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البرنامج العالمي للحد من مخاطر الكوارث ــ الدورة الثالثة ٢٠١١

خلفية عامة 

مقدمة

يعتبر البرنامج العالمي للحد من مخاطر الكوارث أول ملتقى على مستوى العالم يضم أصحاب المصالح المباشرة المعنيين بالحد من مخاطر الكوارث 
وبناء قدرات المجتمعات المحلية والبلدان للتكيف مع مخاطر الكوارث ومجابهتها. وتستند هذه الدورة الثالثة المنعقدة بالتوازي مع المؤتمر العالمي 

إلعادة اإلعمار إلى التزامات قائمة وأولويات محددة وأعمال من شأنها المساعدة في تعزيز قدرات مجابهة المخاطر على المستوى المحلي. 

والخطوات  األولويات  وضع  في  ستبدأ  كما  هيوغو،  عمل  إلطار  المدى  منتصف  استعراض  نواتج  بالتفكير  المنتدى  لهذا  الثالثة  الدورة  وستتناول 
الالزمة لتحقيق هذه التوصيات. وسيتيح تقرير التقييم العالمي ٢٠١١ أدلة وشواهد تستند إليها أولويات الحد من مخاطر الكوارث. كما سيساهم التقرير 
المشترك لكل من البنك الدولي واألمم المتحدة الصادر بعنوان "األخطار الطبيعية، والكوارث غير الطبيعية، واقتصاديات الوقاية الفعالة (٢٠١٠)" 

في المناقشات الخاصة بكيفية بناء قوة دفع من أجل الحد من الكوارث.

ويتمثل محور تركيز الدورة الثالثة لهذا المنتدى فيما يلي: "استثمر اليوم من أجل غٍد أكثر أمًنا زيادة االستثمار في قدرات العمل المحلي." وهناك 
مكّون مهم في األعمال الرامية إلى الحد من المخاطر، ومطلب واضح إلطار عمل هيوغو يتمثل في االنخراط الفعال للمجتمعات المحلية وأجهزة 
الحكم المحلي في التخطيط والنهج متعددة األخطار إزاء الكوارث. وهناك مالحظة أساسية من كل من استعراض منتصف المدة إلطار عمل هيوغو، 
وتقرير التقييم العالمي ٢٠١١ تتمثل في عدم كفاية الترتيبات المؤسسية الوطنية لتشجيع القيام بإجراءات فعالية في حالة عدم وصول الموارد إلى 

المجتمعات المحلية.

وتكون آثار الكوارث أشد وطأة على المستوى المحلي وبالتالي يتعين تحقيق النتائج المرجوة والشعور بآثار جهود التخفيف من هذه المخاطر على 
هذا المستوى. وهناك ضرورة للمزيد من المساندة الفعالة لتمكين المجتمعات المحلية من أسباب القوة. وتلعب أجهزة الحكم المحلي (متضمنة العمد 
ورؤساء المدن وقادة المجتمع المدني) دوًرا أساسًيا في ضمان إعداد مدنها لمجابهة الكوارث. وهناك هدف رئيسي لهذه الدورة الثالثة يتمثل في تشجيع 
المزيد من االلتزام السياسي تجاه العمل على المستوى المحلي. وعالوة على ذلك، فإن دور القطاع الخاص خاصة في البيئة االجتماعية يعتبر سمة 

أساسية في هذا المنتدى العالمي في ٢٠١١.

وقد ظهر العديد من الموضوعات األخرى التي تستحق االهتمام في هذا المنتدى العالمي تضمنت البنية األساسية وإعادة اإلعمار؛ واقتصاديات الحد 
من مخاطر الكوارث؛ وبناء تحالفات وشراكات في مجال العمل من أجل التكيف مع تغير المناخ. وهناك ناتج أساسي آخر لهذا المنتدى يتمثل في 
النظر بعين االعتبار في كيفية إحراز تقدم في عملية دمج الحد من مخاطر الكوارث في تخطيط التنمية سواًء في مجال التمويل أو الصحة أو التعليم 

أو األشغال العامة أو الزراعة أو مستجمعات المياه أو إدارة الغابات. 

وفي نهاية المطاف، تقترح ورقة المناقشة هذه بعض المجاالت لتوجيه العمل المرتقب والنواتج المرجوة من هذه الدورة الثالثة. وتأتي هذه المقترحات 
متوافقة مع النتائج والمالحظات األساسية الستعراض منتصف المدة إلطار عمل هيوغو وتقرير التقييم العالمي ٢٠١١. 

ورقة مناقشة بشأن الدورة الثالثة للمنتدى العالمي للحد من 
مخاطر الكوارث والمؤتمر العالمي إلعادة األعمار

 ٨ - ١٣ مايو / أيار ٢٠١١، جنيف
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استثمر اليوم من أجل غد أكثر أمانًا

التقدم المحرز والتحديات الماثلة منذ الدورة الثانية في ٢٠٠٩

حدد ملخص الرئيس في الدورة الثانية للمنتدى توجهات عامة للحد من مخاطر الكوارث في مجاالت التكيف مع تغير المناخ، وحماية الشرائح األكثر 
تعرًضا للمخاطر، كما حدد هذا المخلص بعض األهداف الخاصة بتمويل أنشطة الحد من المخاطر. 

إحياء التزامات الدورة الثانية لهذا المنتدى التي ُعقدت في ٢٠٠٩

 تحديد أهداف الحد من مخاطر الكوارث
بحلول عام ٢٠١١، يجب الشروع في وضع التقييمات الوطنية الخاصة بسالمة المرافق الصحية والتثقيفية الموجودة بالفعل.  •

بحلول عام ٢٠١٥، يجب إعداد خطط اإلجراءات الملموسة وتطبيقها للحصول على مدارس ومستشفيات أكثر أمًنا في جميع البلدان   •
المعرضة للكوارث. 

ويتعين بحلول العام نفسه إدراج موضوع الحد من مخاطر الكوارث في جميع المناهج الدراسية.   •
بحلول عام ٢٠١٥، يجب ضم جميع المدن الرئيسية الموجودة في المناطق المعرضة للكوارث، ومن ثم تنفيذ التدابير الالزمة للحد   •

من مخاطر الكوارث التي تنص عليها قوانين البناء واستغالل األراضي الخاصة بها.
وقد تم توجيه األهداف نحو أيًضا: المخاطر القومية وتقييمها، وخطط التعافي من الكوارث البلدية، وأنظمة اإلنذار المبكر، ومخاطر   •

المياه، وتطبيق قوانين البناء. 
دعا األمين العام لألمم المتحدة إلى تبني هدف لخفض عدد الوفيات الناجمة عن الكوارث إلى النصف بحلول عام ٢٠١٥، وذلك عند   •

انتهاء مدة العمل بإطار عمل هيوغو.

 تمويل الحد من مخاطر الكوارث
١٠ في المائة من صناديق اإلغاثة اإلنسانية ألعمال الحد من مخاطر الكوارث.   •

تخصيص ١٠٪ من القيمة المستهدفة لعمليات إعادة اإلعمار بعد حدوث الكوارث وإقامة المشروعات المخصصة إلعادة األوضاع   •
إلى سابق عهدها وإحداث تعافي، ووضع خطط استعداد واستجابة وطنية. 

تخصيص نسبة ال تقل عن ١٪ من إجمالي التمويل المخصص للتنمية الوطنية وإجمالي التمويل المخصص للمساعدة على التنمية،   •
من أجل تدابير الحد من المخاطر، مع األخذ في االعتبار مستوى جودة التأثير.

 التقدم المحرز على المستويين اإلقليمي والوطني
تم عقد العديد من المنتديات اإلقليمية وشبه اإلقليمية للحد من مخاطر الكوارث على مدى السنتين الماضيتين في أفريقيا وآسيا ومنطقة المحيط الهادئ 
والدول العربية وأوروبا واألمريكتين. وقد ساهم تطوير المنتديات اإلقليمية في تحديد وتبني بيانات سياسية مهمة على مستوى الوزراء ورؤساء الدول، 
وقد ُتوج ذلك بإعداد إستراتيجيات الحد من الكوارث وخطط العمل الخاصة بهذا الشأن والتي ستقوم بدور مهم في صياغة مناقشات ونواتج منتدى 
٢٠١١. وفضًال على ذلك، أصدرت مجموعات عالمية وإقليمية تضم برلمانيين بيانات لتدعيم تنفيذ الحد من مخاطر الكوارث في بلدانهم واألقاليم 
التابعين لها؛ كما قام تحالف رؤساء البلديات بتسلم راية القيادة الجديدة في مجال إدارة الكوارث وبناء قدرات المجابهة في المجتمعات المحلية؛ أما 
الحكومات الوطنية فقد أبدت اهتماًما متزايًدا بالحد من الكوارث وأعدت معلومات تفصيلية عن التقدم الذي أحرزته حيث ظهر الكثير منه في تقرير 

التقييم العالمي.
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البرنامج العالمي للحد من مخاطر الكوارث ــ الدورة الثالثة ٢٠١١

 استعراض منتصف المدة إلطار عمل هيوغو 
إن نتائج استعراض منتصف المدة إلطار عمل هيوغو ستكون ذات أهمية بالغة فيما يؤخذ من اعتبارات في هذه الدورة الثالثة لهذا المنتدى العالمي. 
ويعكس الزخم السياسي الذي يشهده نشاط الحد من مخاطر الكوارث والذي أفرز على مدى السنوات الخمس الماضية آثاًرا متنامية إلطار عمل 
هيوغو. وسيكون هناك وقت مخصص في الجلسات الموسعة غير الرسمية في هذا المنتدى لمناقشة نتائج استعراض منتصف المدة لضمان توافق 
النواتج واإلجراءات الناجمة عن هذه الدورة الثالثة مع نتائج وتوصيات هذا االستعراض. وتتيح الدورة الثالثة الفرصة لتحديد المسارات الوشيكة للعمل 

المتصل بتوصيات استعراض منتصف المدة والبدء في التفكير المبكر فيما سيحل محل إطار عمل هيوغو الذي سينتهي أجله في ٢٠١٥.

الجمعية العامة لألمم المتحدة: مناظرة موضوعية عامة غير رسمية بشأن الحد من 
مخاطر الكوارث

ثمة مثال ظهر مؤخًرا على الزخم السياسي المتنامي يتمثل في المناظرة الموضوعية العامة بشأن الحد من مخاطر الكوارث حيث عقدت 
هذه المناظرة الجمعية العامة لألمم المتحدة بنيويورك في ٩ فبراير/شباط ٢٠١١. وفي هذه المناظرة غير الرسمية ُوجهت الدعوة للدول 
في  واالنخراط  المبكرة،  الوقاية  وسائل  من  يلزم  ما  واتخاذ  متقدم  تخطيط  وإجراء  والتجارب،  الخبرات  تبادل  من  لالستفادة  األعضاء 
مشاركات مدفوعة باعتبارات المجتمعات المحلية لتعبئة االستثمارات والموارد األخرى، وتعزيز عملية جمع البيانات، وزيادة الجهود 
المبذولة في التعليم، واالنخراط بصورة أفضل في تخطيط المناطق الحضرية، وتبادل المعلومات والتكنولوجيا. وكانت هناك أيًضا دعوة 
متواصلة لالستمرار في زيادة التوعية لضمان وضع احتياجات الضحايا بعد وقوع كوارث محددة ذات أثر هائل على األجندة الدولية بعدما 

سقطت من عناوين الصحف واألخبار.

 التحديات والرسائل األساسية 
هناك العديد من الرسائل المنبثقة عن مشاورات وإجراءات وتقارير ستكون جزًءا من المناقشات التي ستعقد في هذا المنتدى. 

 
تتمثل الرسالة األولى في االستمرار في السعي نحو الحد من خسائر الكوارث بصورة كبيرة فيما يتعلق بالخسائر في األرواح والخسائر في الموارد 
االجتماعية واالقتصادية والبيئية للمجتمعات المحلية والبلدان. وهناك أحد المعوقات الهيكلية التي تحول دون بلوغ هذا الهدف يتمثل في تنفيذ الحد من 
مخاطر الكوارث من خالل آليات وأدوات لإلغاثة والمساعدات اإلنسانية. ومن ثم يتعين إعادة وضع أنشطة الحد من الكوارث بجعلها أنشطة إنمائية 
ودمجها في أنشطة الحد من الفقر و"التخطيط القطاعي" (أي التمويل والتعليم والزراعة والنقل واألشغال العامة ومستجمعات المياه وإدارة الغابات). 

ثمة رسالة أساسية أخرى هي أنه على الرغم من الفجوات التي ال تزال قائمة وعدم وجود تغطية عامة وشاملة، فاالستثمارات في أنظمة اإلنذار المبكر 
واالستعداد تبدو ناجحة. ووفق تقرير التقييم العالمي ٢٠١١ بشأن الحد من مخاطر الكوارث، تشهد معدالت الوفيات بسبب األخطار ذات الصلة بالمناخ 
مثل الفيضانات واألعاصير االستوائية والمدارية تراجًعا خاصة في آسيا. وقد تراجعت مخاطر الوفاة بسبب فيضان نهر هائل أو إعصار في شرق 
آسيا اليوم إلى النصف مقارنة بما كان منذ ٢٠ سنة مضت. واألمر المشجع أن هذا التراجع يحدث على الرغم من انتقال المزيد من األشخاص إلى 

األودية التي بها فيضانات والمناطق الساحلية المعرضة لمخاطر. 

من ناحية أخرى، تشير الشواهد واألدلة في تقرير التقييم العالمي إلى النمو االقتصادي السريع في العديد من البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل، 
األمر الذي ينجم عنه تعرض األصول لمخاطر. وهذا يعني أنه على الرغم من أن فوائد النمو االقتصادي تقلل من معدالت قابلية التضرر والتعرض 
للمخاطر، فإن النمو غير المخطط له بصورة كبيرة يعرض قدًرا كبيًرا من البنية األساسية العامة والخاصة للمخاطر. والنتيجة األكثر حدة هي وقوع 
أضرار واسعة النطاق على المساكن والمدارس ومنشآت الرعاية الصحية والبنية األساسية الحساسة (مثل الطرق والجسور ومرافق البنية األساسية 
الخاصة بإدارة المياه) وحدوث آثار بالغة على أنشطة األعمال في جميع المناطق وعلى جميع فئات الدخل. وبالتالي فثمة أمر جدير باالعتبار يتمثل 

في تدعيم مزيد من االلتزامات األقوى والسعي إليها إلقامة بنية أساسية آمنة. 

في نهاية المطاف، ففيما يتعلق بجهود إعادة اإلعمار والتعافي بعد وقوع األزمات، هناك مخاوف متزايدة بسبب ندرة الموارد المخصصة بصورة 
أساسية لبرامج التنمية حيث يتم تحّول هذه الموارد بصورة كبيرة للغاية. وفي حالة عدم وجود قدرات مؤسسية، وانعدام التخطيط المنظم والتنسيق بين 
جميع األطراف، تتالشى فرصة التنمية، وتضيع األموال هباًء، وتزداد أعباء المتضررين. وبمقدور االستثمارات المتزايدة في برامج العمل المحلي 
أن تتيح للمجتمعات المحلية المتضررة األدوات والوسائل الالزمة لالستجابة بصورة أكثر سرعة للكوارث، وتخفيف مخاطرها بعد وقوعها وتحمل 

المزيد من المسؤولية لتحقيق األمان لهذه المجتمعات.
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استثمر اليوم من أجل غد أكثر أمانًا

محور تركيز الدورة الثالثة: زيادة االستثمار في برامج العمل المحلي

تتيح الدورة الثالثة لهذا المنتدى الفرصة مزيًدا من التدعيم لقدرات المجابهة والتكيف لدى المجتمعات المحلية. وتدعم هذه المناقشات الحملة العالمية 
للحد من الكوارث ٢٠١٠ – ٢٠١١ تحت عنوان "جعل المدن قادرة على مواجهة الكوارث" حيث تركز على معالجة القضايا التي تخص الحوكمة 
على الصعيد المحلي والمخاطر التي تتعرض لها المناطق الحضرية. وتعتمد هذه الحملة على حمالت سابقة لإلستراتيجية الدولية للحد من الكوارث 
تتضمن مبادرة التعهد بوجود مدارس ومستشفيات أكثر أماًنا، وكذلك مبادئ اإلعمار الحضري التي قامت بإعدادها حملة التحضر العالمية المرتبطة 
ببرنامج األمم المتحدة للمستوطنات البشرية ٢٠٠٩ – ٢٠١٣. وتحث حملة جعل المدن قادرة على مواجهة الكوارث المدن وأجهزة الحكم المحلي 

على االستعداد لمواجهة التحديات التي تفرضها األخطار الطبيعية وذلك بالحد من المخاطر والمرونة إزاء الكوارث ومجابهتها. 

للعمل  دعوة  هي  تستعد"  حملة "مدينتي  الكوارث.  مواجهة  على  المستدامة  بقدرتها  تتسم  محلية  مجتمعات  إلى  الوصول  في  الحملة  هدف  يتلخص 
المشترك يتم توجيهها لجميع رؤساء البلديات والحكومات المحلية لدعم أكبر عدد ممكن من المدن بحيث تكون قادرة على المواجهة قدر اإلمكان. فهي 
أيًضا دعوة لكل فئات المجتمعات المحلية، والمواطنين، والمخططين، واألوساط األكاديمية، والقطاع الخاص للمشاركة بجهودهم في خضم كل هذه 
المحاوالت التي نسعى إلى تحقيقها. مع العلم بأن إدراج هذه العناصر الفعالة والمهمة داخل عملية الحد من مخاطر الكوارث، يكون له أهمية فعالة 

في جعل المدن أكثر قدرة على مواجهة الكوارث. 

ولحملة "جعل المدن قادرة على مواجهة الكوارث" ثالثة أهداف رئيسية: 

معرفة المزيد – رفع الوعي لدى كل من المواطنين والحكومات على كل مستويات بالمزايا التي يتم جنيها من الحد من المخاطر في المناطق الحضرية.

االستثمار بحكمة – تحديد مخصصات من الموازنة في إطار خطط تمويل الحكومات المحلية لالستثمار في أنشطة الحد من مخاطر الكوارث.

العمل من أجل الوصول إلى ما هو أكثر أمًنا – إدراج الحد من مخاطر الكوارث ضمن قائمة عمليات التخطيط المتعلقة 

بالتنمية الحضرية وحماية البنية األساسية الحساسة.

مقاطعة الباي، الفلبين
مدينة تم تناولها في إطار حملة جعل المدن تتسم بالمرونة إزاء مخاطر الكوارث

يعتبر جووي سالسيدا حاكم مقاطعة الباي في الفلبين وأول مشجع لهذه الحملة رائد سياسة "ال خسائر وال إصابات" من خالل القيام بأعمال 
إخالء استباقية أثناء األزمات، وتخصيص ٩ في المائة من الموازنة للتكيف مع المناخ والحد من الكوارث. 

ويقول سالسيدا: "ُيعد الحد من مخاطر الكوارث استثماًرا وليس تكلفة. فهو يزيد من عائدات أنشطة األعمال. وقد شهدت مقاطعة الباي 
طفرة في االستثمارات بعد حدوث أعاصير استوائية وثوران بركاني. إننا نرغب في بذل قصارى جهدنا والعمل بدأب لدفع عجلة التنمية 

من خالل الحد من مخاطر الكوارث والتكيف مع تغير المناخ."

ثمة دراسة ُأجريت بغرض استعراض منتصف المدة إلطار عمل هيوغو تناولت اآلليات المالية على المستويين الوطني والمحلي للحد من 
مخاطر الكوارث، وقد أبرزت هذه الدراسة حالة مقاطعة الباي في الفلبين. وتوضح النتائج أن مزيًجا من العناصر المختلفة قد ساهم في 
القيام بعمل حاسم على المستوى المحلي:  ال مركزية المسؤوليات، والموارد المقدمة في صورة منح مالية، والطلب االجتماعي على الحد 
من مخاطر الكوارث. وأوضحت هذه الدراسة أنه ال مجال للعمل الفعال ما لم تكن هناك أصوات محلية قوية بصورة كافية للمطالبة بوضع 

أولويات للموارد على مستوى أجهزة الحكم المحلي لصالح الحد من مخاطر الكوارث.
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إضافة إلى ذلك، تناول كل من تقرير التقييم العالمي ٢٠١١ واستعراض منتصف المدة إلطار عمل هيوغو بعين االعتبار األبعاد المحلية 
للحد من الكوارث، كما حددا العوامل التي تسهم في الحد من الكوارث. 

 فهم الكوارث على المستوى المحلي 
تعتبر المعلومات الخاصة بالمخاطر متضمنة األخطار والتعرض لألضرار التي تساهم في المخاطر ومعرفة اآلراء الخاصة بالحد من المخاطر 
عنصًرا أساسًيا في توجيه قرارات االستثمار التي تقود إلى بنية أساسية أكثر أماًنا، ووجود أنظمة إنذار مبكر، وتحقيق درجة االستعداد، وتهيئة الطلب 
العام على المساندة لبناء قدرات المرونة والمجابهة. إال أنه وفق التقارير الخاصة بالتقدم المحرز في تنفيذ إطار عمل هيوغو، حققت الدول األعضاء 

تقدًما متفاوًتا في تحديد أنماط المخاطر والعناصر الدافعة لها خاصة على المستوى المحلي. 

وفي بعض المقاطعات، يجري تحديث التقييمات الشاملة بصورة دورية بينما تجد بعض األماكن المحلية األخرى صعوبة في تقييم المخاطر الخاصة 
بها مقابل األخطار الفردية والتأكيد على تعرضها لألضرار والمخاطر وكذلك التأكيد على قدراتها. ويشير معظم البلدان إلى محدودية البيانات المتاحة 
بشأن الخسائر المحلية وصعوبة ربط التقييمات المحلية بالخسائر الوطنية. إضافة إلى ذلك، تعاني هذه البلدان من عدم القدرة على تحديث البيانات 
الخاصة بالخسائر وحاجة المجتمعات المحلية إلى معلومات عن المخاطر. ونادًرا ما ُتصاغ المعلومات الخاصة بالمخاطر بصورة كافية أو نادًرا ما 

يسهل الوصول إليها من جانب من يحتاجها.

 توازن المسؤولية
بينما يشير استعراض منتصف المدة إلطار عمل هيوغو إلى المزيد من القبول والوعي من جانب الحكومات الوطنية بمسؤولياتها تجاه الحد من 
المخاطر، فإنه يدل أيًضا على انفصام مستمر بين السياسات الوطنية واإلجراءات المحلية. وتستمر السلطات المحلية والشراكات متعددة أصحاب 
المبكر  اإلنذار  تدابير  وتشجيع  اآلمنة  األساسية  البنية  في  لالستثمار  والفنية  المالية  للموارد  مستدامة  مصادر  عن  البحث  في  المباشرة  المصالح 

واالستعدادات التي تتناسب على الوجه األفضل مع المناطق المحلية الخاصة بها. 

يسعى بعض البلدان إلى بناء جسور المرونة والقدرة على المجابهة على المستوى المحلي من خالل ال مركزية السلطة والموارد. رُيذكر أن هناك 
٤٨ بلًدا من بين ٨١ بلًدا قدمت تقارير في عام ٢٠١٠ بشأن ما حققته من تقدم في تطبيق خطة عمل هيوغو حيث أكدت هذه البلدان الثمانية واألربعين 
إسناد المسؤولية القانونية للحد من المخاطر ألجهزة الحكم المحلي. ومع ذلك لم يؤكد سوى ٢٤ في المائة على مخصصات من الموازنة لصالح الحد 
من الكوارث وإدارتها. وبدون موارد أو خبرات فنية كافية، من غير المرجح إمكانية قيام السلطات المحلية بتحمل المسؤوليات الالمركزية عن الحد 

من مخاطر الكوارث. 

وكدليل على النجاح، حددت بعض الحكومات وظائف الحد من مخاطر الكوارث وإدارتها التي تمت المركزيتها في بلدانها. وبفضل اقتصاديات 
الوفرة، كانت هناك بعض الوظائف التي ُوجد أنه من األنسب وضعها ضمن أجهزة التخطيط المركزية على المستوى الوطني أو حتى على المستوى 
شبه اإلقليمي (الدولي) خاصة ما يرتبط باالستثمار العام في البنية األساسية مثل المدارس والمستشفيات اآلمنة أو في تطوير وصيانة جوانب محددة 

في أنظمة اإلنذار المبكر. 

 توعية الجمهور 
ال يزال خلق الوعي الجماهيري للتمكين من الحد من مخاطر الكوارث على جميع المستويات وفي جميع القطاعات تحدًيا في جميع أنحاء العالم. ومن 
الممكن أن تساهم التشريعات واإلدارة الجيدة والتخطيط الجاد وحرية الصحافة واإلعالم النشط وأعمال المراجعة االجتماعية في تحسين المساءلة 
وخلق وعي بالحقوق وااللتزامات في شتى الجوانب. ويعتبر تدعيم دور المرأة واألطفال في الحد من الكوارث طريقة أخرى لزيادة الرؤى والوعي 

باألخطار الجوهرية، بينما يقودنا بناء قدرات أجهزة الحكم المحلي إلى مزيد من الشفافية في صنع القرار وتخصيص الموارد. 

وتعتبر زيادة الوعي بأهمية الحد من الكوارث ال سيما على المستوى المحلي وثيقة الصلة باإلجراءات التشاورية الفعالة وانخراط المنظمات المجتمعية 
بصورة منتظمة. وبمقدور الشراكات التي تعمل على تجميع شبكات واتحادات المؤسسات التي تتمتع بالخبرات ومنظمات المجتمع المدني أن تكون 
أداة قوية في زيادة المساندة داخل الحكومة من أجل مبادرات الحد من مخاطر الكوارث وإدارتها على المستوى المحلي. وتقوم المؤسسات األكاديمية 
ومنظمات المجتمع المدني بدور أساسي في بناء قدرات أجهزة الحكم المحلي. فعلى سبيل المثال، أفضت زيادة الضغوط السياسية بسبب زيادة وعي 

الجماهير في أعقاب وقوع كوارث كبرى إلى مراجعة األطر القانونية والمؤسسية الخاصة بالحد من الكوارث في بلد ما. 
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وقد أصبحت البلدان التي شهدت المزيد من الكوارث أكثر وعًيا باألمان كما تأصل في وجدانها الحاجة إلى ضمان عدم نسيان الدروس المستفادة 
من الكوارث كما فعلت اليابان بالنسبة لليوم الوطني في ذكرى الزلزال واليوم الوطني للحد من مخاطر الكوارث. ومع ذلك، فإن الكتابات الخاصة 
باستعراض منتصف المدة إلطار عمل هيوغو وجدت عدد قليل من الشواهد بوجه عام على وجود إستراتيجيات وطنية متكاملة من أجل توعية 
الجماهير وتثقيفهم وإدارة المعارف، وقد وجد تقرير التقييم العالمي ٢٠١١ فجوات كبيرة في الوعي بجوانب المساواة بين الجنسين فيما يتعلق بالحد 

من مخاطر الكوارث. 

أسئلة يمكنك التفكير فيها بعين االعتبار
ما الذي يمكن أن تقوم به الحكومات الوطنية لتشجيع الوعي العام وإشراك األطراف الفاعلة المحلية في الحد من المخاطر؟

ما الخطوات التي يمكن أن ُتتخذ لضمان توافر المعلومات عن المخاطر بصورة كافية لتوجيه استثمارات التنمية 
وتدابير الحد من المخاطر بما يعود بالنفع على برامج العمل المحلي؟

من المسؤول عن ضمان تأمين المدارس والمستشفيات ومرافق البنية األساسية األخرى من األخطار الطبيعية؟ 

ومن المقرر تناول هذه القضايا والتحديات بالفحص والدراسة في الدورة الثالثة لهذا المنتدى وفي المؤتمر الدولي إلعادة اإلعمار في ثالثة سياقات 
واسعة النطاق لصنع القرارات والتخطيط: (أ) التعافي والحد من المخاطر بعد الكوارث؛ (ب) اقتصاديات الحد من مخاطر الكوارث؛ و(جـ) التحالفات 

مع التكيف مع تغير المناخ والتنمية. 

الموضوع (أ)
التعافي والحد من المخاطر بعد الكوارث المؤتمر العالمي إلعادة اإلعمار

عند وقوع أحداث كارثية، غالًبا ما تبدو استجابة البلد المتضرر وجهود التعافي لديه وكذلك استجابة وجهود المجتمع الدولي عفوية وارتجالية وفق 
ما تمليه الظروف. وتتسبب التحديات المتأصلة في النظام في إحداث نفس المشكالت في برامج التعافي وإعادة اإلعمار في جميع أنحاء العالم. وعلى 
الرغم من وجود إرشادات وتحليالت للتغلب على هذه التحديات على مستوى العمليات، فإنها غير متأصلة بالضرورة في سياسات التعافي األكبر 

نطاًقا في صياغات اإلستراتيجيات. 

تكون هذه التحديات مركبة ومعقدة في حالة عدم الوفاء بالوعود الخاصة بتقديم الموارد وااللتزامات بصورة تامة. وقد دعت الدورة الثانية لهذا المنتدى 
في ٢٠٠٩ إلى تخصيص ١٠ في المائة من تمويل أنشطة التعافي للحد من مخاطر الكوارث. واتخذ بعض البلدان بالفعل خطوات مهمة لالنتباه لهذه 
الدعوة. ومع ذلك نظًرا لما أصاب الجهات المانحة من وهن أو قصور في منظومة التنمية الدولية فإن ثمة تحديات تكتنف عملية تقديم التمويل الموعود 

به من أجل أنشطة التعافي.

وبمجرد أن يتيح المجتمع الدولي مساندته، يتعين قياس فعالية هذه المساندة في سياق مدى الوفاء باحتياجات التعافي وإعادة اإلعمار على المستوى 
المحلي وكيف يتم ذلك. وقد أظهرت تجربة تسونامي المحيط الهندي أن مسؤولية السكان المتضررين والمساءلة أمامهم ساهمت في إحداث تعافي 
مستدام بعد الكارثة. وبالتالي يتعين أن يكون هدف جهود التعافي هو تمكين البلدان والمجتمعات المحلية من الوفاء باحتياجاتها بناًء على خيارات 
مدروسة، والمطالبة بمساءلة نفسها وشركائها. وتكون المساندة الدولية لجهود التعافي أكثر فعالية عندما ُتقدم بالتوازي مع مبادرات محلية ووطنية، 
كما إنها تحقق أفضل نجاحات عندما تقود المجتمعات والسلطات المحلية تخطيط وإدارة وتنفيذ البرامج أو االنخراط فيها. كما يعتبر فهم السياق المحلي 

والتعاون مع المنظومات المحلية والوطنية في غاية األهمية. 

فضًال على ذلك، يمكن تعزيز قدرة مجتمع محلي ما على مجابهة المخاطر من خالل دمج األنشطة المجتمعية اإلنسانية في جهود الحد من المخاطر 
والتشديد على أهمية ربط العمل اإلنساني بإعادة اإلعمار والتنمية. ومن الممكن تمكين البلدان والمجتمعات المحلية من أسباب القوة عندما تتصدر 
السلطات الوطنية والمحلية جهود التعافي وإعادة اإلعمار بعد وقوع الكوارث الكبرى، وكذلك بعد وقوع الكوارث المتكررة ولكن األقل حدة. ومع ذلك، 
ففي بعض الحاالت، قد ال تتمتع السلطات بالقدرات الكافية للتصدي لجهود التعافي على المستوى الداخلي، وقد تجد من الصعوبة تنسيق أعمال األطراف 
الدولية الفاعلة وإدارة الموارد التي تصل في أعقاب وقوع كوارث واسعة النطاق. وفي نهاية المطاف، قد تعتمد جدوى تقديم أنشطة التعافي وإعادة 

اإلعمار على بناء قدرات تعافي على المستوى المحلي والتخطيط قبل وقوع الكارثة.
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وغالًبا ما تضيع فرص تعزيز وبناء القدرات المحلية إلدارة أنشطة االنتعاش والتعافي ودمج الحد من الكوارث في هذه األنشطة، كما ُيالحظ محدودية 
المشاورات مع أصحاب المصالح المباشرة التي تشتمل الجميع وال تستثني أحًدا. والمسألة ليست ببساطة توفير الموارد ولكن ضمان إتاحة المساندة 
بصورة وثيقة ومنسقة للوفاء باالحتياجات وتحسين القدرات المحلية. ولمواجهة هذه التحديات، من الممكن االتفاق على المبادئ واألولويات المشتركة 
لجهود التعافي وإعادة اإلعمار من خالل إطار دولي، كما يمكن التحقق منها بصورة تامة. وفي وقت زيادة حدوث الكوارث وشدة وطأتها، قد يكون 
من المناسب استكشاف رؤية مشتركة ربما تغطي مجاالت مثل التعاون بين مختلف األطراف الفاعلة، والمزيد من جهود التنسيق وتدابير المساءلة 

األشد قوة، مع تدعيم قدرات السلطات الوطنية والمحلية للتصدي ألنشطة التعافي على الصعيد المحلي. 

أسئلة يمكنك التفكير فيها بعين االعتبار
ما التحديات التي تواجه جهود التعافي وإعادة اإلعمار والدروس المستفادة من الماضي وكيف يمكننا المضي قدًما؟

لماذا ال تحصل المجتمعات المحلية في الوقت الحالي على ما تحتاجه من أجل التعافي المستدام؟

ما القيود التي تعوق االستثمار االستباقي لجعل المجتمعات المحلية أكثر أماًنا؟ 

ما المطلوب من النظام العالمي من أجل التعافي وإعادة اإلعمار بصورة تتسم باالستدامة ووفرة الموارد؟

 

الموضوع (ب)
اقتصاديات الحد من مخاطر الكوارث 

من الممكن أن تعمل مرافق البنية األساسية غير اآلمنة على تحويل الفقر إلى كوارث؛ ومن الممكن أن يؤدي عدم توافر الحماية االجتماعية وآليات 
تحويل المخاطر إلى تحويل الكوارث إلى فقر. وفي نهاية المطاف، فإن للخيارات االقتصادية وقرارات االستثمار وتخصيص الموارد المالية أثر هائل 

على كيفية التعامل مع الحد من المخاطر. 

يشير التقرير المشترك لكل من البنك الدولي واألمم المتحدة الصادر بعنوان "األخطار الطبيعية، والكوارث غير الطبيعية، واقتصاديات الوقاية الفعالة 
(٢٠١٠)" بصورة عامة إلى أن اإلنفاق الحكومي يكون أقل على جهود الوقاية مقارنة باإلنفاق على جهود اإلغاثة. ويقر هذا التقرير ذاته على أن 
بعض إجراءات التدخل مثل أنظمة اإلنذار المبكر واالستعداد والتنبؤات الهيدرولوجية الجوية والحماية الهيكلية تتطلب ارتباطات مالية مستدامة. وفي 

الوقت ذاته، يمكن تحقيق الكثير من خالل استثمارات متواضعة في القدرات الوطنية ودون الوطنية والمحلية في جميع القطاعات. 

تمثل استثمارات القطاع العام في المدارس والمستشفيات والبنية األساسية الحيوية اتجاًها كبيًرا للتدفقات المالية. ومن خالل المعلومات األكثر قوة 
الخاصة بالمخاطر، تستطيع السلطات المحلية تحديد وتنفيذ تعديالت خاصة بالحد من المخاطر في استثمارات القطاع العام. وكما تبين الدراسات التي 
ُأجريت عن تقرير التقييم العالمي ٢٠١١، فإن األضرار التاريخية والمعلومات المتوفرة عن الخسائر يمكن أن تساهم في االعتراف بهذه االستثمارات 

كمدخرات وليس كتكاليف. 

بغض النظر عن األولويات المحددة المختارة، فإن السلطات المحلية أصبحت أكثر قدرة على تصّور مدى إلحاح توافر موارد كافية للحد من الكوارث. 
وحيث إن أجهزة الحكم المحلي منظمة من خالل الشبكات الخاصة بها، فإنها تقوم على نحو متزايد بصياغة براهين مقنعة وطلبات واضحة ال سيما 
فيما يتعلق باالحتياجات التمويلية للتصدي الحتياجات التنمية في مناخ متغير. وعند إطالق حملة جعل المدن قادرة على مواجهة الكوارث في بون في 
٢٠١٠، عرض منتدى رؤساء البلديات المعني بالتكيف إعالًنا ودعا للوصول المباشر إلى آليات التمويل والموارد الفنية من جميع المستويات المتعددة 
األطراف والوطنية والمحلية لتنفيذ إستراتيجيات ومبادرات تهدف إلى إدارة هذا المناخ المتغير. وكرد فعل لالفتقار إلى المساندة الخاصة بالسياسات 
والمساعدة المالية الالزمة لعملية التنفيذ على المستوى المحلي الُمشار إليها في الدورة األولى لهذا المنتدى في ٢٠٠٧، تم إنشاء صناديق مجابهة 

ناجحة مدفوعة باعتبارات التنمية المجتمعية في الهند وغواتيماال وهندوراس لتوجيه األموال إلى المنظمات الكائنة في المجتمعات المحلية مباشرة.

ثمة عنصر آخر لزيادة االستثمارات في برامج العمل المحلي يتمثل في ضمان االستفادة من اآلليات الصحيحة والمناسبة. وتشير الكتابات الخاصة 
باستعراض منتصف المدة إلطار عمل هيوغو إلى أنه على الرغم من وجود شواهد على زيادة االستثمارات في الحد من الكوارث، فإن المشكلة تتمثل 
في عدم دمج الحد من الكوارث في إجراءات العمل الموحدة للوزارات المعنية بتخطيط التنمية في مختلف القطاعات ولدى المؤسسات المالية. وبدون 

هذا االندماج، قد ال تكون االستثمارات الموجهة للحد من مخاطر الكوارث طويلة األجل أو مستدامة. 
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وفي نهاية المطاف، فإن السؤال الذي يطرح نفسه هو ما حجم الموارد المالية التي يجب ن تتدفق من أجل الحد من مخاطر الكوارث؟ وقد تم وضع 
العديد من األهداف (انظر اإلطار الخاص بإحياء التزامات الدورة الثانية لهذا المنتدى التي ُعقدت في ٢٠٠٩) وقد ثبت جدواها في توجيه القرارات 
المعنية بالموارد العامة. وقد تم إحراز تقدم هائل لكن ال يزال من السابق ألوانه تحديد أثر هذه األهداف. وبدًال من وضع أهداف خاصة بإيجاد موارد 

جديدة، سيكون من األهمية بمكان البحث عن فرص جديدة (على سبيل المثال المؤتمر العالمي للتنمية المستدامة ٢٠١٢ ريو + ٢٠). 

وفي إطار النهوض بالعمل المحلي، يتعين أن ندرك أنه مما ُيؤسف له أن القطاع الخاص يعتبر مجموعة من أصحاب المصالح غير مستفاد منها 
على نحو كامل. وبرغم المساهمات المهمة التي تعكس المسؤولية االجتماعية للشركات، فإن استثمارات القطاع الخاص تمثل نسبة جيدة من تمويل 
التنمية. وبمقدور القطاع الخاص أن يتيح المعارف والمعلومات التي تساعد في بناء قدرات المجابهة. وتكمن خبرات القطاع العام في إحداث توازن 
للتدفقات المالية المعقدة مع طلبات أصحاب المصالح المباشرة التي تتطلب تقييم متواصل للمخاطر، وابتكارات وحلول مستمرة وهو أمر وثيق الصلة 
بجهود الحد من مخاطر الكوارث. ولهذا لسبب، هناك سعي متواصل للوصول إلى شراكات مبتكرة بين مؤسسات القطاعين العام والخاص وتعزيزها. 

وهناك طرق عديدة من خاللها يستطيع القطاع الخاص القيام بدور مباشر في تمويل نفقات التنمية الخاصة بأجهزة الحكم المحلي. فعلى سبيل المثال، 
غالًبا ما ُتهدر الرسوم والضرائب على أنشطة األعمال باعتبارها آليات من خاللها يقدم القطاع الخاص موارد ألجهزة الحكم المحلي. وهي ال تمثل 

مورًدا واحًدا فقط للتمويل المباشر للنفقات المحلية، ولكنها يمكن أن تساعد في تحقيق اإليرادات الضرورية لسد قروض أجهزة الحكم المحلي.  
وفي هذا الصدد، فإن انخراط القطاع الخاص يعتبر وسيلة لتحقيق غاية أفضل. ولدى القطاع الخاص الكثير الذي يمكن تقديمه فيما يتعلق باالستثمار 
في إطار الجهود الرامية للحد من الكوارث، والمشاركة في وضع الخطط االحترازية، وضمان وعي موظفيه بالمخاطر الممكنة للكوارث التي تواجه 

المجتمعات المحلية التي يعمل فيها، والتعاون مع القيادات المحلية لبناء قدرات المجابهة بين السكان المحليين.

أسئلة يمكنك التفكير فيها بعين االعتبار
ما هي بعض األمثلة واألساليب الجديدة لالستثمار األذكى في بناء قدرات المجابهة؟

ما الذي يمكن القيام به لضمان توافر الموارد الالزمة للحد من المخاطر أمام السلطات والمجتمعات المحلية؟

كيف يتسنى لنا فتح المجال أمام استثمارات القطاع الخاص في مجال الحد من المخاطر؟
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الموضوع (جـ)
التحالفات مع التكيف مع تغير المناخ والتنمية 

اإلمكانات  تمتد فيه  وقت  في  الكوارث  يزيد من مخاطر  المناخ  تغير  فإن  في ٢٠٠٩،  المنتدى  لهذا  الثانية  الدورة  في  الرئيس  ملخص  أوضح  كما 
والقدرات اإلنسانية الوطنية والدولية بسبب زيادة نطاق وكثرة وقوع حاالت الطوارئ اإلنسانية في جميع أنحاء العالم. وتتيح القرارات الخاصة 
بصياغة عملية التكيف مع تغير المناخ وتمويلها وتنفيذها فرًصا بالغة األهمية لبناء المرونة وقدرات المجابهة لدى المجتمعات المحلية من خالل تدابير 

الحد من المخاطر. ولهذا السبب، فإن ملخص الرئيس في الدورة الثانية أشار إلى الحاجة إلى التعاون وتضافر الجهود وإبرام الشراكات والتنسيق. 

وحتى على الرغم من أن ثمة تنظيم جيد فيما يتعلق بالحاجة إلى التكامل والدمج بين التكيف مع تغير المناخ والحد من المخاطر، ال تزال الروابط 
الوظيفية في السياسات والممارسات غير كافية على المستويين المحلي والوطني. كما أنه ال يزال هناك انفصال كبير بين الموارد وآليات التنفيذ. 
وسيؤدي استمرار غياب أداة عامة للتخطيط في الحد من الجهود الرامية إلى دمج الشواغل الخاصة بتغير المناخ والكوارث في عمليات التخطيط 

اإلنمائي. ومن الممكن أن يساعد التخطيط من أجل المرونة وبناء قدرات المجابهة جهود التنمية المستدامة في المناطق المعرضة ألخطار.  

بينها  وآليات التكيف مًعا: من  الكوارث  الحد من مخاطر  لدمج  قانونية ومؤسسية  تدابير  بالفعل بتطبيق  التي تقوم  الحكومات الوطنية  هناك بعض 
حكومات فيتنام والفلبين وكمبوديا وجنوب أفريقيا. كما أن وجود مبادرات إقليمية مهمة يعد أمر وثيق الصلة في هذا الشأن. وقد شددت اإلستراتيجية 
العربية من أجل الحد من مخاطر الكوارث التي تبناها مجلس الوزراء العرب المسؤولين عن البيئة في ديسمبر/كانون األول ٢٠١٠ على الدور القيادي 
الذي قامت به جامعة الدولي العربية في تشجيع دمج تدابير الحد من مخاطر الكوارث في السياسات اإلقليمية بشأن التنمية المستدامة، والتكيف مع تغير 
المناخ، والبيئة، وآليات تنسيق إدارة الكوارث. ودعا أيًضا المؤتمر الوزاري األسيوي الرابع للحد من مخاطر الكوارث الذي عقد في أكتوبر/تشرين 
األول ٢٠١٠ في إنشيون بجمهورية كوريا إلى عمل مشترك ومتكامل على كل األصعدة بشأن الحد من مخاطر الكوارث والتكيف مع تغير المناخ.

وقد وضعت الجولة األخيرة لمفاوضات اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ التزامات واضحة بشأن تمويل وتنفيذ جهود التكيف مع تغير 
المناخ. وتم الوقوف على األهمية البالغة للحد من مخاطر الكوارث بالنسبة لهذا العمل. ومع السعي الحثيث إلبرام شراكات بين السلطات المعنية 
بالتكيف مع المناخ واآلليات الوطنية والمحلية القائمة من أجل الحد من مخاطر الكوارث وتشجيع مثل هذه الشراكات، فهناك تقدم فعلي تم إحرازه. 
فعلى سبيل المثال، أطلقت شراكة التكيف (التي تترأسها كوستا ريكا، وإسبانيا، والواليات المتحدة) بالفعل مجموعة الممارسات لتدعيم التنفيذ والتعلم 

وإتاحة المزيد من فرص التعاون في الحد من الكوارث. 

وعلى نحو مماثل، ثمة إطار عالمي جديد من أجل خدمات المعلومات الخاصة بالمناخ اتفق على ضرورة وجود تحالف أشد قوة بين مقدمي المعلومات 
الخاصة بالمخاطر ال سيما هيئات الرصد الجوي الهيدرولوجي وصناع القرار المسؤولين عن بناء قدرات المجابهة. وتبًعا لذلك، دعا فريق العمل 
رفيع المستوى المعني باإلطار العالمي من أجل خدمات المناخ إلى المزيد من التعاون في أنظمة الرصد الجوي الهيدرولوجي ومزيد من الشراكات 

بين مستخدمي ومنتجي معلومات المناخ. 
وقد أثبت استخدام مثل هذه المعلومات نجاًحا حقيقًيا. فعلى سبيل المثال، عمل برنامج تطبيقات التنبؤات المناخية في بنغالديش على تعزيز شراكات 
بين خدمات الرصد الجوي الهيدرولوجي المحلية، ووحدات اإلرشاد الزراعي في المناطق الريفية وفي الجمعيات الزراعية المحلية. وتعتبر مشاركة 
األطراف الفاعلة المحلية في مبادرات المناخ على المستوى العام خطوة فعالة نحو بناء قدرات المجابهة، وكما يبين تقرير التقييم العالمي ٢٠١١ 
فإن التخطيط الفعال ينجم عنه منافع لنسبة التكلفة بحيث تبلغ ٣:١. ولكن نظًرا ألن عمليات التخطيط الحالية على المستوى المحلي نادًرا ما تتضمن 

المعلومات عن الكوارث أو المخاطر المتعلقة بالمناخ، يتعين السعي إلى صياغة شراكات وتشجيعها.

وفي ٢٠١٠، قامت إستراتيجية األمم المتحدة الدولية للحد من الكوارث بإجراء استعراض للتحديات المقبلة الخاصة بأنظمة اإلنذار المبكر. وتوصلت 
هذه الدراسة إلى أن القيمة البالغة األهمية لإلنذار المبكر يمكن زيادتها بصورة أكبر بتدعيم الروابط بين الحد من مخاطر الكوارث وتغير المناخ خاصة 
في سياق توسيع تنمية المناطق الحضرية بسبب ضغوط التغيرات البيئية. وسيعمل دمج المعارف بشأن التغيرات القادمة وتقديم بيانات عن التطورات 

العلمية والتقنية واالجتماعية على تدعيم أنظمة اإلنذار المبكر كعنصر أساسي في جهود الحد من مخاطر الكوارث.

اإلنسانية  التدخل  إجراءات  ونطاق  الكوارث  آثار  من  تقلل  أن  يمكن  كما  والتنمية،  التطور  مباشر  بشكل  الكوارث  مخاطر  من  الحد  جهود  وتساند 
المطلوبة. وعلى الرغم من أن االتجاه السائد كان معالجة هذه القضايا بشكل منفرد، فقد عززت خبرات وتجارب الحد من المخاطر على مدى السنوات 
القليلة الماضية الحاجة إلى مواءمة ودمج األطر والسياسات من أجل كل من التكيف مع تغير المناخ والحد من مخاطر الكوارث في سياق أوسع نطاًقا 

لتقليص الفقر وُنهج التنمية المستدامة وخاصة مع األهداف اإلنمائية لأللفية. 

وبالفعل تم تأسيس الروابط التصورية بين الحد من مخاطر الكوارث والتكّيف مع تغير المناخ والتنمية. وال ينبغي أن يكون هدف هذه الدورة الثالثة 
لهذا المنتدى تكرار الحاجة إلى هذه الروابط ولكن تحديد التحالفات والشراكات التي أثبتت فعاليتها بصورة ملموسة كي تكون نماذج رائدة تتم محاكاتها 

في جميع أنحاء العالم.



www.preventionweb.net/globalplatform/2011 :للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع التالي

استثمر اليوم من أجل غد أكثر أمانًا

أسئلة يمكنك التفكير فيها بعين االعتبار
ما الخطوات التي يمكن أن تتخذها البلدان لمواءمة سياسات الحد من مخاطر الكوارث مع تلك الخاصة بتغير المناخ والتنمية؟

ما دور السلطات المحلية في الربط بين الحد من مخاطر الكوارث والتكيف مع تغير المناخ والتنمية؟ 

ما الخطوات التي يمكن أن تتخذها البلدان لتطوير الشراكات وتعزيزها ودعمها بين السلطات المعنية بالحد من مخاطر الكوارث وتلك المسؤولة عن 
التكيف مع تغير المناخ؟
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المضي قدًما لألمام الثمار المرجوة وإجراءات العمل الالزمة
في ٢٠٠٩، خلص ملخص الرئيس الخاص بالدورة الثانية لهذا المنتدى إلى إمكانية الحد من مخاطر الكوارث بسهولة من خالل اتخاذ خطوات عملية. 
وستستمر إرادة مواجهة مخاطر الكوارث في العمل البّناء مدفوعة بذلك باعتبارات المجتمعات المحلية التي تدرك األخطار الناجمة عن الكوارث 
وحاجتها للقيام بدور أساسي في الجهود العالمية الرامية إلى زيادة قدرات المجابهة. وأوضح ملخص الرئيس في ٢٠٠٩ أنه تم إعداد وتطوير وتطبيق 
ُنهج وأدوات مبتكرة في العديد من المجاالت األساسية ستتم مناقشتها في الدورة الثالثة لهذا المنتدى: تكلفة تحليل منافع جهود الحد من المخاطر؛ 
واإلستراتيجيات التي تستند إلى اعتبارات المجتمعات المحلية وعلى المستوى المحلي؛ وضمان تأمين منشآت مثل المدارس والمستشفيات وغير ذلك 

من القضايا األخرى.

وإذا وضعنا نصب أعيننا توصيات ٢٠٠٩، ونتائج ومشاورات استعراض منتصف المدى إلطار عمل هيوغو، والتقييم العالمي ٢٠١١، وكذلك 
المناقشات التي دارت حول محور تركيز وموضوعات الدورة الثالثة لهذا المنتدى، فيما يلي المجاالت األساسية التي تعمل على توجيه العمل المرتقب 

والنواتج المرجوة في ٢٠١١: 

االلتزام باالستثمار في برامج العمل المحلي وحماية الفئات األشد تضرًرا وضعفا. تنفيذ إستراتيجيات لتدعيم المستوى المحلي. (أ) 

وضع أولويات لالستثمارات في:   (ب) 

تجميع معلومات عن خسائر الكوارث على المستوى الوطني، وإعداد تقييمات شاملة عن المخاطر؛   •
إنشاء مرافق بنية أساسية آمنة؛   •

زيادة توعية الجمهور؛ و  •
تعزيز أنظمة اإلنذار المبكر واالستعداد.   •

زيادة جهود الدعوة إلى الحد من مخاطر الكوارث، على سبيل المثال من خالل حملة "جعل المدن قادرة على مواجهة الكوارث".  (ج) 
 

إعداد إرشادات عملية بشأن تنفيذ جهود الحد من مخاطر الكوارث.  (د) 

إشراك وتشجيع القطاع الخاص:  (هـ) 

االستفادة من خبرات القطاع الخاص في بناء قدرات المجابهة؛   •
إطالق شراكة عمل من أجل الحد من مخاطر الكوارث مع التركيز على االستثمار في برامج العمل المحلي؛   •

إعداد قائمة بأساسيات العمل بشأن الحد من مخاطر الكوارث؛ و  •
إعداد أداة لنمذجة المخاطر والتخطيط لها بتوظيف جميع الموارد.   •

(و)  االعتراف بأن الحد من مخاطر الكوارث هو في األساس قضية تنمية. مساندة جهود أجهزة الحكم المحلي في العديد من الوزارات المختلفة 
لتشجيع إعادة اإلعمار والبناء بصورة أكثر أماًنا مع تحقيق أهداف الحد من المخاطر.

مواءمة وتطوير التعاون بين التكيف مع تغير المناخ والحد من مخاطر الكوارث.  (ز) 

وضع خطة للمرونة وبناء قدرات المجابهة لتدعيم جهود التنمية المستدامة في المناطق المعرضة ألخطار.  (ح) 

(ط)  تحفيز المناظرات والخطوات التشاورية من أجل الحد من مخاطر الكوارث والنظر بعين االعتبار في تحديد وتنفيذ ورصد األهداف 
على المستوى الوطني استكماًال لاللتزام المتنامي على المستوى اإلقليمي لمساندة إطار عمل هيوغو. 

تشجيع جهود التعافي الفعال من الكوارث وإعادة اإلعمار من خالل:  (ى) 

إجراءات وعمليات منسقة وشاملة وتشمل الجميع وال تستثني أحًدا؛   •
•  إطار عالمي مقترح لتشجيع مبادئ ووضع أولويات من أجل تعظيم االستثمارات والحيلولة دون وقوع أضرار للبنية المادية؛ و 

•  آليات وأدوات مبتكرة يمكنها أن تهيئ سبل الوصول أمام البلدان النامية للحصول على التمويل الفوري والموثوق إلعادة األعمار 
من الصناديق المعنية. 


