايير مشتركة للبيانات 
واملناهج وكما تتوزع هذه األنشطة بني كثير من 

املؤسسات املتخصصة.
نقص املوارد الالزمة القتناء وصيانة املعدات ونقص عام  2. 

في القدرات البشرية الفنية وردت بأنها تشكل عائقاً. 
املسئوليات احلكومية ملراقبة اخملاطر كثيراً ما تقع على  3. 

عاتق مجموعة كبيرة من الهيئات العلمية والتقنية 
املسئولة عن األرصاد اجلوية، واجليولوجيا، وعلم الزالزل 

واحمليطات إلخ.

مت إقرار مراقبة األخطار كنشاط رئيسي يقوم عليه كل  1. 

من تقييم اخملاطر واإلنذار املبكر. 
إنشاء شبكة مراقبة الزالزل في طاجيكستان11 .7 يعد 

دليالً على التقدم احملرز في العديد من الدول في حتسني 
مراقبة األخطار. 

قام  مركز اخلدمة الوطنية لدراسات األقاليم، في  8. 

السلفادور12 بإنشاء قاعدة منظومة مؤسسية واحدة 
تضم جميع املنظمات العلمية املتخصصة حتت إطار 
واحد، وجتمع معلومات األخاطر لدمجها في تقييمات 

اخملاطر. وتنظر بلدان أخرى في مبادرات مماثلة.

املؤشر 3 : 
تفعيل أنظمة 

اإلنذار املبكر 
لألخطار الكبرى 

مع إمكانية 
الوصول بها 

للمجتمعات 
احمللية

هناك نقص في القدرات التقنية، واملعدات، واملوارد  1. 

البشرية واملالية. 
الصعوبات حتدث في نقل معلومات اإلنذار املبكر  2. 

للمجتمعات الفقيرة والضعيفة. واالفتقار إلى 
التنسيق بني املؤسسات املسئولة عن االستعداد 

للكوارث واملسئولة عن رصد األخطار. 
تعزيز القدرات احمللية، ومت اإلبالغ عن الربط بني نظم  3. 

مراقبة األخطار ونظم االستعداد للكوارث بأنه حتدٍ 
مشترك.

مت ضمان وجود التزام مؤسسي بتطوير نظم إنذار مبكر  1. 

من البداية إلى النهاية لألخطار الكبرى واملتكررة، في 
جميع الدول التي قدمت تقاريرها في آسيا. 

مت اإلبالغ عن حتقيق تقدم جيد في استخدام كل  2. 

من التكنولوجيا والقدرات احمللية لتطوير أنظمة 
فعالة لإلنذار املبكر  لألخطاراملتكررة، مثل األعاصير 

والفيضانات،  في جمهورية الوس الشعبية 
الدميقراطية وسريالنكا وبنجالديش. 

أبلغت إيطاليا في تقريرها أن اإلنذار املبكر قد حتسن  3. 

منذ تفعيل نظام اإلنذار الوطني. يقوم مركز وظيفي 
مركزي ومراكز وظيفية إقليمية بجمع املعلومات، 
ونشرها يومياً بني صناع القرار في النظام الوطني 

للدفاع املدني.
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املؤشر 4 : 
تقييمات 

اخملاطر الوطنية 
واحمللية تأخذ في 

االعتبار اخملاطر 
اإلقليمية 
/ العابرة 

للحدود، من 
منظور التعاون 

اإلقليمي بهدف 
احلد من اخملاطر

املبادرات عبر احلدود تعتمد بشكل أساسي على  1. 

مساهمات الدول األعضاء، مما يعني أن التوقيع على 
اتفاقات تعاون ال ينعكس بالضرورة على التنفيذ، أو أن 
يتم دمجها في التخطيط للحد من مخاطر الكوارث 

على املستوى الوطني. 
هناك غياب لقواعد البيانات املشتركة واآلليات ملراقبة  2. 

وتقييم اخملاطر العابرة للحدود، كما تبلغ الدول عن عدم 
رغبتها في تقاسم املعلومات احلساسة مع دول اجلوار 

حول بعض األخطار على وجه اخلصوص.

تعد أملانيا عضو نشط في عدة جلان عبر احلدود الدولية  1. 

حلماية أنهار الراين والدانوب، واإللب وأودرا، التي يتم 
إجراء عمليات تقييم خملاطر الفيضانات لها جميعاً. 

في سبتمبر 2007 .2 اتخذ ممثلو حكومات ألبانيا، 
وبلغاريا، وكرواتيا، واجلمهوريات اليوغوسالفية السابقة 

مقدونيا واجلبل األسود ومولدوفا ورومانيا وسلوفينيا 
وتركيا، خطوة هامة إلى األمام في اجلهود الرامية إلى 

حتسني وضع املنطقة من حيث االستعداد والوقاية 
واالستجابة والتنسيق في حاالت الكوارث، من خالل 
التوقيع على مذكرة تفاهم بشأن اإلطار املؤسسي 
ملبادرة االستعداد والوقاية من الكوارث لدول جنوب 

شرق أوروبا13. 
وقعت أرمينيا اتفاقاً حكومياً بشأن احلد من مخاطر  3. 

الزالزل مع اجلمهورية اإلسالمية اإليرانية وجمهورية 
طاجيكستان؛ و مت جتديد املشروع الدولي األرمني - 

الروسي للتنبؤ بأخطار الزالزل في القوقاز بني أرمينيا 
واالحتاد الفيدرالي الروسي. 

ذكرت أجنوال وبوركينا فاسو وساحل العاج وغانا  4. 

وموريشيوس وتوجو إحراز تقدم كبير في التعاون مع 
الدول اجملاورة للحد من اخملاطر العابرة للحدود، مبا فيها 

الفيضانات في مستجمعات األمطار املشتركة، ونظم 
اإلنذار املبكر للتسونامي، واجتياحات اجلراد، واخملاطر 

املتعلقة بالصحة. 
التعاون في إدارة اخملاطر العابرة للحدود كثيراً ما يصبح  5. 

مؤسسياً من خالل اجملالس االقتصادية اإلقليمية، مثل 
 ، (ECOWAS)14االحتاد االقتصادي لبلدان غرب إفريقيا

مجتمع تنمية أفريقيا اجلنوبية (SADC) واالحتاد 
االفريقي، وكذلك من خالل خدمات األرصاد اجلوية 

اإلقليمية مثل اللجنة اإلقليمية الدائمة ملكافحة 
اجلفاف في البالد األفريقية جنوب الصحراء الكبرى. 

ومع ذلك، فمن املالحظ أن وجود دور قيادي أبرز للمجالس 
االقتصادية اإلقليمية من شأنه أن يعمل على تعزيز 

وتنظيم التعاون وتبادل املعلومات بني الدول األعضاء. 
كان التقدم ممكناً في األمريكتني بسبب العدد الكبير  6. 

من املبادرات دون- اإلقليمية واإلقليمية التي تهدف 
إلى حتسني التنسيق وتبادل املعلومات والتعاون. وهي 

تشمل الوكالة الكاريبية لالستجابة الطارئة في 
حاالت الكوارث (CDERA) ، ورابطة الدول الكاريبية 

(ACS)، وجلنة منطقة االنديز للوقاية من الكوارث 
وتقدمي املساعدة (CAPRADE)، ومشروع دعم الوقاية 
 ،(PREDECAN) من الكوارث في دول منطقة األنديز

والبرنامج اإلقليمي لالحتاد األوروبي — البرنامج 
اإلقليمي للحد من قابلية التدهور والتدهور البيئي. 
حترز األطر اإلقليمية إلدارة مخاطر الكوارث في آسيا  7. 

وللتعامل مع إحتماالت األخطار العابرة للحدود فى 
جميع أقاليم آسيا تقدماً من خالل اتفاقات التعاون 

في إطار رابطة دول جنوب شرق آسيا (ASEAN) واحتاد 
.(SAARC) جنوب آسيا للتعاون اإلقليمي
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ــة اإلنذار املبكر  ــر عاملي حول حالة أنظم ــداد تقري مت إع
بناء على اســتطالع مفصل للقدرات الوطنية في مجال 
التوقعات اجلوية والهيدرولوجية واملناخية وخدمات اإلنذار 
 ،(WMO) التي تقوم بها املنظمة العاملية لألرصاد اجلوية
واستطالع قامت به منظومة  ترويج اإلنذار املبكر التابعة 
ISDR-) ــوارث ــتراتيجية الدولية للحد من الك لالس
PPEW)، وجامعة األمم املتحدة ـ معهد البيئة واألمن 
ــع إســهامات  من الهيئات  البشري (UNU-EHS)، م

الدولية التي تدعم تطوير أنظمة اإلنذار املبكر.

ــامالً لقدرات أصحاب املصلحة  ويقدم التقرير حتليالً ش
ــز على احلوكمة والتنســيق بني  ــني مع التركي القومي
املنظمات، وقدرات التنبؤ، والكشف عن ومراقبة األخطار، 
ــة والوطنية على نشــر  ــة واإلقليمي ــدرات الدولي والق
املعلومات واالتصاالت، وقدرات ربط اإلنذار بآليات االستعداد 
ــتجابة على املستوى القومي واجملتمعي.  للطوارىء واالس
ويتناول التقرير أيضاً مســتوى التعاون الدولي واإلقليمي 

في لدعم تعزيز أنظمة اإلنذار املبكر الوطنية.

ــض التقدم في  ــى أنه بينما جند بع ويشــير التقرير إل
ــت هناك حاجة ملزيد  ــم أنظمة اإلنذار املبكر، فمازال دع
ــزام في مجال تطوير هذه القدرات. واملوضوعات  من االلت

األساسية املشار إليها في التقرير تتضمن:
ــتعداد  لالس ــة  احلالي ــة  واحمللي ــة  الوطني ــط  اخلط 1 .

ــادة التقييم، بناء  ــتجابة حتتاج إلع للطوارىء واالس
ــرر، ويجب أن  ــح األخطار والقابلية للتض على مس
ــريعات قابلة ملزمة.  ــوم بدعم هذه اخلطط تش تق
ــط القيادة  ــوح خل ــير بوض ــط ألن تش ــاج اخلط وحتت
ــتركة  ــات للهيئات اخملتلفة املش واألدوار واملسئولي
ــذار املبكر. ويجب  ــات اخملتلفة لنظم اإلن في املكون
ــاً تنسيقها وتوحيدها على املستويات اخملتلفة  أيض
ــة لضمان أن املوارد  اجملتمعية واملقاطعية والوطني
ــا للمجتمعات  ــغيلية يتم توجيهه ــة والتش املالي
ــوارث وعمليات  ــتعداد للك ــني االس ــن أجل حتس م

االستجابة عند وقوع الكوارث الفعلية.

ــية  ــز البنية األساس ــن تعزي ــة ملزيد م ــاك حاج هن 2 .

ــارات األفراد  ــؤ وكذلك مه ــة باملراقبة والتنب اخلاص
ــال، اخلدمات  ــبيل املث في الهيئات الفنية (على س
ــا  واجليولوجي ــا  والهيدرولوجي ــاد  لألرص ــة  الوطني
ــع األخطار.  ــة عن مراقبة وتوق واحمليطات) املسئول
ــاون املتزايد والتنسيق  ــذا يحتاج ليتكامل بالتع وه
ــاركة املعلومات بني الهيئات الفنية وأطراف  ومش

إدارة مخاطر الكوارث.

ــتفادة من  ــة الوطنية االس ــن للهيئات التقني ميك 3 .

ــات وأحدث اآلليات  ــاون اإلقليمي على املعلوم التع
ــة وتوقع األخطار. واتضح  والتقنيات احلديثة ملراقب
ــات التعاون  ــن آلي ــالل عدد م ــاون من خ ــذا التع ه
ــذار التسونامى  ــل نظام إن ــة القائمة مث اإلقليمي
ــق اللجنة  ــدى (بتنسي ــادى والهن ــط اله ــي احملي ف

ــة  التابع ــات  احمليط ــوم  لعل ــة  احلكومي ــة  الدولي
ــو(UNESCO-IOC) والبرنامج العاملي  لليونسك
ــة العاملية  ــتوائية التابع للمنظم ــر االس لألعاصي
ــر  ــؤات لألعاصي ــر تنب ــذي يوف ــة وال ــاد اجلوي لألرص
ــتة  ــرات من خالل س ــتوائية و العواصف ونش االس
ــدول املعرضة  ــكل ال ــة ل ــة مختص ــز إقليمي مراك
ــاون املتزايد بني  ــة لذلك، فالتع ــر. باإلضاف للمخاط
ــر واإلجراءات  ــع املعايي ــروري لوض ــدول اجملاورة ض ال

وبروتوكوالت اإلنذار حول املوضوعات عابرة احلدود.

ــات موحدة عن  ــد بيان ــاء قواع ــاك حاجة إلنش هن 4 .

ــدرات التقنية  ــا واحتياجات الق ــار وتأثيراته األخط
ــتخدام  ــالزم تكوينها على املستوى القومي الس ال
ــتجابة  ــل دعم االس ــن أج ــر م ــح اخملاط أدوات مس
ــتعداد ودمج معلومات  ــوارىء وتخطيط االس للط

اخملاطر في رسائل اإلنذار.

ــر املعلومات  في أغلب الدول، يلزم تعزيز قنوات نش 5 .

التي تربط أنظمة اإلنذار املبكر الوطنية باجملتمعات 
ــي االعتبار املعايير  ــة بصورة قوية، مع األخذ ف احمللي
ــوارد  ــة وامل ــات احمللي ــات اجملتمع ــة ومتطلب الثقافي
ــل التأكد  ــات للرد من أج ــب إقامة آلي ــة. يج املتاح
ــبة  ــد وصلت للسلطات املناس ــن أن اإلنذارات ق م
ــر. باإلضافة  ــة املعرضة للمخاط ــات احمللي واجملتمع
ــب املوجهة  ــج التدري ــة لبرام ــاك حاج ــك فهن لذل
للسلطات والعاملني في مجال الطوارىء وللعامة 
ملساعدتهم في فهم مصدر وفحوى رساالت اإلنذار 
ــي يتم اتخاذها  ــذه املعلومات باألفعال الت وربط ه
ــبيل املثال، حتديد  بناء على مستوى اخملاطر (على س

مستويات التأهب للمخاطر).

ــوارىء  للط ــتعداد  االس ــط  خط ــر  تطوي ــب  يج 6 .

ــتخدام مسح األخطار والقابلية  واالستجابة باس
ــن برامج  ــد م ــة ملزي ــاك حاج ــا أن هن ــرر. كم للتض
ــة العامة على املستوى اجملتمعي،  التدريب والتوعي
ــكل  خاصة عندما ال يعانى اجملتمع من األخطار بش

متكرر.

ــغيل  يلزم تطوير مفهوم العمليات وإجراءات التش 7 .

ــذار املبكر لألخطار  ــية من أجل أنظمة اإلن القياس
ــة، مما يجعل من املمكن عمل تنسيق وتعاون  اخملتلف
ــى املستويات  ــددة لألنظمة عل ــني املكونات املتع ب

الوطنية واحمللية.

ــذار املبكر مع  ــل برامج أنظمة اإلن ــب أن تتكام يج 8 .

ــى ومحلي فعال  ــي ووطن ــغيلي إقليم تقييم تش
ــات الرد لتطوير األنظمة  ومتعدد الهيئات ومع آلي

مبرور الوقت.

ــط  ــق والتخطي ــاون والتناس ــؤدى التع ــن أن ي ميك 9 .

ــج أكثر  ــات الدولية ملنه ــني الهيئ ــتراتيجي ب االس
ــة من أجل تطوير برامج أنظمة اإلنذار املبكر  فعالي

الوطنية.
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املؤشر 1: 
توفير املعلومات 

املتعلقة 
بالكوارث 

وإتاحة الوصول 
إليها على كل 

املستويات، 
ولكل أصحاب 
املصلحة (من 

خالل الشبكات 
وتطوير أنظمة 

املشاركة في 
املعلومات..إلخ).

وتشمل التحديات احلاجة جلعل املعلومات مناسبة  1. 

ومحددة لبيئة اخملاطر والثقافة. 
وردت تقارير عن صعوبات في ضمان حتديث قواعد  2. 

البيانات واحملافظة عليها. 
هناك حاجة لالنتقال من االستعداد  واالستجابة  3. 

للكوارث إلى التركيز على املوضوعات اجلديدة التي 
تظهر مثل التكيف مع تغير املناخ، والتدهور البيئي 

والتحضر. 
عدد قليل من الدول ميكن أن تضمن لألسر سهولة  4. 

احلصول على معلومات دقيقة عن اخملاطر التي 
يواجهونها. وعدم إحراز تقدم في وضع تقييم شامل 

للمخاطر، وأنظمة اإلنذار املبكر تقلل من قيمة نظم 
املعلومات.

تنشر غانا ”منشورات“ لتوزيعها على جميع أصحاب  1. 

املصلحة بعرض البالد والتي تبني مكان وقوع الكوارث، 
ومدى تأثيرها، و مبادرات التعافي التي أتخذتها. 

األدوات املعتمدة على شبكة اإلنترنت وقواعد البيانات،  2. 

مبا فيها قواعد بيانات الكوارث16 ونتائج تقييمات 
األخطار واخملاطر، أصبحت اآلن بشكل متزايد في 

متناول أصحاب املصلحة على الصعيدين الوطني 
واحمللي.  الوكالة السويدية إلدارة الطوارئ17، على سبيل 

املثال، وضعت ، نظام معلومات وطني معتمد على 
شبكة اإلنترنت يدعى WIS. مت انشاء هذا النظام 

لتسهيل تبادل املعلومات بني اجلهات الفاعلة في نظام 
إدارة الطوارئ الوطنية قبل وأثناء وبعد حاالت الطوارئ. 

شبكات املعلومات اإلقليمية في أنحاء آسيا تنشط  3. 

في إنتاج املعلومات املتعلقة ب •التعلم من الكوارث” 
واالستعداد للكوارث و يتم نشر املواد على نطاق واسع 
في جميع أنحاء البالد التي شهدت  في اآلونة األخيرة 
زالزل، أو فيضانات، أو أعاصير أو تسونامي.  ومن ضمن 

األدوات األخرى التي استخدمت لنشر املعلومات 
معارض املعرفة واحلمالت الدولية.

=Ÿ‹√=Ü_ú˛=3=›œÜ=Ÿ‹ƒ◊^=Ó|||ÈË◊Á`=5.2.3

=Ü_‘kf¯^Á=Ó|||Àáƒ∫^=fi^É�k|||ä^=WË«ËÍ„
=ÌÜÉ–◊^Á=‚_€˙^=Ó|||À_–n=Ò_‡g◊=›Íÿƒk◊^Á

m_ÈËkã∫^=Ÿ”=Ôÿ√=Ó‰f_.^=Ôÿ√
ــن احلد من الكوارث بدرجة كبير إذا مت توعية  ميك
ــة الوقاية من  ــداً ومت حتفيزهم لتبني ثقاف الناس جي
ــر املعرفة  ــا يتطلب جمع ونش ــوارث واجملابهة، مم الك
ــل  ــار وعوام ــول األخط ــة ح ــات ذات الصل واملعلوم

التعرض والقدرات.

يوضح الشكل 5.8 متوسط التقدم نحو حتقيق 
ــدول املرتفعة  ــذه األولوية لل ــة له ــرات األربع املؤش
ــط  ــطة واملنخفضة الدخل وكذلك ومتوس واملتوس
ــدول 5.3 يوضح  ــم، كما أن اجل ــاً. لإلقلي ــدم تبع التق

لتقدم والتحديات املسجلة.
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5 ŸìÃ◊^
Ë«ËÍ„=Ÿ‹√=Ü_úd=ÖÍÃ‡j=º=àá �-^=fiÉ–k◊^=Óƒr^á€

m^áé˜∫^Óÿsã∫^=m_ÈÉwk◊^Óÿo€`Á=m_„_†^=WŸsã∫^=fiÉ–k◊^

املؤشر 2:
إدخال التعليم 

عن احلد من 
مخاطر الكوارث 

واملفاهيم 
واملمارسات 

اخلاصة 
بالتعافي 

في املناهج 
الدراسية واملواد 

التعليمية 
وبرامج التدريب 

ذات الصلة

تشمل التحديات عدم وجود القدرة لدى املعلمني  1. 

واملدربني. 
لوحظت صعوبات في توفير احتياجات املناطق احلضرية  2. 

والريفية الفقيرة. 
هناك نقص في اعتماد املناهج واألدوات وتبادل قليل  3. 

للخبرات.
ذكرت بعض البلدان غياب السياسة واإلرشادات حول  4. 

كيفية بأن تكامل إجراءات احلد من مخاكر الكوارث  
في املناهج الدراسية واملواد التعليمية والتدريب, على 
الرغم من أن هناك سياسة منظمة والتزام مؤسسي

معظم البلدان التي لم تقم حتى  اآلن بدمج احلد  5. 

من مخاطر الكوارث أوردت نقصاً في  املواد التعليمية 
وخاصة باللغات احمللية باعتباره  عقبة رئيسية.

احلملة الدولية للحد من مخاطر الكوارث  للفترة  1. 

2006-2007  بعنوان •احلد من مخاطر الكوارث يبدأ 
في املدرسة”  18 ، قامت بتعميق ورفع الوعي بأهمية  

أجندة التعليم في بعض الدول. 
مت وضع إطار عمل في أمريكا الوسطى وجمهورية  2. 

الدومينيكان حول التعليم واحلد من خطر الكوارث  
باعتباره برنامج تعليم موضوعي وإقليمي خاص 
بأمريكا الالتينية، وذلك بدعم من سكرتارية األمم 

املتحدة االستراتيجية الدولية للحد من الكوارث، و 
شبكة من اجلامعات والوكاالت اإلقليمية والدولية. 

مت حتقيق سياسة منهجية أو التزام مؤسسي في  3. 

أستراليا، وإندونيسيا، واجلمهورية اإلسالمية اإليرانية، 
وجمهورية الوس الدميوقراطية الشعبية، ونيبال 

ونيوزيلندا، والفلبني وجمهورية كوريا وسوريا. بيد أن 
هذه الدول أيضا أوردت عدم وجود سياسة وإرشادات 

بشأن كيفية إدماج احلد من أخطار الكوارث في املناهج 
الدراسية واملواد التعليمية والتدريب. 

أوردت اليمن تقارير عن صعوبات كبيرة بسبب احلواجز  4. 

اللغوية ألن الكثير من املواد لم تترجم إلى العربية. 
وتنشط اآلن في املنطقة املعرفة  النشطة والتعليم 

كمنظومة للحد من مخاطر الكوارث، والتي قد تسهم 
في زيادة القدرات في املستقبلية في هذه املنطقة. 

في أنغوال، وبوروندي، قامت اليونيسيف بالتعاون مع  5. 

وزارات التعليم بتنظيم ورش عمل، وتعزيز إدماج احلد من 
مخاطر الكوارث في التعليم. 

في مدغشقر، طورت وزارة التعليم واألمم املتحدة معاً  6. 

مواد دراسية للحد من مخاطر الكوارث وكتيبات 
تستخدم في كل املدارس في جميع أنحاء البالد. 

بدأت موزمبيق مشروعات رائدة في املدارس االبتدائية،  7. 

لتدريب املدرسني واألطفال على كيفية التعايش مع 
الكوارث. 

في بوركينا فاسو، مت تبني التعليم البيئي، على مستوى  8. 

املدارس االبتدائية ومت دمج احلد من مخاطر الكوارث 
جزئياً في التعليم العالي. معظم الدول التي لم 

تقم بعد بدمج احلد من مخاطر الكوارث في املناهج 
الدراسية تشير إلى نقص املواد التعليمية، وخاصة 

باللغات احمللية، كعقبة رئيسية.

املؤشر 3:
تطوير ودعم 

مناهج البحث 
وأدوات تقييم 

اخملاطر املتعددة 
وحتليل العائدات 

والتكاليف.

ورد في التقارير القيود املالية والتقنية والقدرات  1. 

البشرية. 
من العقبات االعتماد القوي على التمويل اخلارجي  2. 

والشركاء، مع عدم نقل املهارات والكفاءات. 
التقدم احملرز في بعض املناطق مثل األمريكتني وآسيا  3. 

اعتمد أساسا على مجموعة من املبادرات احملددة من 
خالل اجلامعات واملؤسسات البحثية، وشركات التأمني 

وبنوك التنمية، بدالً من البرامج الوطنية املترابطة. 
تتوافر األدوات، ولكن بسبب عدم وجود  إطار مؤسسي  4. 

وسياسي فعال لربط احلد من مخاطر الكوارث مع 
قطاعات التنمية فلم تقود معظم األبحاث إلى 

تعميم التطبيقات في التخطيط للتنمية و القرارات 
االستثمارية.

أوردت بنجالديش تقارير عن النجاح في تطوير طرق  1. 

وأدوات تقييم اخملاطر في اجملتمع احمللي. ومينع رفع 
املستوى عدم وجود وكالة مركزية ميكن أن تكون 

مبثابة مستودع للمعلومات التقنية واملشورة بشأن 
االستخدام املناسب لألدوات في جميع املناطق.
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2009=fi_ƒ◊=qÜ^Ë‘◊^=áú_®=·€=É§^=‚aèf=Î∫_ƒ◊^=›ÍÍ–k◊^=áÈá–j
4»k€=Å_‡€=º=á–Ã◊^Á=áú_�∫^

=Ÿ‹√=Ü_ú˛=4=›œÜ=Ÿ‹ƒ◊^=Ó|||ÈË◊Á`=5.2.4

= ==m_”á-^=·€=É§^=WË«ËÍ„
áú_�‹ÿ◊=ÓÍä_ä˙^

ــة  ــروف االجتماعي ــوارث بالظ ــر الك ــط مخاط ترتب
واالقتصادية والبيئية املتغيرة وباستخدامات األراضي 
ــداث اجليولوحية  ــار املرتبطة باألح ــرات األخط وبتأثي
والطقس واملياه وتغير املناخ وتتم معاجلتها في برامج 
وخطط التنمية القطاعية وكذلك في التعامل مع 

مواقف ما بعد الكارثة.

ــدم نحو حتقيق  ــط التق ــكل 5.9 متوس يوضح الش
ــدول املرتفعة  ــذه األولوية لل ــة له ــرات األربع املؤش
ــط  ــطة واملنخفضة الدخل وكذلك ومتوس واملتوس
ــدول 5.4 يوضح  ــم، كما أن اجل ــاً. لإلقلي ــدم تبع التق

التقدم والتحديات املسجلة.

m^áé˜∫^Óÿsã∫^=m_ÈÉwk◊^Óÿo€`Á=m_„_†^=WŸsã∫^=fiÉ–k◊^

املؤشر 4:
وجود 

استراتيجيات 
توعية للجمهور 

على مستوى 
الدولة لتحفيز 
ثقافة مجابهة 

الكوارث مع 
وصول هذه 

التوعية 
للمجتمعات 

احمللية احلضرية 
والريفية

زيادة الوعي ال تؤدي بالضرورة إلى احلد من مخاطر. على  1. 

سبيل املثال، األسر الريفية واحلضرية الفقيرة تواجه 
ًً معيشية  وبيئية شديدة تقيد قدرتها على احلد  قيودا

من اخملاطر، التي ال ميكن معاجلتها من خالل التوعية 
وحدها.

تشمل األدوات واإلرشادات في سويسرا •خطة  1. 

اخملاطر”  19  ملعرفة وتطبيق احلد من مخاطر الكوارث و 
EconoMe 20، لتبرير االستثمارات في احلد من اخملاطر. 

في نيوزيلندا، وفي عام 2006 .2 مت إطالق  برنامج تثقيفي 
مدني طويل املدى و حملة تسويق اجتماعية، ” استعد 

واعبر“، تهدف إلى شحذ مزيد من االستعداد الفردي 
واجملتمعي لإلستعداد الكوارث21. 

في أفريقيا، جميع الدول التي قدمت تقارير تقريباً ذكرت  3. 

أن لديها حمالت توعية عامة على املستويات الوطنية 
واإلقليمية واحمللية. العديد من الدول التي لديها 

حمالت توعية تستخدم وسائل اإلعالم مثل الراديو 
والصحف والتلفزيون، وأوردت موريشيوس وموزمبيق 

ومدغشقر أن لديها مستويات عالية من الوعي العام 
باخملاطر الرئيسية. 

األمثلة على تأثيرات احلمالت الدولية الفعالة تشمل  4. 

حملة املستشفيات اآلمنة، التي أطلقتها منظمة 
الصحة العاملية، واالستراتيجية الدولية للحد من 
الكوارث، والبنك الدولي، لرفع مستوى الوعي بأن 

األضرار الناجمة عن الكوارث على النظم الصحية 
ميكن أن يكون لها تأثيرات هائلة على التنمية 

االقتصادية والبشرية. في الوقت نفسه، حتى 
االستثمارات الصغيرة جلعل املرافق الصحية أكثر أمناً 
ميكن أن حتد من تأثيرات الكوارث. توفر احلملة منظومة 

لتعزيز املستشفيات واملرافق والنظم الصحية في 
سياق احلد من اخملاطر واالستعداد للطوارئ و االستجابة 

لها.

W5.9=Ÿ‘è◊^
=fiÉ–k◊^=ΩäËk€=
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5 ŸìÃ◊^
Ë«ËÍ„=Ÿ‹√=Ü_úd=ÖÍÃ‡j=º=àá �-^=fiÉ–k◊^=Óƒr^á€

m^áé˜∫^Óÿsã∫^=m_ÈÉwk◊^Óÿo€`Á=m_„_†^=WŸsã∫^=fiÉ–k◊^

املؤشر 1 : 
احلد من مخاطر 

الكوارث هو 
هدف متمم 
للسياسات 

واخلطط 
املتعلقة 

بالبيئة، مبا فيها 
تلك اخلاصة 

باستخدامات 
األراضي وإدارة 

املوارد الطبيعية 
والتكيف مع 

تغير املناخ.

هناك نقص عام في تطبيق وفرض املعايير واملبادئ  1. 

والقواعد البيئية. 
هناك القليل من التضافر بني تخطيط استخدام  2. 

األراضي، واستراتيجيات التكيف مع تغير املناخ، 
وقوانني حماية البيئة، وما مياثلها من آليات أخرى وبني 
السياسات والتشريعات اخلاصة للتعامل مع مخاطر 

الكوارث. 
املنظمات املسئولة عن احلد من الكوارث غالباً ما ال  3. 

متلك السلطة السياسية وال القدرة التقنية للتدخل 
في التنظيم والتخطيط البيئي. في حني أن احلد من 

مخاطر الكوارث والسياسات البيئية واألطر التشريعية 
قد تعترف ببعضها البعض، إال أنه ال يوجد تكامل 

حقيقي بينها من الناحية العملية.

العديد من الدول في األمريكتني وآسيا حددت البيئة  1. 

وتغير املناخ باعتبارهما أولويات وطنية ووضعت 
التشريعات والسياسات واألطر املؤسسية ذات الصلة. 
مت إقرار حماية البيئة والتكيف مع تغير املناخ كأولويات  2. 

في جميع املناطق، ومعظم الدول لديها تشريعات 
وسياسات وأطر مؤسسية ملعاجلة عدد من اهتمامات 

إدارة املوارد البيئية والطبيعية. 
قامت معظم الدول بالتوقيع على االتفاقية اإلطارية  3. 

لألمم املتحدة بشأن تغير املناخ وبروتوكول كيوتو، وتقوم 
بتطوير استراتيجيات وخطط للتصدي لتغير املناخ، 
وهي مسألة سوف تناقش  الحقاً في هذا الفصل. 

ذكرت جزر مارشال في تقريرها أن تنفيذ قوانني تقييم  4. 

التأثيرات البيئية لم يبدأ إال في عام 2005، مع التزايد 
املطرد في عدد املشروعات الكبرى استجابة للمتطلبات 

(من خمسة في عام 2005  إلى 40 في عام 2007). 
حالة اختبار لتقييم التأثيرات البيئية هي رفض مشروع 

إنشاء رصيف ميناء جاف بسبب الطبيعة الغير 
املناسبة للموقع. 

اعتمدت بلدان أخرى نهجاً إقليمياً وعابر للحدود.  5. 

على سبيل املثال، احلد من مخاطر الكوارث في شرق 
أفريقيا22 يعد مثاالً جيداً على الطريقة التي تعمل بها 
دول شرق افريقيا معاً للتعامل مع اخملاوف الناجمة عن 

عمليات تغير املناخ.

املؤشر 2 :
تنفيذ سياسات 
وخطط التنمية 

االجتماعية 
للحد من قابلية 
التضرر بالنسبة 
للسكان األكثر 
عرضة للمخاطر

في حني أن أوراق استراتيجية احلد من الفقر واآلليات  1. 

املماثلة قد تذكر احلد من مخاطر الكوارث، فهذا قد 
ال يعكس وجود تكامل حقيقي بني أطر سياسات 
احلد من الفقر ومخاطر الكوارث، أو يستخدم في 

برمجة مبادرات املمارسات. وكما هو احلال في البيئة، 
فاملنظمات املسئولة عن احلد من الكوارث قد ال يكون 
لديها السلطة السياسية، أو القدرة التقنية للتدخل 

في تصميم التنمية االجتماعية  وخطط  وبرامج 
احلد من الفقر. وجتدر اإلشارة إلى أن عدداً قليالً جداً من 

الدول أوردت اعتماداً كبيراً على العدالة االجتماعية، 
باعتبارها دافعاً للتقدم.

أورد عدد كبير من الدول وضع خطط التنمية  1. 

االجتماعية والتي من شأنها أن تقلل من قابلية تضرر 
اجملتمعات املعرضة خملاطر الكوارث. 

العديد من الدول االفريقية التي تقدم تقارير لديها  2. 

سياسات للتنمية االجتماعية، وخطط أو برامج 
ملعاجلة قابلية التضرر وتردي األحوال املعيشية من 

خالل حتسني إمدادات املياه والصرف الصحي واألمن 
الغذائي والصحة ومحو األمية. بعض الدول، مثل 

بوركينا فاسو وساحل العاج وغينيا وسوازيلند وتوجو، 
أوردت في تقاريرها تكامل االهتمامات مبخاطر الكوارث 
من خالل أوراق استراتيجيات التخفيف من حدة الفقر. 
موريشيوس وتنزانيا لديها  صناديق خاصة  للمساعدة 

في حاالت الطوارئ، في حني أن موزمبيق تعمل على 
إيجاد  أنشطة بديلة للدخل للقطاعات الضعيفة 

واالستثمار في احملاصيل املقاومة للجفاف. 
في األمريكتني، معظم الدول تفيد بأن االلتزام بتحقيق  3. 

األهداف اإلمنائية لأللفية، واحلد من الفقر والتضامن 
االجتماعي مدرجة ضمن خطط واستراتيجيات 

التنمية وكذلك في اآلليات املؤسسية. 
بلدان في آسيا أفادت بتزايد التحركات التي تستهدف  4. 

احلد من قابلية التضرر االجتماعي واالقتصادي في 
اخلطط الوطنية واحمللية.  أفادت الفلبني في تقريرها عن 

جهود اللجنة الوطنية ملكافحة الفقر، والتي وضعت 
استراتيجية للحد من الفقر للسكان في املناطق 
املعرضة للخطر والتي تتضمن تدخالت تتراوح بني 

التمويل املصغر والتأمني على  ائتمانات  األرز والغذاء 
الرخيص واملساعدات احلكومية للدفن. 
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املؤشر 2  (تابع):
تنفيذ سياسات 
وخطط التنمية 

االجتماعية 
للحد من قابلية 
التضرر بالنسبة 
للسكان األكثر 
عرضة للمخاطر

أستراليا ونيوزيلندا قررتا أن •جدول أعمال التضامن  5. 

االجتماعي” ا يجب أن يدمج بوضوح في جميع 
سياسات وخطط التنمية الوطنية و احمللية. 

بنجالديش تفيد بوجود تنوع متزايد في برامج شبكة  6. 

األمان االجتماعي، مع دور فاعل للمنظمات غير 
احلكومية. ذكرت بعض التقارير احلاجة إلجراء تقييمات 

تفصيلية للتعرف بدقة على الفوائد التي تعود على 
اجملتمعات احمللية لتحسني فهم الترابط بني التمويل 

املصغر واحلد من اخملاطر.

املؤشر 3 :
تطبيق 

السياسات 
االقتصادية 
واإلنتاجية 

على مستوى 
القطاعات 

للحد من قابلية 
تضرر األنشطة 

االقتصادية.

تكاليف مخاطر الكوارث عادة ال تؤخذ في االعتبار  1. 

في قرارات االستثمار العام. ونتيجة لذلك، يصبح أخذ 
احلد من مخاطر الكوارث في احلسبان في التنمية 
االقتصادية واالنتاجية على أساس ارجتالي بدال من 

أساس منتظم. 
املشاكل األساسية تشمل الصعاب احمليطة بتخطيط  2. 

التنمية االقتصادية ذاتها. الدول األفريقية، على سبيل 
املثال، تؤكد على عدم االستقرار السياسي، والفقر، 

وضعف احلكومة، باعتبارها من العوامل التي تشكل 
خطراً على تنفيذ خطط التنمية االقتصادية. 

ليس هناك منهجية كافية لدمج التنمية االقتصادية  3. 

وسياسات وتشريعات احلد من مخاطر الكوارث. كما 
هو احلال في قطاعات أخرى، يبدو أن منظمات احلد من 

مخاطر الكوارث في معظم الدول ال متلك السلطة 
السياسية، أو القدرة التقنية على التدخل في 

التخطيط للتنمية االقتصادية.

في جمهورية كوريا، يزود قانون دعم املؤسسات  1. 

التطوعية ألنشطة تخفيف آثار الكوارث عام 2007 
الشركات الصغيرة واملتوسطة باإلرشادات واملعايير 

للحد من مخاطر الكوارث. 
شبكة تبادل املعلومات املوثوق بها باستراليا تقدم  2. 

منتدى وفيه ميكن أن يعمل مالكو ومشغلو البنية 
التحتية األساسية معا عن طريق تبادل املعلومات حول 

القضايا االمنية. 
في بيرو، وزارة االقتصاد واملالية أدرجت احلد من مخاطر  3. 

الكوارث بالكامل في النظام الوطني لالستثمارات 
العامة 23، األمر الذي يتطلب تقييم للمخاطر لتحسني 

االستثمار العام في جميع القطاعات و في كل من 
احلكومة املركزية واحلكومات احمللية (املربع 5.3). 

وزارة التخطيط والسياسة االقتصادية في كوستاريكا  4. 

أضافت مؤخراً تقييم مخاطر الكوارث ملتطلباتها 
لتقييم االحتياجات من أجل املوافقة على مشروعات 

االستثمار العامة.

املؤشر 4 :
إدماج احلد 

من مخاطر 
الكوارث في 

تخطيط وإدارة 
املستوطنات 

البشرية، مبا في 
ذلك تطبيق 
كودات البناء

يسود ضعف التنفيذ وفرض اآلليات املشتركة في  1. 

جميع الدول التي يكون معظم التحضر بها غير 
رسمي. عدم تغطية هذه املسألة في التقارير تشير إلى 

أن هناك حالياً نشاطاً أقل في إدخال املباني املقاومة 
لألخطار في املساكن العشوائية املدنية والريفية 

املعرضة للمخاطر (على سبيل املثال، من خالل تدريب 
البنائني و إدخال التكنولوجيات املالئمة) مما كان عليه 

في السبعينيات و الثمانينيات، مع بعض االستثناءات 
البارزة مثل باكستان.

أوردت السنغال والرأس األخضر في تقريرها إدراج احلد  1. 

من مخاطر الكوارث ضمن كودات البناء. 
أنغوال و الكونغو وموزمبيق وتوغو أوردت أن اعتبارات  2. 

اخملاطر قد وضعت في احلسبان عند تخطيط استخدام 
األراضي و قرارات حتديد املواقع االستيطانية. 

اجلزائر تشارك في اجلهود الرامية إلى حتسني كودات  3. 

البناء و قوانني التخطيط للحد من اخملاطر املستقبلية.
قام عدد كبير من املدن، مبا فيها اسطنبول وطهران  4. 

ومومباي ومانيال وكيتو وكامتاندو وعمان والعقبة 
وكرمان وبوغوتا والباز وليما و كراكاس بوضع فهم 

شامل لتعرضها لألخطار، و تقوم حالياً باتخاذ خطوات 
لتحسني قدراتها على االستجابة واحلد من مخاطر 
الكوارث. البعض قد فعل ذلك مببادرة ذاتية والبعض 

اآلخر بدعم من احلكومات الوطنية واملنظمات الدولية، 
مثل البنك الدولي وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي، أو 
املنظمات غير احلكومية مثل مبادرة الزالزل واملدن 

الضخمة، وجغرافية األخطار الدولية. 
كما يجري إحراز تقدم في بعض الدول لضمان تعديل  5. 

املنشآت العامة مثل املدارس أو املستشفيات أو بنائها 
مبعايير مقاومة لألخطار. االستثمارات الكبيرة من قبل 
كولومبيا وايران لتعديل املدارس طبقا ملعايير مقاومة 

الزالزل تعد من األمثلة املمتازة على هذا النوع من 
املبادرات. و في عام 2007، بدأت إيران حتديث املباني 
السكنية في املناطق الريفية، وتهدف إلى حتديث 

حوالي 300000 منزل سنوياً. 
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املؤشر 4 (تابع):
إدماج احلد 

من مخاطر 
الكوارث في 

تخطيط وإدارة 
املستوطنات 

البشرية، مبا في 
ذلك تطبيق 
كودات البناء

يتم حاليا بناء املدارس واملرافق الصحية القادرة على  6. 

مجابهة الكوارث بالتعاون مع البنك الدولي في 
مدغشقر، بينما في األمريكتني ورد أن هناك قلق متزايد 

بشأن سالمة املدارس واملستشفيات والبنية التحتية 
احلرجة. 

األولوية املعطاة لالستعداد حلاالت الطوارئ واحلد من  7. 

اخملاطر من قبل احلكومات الوطنية واجملتمعات احمللية 
في أمريكا الالتينية ومنطقة الكاريبي خفضت من 
عوامل قابلية التضرر واخملاطر، وحولت اآلثار اخلطيرة 
املتكررة السابقة مع  احتماالت الكوارث إلى أحداث 

ميكن إدارتها بطرق أفضل. وقد حتقق ذلك بفضل الدعم 
القوي واملستمر من قبل منظمة الصحة العاملية/

منظمة الصحة األمريكية واملنظمات غير احلكومية 
املتعددة األطراف.

املؤشر 5 :
إدماج تدابير 

احلد من مخاطر 
الكوارث 

في عمليات 
التعافي وإعادة 

التأهيل

بشكل عام، ذكرت معظم الدول أنه كان هناك الكثير  1. 

من النقاشات حول هذه املسألة في السنوات املاضية، 
وفي أعقاب آثار الكوارث األخيرة واسعة النطاق. ومع 
ذلك، فإن التنفيذ الكامل واملتسق ملبادئ التعافي لم 

يتم بعد. 
تكون مشروعات وبرامج التعافي وإعادة التعمير بشكل  2. 

عام في شكل مبادرات قائمة بذاتها ولها حدود واضحة. 
وبالتالي، حتى وإن مت دمج مخاطر الكوارث على نحو 

فعال، فإن هذا ال يؤدي بالضرورة إلى مزيد من تعميم 
اعتماد اعتبارات مخاطر الكوارث في نظم التخطيط 

والتقنني احلالية. 
غياب اإلرادة واملبادرة السياسية لالعتراف مبخاطر  3. 

الكوارث، والضغط من أجل سرعة إعادة البناء، وغياب 
اآلليات والقدرات املتواجدة فعلياً لدعم مقاومة 

األخطار، واإلسكان املوجه من املالك، جميعها عقبات 
حتول دون استخدام اإلعمار كنافذة للحد من مخاطر 

الكوارث. فقد تبني أن تشجيع وحتقيق البناء املقاوم 
اخلطر، ال يعني دائماً تلبية احتياجات األسر احلضرية 

والريفية الفقيرة، وال فئات اجتماعية محددة مثل 
األسر التي تعيلها النساء.

إعادة بناء بام بإيران، في أعقاب زلزال عام 2003 .1 يعد 
مثاالً جيداً على كيفية تقدمي عمليات إعادة اإلعمار 
نقاط دخول جيدة إلدخال البناء املقاوم للمخاطر إذا 

توافر اإلرادة السياسية الالزمة وااللتزام املؤسسي24. 
منوذج التعافي املبكر في موزمبيق25 .2 يدل على أنه 

من املمكن دمج احلد من أخطار الكوارث في مرحلة  
التعافي والتعمير بعد الكوارث، بشرط أن يكون 

ذلك في االعتبار عند تصميم استراتيجيات وخطط  
التعافي منذ البداية. 

هناك عدد من املبادرات التي تبدأ اآلن ملعاجلة هذه  3. 

املسألة، من خالل آليات مثل املنظومة الدولية للتعافي 
(IRP) وجتمع مجموعة عمل على التعافي املبكر 

26(CWGER). على سبيل املثال، فإن اخلطة الدولية 

للتعافي تعمل على تعزيز برنامج احلد من مخاطر 
الزالزل و التأهب و التعافي منها 27(ERRP)، من خالل 

برنامج األمم املتحدة اإلمنائي.  ويهدف هذا إلى تعزيز 
الشراكات اإلقليمية ومتكني التنفيذ املناسب والسريع 

ألنشطة التعافي مع رابطة دول جنوب اسيا للتعاون 
االقليمى (سارك)، مبا فيها الهند وسريالنكا ونيبال 

وباكستان وبنجالديش وجزر املالديف وبوتان.

املؤشر 6 :
وضع اإلجراءات 
الالزمة لتقييم 
تأثيرات مخاطر 

الكوارث على 
مشروعات 

التنمية الكبرى 
وخاصة البنية 

األساسية

بينما تتم عمليات تقييم التأثيرات البيئية للمشروعات  1. 

اإلمنائية الكبرى، فإنها ال تتضمن بالضرورة اعتبارات 
مخاطر الكوارث. 

اإلجراءات واللوائح قد تكون موجودة ولكن املوارد  2. 

التقنية والبشرية املوجودة غير كافية لتقييم 
املشروعات واملوافقة عليها، أو إلنفاذها. %35 فقط 

من الدول األفريقية تقر بأنها تقوم بعمليات تقييمات 
التأثيرات، ومرة أخرى، فهي تركز بشكل رئيسي على 

التأثيرات البيئية. 
ضعف الوعي بالدور الذي تلعبة مشروعات التنمية  3. 

غير املالئمة في زيادة مخاطر الكوارث (ما عدا في 
حالة بعض مشروعات البنية التحتية مثل السدود) 

في حني أن املصالح السياسية واالقتصادية املعرضة 
للخطر ميكن أن تكون عالية جدا. ما زال من النادر وجود 

فرصة للتكاليف واملنافع املشتركة لوسائل بديلة 
لتوفير البنية التحتية ليتم حتديدها على نحو يقلل من 

مخاطر الكوارث التي تواجه األسر احلضرية والريفية 
الفقيرة.

في بيرو، التقييمات اإللزامية للحد من خطر الكوارث  1. 

أدرجت في النظام الوطني لالستثمار العام.
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ــرات املفصلة لتكلفة  ــدول رقم 5.5 التقدي يوضح اجل
ــتثمارات القطاع العام  اعتبارات احلد من اخملاطر في اس
ــرو والتي أعدتها وزارة االقتصاد واملالية28 باملقارنة  في بي
ــادة البناء في  ــائر التي مت جتنبها وتكاليف إع مع اخلس
خالل عشــرة أعوام لالحتماالت اخملتلفة حلدوث الكوارث، 
والتي تتراوح بني %25 إلى %100 من احتمالية وقوع 

الكوارث التي حتدث في خالل عشر أعوام.

ويشــير هذا إلى أنه إذا كان هناك احتمال وقوع الكارثة 
ــنوات، فإن االستثمارات في  بنسبة %75 خالل 10 س
احلد من مخاطر الكوارث تكون فعالة من حيث التكلفة، 
وباحتمالية وقوع الكارثة في بنســبة %25 خالل 10 

سنوات، تكون أربع من ست استثمارات فعالة من حيث 
التكلفة. وباإلضافة لذلك عند مستوى إحتمالية بنسبة 
%75، كانت نسبة العائدات إلى لتكاليف تتراوح من 1 
 ً ــار إليه كثيرا إلى 37.5. ويبني هذا أن التقدير الذي يش
بأن االستثمار في احلد من مخاطر الكوارث ينتج عائدات 
ــبعة أضعاف التكلفة املطلوبة، يجب التدقيق  تبلغ س
فيه وتعديله حســب نوع االستثمار واحتمالية اخلسارة. 
والنقطة األساسية هي أن أكثر االستثمارات في احلد من 
 ً ــوارث يجب النظر إليها باعتبارها طريقة فعالة جدا الك
للحد من التكلفة الفعلية ملواجهة العوامل األساسية 

للمخاطر.

مشروع االستثمار 
العام

التكلفة اإلضافية 
للحد من مخاطر 
الكوارث بالدوالر 

األمريكي

القيمة املقدرة للخسائر التي ميكن جتنبها وتكاليف إعادة اإلعمار

احتمال وقوع 
الكارثة في بنسبة 

%25 خالل 10 
سنوات

احتمال وقوع 
الكارثة في بنسبة 

%50 خالل 10 
سنوات

احتمال وقوع 
الكارثة في بنسبة 

%75 خالل 10 
سنوات

احتمال وقوع 
الكارثة في بنسبة 

%100 خالل 10 
سنوات

إعادة تعمير البنية 
األساية لإلسكان 
واملياه عقب زلزال 

23 يونيو 2001 في 
مقاطعة كاستيال

382,788132,601265,202397,802

 Benefit / cost
ratio = 1

530,403

الوقاية واالستعداد 
لالنزالقات الطينية 

والفيضانات في وادي 
رمياك األعلى

95,616330,986661,971992,957

 Benefit / cost
ratio = 10

1,323,942

توسيع مركز 
بامباكوال الصحي 

(ببرنامج يهتم 
باألمهات احلوامل)

15,5706,78913,57920,368

 Benefit / cost
ratio = 1.3

27,158

إعادة تأهيل وإعادة 
إعمار السدود في 

وادي كانساس

1,958,53924,441,94648,883,89173,325,837

 Benefit / cost
ratio = 37.5

97,767,783

إعادة تأهيل مصنع 
ماتشوبيتسو 

الهيدروالكتوليكي

9,276,15357,452,287114,904,573172,356,860

 Benefit / cost
ratio = 19

229,809,147

الترويج والتطوير 
لزراعة الفاصوليا في 

منطقة موروبون

(3,697)2925848761,168

W5.5=⁄ÁÉ£^
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29Á4f=º
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5 ŸìÃ◊^
Ë«ËÍ„=Ÿ‹√=Ü_úd=ÖÍÃ‡j=º=àá �-^=fiÉ–k◊^=Óƒr^á€

m^áé˜∫^Óÿsã∫^=m_ÈÉwk◊^Óÿo€`Á=m_„_†^=WŸsã∫^=fiÉ–k◊^

املؤشر 1: 
وضع سياسات 
وقدرات تقنية 

ومؤسسية 
وآليات قوية 

إلدارة مخاطر 
الكوارث من 

منظور احلد من 
الكوارث

تعرب الدول عن عدم وجود سياسات وتشريعات مالئمة  1. 

إلدارة مخاطر الكوارث مع مخصصات  المركزية من 
اإلمكانيات و املوارد. 

في حني  أدخل منظور احلد من مخاطر الكوارث إلى لغة  2. 

العديد من املؤسسات الوطنية إلدارة الكوارث، وإلى 
مجموعة من األنشطة، ولكن من الناحية العملية، 

فهو عادة ما يتسق مع حتويل التركيز من  االستجابة 
الى االستعداد و من  منهج  عشوائي  آلخر مخطط 
له، وعادة ما يدعم باالستثمارات اخملصصة للتخفيف 
من األخطار، على سبيل املثال إنشاء دفاعات األنهار. 

االحتياجات احملددة في هذا اجملال تشمل زيادة واستدامة  3. 

مخصصات امليزانية والدعم املالي، واملوارد، وتنمية 
القدرات، وخاصة على املستوى احمللي. وال تزال بعض 

الدول تفيد بعدم وجود التزام سياسي نحو حتويل 
التركيز من االستجابة حلاالت الطوارئ الى احلد من 

مخاطر الكوارث. وذكرت أملانيا والنرويج بوضوح تكامل 
تدابير احلد من مخاطر الكوارث.

جميع الدول، وخاصة في آسيا واألمريكتني، تقر بوجود  1. 

تقدم شامل في تعزيز قدراتها على إدارة مخاطر 
الكوارث. 

عملت حكومة سانتا لوتشيا مع البنك الدولي لتعزيز   2. 

القدرات على إدارة مخاطر الكوارث منذ عام 1998. 
على مدى السنوات العشرة املاضية، قام اثنان من 
املشروعات باحلد من قابلية البالد للتضرر من خالل 

مجموعة من االستثمارات في أنشطة تخفيف اخملاطر، 
مبا فيها إنشاء الدفاعات البحرية، وتعزيز وتكييف البنية 
األساسية التحتية وتعزيز قدرات املكتب الوطني إلدارة 

الطوارئ. 
ذكرت معظم الدول في افريقيا إنشاء مؤسسات إلدارة  3. 

الكوارث وتعتبر القدرات واآلليات •كافية”، ولكن مع 
وجود مجال للتحسني. 

قام مكتب تنسيق شئون اإلغاثة االنسانية التابع لألمم  4. 

املتحدة 30(UNOCHA) بتعزيز التأهب والوقاية من  
الكوارث على الصعيد الوطني واالقليمي والعاملي 

من خالل مبادرات بالتعاون مع مبادرة قدرات احلد من 
مخاطر الكوارث،  و باقة اإلرشاد واملؤشرات لتنفيذ  

األولوية اخلمسة من إطار عمل هيوجو مع  سكرتارية 
االستراتيجية الدولية للحد من الكوارث التابعة لألمم 

املتحدة، ضمن أنشطة أخرى.

=Ÿ‹√=Ü_ú˛=5=›œÜ=Ÿ‹ƒ◊^=Ó|||ÈË◊Á`=5.2.5

=qÜ^Ë‘ÿ◊=m^Ç^Éƒk|||ä¯^=âÈâƒj=WË«ËÍ„
=Ÿ”=Ô|||ÿ√=Ó|||◊_ƒÃ◊^=Óf_sk|||ä¯^=Ÿ|||r`=·|||€

m_ÈËkã∫^
ــن التأثيرات  ــن احلد م ــات الكوارث، ميك ــي أوق ف
ــت السلطات واألفراد  ــر بدرجة كبيرة إذا كان واخلسائ
واجملتمعات احمللية في املناطق املعرضة لألخطار على 
ــتعداد جيد ومزودة باملعرفة واإلمكانيات الالزمة  اس

لالستعداد واالستجابة للكوارث بطريقة فعالة.

ــدم نحو  ــط التق ــكل 5.10 متوس يوضح الش
ــدول  ــة لل ــذه األولوي ــة له ــرات األربع ــق املؤش حتقي
ــل وكذلك  ــطة واملنخفضة الدخ ــة واملتوس املرتفع
ــط التقدم تبعاً. لإلقليم، كما أن اجلدول 5.5  ومتوس

يوضح لتقدم والتحديات املسجلة.
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m^áé˜∫^Óÿsã∫^=m_ÈÉwk◊^Óÿo€`Á=m_„_†^=WŸsã∫^=fiÉ–k◊^

املؤشر 2:
وضع خطط 

االستعداد 
للكوارث 
واخلطط 

االحترازية على 
كل املستويات 
اإلدارية، وإجراء 

التدريبات 
الدورية 

والتجارب 
الختبار 

وتطوير برامج 
االستجابة 

للكوارث

توجد خطط الطوارئ في جميع الدول، ولكن مستوى  1. 

تنفيذها بصورة منهجية على جميع املستويات يختلف 
اختالفاً كبيراً من بلد آلخر. 

التدريبات واحملاكاة تتم ولكن ليس بصورة منهجية وال  2. 

جترى بالضرورة في جميع اجملاالت. 
هناك حاجة لتنظيم اخلبرات، وتنسيق اجلهود على  3. 

مختلف املستويات لضمان التوافق في تنفيذ عمليات 
احملاكاة، وكذلك لتطوير و/أو حتديث اخلطط االحترازية. 

حتديد نقاط الضعف الرئيسية في القدرات احمللية  4. 

في العديد من املناطق عالية اخملاطر،وفي حاالت 
غياب التدريب واحملاكاة املنهجية واملنتظمة، واخلطط 

االحترازية القدمية، وانعدام املساءلة.

أوردت إيطاليا  إنشاء صندوق وطني للدفاع املدني، مع  1. 

تخصيص متويل إقليم   وآليات احترازية. 
أوردت سوريا أن اخلطط االحترازية متاحة على جميع  2. 

املستويات اإلدارية وأن التدريب امليداني يتم باستخدام 
تقنيات إدارة األزمات املدرجة في اخلطط االحترازية. كما 

يتم تقييم  التدريب لتحديد مواطن القوة والضعف. 
والتقدم الذي أفادت به موزمبيق يوضح أن تنفيذ  3. 

اخلطط مرتبط باإلرادة السياسية والتنظيم اجليد، كما 
هو مرتبط بتوافر املوارد املالية. 

بعد استطالع إقليمي، قام مكتب منظمة الصحة  4. 

العاملية إلقليم شرق البحر األبيض املتوسط  بوضع 
منوذج لتخطيط االستعداد للطوارئ وبرامج احلد من 

اخملاطر، مع تعزيز قدرات اجملتمعات احمللية باعتبارها 
الهدف النهائي.  مت حتديد األهداف العامة  واملهارات 
اخلاصة للبرامج احمللية للتخطيط ملواجهة الكوارث. 

كما يجري تطوير أدوات التدريب على االستعداد 
واالستجابة و التعافي في حاالت الطوارئ الستخدامها 

في حاالت التدخل املعتمد على اجملتمع احمللي، كما 
يجري تطوير حزمة من اإلجراءات املثلى للحد من اخملاطر 
واالستعداد واالستجابة  للطوارئ. ويجري وضع أطلس  

لألخطار- املتعددة واخملاطر.

املؤشر 3:
وضع 

االحتياطيات 
املالية واآلليات 

االحترازية لدعم 
االستجابة 

الفعالة 
والتعافي عند 

احلاجة

تتنوع التجارب اخلاصة  باالعتمادات املالية االحترازية.  1. 

وميكن للحكومات أن تستخدم األموال لتغطية حاالت  
أخرى طارئة، أو عجز في امليزانية، في حني أنها كثيراً 

ما تكون غير كافية لتغطية تكاليف التصدي  لكارثة  
واسعة النطاق والتعافي منها. 

غالبا  ما تعتمد برامج الطوارئ على األموال اخلارجية  2. 

ألن تلك اخملصصة على الصعيد الوطني إما أن تكون 
ارجتالية، أو في بعض الدول، ال يخصص متويل أساسي 

حلاالت الطوارئ. 
في كثير من األحيان، تكون مسئولية احلكومة عن  3. 

اخلسائر الناجمة عن الكوارث على مستوى األسر غير 
واضح أو محدد، مما يشكل عقبة كبرى أمام تطوير 

اآلليات  القائمة على التأمني. وبشكل خاص، اخلسائر 
الصغيرة املتكررة املرتبطة باخملاطر املمتدة قد ال يتم 

التعامل معها على اإلطالق. 
في معظم أنحاء افريقيا وآسيا واألمريكتني، ال تزال  4. 

الدول تعتمد على املساعدات اإلنسانية الدولية في 
توفير االحتياجات اخلاصة باالستجابة والتعافي.

أفادت بعض الدول بإنشاء أو وجود  اعتمادات مالية  1. 

للطوارئ. في افريقيا، على سبيل املثال، أفادت كينيا، 
ومالوي، وموزمبيق، وسيشل، وجنوب أفريقيا، وتنزانيا 

وجود اعتمادات مالية، وكذلك احلال بالنسبة لعدد 
من الدول في األمريكتني (السلفادور وكوستاريكا 
وكولومبيا) وفي آسيا (ايران والفلبني) و في احمليط 

الهادي (أستراليا ونيوزيلندا). وفي بوليفيا، %0.15 من 
امليزانية الوطنية مخصص لصندوق للطوارئ يدعى 

FORADE (الصندوق االئتماني للحد من اخملاطر 
واالستجابة للكوارث). ومن املهم التأكيد على أن احلد 

من مخاطر الكوارث، مع ذلك، يتطلب استثمارات 
مستدامة و جارية وال تعتمد فقط على حاالت 

الطوارئ. 
يتم حاليا تبني التأمني واآلليات اجلديدة مثل  2. 

الصناديق املشتركة وسندات الكوارث بشكل متزايد 
في  الدول ذات الدخل  العالي إلى املتوسط لتحل 
محل االعتمادات املالية  التقليدية لإلغاثة وإعادة 

اإلعمار املمولة من املصادر احلكومية والدولية.  
أصدرت املكسيك سندات كوارث لتوفير آلية لتمويل 

االستجابة والتعافي في حالة حدوث زلزال كبير. ومتثل 
هذه اآلليات اجلديدة ممارسات جيدة سوف تدرس مبزيد 

من التفصيل في الفصل التالي.
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ــل التي حتفز حتقيق  ــات التقدم هي العوام إن محرك
تقدم كبير في احلد من مخاطر الكوارث. تتباين هذه 
ــة اخملتلفة،  ــات الوطنية واحمللي ــل بني السياق العوام
ــي يجب أن  ــور الت ــد على األم ــاً تؤك ــا جميع ولكنه
ــن أجل دمجها في اخلطط  تعتبرها الدولة مهمة م
والسياسات والبرامج كوسيلة لتحقيق أهداف احلد 

من اخملاطر.

ــم درجة اعتماد  ــب من الدول األعضاء تقيي ل طُ
ــى محركات  ــوارث عل ــر الك ــد من مخاط ــود احل جه
ــار املتعددة،  ــج املتكاملة لألخط ــدم مثل مناه التق
ــور النوع في احلد من اخملاطر والتعافي،  وتكامل منظ
وتنمية القدرات في مجال احلد من مخاطر الكوارث، 
ــاواة االجتماعية،  ــي واملس ــن اإلنسان ــج األم ومناه
ــد من مخاطر  ــراكات من أجل احل ــات والش واالرتباط
ــدة العمومية  ــات املذكورة شدي ــوارث. فاملعلوم الك
ــل أعمق لهذه احملركات  ــة أنها ال تسمح بتحلي لدرج

ولكنها تشير لبعض االجتاهات العامة.

ــدت وجود اعتماد  ــن %45 من الدول أك أكثر م
كبير ومستمر على االرتباطات والشراكات كمحرك 
ــوارث. بينما توجد  ــد من مخاطر الك للتقدم في احل

ــاركة  ــدول واألقاليم، ثمة مش ــني ال ــرة ب ــروق كبي ف
متزايدة للمنظمات الغير حكومية والقطاع اخلاص 
ــع املدني  ــة واجملتم ــة والعلمي ــات األكادميي واملنظم
ــاً للعدد الكبير من  ــكل عام. وقد يرجع هذا أيض بش
ــدول ذات  ــر الكوارث في ال ــد من مخاط ــادرات احل مب
الدخل املنخفض واملتوسط التي تعتمد بكثرة على 
ــة واملوارد من  ــة واملساعدة التقني ــراكات الدولي الش
ــراف. وقد يعكس  ــات الثنائية واملتعددة األط املنظم
ــدور املتنامي  ــراكات ال ــاد على التدخل والش االعتم
للتعاون اإلقليمي والدون-إقليمي بني الدول في كل 

األقاليم.

ــط عن اعتماد  ــد أبلغت %35 من الدول فق وق
ــر على «تنمية القدرات» باعتبارها أحد محركات  كبي
ــى أن العديد من  ــدم، وهو رقم ضئيل بالنظر إل التق
ــى  الدول أكدت على عجز اإلمكانيات كسبب أساس
ــة لها. والقليل من الدول أكدت  لعدم اإلجناز بالنسب
ــات مخصصة ومبادرات وطنية ومحلية  وجود ميزاني
ــر. وتعتمد  ــكل مستم ــاء القدرات بش منظمة لبن
ــى التمويل  ــاً عل ــوى احمللي غالب ــى املست ــود عل اجله
ــة العاملة من  ــر حكومي ــات الغي ــى واملنظم اخلارج
ــذا االعتماد غالباً  ــالل منظمات اجملتمع املدني. وه خ
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املؤشر 4:
وضع اإلجراءات 

لتبادل 
املعلومات ذات 

الصلة خالل 
أحداث األخطار 

والكوارث 
وإلجراء 

مراجعات ما 
بعد احلدث

التقدم العام في هذا اجملال ينتج عادة عن املبادرات  1. 

املرجتلة بدال من  املمارسات ذات الطابع املؤسسي أو 
االستراتيجيات اخلاصة.وفي املاضي القريب، كان هناك 

اعتراف متزايد باحلاجة إلى التنسيق في وظائف إدارة 
املعلومات ونشرها في سيناريوهات ما بعد الكارثة. 

ومع ذلك، فقد كان تنسيق املعلومات داخل وبني 
املنظمات املتعددة األطراف مثل األمم املتحدة والبنك 

الدولي، والسلطات الوطنية املسئولة عن إدارة الكوارث، 
واإلغاثة و التعافي وإعادة التأهيل ميثل حتدياً صعباً. 

يجب وضع نظم املعلومات والبروتوكوالت واإلجراءات  2. 

املوحدة الالزمة إلدارة املعلومات قبل وقوع الكوارث 
ويجب أن تكون قادرة على إدارة معلومات األضرار 

واخلسائر ومعلومات احتياجات التعافي مبجرد ظهورها. 
التقييمات، مثل دراسة أمتها البنك الدولي31 .3 مؤخراً 
عن السنوات العشرة بعد إعصار ميتش في أمريكا 

الوسطى، تبني كيف أن الدول املتضررة واجلهات املانحة 
على حد سواء ميكن أن تنسى بسرعة التزاماتها 

التي تعهدت بها في أعقاب كارثة متكررة. على ذلك 
فإن التقييمات  املتكررة بعد وقوع الكوارث مبشاركة 

أصحاب املصالح الرئيسيني تعد حاسمة لتشجيع 
املزيد من املسئولية.

أنشأت غانا موقعا على شبكة اإلنترنت ومت الربط  1. 

 ً بني املناطق مبوجات الراديو ذات الترددات العالية جدا
(VHF). كما أسست كينيا مركز عمليات وطني حلاالت 

الكوارث.  وأنشأ مركز األرصاد اجلوية في موريشيوس 
نظاماً فعاالً لالتصاالت الستخدامه أثناء الكوارث. 
هذه اإلجنازات، مع هذا، قد تشير إلى االتصاالت في  2. 

حاالت الطوارئ بدالً من إدارة املعلومات مبعناها األوسع. 
وأوردت جزر مارشال أن تأمني املوارد الالزمة للتبادل 

املستمر للمعلومات ميثل حتديا. 
ازداد انتشار تقييمات  ما بعد الكوارث، والتي أبرزتها  3. 

جتربة جلنة تقييم التسونامي. 
أوردت بلدان مثل أرمينيا وتركيا أخذ جتارب الكوارث  4. 

السابقة في االعتبار إلعداد خطط االستجابة للطوارئ 
والتنمية ومشروعات األبحاث، وشراء معدات جديدة، 
وتعليم وتدريب أفراد قوات اإلنقاذ واإلغاثة، واجلمهور 

كذلك. 
في جامايكا، يتم تداول املعلومات والدروس املستفادة و  5. 

بثها عبر تقارير من جميع القطاعات بعد وقوع كارثة.
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ــا يؤدى إلى عدم توازن ملحوظ في تغطية التمويل  م
واألنشطة والتي تقتصر بشكل منطي على املناطق 
ــا املناطق  ــوارث الضخمة، بينم ــاً بالك ــرة حديث املتأث
ــوارث أصغر  ــرر قد تعانى من ك ــر تعرضاً للتض األكث
ــة. وهذا  ــى بأية تغطي ــكل أكبر ال حتظ ــررة بش متك

االعتماد يضعف أيضاً من االستدامة.

ــن اعتماد كبير  ــت %31 من الدول ع كما أبلغ
على املناهج املتكاملة متعددة-األخطار. ورمبا يعكس 
ــم اعتبارات مخاطر الكوارث في  هذا صعوبات تعمي
ــة، وفي تنسيق جهود عدد كبير من  قطاعات التنمي

املؤسسات العلمية والتقنية املتخصصة.

ــن اإلنسانى  ــج  األم ــى مناه ــاد عل إن اإلعتم
ــن مخاطر الكوارث  ــاواة االجتماعية للحد م واملس
ــن الدول  ــل بنسبة %35 م ــي أق ــطة التعاف وأنش
ــكل كبير.  التي أكدت االعتماد على هذا احملرك بش
ــح ال يوجد اعتراف  ــه على األرج ــير هذا إلى أن ويش
ــح بتأثيرات مخاطر الكوارث على الفقر، والتي  صري
ــي تترجم إلى  ــل الثالث، والت ــي الفص ــا  ف مت إبرازه

ــي والتأثيرات  ــان االجتماع ــاب االهتمام بالضم غي
بعيدة املدى.

ــوع اجلنس  ــي دمج ن ــدم ف ــراز تق ــا مت إح وبينم
ضمن اعتبارات احلد من مخاطر الكوارث، إال أن هذا 
الدمج كان بطيئاً وغير متناسق. فقد ذكرت 20% 
ــذا احملرك.  ــاداً كبيراً على ه ــدول اعتم ــط من ال فق
ــة بالنوع وغياب  ــم األمور املتعلق ــا أن عدم فه كم
ــية وضعف القدرات املؤسسية  املسئولية السياس
في شأن النوع واحلد من مخاطر الكوارث، كل هذه 
ــل حتديات كبيرة. والدور الهام الذي تلعبه  األمور متث
ــع األكادميي في  ــر حكومية واجملتم ــات الغي املنظم
ــات التعافي  ــد من مخاطر الكوارث وممارس دعم احل
ــة للنوع كان له آثار إيجابية على املستوى  احلساس
ــض التقارير  ــذا التأثير مذكور في بع ــعبي، وه الش
الوطنية في املربع رقم 5.4 باألسفل وهو يستفيد 
ــة  اإلقليمي ــات  املستوي ــى  ــرز عل احمل ــدم  التق ــن  م
ــال. إن القيام بتكرار مثل هذه  والدولية في هذا اجمل
املمارسات سيكون ضرورياً في حتقيق هذا املوضوع 

الهام في إطار عمل هيوغو.

ــرِز الكوارث عدم التوازن بني اجلنســني في اجملتمع، مما  تب
يظهر عوامل قابلية التضرر والقدرات، بجانب عدم التوازن 
االجتماعي واالقتصــادي الناجت عن الطبقات االجتماعية 
ــوع يؤثر في كل  ــات واالقليات. فالن ــف واإلعاق والطوائ
ــات اجملتمع، وهكذا فإن له تأثيرات على كل ناحية  قطاع
ــوارث. فاجلهود الدولية  ــن نواحي احلد من مخاطر الك م
 (UNDP) ــدة اإلمنائي ــا برنامج األمم املتح التي يبذله
ــة للحد من الكوارث  ــتراتيجية األمم املتحدة الدولي اواس
وإدارة الشــئون االجتماعية واالقتصادية   (UNISDR)
ــدة (UNDESA) إلى جانب خبرات  التابعة لألمم املتح
ــط الهادي أو إعصار  الكوارث مثل التســونامى في احملي
كاترينا، مما رفع مســتوى الوعي باملشــاكل النوعية في 

اجملتمعات الدولية واألكادميية.
ــإن التقدم على املســتوى الوطنى  ــم من هذا ف وبالرغ
ــات  واإلقليمي لم يكن على نفس املســتوى. فالسياس
ــتراتيجيات اإلقليمية احلكومية للحد من اخملاطر  واالس
ــن أى  التزام واضح مبوضوع النوع. إن أية  ً ما تتضم نادرا
زيادة في إدراك قضايا النوع في احلد من مخاطر الكوارث 
على املســتوى اإلقليمي تكون غالباً نتيجة للمجهودات 
احلثيثة لعدد قليل من منظمات ومجموعات النشــطاء 

في مجال حقوق املرأة.
إن تصريح دلهي33 من املؤمتر األسيوي الوزاري الثاني حول 
ــتثناء  احلد من مخاطر الكوارث في عام 2007 كان اس
لهذا مع الهدف املصرح به ”تشجيع احلكومات الوطنية 
على بذل جهود خاصة لتعميم قضايا النوع في احلد من 
قابلية تضرر النســاء من الكوارث واالعتراف بالدور الهام 
الذي ميكن أن تلعبه املرأة في احلد من مخاطر الكوارث“. 
وحدث أيضاً بعض التقدم على املســتوى اإلقليمي في 

إنتاج املعلومات واإلرشادات وبناء القدرات في هذا الشأن. 
ــوروج نيفاران، للمركز  ــبيل املثال، خطة عمل دي على س
ــق اجلبلية واملنتدى  ــة املتكاملة للمناط الدولي للتنمي
األسيوى الباسيفيكى حول  املرأة والتشريعات والتنمية 
ــوع في إدارة  ــادات ملعاجلة قضايا الن ــي أنتجت إرش والت

الكوارث.
ــدة اإلمنائي (UNDP) بدعم عدد  قام برنامج األمم املتح
ــا الالتينية قامت  ــادرات اإلقليمية، ففي أمريك ــن املب م
جماعة بحث إدارة اخملاطر واملساواة النوعية بتنظيم أول 
ملتقى إقليمي في 2007 وقامت بإجراء مشــروع حول 
إدارة املعرفة. كما تقوم اجلماعة بتحديد وتنظيم ونشــر 
وتعزيز املوارد واخلدمات القائمة لدمج التركيز على النوع 

في إدارة مخاطر الكوارث.
 (UNDP) إن مشروع مبادرة برنامج األمم املتحدة اإلمنائي
إلدارة اخملاطر: حتسني إدراك النوع في إدارة مخاطر الكوارث 
ــن خمس دول مختارة  في الكاريبي يســتخدم أبحاثاً م
ــة الكاريبي ومن املتوقع أن يلقي الضوء على  في منطق
ــن لها آلليات حوكمة احلد من مخاطر  الدرجة التي ميك
ــوع. قام برنامج األمم املتحدة  الكوارث إدراج اعتبارات الن
ــة القدرات في  ــاً بدعم تنمي ــي (UNDP) أيض اإلمنائ
ــيا بعمل إرشادات لوضع السياسات وإرشادات  جنوب آس
ــوارث، وهي  ــوع واحلد من مخاطر الك ــة حول الن عملي
ــام 2008، قام صندوق  ــة باللغات احمللية. وفي ع متاح
ــل تنمية املرأة التابع لألمم املتحدة UNIFEM ببدء  متوي
ــيا وهي تشمل  مجموعة موضوعية حول النوع في آس

احلد من مخاطر الكوارث كأحد موضوعات االهتمام.
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ــة احلد من  ــة لأللفي ــداف التنموي ــم تتضمن األه ل
ــك، فكما أوضح  ــم من ذل ــوارث. وبالرغ ــر الك مخاط
ــي34 (UNDP) فتحقيق  ــج األمم املتحدة اإلمنائ برنام
ــيعالج العديد من  ــة س ــة لأللفي ــداف التنموي األه
ــر وبالعكس، فاحلد من  ــية للمخاط احملركات األساس
مخاطر الكوارث سيساهم أيضاً في حتقيق األهداف 

التنموية لأللفية.

إن األطر واالستراتيجيات والسياسات والبرامج 
ــة من  ــكل مجموع ــر تش ــن الفق ــد م ــة باحل اخلاص
ــي والدولي.  ــى املستوى احمللي والقوم ــات عل التحرك
ويتم تقدمي التعاون متعدد األطراف من خالل العديد 
من القنوات ومنها أوراق استراتيجية احلد من الفقر 
ــدة للمساعدات  ــل األمم املتح ــر عم (PRSPs) وأط

 .(UNDAFs) 35 اإلمنائية

ــر  الفق ــن  م ــد  احل ــتراتيجية  اس أوراق  ــف  تص
ــة  والهيكلي ــة  االقتصادي ــات  السياس  (PRSPs)
ــجيع التنمية واحلد  واالجتماعية للدولة وبرامج تش
من الفقر، باإلضافة إلى احتياجات التمويل اخلارجية 
املرتبطة بها. وتقوم احلكومات في الدول ذات الدخول 
ــى مساعدات  ــول عل ــا للحص ــة بإعداده املنخفض
ــن مبادرة تخفيض ديون  ــي اإلعفاء من الديون ضم ف
الدول الفقيرة املثقلة بالديون36 (HIPC) أو اإلقراض 
ــالل رابطة التنمية  ــك الدولي، من خ ــز من البن املمي
الدولية أو صندوق النقد الدولي (IMF). فهي عملية 
ــاء تنمية  ــع املدني وشرك ــن اجملتم ــاركية تتضم تش
خارجيني ومن ضمنهم البنك الدولي وصندوق النقد 
الدولي37. وبنهاية عام 2008، كان هناك 59 من أوراق 
ــة و8 من أوراق  ــن الفقر النهائي ــتراتيجية احلد م اس
ــة، واملتاحة على  ــتراتيجية احلد من الفقر املرحلي اس
املوقع اإللكترونى للبنك الدولي38. ومن ضمن األوراق 

، قدمت 20 دولة تقارير التقدم بها.

ــتطالع  ال يدخل في نطاق هذا التقرير عمل اس
شامل حول ما إذا كان التقدم في احلد من الفقر قد 
ساهم في معاجلة العوامل األساسية خملاطر الكوارث. 
ــات  ــع ذلك، فمن أجل احلصول على بعض القياس وم

ملدى قوى هذه العالقة، مت القيام باستطالع مكتبى 
ــتراتيجية احلد من  ــن أوراق اس ــى عينة من 67 م عل
ــر و67 من وأطر عمل األمم املتحدة للمساعدات  الفق
ــاك ادراك للحد من  ــان هن ــة ما إذا ك ــة ملعرف اإلمنائي

مخاطر الكوارث في تلك الوثائق.

ــت مراجعة 59 من  ــة، مت ومن أجل هذه الدراس
ــر النهائية و8 من  ــد من الفق ــتراتيجية احل أوراق اس
أوراق استراتيجية احلد من الفقر املرحلية، 35 منهم 
ــيا و6 من أوروبا و7 من أمريكا  من أفريقيا، 19 من آس
الالتينية والكاريبي. وأظهرت النتائج أن ما يقرب من 
ــن الفقر التي مت  ــتراتيجية احلد م %20 من أوراق اس
حتليلها أعطت فصل بأكمله أو جزء من أجل مخاطر 
الكوارث. ذكرت %5 من التقارير العالقة بني مخاطر 
ــر مخاطر الكوارث  ــر، و%25 لم تذك الكوارث والفق
ــي املدى الذي  ــاك فرق ملحوظ ف ــى اإلطالق. وهن عل
ــتراتيجيات:  ــوارث في االس ــه مخاطر الك تنعكس ب
ــن الفقر التي مت  ــتراتيجية احلد م %29 من أوراق اس
جتهيزها في دول أمريكا الالتينية والكاريبى خصصت 
فصالً بأكمله خملاطر الكوارث، بينما لم تقم بذلك أى 
من أوراق استراتيجية احلد من الفقر األوروبية و33% 
ــى اإلطالق  ــر الكوارث عل ــد من مخاط ــم تذكر احل ل
ــي قامت بإدراج احلد  ــدول 5.7). تتضمن الدول الت (ج
ــتراتيجية احلد من  ــن مخاطر الكوارث في أوراق اس م
الفقر اخلاص بها بنجالديش (2005) ومالوى (2006) 

وموزمبيق (2006) وفيتنام (2006).

أظهرت مراجعة 67 من أطر عمل األمم املتحدة 
ــيوية أن 65%  للمساعدات اإلمنائية من الدول األس
ــت مخاطر  ــت مراجعتها تضمن ــي مت ــن األطر الت م
الكوارث في واحدة من مخرجاتها أونتائجها وأدركت 
ــر واحلد من  ــني احلد من الفق ــا العالقة ب %15 منه
ــك، لم تذكر 20%  ــر الكوارث. وبالرغم من ذل مخاط
ــالق. أنظر امللحق  ــم مخاطر الكوارث على اإلط منه
ــل األمم املتحدة  ــر عم ــن أط ــة م ــة الكامل 6 للقائم
ــتراتيجية احلد من  ــة وأوراق اس ــدات اإلمنائي للمساع

الفقر التي مت دراستها لغرض املراجعة املكتبية.

أمريكا 
الالتينية %

أوروبا  % آسيا % أفريقيا  % إجمالي %

14 33 20 23 25 احلد من مخاطر الكوارث غير مذكور

57 67 65 54 55 احلد من مخاطر الكوارث مذكور

29 0 5 23 20 فصل أو قسم كامل عن احلد من أخطار الكوارث  
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ــجعة حيث أنها  ــث املبدأ، النتائج مش ومن حي
ــتراتيجية احلد من  ــن أوراق اس ــد م ــح أن العدي توض
ــر وأطر عمل األمم املتحدة للمساعدات اإلمنائية  الفق
تعترف ببعض العوامل الرئيسية خملاطر الكوارث على 
ــبل املعيشة الريفية،  األقل، وبخاصة قابلية تضرر س
ــار. وتتضمن  ــر عرضة لألخط ــراء هم األكث وأن الفق
النواحي التي أعطيت أولوية األمن الغذائي والزراعة 
ــا تغير املناخ،  ــذار املبكر واجلفاف وقضاي وأنظمة اإلن
ــتعداد  ــية الريفية لالس ــة والبنية األساس والتنمي
للكوارث واالستجابة. لذا، فمثل هذه األدوات في احلد 
ــى التعامل مع  ــدرة كبيرة للغاية ف ــن الفقر لها ق م
ــية للمخاطر املفصلة في الفصل  احملركات األساس
ــن غير الواضح ما إذا كانت هذه  الرابع. ومع ذلك، فم
األدوات تواجه هذه احملركات بصورة واضحة. وبخاصة، 
الفقر احلضري يحظى باهتمام  أقل بكثير من الفقر 
ــوة خطيرة بالنظر إلى اتساعها  في الريف، وهي فج

وإلى تنامي مخاطر الكوارث باحلضر.

ومن غير الواضح أيضاً ارتباط أوراق استراتيجية 
ــات واألطر املؤسسية للحد  احلد من الفقر بالسياس
من مخاطر الكوارث. فإن لم تزود مبعلومات حول احلد 

من مخاطر الكوارث واخلبرات مثل تقييمات األخطار، 
ــتراتيجية احلد من الفقر  ــد ال تستطيع أوراق اس فق
ــا أعلى نسبة من  ــدف اجملتمعات التي فيه أن تسته
ــتثمارات  مخاطر الكوارث. ومن املمكن أيضاً أن االس
السائدة في احلد من الفقر والتنمية االجتماعية قد 
تزيد من اخملاطر بغير قصد ال أن حتد منها وتصبح غير 
فعالة في احلد من آثار خسائر الكوارث على الفقراء. 
فاملدرسة التي تبنى في مستوطنة فقيرة نسبياً في 
دولة معرضة للزالزل تريد حتسني فرص احلصول على 
ــداف التنموية  ــم واملساهمة في حتقيق األه التعلي
ــة طبقاً  ــإ إذا لم تبنى هذه املدرس ــة، غير أنه لأللفي
ــد تنهار في زلزال  ــر املقاومة للزالزل، فإنها ق للمعايي
ــوية ألكثر من  ــاالت الوفيات املأس ــر في ح كما ظه
9000 طفل ومعلم في زلزال سيتشوان بالصني عام 
ــرات الكوارث على املدى القريب واملدى  2008. إن تأثي
ــداف التنموية لأللفية لها  ــد على حتقيق األه البعي
نتائج ال ميكن جتاهلها. وعلى نحومماثل، فغياب الوعي 
ــوارث رمبا يعنى  ــكيل التنمية خملاطر الك بكيفية تش
ــر والبرامج  ــد من الفق ــتغالل احل ــرص في اس أن الف
ــة فعالة رمبا  ــر بطريق ــد من اخملاط ــة للح االجتماعي

تصبح فرصاً ضائعة.

=Å_‡∫^=4»j=≈€=ÕÍ‘k◊^
ــة األمم املتحدة  ــى اتفاقي ــدول عل ــت ال ــذ أن وقع من
ــاخ (UNFCCC) عام  ــة بتغير املن ــة املتعلق اإلطاري
1992، ركزت املفاوضات متعددة األطراف على حتدى 
ــاخ عن طريق احلد من انبعاثات  التعامل مع تغير املن
غازات الدفيئة (GHG) من خالل أدوات مثل اتفاقية 
كيوتو. والتخفيف من تأثيرات تغير املناخ أمر أساسي 
ــلوب العمل كاملعتاد  ــير كل الدالئل أن أس حيث تش
ــي التنمية رمبا يؤدي إلى نتائج عاملية كارثية. وحتى  ف
إذا جنح التخفيف، ستستمر آثار تغير املناخ في الزيادة 
حتى يستقر مخزون غازات الدفيئة في الغالف اجلوى. 
وحيث أن احلكومات واجملتمع الدولي تعترف بدرجة ما 
ــة ملساعدة الدول  ــر املناخ أمر حتمى، فاحلاج بأن تغي
ــاخ حظيت باهتمام أكبر.  على التكيف مع تغير املن
ــر التقييمى  ــي التقري ــح التكيف ظهر ف فمصطل
ــة الدولية املعنية بتغير املناخ  األول للهيئة احلكومي
ــم 4 من  ــد رق ــي البن ــد ف ــام 1990 ووج (IPCC) ع
ــة املتعلقة بتغير املناخ  اتفاقية األمم املتحدة اإلطاري
ــب الدول «بالتعاون من أجل التكيف مع  والذي يطال
تأثيرات تغير املناخ وتطوير خطط متكاملة من أجل 
إدارة املناطق الساحلية وموارد املياه والزراعة واحلماية 
وإعادة تأهيل املناطق املتأثرة باجلفاف والتصحر خاصة 

في أفريقيا ، باإلضافة إلى الفيضانات».39

ــد مبسئولية  ــك، يعترف البن ــة إلى ذل وباإلضاف
ــن االنبعاثات  ــار األوضح م ــدول املتقدمة ذات اآلث ال
ــدول النامية التي تعانى  ــة في مساعدة ال الكربوني
ــد أيضاً  ــات. فيصرح البن ــك اإلنبعاث ــن عواقب تل م
ــة عليها مساعدة  ــراف من الدول املتقدم بأن «األط
ــر  ــاً األكث ــة وخصوص ــدول النامي ــي ال ــراف ف األط
ــر املناخ  ــرات الضارة لتغي ــرر من التأثي ــة للتض قابلي
ــا على مواجهة تكلفة التكيف مع هذه  ومساعدته
ــذي تستطيع به األطراف  ــار العكسية  واملدى ال اآلث
من الدول النامية التنفيذ الفعال اللتزاماتها حسب 
ــة االقتصادية  ــار التنمي ــيأخذ في االعتب املؤمتر... س
ــر كأولويات أولى  ــاء على الفق ــة والقض واالجتماعي

وهامة لألطراف من الدول النامية».

ــزء 4.4، يفاقم  تغير املناخ  ــا فصلنا في اجل وكم
ــع اجلغرافي  ــي التوزي ــاواة القائمة ف ــدم املس من ع
ــى أن تأثيراته ال  ــي خملاطر الكوارث، مما يعن واالجتماع
ــس القدر في  ــر والريف بنف ــا فقراء احلض ــعر به يش
ــبه إلى  ــدول النامية. فالتكيف مع تغير املناخ يش ال
ــوارث. وتواجه العديد  ــر احلد من مخاطر الك حد كبي
ــباب الرئيسية  من الدول صعوبات في مواجهة األس
ــكل جيد  للمخاطر، ولهذا فهي أيضاً ال تتكيف بش
ــإذا أمكن التعامل  ــع األمناط احلالية لتغير املناخ. ف م

5.5
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ــتتقلص مخاطر الكوارث  ــات الرئيسية س مع احملرك
ــر لتغير املناخ  ــيقل األثر الكبي ــي نفس الوقت س وف
ــدرات للتعامل مع  ــز الق ــل، فتعزي ــو مماث ــى نح . وعل
األسباب الرئيسية خملاطر الكوارث سيعزز من القدرة 

على التكيف مع تغير املناخ.
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m_ä_Íã◊^=ºÁ

يقدم تقرير التقييم الرابع للهيئة احلكومية الدولية 
ــدد كبير  ــة بع ــاخ (IPCC) قائم ــر املن ــة بتغي املعني
ــة، واملصنفة كتكيف  ــراءات التكيف املمكن من إج
استباقي ومستقل ومخطط له، وهي إجراءات للحد 
ــاس40. وبالرغم من وجود  ــن مخاطر الكوارث باألس م
ــى املستويني  ــسية عل ــات موازية وأطر مؤس سياس
ــى، فالعديد من مبادرات اتفاقية األمم  الدولي والزطن
 (UNFCCC) املتحدة اإلطارية املتعلقة بتغير املناخ
ــوارث. ومن  ــن مخاطر الك ــى احلد م ــز عملياً عل ترك
ضمن 36 برنامجاً من ضمن خطط العمل الوطنية 
للتكيف (NAPAs) املقدمة ملستشاري اتفاقية األمم 
 (UNFCCC) املتحدة اإلطارية املتعلقة بتغير املناخ
ــراف منذ عام 2004،  ــل الدول األقل منواً األط من قب
ــف املمكنة من حيث  ــطة التكي واألغلبية تبرر أنش
ــرض للكوارث  ــن التع ــة للحد م ــا بالنسب فاعليته
ــة، أدت  ــر. ومن حيث املمارس ــرة على الفق والسيط
 (NAPAs) ــة للتكيف بعض خطط العمل الوطني
ــر الكوارث  ــر للحد من مخاط ــل لتكامل أكب بالفع
والتكيف مع تغير املناخ على املستوى الوطنى. كما 
ــر الكوارث في خطة عمل  ــر أيضاً احلد من مخاط ذك

بالى41  وفي متويل التكيف 42.

ــف اآلمنة هي مثال  ــتراتيجية جزر املالدي إن اس
ــف واحلد من  ــني التكي ــط ب ــى كيفية الرب ــد عل جي
ــمية  ــة حكومية رس ــر الكوارث. وهي سياس مخاط
ــاع املتوقع في  ــع االرتف ــل م ــا التعام ــرض منه الغ
ــرن والذي زادت  ــطح البحر خالل هذا الق مستوى س
ــدى عام  ــى احمليط الهن ــام تسونام ــه بعد قي أهميت
ــرة كاملة لبعض  ــرة صغي ــكان جزي 2004 بغمر س
ــزر النائية التي يصعب الوصول  الدقائق. فسكان اجل
ــي هلهومالى،  ــادة توطينهم طوعياً ف إليها يتم إع
ــاؤها بالقرب من عاصمة  وهي جزيرة صناعية مت إنش
الدولة وتقع على ارتفاع أعلى من باقي جزر املالديف 

ال200 املأهولة بالسكان43.

ــا ميكن الربط بني احلد من مخاطر الكوارث  بينم
ــة، فاالرتباطات القائمة بني  وتغير املناخ بصورة وثيق
ــدة اإلطارية  ــو  واتفاقية األمم املتح ــار عمل هيوغ إط
املتعلقة بتغير املناخ (UNFCCC) هي أضعف  بكثير. 
ــذه االرتباطات الضعيفة بني اإلطارين تقوض من  وه

ــاخ مع احلد من مخاطر  ــل التكيف مع تغير املن تكام
ــع التنمية.  ــل احلد من الفقر م ــوارث، ومن تكام الك
فوجود أطر عمل متوازية يجمع أطرافاً مختلفة من 
ــات معقدة ومتداخلة حول  ــدول النامية في عملي ال

صياغة السياسات والتفاوض واملراقبة والتقرير.

غياب التكامل هذا يتكرر على املستوى الوطنى، 
حيث أن مسئوليات التكيف مع تغير املناخ تقع على 
عاتق وزارات البيئة. فكما هو احلال بالنسبة للحد من 
ــن إدراجها ضمن  ــوارث، ال يسهل هذا م مخاطر الك
التخطيط الوطنى واملوازنة العامة. وهذا بدوره ميكن 
ــكلة بيئية  ــأن التكيف هو مش ــؤدى لالعتقاد ب أن ي
ويؤدى للنظر ملبادرات التكيف على أنها سلسلة من 
املشروعات املنفردة (على سبيل املثال، تعزيز دفاعات 
ــا)  بعينه ــار  أمط ــات  مستجمع أوإدارة  ــل  السواح
ــن الكوارث  ــد م ــط احل ــذ خط ــن تنفي ــة ع املنفصل
ــر. برنامج االمم املتحدة اإلمنائي (UNDP) على  أوالفق
ــه لـ19 من أوراق  ــبيل املثال يقر بهذا في مراجعت س
ــر، حيث أن 4 منها فقط  ــتراتيجية احلد من الفق اس
أكدت على ارتباطات معينة بني تغير املناخ والقابلية 

للتضرر فى املستقبل44.

ÖÍÃ‡k◊^=m_Í◊bÁ=ÇÜ^Ë∫^=5.5.2

ــي اتفاقية األمم  ــات املالية ف ــد العديد من اآللي توج
 (UNFCCC) املتحدة اإلطارية املتعلقة بتغير املناخ
وإتفاقية كيوتو ومرفق البيئة العاملية (GEF) لدعم 
ــواً وذات الدخل  ــدول األقل من ــة في ال ــف خاص التكي

املنخفض واملتوسط (انظر الشكل 5.11).

ــدة اإلطارية  ــات اتفاقية األمم املتح تتضمن آلي
ــاخ (UNFCCC) صندوق متويل  ــر املن ــة بتغي املتعلق
الدول األقل منواً والذي قام بدعم تنمية خطط العمل 
الوطنية للتكيف (NAPAs) ويجب أن يساعد الدول 
ــذه اخلطط. ففي  ــطة احملددة في ه في تنفيذ األنش
أكتوبر 2008، وصلت حصيلة اخملصصات التي وافق 
عليها مجلس صندوق متويل الدول األقل منواً  53.45 
ــا 48.49 مليون  ــن ضمنه ــون دوالر أمريكى، وم ملي
دوالر للمشروعات وأنشطة جتهيز املشروعات، ومنها 
15.48 مليون مت االلتزام بها و12.77 مليون مت توزيعها 
ــتخدام  التمويل لدعم  ــرر اس ــل45. وبينما تق بالفع
ــة والفورية  ــه احلاجات الطارئ ــروعات التي تواج املش
ــا عرفتها خطط  ــي الدول األقل منواً  كم للتكيف ف
ــطة  العمل الوطنية للتكيف ، 49 من 50 من األنش
التي مت متويلها إلى اليوم كانت من أجل إعداد خطط 
ــبتمبر  ــف46. واعتباراَ من س ــل الوطنية للتكي العم
ــة  ــل الوطني ــط العم ــن خط ــت 38 م 2008، قدم
ــن مخاطر الكوارث اخملطط  للتكيف و21 من احلد م
ــة للتكيف بأثيوبيا  ــه47. ففي خطة العمل الوطني ل
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ــة األعلى في  ــطة الثل اث ــبيل املثال، األنش ــى س عل
التكيف هي: 1) الترويج للتأمني احملاصيل من اجلفاف 
ــذار املبكر للجفاف والفيضانات  2) تعزيز أنظمة اإلن
ــي الرى واملياه  ــر خطط على نطاق صغير ف 3) تطوي
ــن الدولة48. وحتى اآلن،  واحلصاد في األنحاء اجلافة م
ــا من قبل  ــروعاً مت متويله ــط من 19 مش ــل 2 فق دخ
ــواً  في مرحلة التنفيذ:  ــدوق متويل الدول األقل من صن
ــر املناخ  ــة عن تغي ــر النتج ــن اخملاط ــروع احلد م مش
ــارات البحيرات اجلليدية  ــة للتضرر من انفج والقابلي
ــروع الزراعة اجملتمعية والساحلية في  في بوتان ومش

بنجالديش.

 (SCCF) إن صندوق التمويل اخلاص بتغير املناخ
متاح للدول ذات الدخل املنخفض واملتوسط، ويغطى 
ــل التكنولوجيا  ــطة األخرى مثل نق التكيف واألنش
ــوع االقتصادي. وإلى  ــر املناخ والتن والتعامل مع تغي
اآلن متت املوافقة على 15 مشروعاً لبرنامج التكيف 
ــر املناخ، ماعدا  ــدوق التمويل اخلاص بتغي ــع صن التاب
ــوارد بتنزانيا — مازالت  ــادرة إدارة امل ــد فقط  - مب واح
حتت التنفيذ49. وقد وصلت حصيلة اخملصصات التي 
ــل اخلاص بتغير  ــا مجلس صندوق التموي وافق عليه
ــى 68.58 مليون دوالر، مت  ــر 2008 إل ــاخ في أكتوب املن
االلتزام ب26.53 مليون للمشروعات وأنشطة جتهيز 

املشروعات، ومت توزيع 15.29 مليون دوالر50.

ــاؤه طبقاً  إن صندوق متويل التكيف الذي مت إنش
إلتفاقية كيوتو قائم على إمدادات القطاع اخلاص عن 
طريق الضرائب بنسبة %2 ملشروعات آليات التنمية 
ــة من  ــات الطوعي ــة للمساهم ــة باإلضاف النظيف
الدول ذات الدخل املرتفع، وقد وصلت املساهمات إلى 
ــون دوالر تعهدت بها كندا. تستطيع الضريبة  5 ملي
توليد 160 — 950 مليون دوالر بحلول 512012. بينما 
ــة عمل في  ــل التكيف بوضع خط ــام صندوق متوي ق
ــدد اخلطوط اإلرشادات  ــه الثاني فهو لم يح اجتماع

ــدأ في توزيع  ــة اخلاصة به ولم يب ــغيلية املعين التش
ــل. وكان قد مت االتفاق في جلسة يونيو 2008  التموي
على أن اإلدارة ستبدأ في مراجعة املشروعات املقدمة 

في يونيو522009.

إن األولوية االستراتيجية للتكيف بها ما يقرب 
ــل من مرفق البيئة  ــن 50 مليون دوالر53 من التموي م
العاملية GEF ملساندة مشروعات التكيف السريعة 

، وإلى اليوم مت توزيع 14.8 مليون دوالر.

وعلى العكس من املوارد املتاحة من خالل اآللية 
ــج األمم املتحدة اإلمنائي  ــورة باألعلى، يقدر برنام املذك
(UNDP)، مجموع املوارد املطلوبة من أجل التكيف 
ــنوياً وحتى  حلول  ــع تغير املناخ ب86 مليار دوالر س م
ــن إجمالي الناجت  ــام 2015، مما ميثل تقريبا %0.2 م ع
ــب هذه الصورة مع  احمللي للدول املتقدمة54. وتتناس
ــنويا  ــام55 التي قدرت املطلوب س ــرات أوكسف تقدي
ب50 — 80 مليار كل عام من أجل التكيف في الدول 

ذات الدخل املنخفض واملتوسط.

ــن أجل التكيف  ــق املزيد من املوارد من م وتتدف
ــراف، وقدرت املوارد  ــني ثنائيني ومتعددى األط من ممول
دوالر ل50  ــون  110 ملي ــارب  يق ــوع  ــة مبجم الثنائي
ــر 2008 وصلت  ــروعاً في 17 دولة. وفي ديسمب مش
ــا يقارب  ــك الدولي مب ــروعات متويل البن ــة مش تكلف
ــر برنامج األمم املتحدة اإلمنائي  94 مليون دوالر56. وذك
ــندات  ــة س ــره منوحصيل ــي تقاري ــاً ف (UNDP) أيض
ــف مبا يقرب من 200 مليون دوالر. يتدفق املزيد  التكي
ــطة التكيف  ــرة إلى أنش ــرى مباش ــوارد األخ من امل
ــات دولية غير  ــالل منظم ــدول النامية من خ ــي ال ف
ــب األحمر  ــرة NGOs وحركة الصلي ــة كبي حكومي
ــن املتوقع أن يزيد  ــر. ومع ذلك ليس م ــالل األحم واله
ــدول النامية  ــة املتدفقة إلى ال ــل املوارد الدولي حاص
ــون دوالر في العام، مما ميثل  ــاً عن 50 — 100 ملي حالي
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أقل من %0.2 من املطلوب.

ــت مراجعة  ــد أوضح ــت، فق ــس الوق ــي نف وف
ــني ومتعددي  ــة الكبار الثنائي ــظ املمولني الست حملاف
األطراف57 أن املساعدة التنموية أغلبها ال يستطيع 
ــن اخملاطر  ــر احملتملة م ــي االعتبار اخلسائ ــع ف أن يض
ــا برنامج األمم  ــر املناخ. وطبق ــة بسبب تغي املتفاقم
ــي58 (UNDP) ، بني 16 و 32 مليار من  املتحدة اإلمنائ
املساعدات التنموية احلالية معرض للمخاطر بسبب 
ــدة التنموية  ــير هذا إلى أن املساع ــر املناخ. ويش تغي
ــب األخطار املرتبطة باملناخ  املعرضة للمخاطر بسب
ــي التزم بها  ــر من املبالغ الت ــغ 1000 ضعف أكث تبل
ــر املناخ من خالل  ــون ملساندة التكيف مع تغي املمول

اآلليات متعددة األطراف املفصلة باألعلى.

ــق بني التكلفة املقدرة من  إذا فهناك عدم تواف
ــرعة التنفيذ.  أجل التكيف واملوارد املتعهدة وبني س
ــر املناخ،  ــي يفرضها تغي ــة امللحة الت ــي ظل احلال وف
ــرعة  ــتثمار وس ــادة اإلس ــة لزي ــة ملح ــاك حاج فهن

التنفيذ.

=fi`=Å_|||‡∫^=4|||»j=≈|||€=Õ|||Í‘k◊^ =5.5.3
\=á–Ã◊^=≈€=ÕÍ‘k◊^

من الصعب ولكنه ليس من املستحيل حساب تكلفة 
ــة، فتكلفة احلفاظ على  التكيف في الدول املتقدم
ــن املناخ ميكن حسابها،  ــية م املباني والبنية األساس
ــري وإدارة موارد  ــتثمار في ال ــا ميكن حساب االس كم
ــي من التكيف  ــة لتمكني اإلنتاج الزراع ــاه الالزم املي
ــاب تكلفة  ــاف. وقد مت حس ــول مع اجلف ــرات أط لفت
ــة احلماية ضد الفيضانات في لندن خالل 100  صيان
عام مع األخذ في االعتبار تغير املناخ وقدرت بحوالى 
ــبيل املثال. وعنما تطبق  ــون59 دوالر على س 3 — 6 بلي
هذه الطريقة  في الدول النامية فحسب إحصاءات 
ــي (UNDP)  (بناء على  ــدة اإلمنائ ــج األمم املتح برنام
ــابقة للبنك الدولي60) ستقارب تكلفة  إحصاءات س
ــية  ــتثمارات تنمية حماية املناخ والبنية األساس إس
ــول عام 2115. وقد ذكرت  ــنوياً بحل 44 مليار دوالر س
ــة األمم املتحدة  ــن أوراق اتفاقي ــة أيضاً م ــة حديث ورق
ــر املناخ61 (UNFCCC) هذه  اإلطارية املتعلقة بتغي

التكلفة.

ــى تدعيم البنية  ــاس عل واملنهج القائم باألس
ــية   ــية ضد املناخ ال يواجه احملركات األساس األساس
ــة في ظل  ــن الدول النامي ــي العديد م ــر ف للمخاط
ــي الريف  ــى الفقراء ف ــوارث عل ــر للك ــود مخاط وج
ــي ميكن  ــص األصول الت ــز بنق ــي تتمي ــر والت واحلض
ــا بالفصل  ــف. وكما فصلن ــي التكي ــتخامها ف إس
ــع، فإن مخاطر الكوارث املرتبطة بالطقس التي  الراب

تواجهها األسر الفقيرة ترتبط بصورة  وثيقة اً بغياب 
ــي تساهم في  ــة الت ــول املنتج ــول على األص احلص
ــر الفقيرة باحلضر  ــتمرار مصادر عيشهم. فاألس اس
ــش في منازل مؤقتة  ــي معظم الدول النامية تعي ف
ــة ومأهولة وبنقص في أو بدون  على أراضى مقسم

أية بنية أساسية وخدمات عامة.

ــاقفة املتقاعد في كايب  كما كتب رئيس األس
تاون ديزموند توتو في  تقرير التنمية البشرية62 لعام 
ــراً ألطف  ــح تعبي ــف أصب 2007/ 2008 أن «التكي
ــى نطاق  ــة االجتماعية عل ــاب العدال ــالً عن غي بدي
ــي العالم الثرى محميون  ــي، وبينما املواطنون ف عامل
ــى معرضون  ــراء والضعفاء واجلوع ــن األذى فالفق م
ــي حياتهم اليومية.  ــي لتغير املناخ ف للواقع القاس
ــالدة من خالل  ــم إيذاؤهم بب ــراء العالم يت ولكن فق
ــالح املالوي  ــاس. فالف ــكلة لم يختلقوها باألس مش
ــس لهم أى أثر يذكر في  ــر في دولة هايتي لي أوالفقي

ما يخص الغالف اجلوى لألرض.»

فالعديد من املبادرات للمنظمات الغير حكومية 
ــق الريفية تتعرض لهذا  ــود الثنائية في املناط واجله
ــى املستوى احمللي، بالرغم  األمر بصورة ضمنية. فعل
ــني التمويل  ــدى احلاجة وب ــاب االرتباط بني م ــن غي م
ــطة التكيف  ــد من أنش ــتثمار فالعدي ــاح لالس املت
ــة  ــبل املعيش ــة على اجلهود القائمة لتعزيز س مبني
الريفية وإلدارة النظام البيئي. إال أنه يعطى اهتمام 
ــف بالنسبة لفقراء احلضر. ويذكر  أقل حلاجات التكي
ــة املعنية  ــة احلكومية الدولي ــر التقييم للهيئ تقري
بتغير املناخ (IPCC) أن البنية األساسية التي تقوم 
ــكل  ــا املراكز احلضرية والصناعات التي تش بتركيزه
ــي غالباً  ــدة االقتصادية ه ــياً من القاع جزءاً أساس
ــادرة على التكيف املعقول للحد من اخملاطر الناجتة  ق
عن اآلثار املباشرة والغير مباشرة لتغير املناخ63. وهذا 
ــكل  ــر يحدث في العديد من املدن التي تدار بش األم
ــة. وبالرغم من  ــدول ذات الدخول املرتفع ــد في ال جي
ــكان احلضر  ــني من س ــات املالي ــا مبئ ــك، فارتباطه ذل
الفقراء ممن يعيشون في مستوطنات عشوائية في 
ــي البلدان  ــة للفيضانات ف ــاحلية معرض مواقع س
ــدل. من الصعب  ــو ارتباط مثير للج ــة مثال ه النامي
ــدن التي عرفت  ــات بامل ــف ميكن للحكوم ــل كي تخي
ــى حماية األغلبية من  ــي السابق بعدم قدرتها عل ف
ــة أن تستطيع  ــار املناخ القائم ــا من أخط مواطنيه

التكيف.

ونتيجة هذا التحليل لها ثالثة أبعاد، أوالً، يجب 
ــن مخاطر  ــر العمل للحد م ــاط بني أط ــز االرتب تعزي
ــع تغير املناخ  ــن الفقر والتكيف م ــوارث واحلد م الك
ــى، وثانياً، يجب إعطاء  على املستوى الدولي والوطن
ــع تغير املناخ  ــر الكوارث والتكيف م احلد من مخاط
ــية مثل  األولوية في مواجهة عوامل اخملاطر األساس
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ــبل املعيشة الريفية القابلة للتضرر وعدم كفاءة  س
ــة، هذا إذا  ــم البيئي ــر وتدهور النظ ــة باحلض احلوكم
ــر املناخ على مخاطر  ــب اآلثار املفاقمة لتغي أردنا جتن
ــتثمار املتزايد  ــة لالس ــا، هناك احلاج ــوارث، وثالث الك

والتنفيذ األسرع في ظل إحلاح هذا التحدى القائم.

ــز االرتباط بني  ــى تعزي ــب العمل عل وبينما يج
ــع تغير املناخ،  ــن مخاطر الكوارث والتكيف م احلد م
فاإلثنان يواجهان حتديات مشتركة. فمازالت العديد 
ــط لديها  ــل املنخفض واملتوس ــن الدول ذات الدخ م
ــية  ــة على مواجهة احملركات األساس قدرات ضعيف
للمخاطر وما زالت تفتقر لترتيبات احلوكمة املالئمة 

من أجل إدماج احلد من مخاطر في أعمال التنمية.
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ــن الكوارث   ــة للحد م ــتراتيجية الدولي ــكرتارية االس س 1. 
(UNISDR) ، a2007

ــن الكوارث   ــة للحد م ــتراتيجية الدولي ــكرتارية االس س 2. 

(UNISDR) ، b 2007
3. http://www.preventionweb.net/gar09 شبكة الوقاية

http://www.preventionweb.net/english/hyogo/ 4. 

 GP/?pid:3&pil:1
  5. http://www.preventionweb.net/gar09

. تقرير التقدم  ــة, 2008 .6 ــر العربي ــة جمهورية مص حكوم
ــل هيوغو، مكتب  ــذ إطار عم ــي املرحلي عن تنفي الوطن
ــن الكوارث   ــة للحد م ــتراتيجية الدولي ــكرتارية االس س

(UNISDR)، تقرير غير منشور
 7. (ECCAS, ــا ــط افريقي ــدول وس ــة ل ــة االقتصادي اجملموع
ــهام تقرير حالة أفريقيا، تشرين الثاني/نوفمبر  (2008 إس
ــكرتارية االستراتيجية الدولية للحد من  2008، ملكتب س

الكوارث  (UNISDR) نيروبي 
ــق: تنفيذ إطار  ــي متعم ــتعراض وطن ، اس ــني 2008 .8 الفلب
رز في تنفيذ إطار  ــدم احملُ ــل هيوغو، معد ملراجعة التق عم
عمل هيوغو 20072009. استراتيجية األمم املتحدة الدولية 

للحد من الكوارث. تقرير غير منشور
ــيدي مانزالس  اجلامعة الوطنية لكولومبيا -- معهد س 9. 

للدراسات البيئية، 2005
 10. ERN 2008

.  استعراض وطني متعمق: تنفيذ إطار  طاجكستان 2008 .11
رز في تنفيذ إطار  ــدم احملُ ــل هيوغو، معد ملراجعة التق عم
ــدم االحتاد اجملري.  ــتعراض تق عمل هيوغو 2009-2007 اس
ــن الكوارث.  ــة للحد م ــدة الدولي ــتراتيجية األمم املتح اس

تقرير غير منشور
فون هيس وآخرون، 2008 .12 

13. http://www.dppi.info/25.09.07.pdf
ــر الكوارث في  ــم احلد من مخاط ــطة قس موجز عن أنش 14. 

ــرب إفريقيا، الوارد من محمد  االحتاد االقتصادي لبلدان غ
ــن أخطار  ــية (احلد م ــئول البرامج الرئيس ــم، مس ابراهي
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ــر 2008. مقدم إلى  ــمباس نوفمب التنفيذي محمد بن ش
مكتب نيروبي استراتيجية األمم املتحدة الدولية للحد من 

الكوارث. تقرير غير منشور
15. WMO, 2009 املنظمة العاملية لالرصاد اجلوية

ــات DesInventar .16 لكوارث  ــدة بيان ــبيل املثال، قاع على س
آسيا واألمريكتني موقع الكتروني:

17. http://online.desinventar.org 
ــن  ــل كل م ــن العم ــت ع ، توقف ــمبر 2008 .18 ــوم 31 ديس ي

ــويدية  ــويدية خلدمات اإلنقاذ، والوكالة الس الوكالة الس
ــاع  للدف ــويدي  الس ــي  الوطن ــس  واجملل ــوارئ،  الط إلدارة 
ــن يناير 2009،  ــا، ابتداء من األول م ــي. وبدالً منه النفس
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حاالت الكوارث. 
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(UNISDR 2006)
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http://www.econome.admin.ch أغسطس(2008) .21

www.getthru.govt.nz سبتمبر(2008) .22 
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فون هيس وآخرون، 2008 .24

إسهام شخصي من حسني كااللي، وبرنامج األمم املتحدة  25. 

ــاش فريق عمل احلد  ــب منع األزمات واإلنع اإلمنائي/مكت
من الكوارث، جنيف. نوفمبر 2008.

ــق: تنفيذ إطار  ــتعراض وطني متعم . اس موزمبيق، 2008 .26
رز في تنفيذ إطار  ــدم احملُ ــل هيوغو، معد ملراجعة التق عم
ــدة  ــتراتيجية األمم املتح ــو  2009-2007. اس ــل هيوغ عم

الدولية للحد من الكوارث. تقرير غير منشور
h t t p : / / w w w . h u m a n i t a r i a n r e f o r m . o r g / 27. 

humanitarianreform/Default.aspx?tabid=80
http://www.hyogo.uncrd.or.jp/hesi/pdf/nepal/ 28. 

  murata.sengupta.pdf
فون هيس وآخرون، 2008 .29
فون هيس وآخرون، 2008 .30

معلومات مقدمة من قسم االستعداد للطوارئ مبكتب  31. 

ــدة  ــألمم املتح ــع ل ــون اإلغاثة االنسانية التاب ــق شئ تنسي
،(UNOCHA) جنيف ، يناير/ كانون الثاني 2009

32. 2008b ،مانسيال
ــن الكوارث  ــة للحد م ــتراتيجية الدولي ــكرتارية االس س 33. 

(UNISDR)، 2008b
وزارة الداخلية، احلكومة الهندية، 2007 .34

ــي / برنامج األمم  ــوارث والتعاف ــن الك ــب الوقاية م مكت 35. 

UNDP/BCPR, 2004 ،املتحدة اإلمنائي
ــار األمم املتحدة للمساعدات االمنائية هو اطار لبرنامج  اط 36. 

ــري وهو يصف  ــدة القط ــق األمم املتح ــتراتيجي لفري اس
االستجابة اجلماعية التي يقدمها الفريق ألولويات هيكل 
ــة املرتفعة املستوى  ــي. والنتائج املتوقع ــر الوطن التطوي
تسمى نواجت اطار األمم املتحدة للمساعدات االمنائية. وهي 
ــدة القطري  ــر فريق األمم املتح ــن ميكن أن يحض توضح أي
ــدمي املساندة وتطوير القدرات  مميزاته الفريدة من أجل تق
ــج لتحقيق  ــات والبرام ــال السياس ــي مج ــح ف والنصائ
ــات الوطنية املرتبطة باألهداف التنموية لأللفية:  األولوي

WFDP9018UN-1.6_F-Ch_5_FINAL.indd   145 07/05/2009   11:49:05



146

2009=fi_ƒ◊=qÜ^Ë‘◊^=áú_®=·€=É§^=‚aèf=Î∫_ƒ◊^=›ÍÍ–k◊^=áÈá–j
4»k€=Å_‡€=º=á–Ã◊^Á=áú_�∫^

http: www.undg.org
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