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  التأهب للكوارث حتقيقا لالستجابة الفعالة

 شادات واملؤشرات لتنفيذ األولوية اخلامسة اإلرجمموعة

 املتحـدة   األممللحد من الكوارث ومكتب      املتحدة   األممنشرة صادرة عن أمانة استراتيجية      
  لتنسيق الشؤون اإلنسانية

  2008 املتحدة األمم  ©

  2008للحد من الكوارث  املتحدة استراتيجية األمم  ©

  جنيف، سويسرا

  مجيع احلقوق حمفوظة

 األمـم للحد من الكوارث ومكتب      املتحدة    األمم استراتيجية”ا كما يلي     إليه اريش  
التأهب للكوارث حتقيقا لالسـتجابة الفعالـة،       . 2008لتنسيق الشؤون اإلنسانية،    املتحدة  

أمانـة  . جمموعة اإلرشادات واملؤشرات لتنفيذ األولوية اخلامسة يف إطـار عمـل هيوغـو            
لتنـسيق   املتحـدة    األمـم لحد من الكوارث، ومكتب     االستراتيجية الدولية لألمم املتحدة ل    

 صـفحات   4 + 51  النص اإلنكليزي  عدد صفحات الشؤون اإلنسانية، جنيف، سويسرا،     
  .“باألرقام الرومانية

 استنساخ أي جزء من هذا النص دون إذن بشرط أن يكون االستنساخ دقيقـا               وزجي  
لعنوان الوارد أعاله،   ل لي طبقا بشكل ج ويف سياق غري مضلل وبشرط االعتراف مبصدر املادة         

 على نطـاق    ها واستخدام ها واستنساخ الوثيقة ويشجع نشر . الناشر وتاريخ النشر  فضال عن   
هذا الـنص، يرجـى     من   ات أو اقتباس  ات أو ترمج  اتأي استنساخ صدور  ويف حالة   . واسع
حدة للحد مـن    إىل أمانة االستراتيجية الدولية لألمم املت     أو االقتباس   الوثيقة  نسخة من   إحالة  

  .الكوارث ومكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية يف جنيف

الدوليـة للحـد مـن     املتحـدة   األممقامت أمانة استراتيجية    : سؤوليةمن امل إخالء    
 مبـا يف    ةرع حمتويات النـش   يجمتلتنسيق الشؤون اإلنسانية ب    املتحدة   األممالكوارث ومكتب   

. سهو أو   أخطسف ألي   اإلعراب عن األ  ود،  وهاجلقصارى  مع بذل   ،  األمثلة النموذجية ذلك  
آراء األمانة العامة لألمم املتحـدة أو       أن تعكس بالضرورة     املعلومات الواردة    يس من شأن  ول

ـ  ال نطويال ت كما  . املنظمات والكيانات املشار إليها يف املنشورات       سميات املـستخدمة أو   ت
كان من جانب مكتـب    مهما،  أي رأي عراب عن   عن اإل عرض املواد يف هذه النشرة      طريقة  

 األمـم األمانة العامة لألمم املتحدة عامة أو أمانة اسـتراتيجية           وأتنسيق الشؤون اإلنسانية،    
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بلد، أو إقلـيم، أو مدينـة، أو   ألي  املركز القانوين بشأنالدولية للحد من الكوارث   املتحدة  
  .هاختومأو بشأن تعيني حدودها  منطقة، أو سلطات أي منها، أو

  
  للشؤون اإلنسانية املتحدة مماألمكتب 

  قصر األمم

    CH-1211 Geneva 10 Switzerland 

    /org.un.ochaonline.www://http 
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  شكر وتقدير
 جمموعة اإلرشادات واملؤشرات لتنفيذ األولوية اخلامسة من الطلب الذي قدمته تولدت  

 اللجنة الدائمة املشتركة بني الوكاالت إىل املنظمات األعضاء من أجل توفري إرشادات لتيسري
  .)htm.hfa/hfa/eng/org.unisdr.www انظر(تنفيذ األولوية اخلامسة من إطار عمل هيوغو 

 فرع وضع السياسات والدراسات بالتعاون مع أمانـة         توىلواستنادا إىل هذا الطلب،       
  .االستراتيجية الدولية للحد من الكوارث قيادة إعداد هذه اموعة من اإلرشادات

ت واألفراد تشارك يف هذه     وحىت هذا التاريخ، ما برحت جمموعة واسعة من املنظما          
العملية، إما عن طريق املشاركة يف حلقة عمل ألصحاب املصلحة املتعـددين، عقـدت يف               

  .، أو عن طريق تقدمي التعليقات واملدخالت إىل خمتلف املشاريع2006نوفمرب / الثاينتشرين

  مجيع األعضاء يف فريـق     تعليقاتوقد انتفعت الوثيقة بصورة كبرية من مسامهات و         
 John (جون تويغواالتصال وخاصة االحتاد الدويل جلمعيات الصليب األمحر واهلالل األمحر، 

Twigg( لنـدن يونيفرسيت كوليدج، وزمالئه يف ) University College London(  وفريـق ،
 الكوارث، والس الوطين للتنسيق يف      رالتنسيق املشترك بني الوكاالت املعين باحلد من أخطا       

 والوكالـة   ، واالحتاد اللوثري العاملي   ،ارث، يف الفلبني، ومنظمة املعونة املسيحية     حاالت الكو 
  .الكاريبية لإلغاثة يف حاالت الكوارث والطوارئ، بربادوس

 املتحـدة   األمم إىل أمانة استراتيجية      املتحدة األمممن منظومة    خاصا    انوجه شكر و  
 األمـم املتحـدة     ربنامجعاش التابع ل  إلن ومكتب منع األزمات وا    ،الدولية للحد من الكوارث   

 علـى   ،، وبرنامج األغذيـة العـاملي     )اليونيسيف(للطفولة   األمم املتحدة    منظمة، و اإلمنائي
  .قدموه من تعليقات ودعم هلذه العملية ما

 قيمة من واقـع     إسهاماتوخنص بالشكر األفراد التالية أمساؤهم على ما قدموه من            
، ريكـاردو  )Pedro Basabe (، بيدرو باسبه)Jan Gelfand (جان غلفاند: خربم وجتربتهم

 يالندنوره ن، )Rachel Scott-Leflaive ( ليفاييف–، ريتشل سكوت )Ricardo Mena (مينا
)Norah Niland(، وود– وجينيت كرش ) Jenty Kirsch-Wood(.  
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  مقدمة
  إنقاذ حياة البشر وسبل عيشهم: التأهب للكوارث    

 كارثة  200تضاعف عدد الكوارث املسجلة على مدى العقدين املاضيني، من زهاء             
لكوارث يتعلق   من هذه ا   10 من بني كل     9وكان  .  كارثة يف السنة   400إىل ما يربو على     

وتشري التوقعات احلالية املتعلقة بتغير املناخ إىل أن هذا االجتاه آخذ يف االستمرار وأن              . باملناخ
وتزداد حدة أمناط اجلفـاف  .  اخلطرية املتعلقة بالطقس ستغدو أكثر تواترا وأشد تقلبا     ظواهرال

 تزايـد   ويؤدي. بلدانوإضافة إىل ذلك، يتنامى الضعف أيضا يف كثري من ال         . والتصحر أيضا 
 ،د جتمعات السكان يف مستوطنات حضرية عشوائية وغـري آمنـة     ازدياالتحضر، مبا يف ذلك     

الفقر، وانتشار فـريوس نقـص املناعـة        إىل جانب   ،   املعرضة للخطر   املناطق الساحلية  ويف
إىل السكان  املزيد من   يدفع ب ،   املتغرية االهتمام الكايف إىل األمناط اخلطرية    إيالء   البشرية، وعدم 

  .أماكن معرضة للكوارث

احلد من أثر الكوارث بشكل كـبري،       ”ومل حيدث من قبل أن كان التحدي املتمثل يف            
 على النحو املـبني يف    “ وجعل احلد من املخاطر عنصرا أساسيا يف السياسات والربامج اإلمنائية         

د قليـل   ، أي بع  2005ويف عام    . أكثر إحلاحا وضرورة   2015-2005إطار عمل هيوغو    
 حكومة بتنفيذ األهـداف االسـتراتيجية   168من حدوث كارثة السونامي اآلسيوية تعهدت  

إدراج احلد من خطر الكـوارث يف الـسياسات واخلطـط           :  وهي الثالثة إلطار عمل هيوغو   
اإلمنائية املستدامة، إنشاء وتقوية املؤسسات، واآلليات وقدرات بناء القـدرة علـى مواجهـة              

 بشكل منهجي بإدراج ج احلد من املخاطر يف تنفيـذ التأهـب حلـاالت               املخاطر، والقيام 
 إطار عمـل هيوغـو      أوضح،  فداه ولتحقيق هذه األ   .، وبرامج االستجابة واإلنعاش   الطوارئ

  : أولويات حمددة للعمل وهيمخس

  .لحد من أخطار الكوارثإيالء األولوية ل  - 1  

  .ذار املبكرواإلناملتعلقة باملخاطر، حتسني املعلومات   - 2  

  .القدرة على مواجهة املخاطرو بناء ثقافة للسالمة  - 3  

  .احلد من املخاطر يف القطاعات الرئيسية  - 4  

  .تعزيز التأهب واالستجابة للكوارث الطبيعية  - 5  

وشدد إطار العمل أيضا على أن احلد من الكوارث ليس جمـرد موضـوع يتناولـه                  
ـ هو أيضا   بل  املدافعون عن البيئة،     وأماء  ، والعل العاملون يف اال اإلنساين    م لعمليـات   مه
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ـ    تقوض   و. التنمية االجتماعية واالقتصادية املستدامة    ؤدي إىل  الكوارث منجزات التنمية، وت
 ونظرا النعدام اجلهود املنسقة من أجل التصدي لألسباب األساسـية         . ر السكان والدول  افقإ

  .أمام حتقيق األهداف اإلمنائية لأللفية عقبة متزايدة اخلطورة شكل تللكوارث فإا

 للكوارث على   لتصديوفيما يتعلق باألولوية اخلامسة؛ وهي تعزيز التأهب من أجل ا           
مجيع املستويات، أبرز إطار عمل هيوغو الدور األساسي الذي ميكن للتأهب للكـوارث أن              

 للحـد   شامل ج    يف يدمج إنقاذ أرواح البشر وسبل عيشهم، وخاصة عندما         من أجل يؤديه  
بـصورة  هـدفني    تعزيز التأهب ملواجهة األحداث اخلطـرة،        تناولوي. من أخطار الكوارث  

 أو  اخلـسائر زيادة القدرة على التنبؤ، والرصد، والتأهب من أجل احلد مـن            : رئيسية ومها 
 ينتضررملا، ومساعدة   ئاروالستجابة حلاالت الط  لالتصدي لتهديدات حمتملة وتعزيز التأهب      

  .جسيمشكل ب
  

  هيكل الوثيقة واستخدام هذه األداة من املؤشرات واإلرشادات    

هذه األداة من اإلرشادات واملؤشرات، لتوفري إرشادات بشأن الطريقة الـيت  صممت    
 التأهب لالستجابة حسبما هو مبني يف األولوية اخلامسة         الذي ميثله ميكن ا مواجهة التحدي     

دف هذه األداة بصورة رئيسية إىل مساعدة احلكومات،        و. من أولويات إطار عمل هيوغو    
والسلطات احمللية، وغريها من أصحاب املصلحة املعنيني، باألخطار الطبيعية يف البيئات الـيت             

  .يحتمل أن تكون قليلة املناعة

وهي مصممة لتكملة وتوسيع نطاق عناصر التأهب واالستجابة للكوارث الواردة يف             
االنتقال مـن القـول إىل      للحد من الكوارث؛     املتحدة   األمم الستراتيجية   املبادئ التوجيهية 

إرشادات بـشأن   : ؛ ومؤشرات للتقدم  )2007(إرشادات لتنفيذ إطار عمل هيوغو      : الفعل
 وتـستفيد املبـادئ     ).2008(قياس احلد من أخطار الكوارث، وتنفيذ إطار عمل هيوغو          

ويغ وفريق التنسيق املشترك بني الوكـاالت       واإلرشادات أيضا من العمل الذي قام به جون ت        
للحد من الكوارث الطبيعية املعين باحلد من أخطار الكوارث والتابع إلدارة التنمية الدوليـة              

م ذلـك   موتـت ) 2007(‘ القدرة على مواجهة الكوارث   املتمتع ب خصائص اتمع   ’بشأن  
  .العمل

لتأهـب  اعملية إعداد قدرة     يستهلونوهذه الوثيقة موجهة بصورة رئيسية إىل الذين          
كثري من احلكومات وغريها اكتسب خربة واسعة النطاق يف         ال ونظرا ألن . ملواجهة الكوارث 

ـ                  وائمإعداد نظم التأهب ملواجهة الكوارث، يف إطار احلد من املخاطر، فمـن املتوقـع أن ي
  . اخلاصة م حسب االقتضاءحسب األوضاعأصحاب املصلحة تلك األداة 
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 للحد مـن    شاملرشادات بأن تضع التأهب ملواجهة الكوارث ضمن إطار         وتبدأ اإل   
ومتضي إىل حيث توفر حملة عامة أساسية لألطر األساسية والتـشريعية الـيت جيـب     . املخاطر
مث حتدد بعد ذلك اخلطوات الرئيسية الالزمة إلعداد        .  لدعم التأهب ملواجهة الكوارث    توفرها

لتخطـيط  ا  أن يؤديه  الذي ميكن  رث وتربز الدور احلاسم   قدرة وطنية للتأهب ملواجهة الكوا    
مـن   األخـرية    قساموتؤكد األ . لطوارئ وحتليل القدرة يف تعزيز التأهب ملواجهة الكوارث       ل

إلنذار املبكر  افعالة، مبا يف ذلك إنشاء وصيانة نظم        الالعناصر األساسية لالستجابة    اإلرشادات  
وهي تشدد أيضا على احلاجة إىل تـضمني        . ةلناجعاتمويل  الحتياطية، وآليات   االقدرات  الو

  .تلك العمليات لتحليل وختطيط اإلنعاش املبكر

لمـساعدة علـى قيـاس      لنتيجة مقترحة وجمموعة من املؤشرات      ويشمل كل قسم      
علـى  النواتج والعمليات    ساوتتخذ املؤشرات أشكاال خمتلفة، لقي    . مستويات التأهب والتقدم  

 يف إمكان استخدام املؤشرات اليت جمعت أثناء        من الناحية املثلى  ضع  ويتمثل الو . سبيل املثال 
.  خمتلفة أوضاعامرحلة التأهب كخط أساس لقياس التغري على مدى الزمن، وبصورة تشمل            

وينبغي كحد أدىن أن تصلح تلك املؤشرات كقائمة مرجعية تكفـل االضـطالع بأنـشطة               
زيد من املعلومات بـشأن     امل لالطالع على    1انظر املرفق   . (التأهب بطريقة تشاركية وشاملة   

ـ           ). املؤشرات  مـستخدمو   سعىوقد أبقي على عدد املؤشرات عند احلد األدىن واملتوقع أن ي
 وأن يـستخدموا أدوات الرصـد       ،مؤشرات تكميليـة  إىل احلصول على    جمموعة املؤشرات   

  . اخلاصةحسب أوضاعهماإلضافية 

لشبكة العاملية، اليت ميكنـها     ل اإلضافية واقعاملو أيضا قائمة باملوارد     3وترد يف املرفق      
  .دعم إعداد القدرة على مواجهة الكوارث

  
  املصطلحات    

وقـد  . يدور نقاش كثري بني ممارسي مواجهة الكوارث، فيما يتعلـق بالتعـاريف             
الدولية للحد من الكوارث، اسـتنادا إىل تنقيحـات          املتحدة   األمماقترحت أمانة استراتيجية    

 احلالية ومشاورات اخلرباء، قائمة مصطلحات أساسية تتعلق باحلـد مـن أخطـار              املسارد
ويرد عدد من التعاريف    . وجيري استخدام تلك القائمة كلما أمكن يف هذا النص        . الكوارث

 قائمـة أمشـل بتعـاريف املـصطلحات         2 األساسية يف الصفحة التالية، بينما يشمل املرفق      
  .تاملستخدمة يف كل جمموعة اإلرشادا
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  يةرئيس الالتعاريف    

 علـى   مـشتملة  تعدهو اإلطار املفاهيمي للعناصر اليت       :احلد من أخطار الكوارث     
األثـر   )منـع (إمكانيات للحد من قلة املناعة وأخطار الكوارث يف اتمع برمته، ولتجنب            

  العـام للتنميـة  إلطـار ، ضـمن ا )  له والتأهب منهالتخفيف(أو احلد منه  السليب لألخطار، 
  ).2007االستراتيجية الدولية للحد من الكوارث (املستدامة 

ارتباك خطري يف أداء اتمع احمللي أو اتمع يسبب خسائر بشرية ومادية             :الكوارث  
علـى  واقتصادية أو بيئية على نطاق واسع تتجاوز قدرة اتمع احمللي أو اتمـع املتـضرر                

وهي تنـشأ عـن     . ارثة هي متوالية عملية خماطر    والك.  موارده اخلاصة  باستخداممواجهتها  
خليط من األخطار وظروف قلة املناعة، وعدم كفاية القدرة أو التدابري الالزمة للتقليل مـن               

  ).2007االستراتيجية الدولية للحد من الكوارث (اآلثار السلبية احملتملة للمخاطر 

ان احليـاة أو    حدث مادي، أو ظاهرة، أو نشاط بشري قد يسبب فقـد           :ألخطارا  
مما قد يسفر عن    أو تلف املمتلكات، أو ارتباك اجتماعي واقتصادي، أو تدهور بيئي           الضرر،  

 كامنة  اوميكن أن يشمل هذا ظروف    ). 2007االستراتيجية الدولية للحد من الكوارث      (دمار  
وجية جيولوجية، هيدرول (طبيعية  : قد متثل ديدات يف املستقبل وميكن أن تكون خمتلفة املنشأ         

التدهور البيئـي   (أو تسببت فيها عمليات بشرية      )  اجلوية، أو بيولوجية   باألرصاد أو متصلة    -
فردة، أو متتالية، أو مشتركة من حيث       نخطار م وميكن أن تكون األ   ).  التكنولوجية واألخطار

ويتميز كل من تلك األخطار مـن حيـث مكانـه، وحدتـه، وتـواتره،               . أصلها وآثارها 
  .واحتماالته

احلكومـات، أو منظمـات     بتنميتـها   رف اليت قامت    اهي القدرات واملع   :تأهبال  
االستجابة الفنية، أو اتمعات احمللية واألفراد الذين ميكنهم توقع أثر أحـداث أو ظـروف               

  .األخطار احملتملة، أو الوشيكة أو احلالية واالستجابة هلا بصورة فعالة

 سياق إدارة أخطار الكوارث وينبغي أن تـستند  إجراءات التأهب يفبيتم القيام   :التعليق  
وهي تشمل  . إىل حتليل سليم ملخاطر الكارثة وأن تكون مرتبطة بصورة جيدة بنظم اإلنذار املبكر            

لطوارئ، وختزين املعدات واإلمدادات، وتـوفري اخلـدمات يف احلـاالت الطارئـة             لالتخطيط  
ة وتنسيق املعلومات، وتـدريب املـوظفني،       والترتيبات االحتياطية، واالتصاالت، وترتبيات إدار    
وجيب أن يدعم ذلك قدرات رمسية مؤسسية       . وتدريبات ومترينات اتمع احمللي، والتثقيف العام     

  ).2008االستراتيجية الدولية للحد من الكوارث (وقانونية ومتصلة بامليزانية 
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الت الكـوارث أو    توفري املساعدة أو التدخل أثناء حالة من حا        :االستجابة/إلغاثةا  
قد يتم  و. فظ احلياة واحتياجات الكفاف األساسية للسكان املتضررين      حلبعدها مباشرة، تلبية    

االستراتيجية الدولية للحـد مـن      (قصري، أو ملدة طويلة     يف األجل ال   فوري، أو    ذلك بشكل 
  ).2007الكوارث 

ط أو  هي القدرة على استيعاب قـوى الـضغ        :بناء القدرة على مواجهة الكوارث      
أثناء األحداث   ؛ وعلى إدارة مهام أساسية وهياكل معينة      كيفالتدمري عن طريق املقاومة أو الت     

مرة أخرى بعد وقـوع     من الكبوة   ؛ واالنتعاش، أو النهوض      أو مواصلة القيام بذلك    الكارثية
ـ  و دارة التنمية الدولية  فريق التنسيق املشترك بني الوكاالت التابع إل      /تويغ جون(دث  احل د احل

  ).2007 من أخطار الكوارث

وفيـات، اإلصـابة    (احتمال حدوث عواقب ضارة، أو خسائر حمتملـة          :خاطرامل  
سبل العيش، ارتباك النشاط االقتصادي، أو حـدوث ضـرر          أو  ،  تاملمتلكاتضرر  جبروح،  

االسـتراتيجية  ( تفاعالت بني أخطار طبيعية أو بفعل البشر، وظروف قلة املناعة            تيجةن) بيئي
املخاطر  : التالية عادلةوكثريا ما يعبر عن املخاطر بامل     ). ). 2007ة للحد من الكوارث     الدولي

اللجنـة الدائمـة    ( القدرة على االسـتجابة      ÷عدم القدرة على مواجهة املخاطر    × اخلطر  = 
  )2007املشتركة بني الوكاالت 

.  

 أو االجتماعيـة،    هي الظروف اليت حتددها العوامل أو العمليات املادية،        :قلة املناعة   
االستراتيجية الدوليـة   (االقتصادية، والبيئية واليت تزيد من تعرض اتمع احمللي ألثر األخطار           

  ).2007للحد من الكوارث 

لتحليل أثر األزمات   اإلدارة   هاأداة تستخدم  التخطيط للطوارئ  :للطوارئتخطيط  ال  
ستجابة يف الوقت املناسـب وبـصورة   اختاذ ترتيبات كافية ومناسبة لال   مقدما   احملتملة ليتسىن 

التخطيط للطوارئ أداة لتوقع املشاكل اليت      ويعد   .فعالة ومناسبة الحتياجات السكان املتأثرين    
اللجنـة الدائمـة املـشتركة بـني     (بصورة منوذجية أثناء االستجابة البشرية     وتسويتها  تنشأ  

  ).2007الوكاالت 
  

 2علقة بالتأهب واحلد من املخاطر يف املرفـق         ترد قائمة أكمل بالتعاريف ذات الصلة املت      
 .من هذه الوثيقة
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 املبادئ التوجيهية لتنفيذ احلد من أخطار الكوارث

ينبغي عند تقدمي املساعدة يف حاالت الكوارث االسترشـاد باملبـادئ اإلنـسانية               
 للحد من   ويرد بالتفصيل يف وثيقة االستراتيجية الدويل     . األساسية من حياد، وإنسانية، ونزاهة    

ـ        : الكوارث املعنونة االنتقال من القول إىل الفعل        شاملتنفيذ إطار عمل هيوغـو النـهج ال
ـ .  األخـرى  التوجيهيةواالستراتيجي إلطار عمل هيوغو القائم على عدد من املبادئ            يوه

  :تشمل ما يلي

 من شـأن    .يتطلب احلد من أخطار الكوارث بصورة فعالة مسامهة اتمع احمللي           °  
أوجـه   مواجهـة راك اتمعات احمللية يف تصميم وتنفيذ األنشطة أن يساعد على           اشت

وتساعد هذه املشاركة   .  بصورة أفضل  الضعف الفعلية واحتياجات السكان املتضررين    
وميكن للنهج  . املستنرية على جتنب املشاكل واآلثار الثانوية عند وقوع أحداث خطرية         

ـ . للـسكان  قدرات احمللية املوجودة  الن  التشاركية أن تستفيد بفعالية أكرب م       يف  موه
الثقافية، والقضايا األخرى ذات السياقات     والقضايا  العادة أكثر وعيا بقضايا اجلنسني،      

 اختاذ إجـراءات  مناحملددة اليت ميكنها أن تقوض أو متكن فئات بعينها أو أفراد معينني             
القرارات واألنشطة، أن يـساعد     ومن شأن إدراج املناظري احمللية يف جمال اختاذ         . حملية

ـ  التغيريات يف نواحي الضعف ومفهوم اخلطـر،         دراكإأيضا على كفالة     يف  اومراعا 
  .العمليات املؤسسية، ويف تقييمات املخاطر، ويف الربامج والسياسات األخرى

حلـد مـن أخطـار      االدول املسؤولية الرئيسية عن تنفيذ تدابري       عاتق  تقع على     °  
احلد من أخطار الكوارث جزءا أساسـيا مـن اسـتثمار       أن يكون   يلزم   .الكوارث

فيمـا  ومتلك الدول السلطة كما تقع عليها املـسؤولية         . الدولية يف التنمية املستدامة   
 محاية مواطنيها واألصول الوطنية هلم وذلك باحلد من اخلسائر النامجـة عـن              خيص

ويعتمد احلد مـن    . اميكن للدول أن تؤدي هذا العمل وحده      ال  على أنه   . الكوارث
أخطار الكوارث بصورة فعالة على اجلهود اليت يبذهلا الكـثريون مـن أصـحاب              
املصلحة املختلفني، مبا يف ذلك املنظمات اإلقليمية والدولية، واتمع املدين، ويشمل           

  .ذلك املتطوعني، والقطاع اخلاص، ووسائط اإلعالم واألوساط العملية

 تقـوض الكـوارث     . الكوارث يف األنشطة اإلمنائية    جيب إدماج احلد من أخطار      °  
املكاسب اإلمنائية اليت حتققت بصعوبة، كما أا تقضي على أرواح البـشر وسـبل              

  .عيشهم وتوقع الكثري من السكان يف شراك الفقر
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 عادة ما يتعرض جمتمـع      .يؤدي ج مواجهة األخطار املتعددة إىل حتسني الفعالية         °  
وال ميكن معاجلة اخلطـر  .  جراء مواجهة طائفة متنوعة من املخاطرحملي بعينه للخطر  

املتراكم الناجم عن ذلك بصورة فعالة إذا كانت اجلهات الفاعلة قد وضعت خططها             
ويشمل ج التصدي للمخاطر املتعددة ترمجـة       . فقط  أحداث خطرية منتقاة   ملواجهة

. ارة الكـوارث واملخـاطر    املعارف املتعلقة بطائفة كاملة من األخطار وربطها بإد       
ينظر هذا النهج إىل األخطار الطبيعية فحسب، ولكن أيضا إىل عوامل تـشمل              ولن

. وعـي اجلمهـور  االستراتيجيات السياسية، والتحليل التقين، والقدرات التنفيذية، و      
وسيؤدي هذا النهج يف اية املطاف إىل مزيد من الفعالية والكفـاءة مـن حيـث                

  .التكلفة

تلزم تنمية القدرة لبناء قـدرة       .القدرة استراتيجية رئيسية للحد من األخطار     تنمية    °  
السكان واملنظمات واتمعات على إدارة املخاطر بـصورة ناجحـة بأنفـسهم،            

وال يتطلب هذا فحـسب تـدريبا ومـساعدة تقنيـة           . واحملافظة على تلك القدرة   
ية واألفـراد علـى إدراك      متخصصة، وإمنا يتطلب أيضا تعزيز قدرات اتمعات احملل       

  .املخاطر واحلد منها يف مناطقهم احمللية

 يلـزم   .األخذ بالالمركزية فيما يتعلق باملسؤولية عن احلد من أخطار الكـوارث            °  
تنفيذ الكثري من أنشطة احلد من أخطار الكوارث على صعد املقاطعات والبلـديات             

والسكان املعرضني لتلـك     ةواجهملموضع ا  األخطار   تماءنتمعات احمللية، نظرا ال   وا 
يتعلـق   ومن الضروري األخذ بالالمركزيـة فيمـا      . ناطق جغرافية معينة  ملاألخطار  

باملسؤوليات واملوارد، من أجل احلد من أخطار الكـوارث حبيـث يعهـد بتلـك            
 إضـفاء  ويـؤدي . املسؤوليات إىل السلطات دون الوطنية أو احمللية حسب االقتضاء        

إىل زيادة املشاركة احمللية إىل جانب حتسني الكفاءة واملزايا املتساوية           أيضا   ةالالمركزي
  .من اخلدمات احمللية

. قضايا اجلنسني عامل أساسي يف أخطار الكوارث ويف احلد من تلـك األخطـار               °  
وتؤدي الفـوارق يف أدوار     . قضايا اجلنسني مبدأ تنظيمي أساسي يف مجيع اتمعات       

. اينـة باملرأة والرجل إىل أخطار الكوارث بـدرجات مت اجلنسني إىل تعرض كل من      
 قـضايا  تشكل   ةوراااألحياء  يف املرتل، أو يف العمل، أو يف         - وضاعففي مجيع األ  

مـع األخطـار    كيـف   اجلنسني قدرات وموارد األفراد على احلد من الضرر، والت        
  وتلك  دخل الكوارث السابقة أن املرأة املنخفضة ال      من ويتجلى.  للكوارث تصديوال

الوصـمة  بـسبب   قدرا البدنية، أو عمرها، أو       وأ،  حالتها العائلية املهمشة بسبب   
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فعلى مستوى   من جهة أخرى  و. االجتماعية أو وصمة الطائفة، حمرومة بصفة خاصة      
 كثريا ما تكون املرأة يف مركز أفضل إلدارة املخاطر نظرا لـدورها             القواعد الشعبية، 

، وكمقدمة للموارد االقتـصادية،     ومديرة هلا على السواء    كمستخدمة للموارد البيئية  
وهلذه األسباب، من الـضروري حتديـد       . وماحنة للرعاية، وعاملة يف اتمع احمللي     

 بني اجلنسني، مبا يكفل توجيه اسـتراتيجيات        فوارقواستخدام املعلومات املتعلقة بال   
يذها بصورة فعالة مـن     احلد من األخطار توجيها سليما إىل أشد الفئات ضعفا وتنف         

  .خالل دوري كل من املرأة والرجل

. من أخطار الكـوارث   الشراكات بني القطاعني العام واخلاص أداة مهمة للحد           °  
بطات مشتركة طوعية تشكل ملعاجلـة      االشراكات بني القطاعني العام واخلاص هي ر      

عامة وهي قد تشمل منظمات     . أهداف مشتركة من خالل اختاذ إجراءات متضافرة      
أو األكادمييـة واملنظمـات غـري       /مثل الوكاالت احلكومية، واملؤسسات املهنية و     

احلكومية، فضال عن املنظمات التجارية من قبيل الشركات، والرابطات الـصناعية،           
ونظرا ألن التهديدات اليت تسببها األخطار الطبيعيـة تـؤثر يف   . واملؤسسات اخلاصة 

 السواء، ميكن للشراكات بني القطاعني اخلاص       كل من املصاحل العامة واخلاصة على     
والعام أن توفر فرصا لتجميع املوارد واخلربات والعمل بصورة مشتركة من أجل احلد             

 ميكنها حتسني قدرة اتمعات احملليـة علـى         بذلكو. من األخطار واخلسائر احملتملة   
  .التصدي لألخطار

تتبـاين  . حـدة ل وضع على    كحبسب  يلزم مواءمة احتياجات احلد من األخطار         °  
 االقتصادية، والثقافيـة    -الدول تباينا كبريا من حيث ظروفها السياسية واالجتماعية         

 قد تفلح يف احلد من األخطـار يف         اليتوالتدابري  . والبيئية وما تتعرض له من أخطار     
وتنطوي املواءمة على االسـتفادة مـن خـربات         . ، قد ال تنفع يف غريه     وضع معني 
 وطبيعـة  ، تـدابري معينـة    أوضاع اختذت فيها   استعراض   ،ذلك مثال من  واآلخرين،  

املمارسات اجليدة والدروس املستفادة، مث مواءمتها من أجل تنفيذ سياسات وأنشطة           
 . احملليةوضاعتناسب األ
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 1الفصل 
  

  طر املؤسسيةاُأل، واالستراتيجيات، والشاملة النهج    
  

“ جـا شـامال   ”أن تعزز   على   حديدعلى وجه الت    إطار عمل هيوغو الدول    ضحي  
تعزيز ودعم احلوار، وتبادل املعلومـات والتنـسيق        ” ويؤدي إىل للحد من أخطار الكوارث     

بني الوكاالت واملؤسسات ذات الصلة املعنية باإلنذار املبكـر، واحلـد مـن أخطـار                فيما
  .“، واالستجابة للكوارث، والتنمية، على مجيع املستوياتارثالكو
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  طر املؤسسيةاُأل، والنهج الشاملة واالستراتيجيات -  1الفصل     
  

  النهج الشاملة والتأهب  1- 1    
  
،، لتعزيز قدرات التأهب ملواجهـة الكـوارث        الواقعية القابلة للقياس   نشطةاألنواتج، و والهداف،  تعد األ : النتائج املتوقعة 

   لحد من أخطار الكوارثل ية الشاملة الوطنستراتيجيةاال يف ا أساسياواحملافظة على تلك القدرات، عنصر

تأكيـده علـى    من خالل    إطار عمل هيوغو     يعترف
أمهية النهج الشامل، بترابط اـاالت اخلمـس ذات        

 احلكومـات أيـضا     حيضكما  . األولوية اليت حددها  
لنظر يف احلد من أخطـار الكـوارث أثنـاء          على ا 

مـن  التخطيط يف جمال التنمية الوطنية أو التخطـيط         
لتصدي للكوارث، ويربز دور اتمعات احمللية      اأجل  

  .واجلهات الفاعلة األخرى يف احلد من األخطار
 احلد من أخطار الكوارث يف      عدم دمج عترف بأن   وي

 تعـزز  يسفر عن أنـشطة      قدعمليات التنمية الوطنية    
ىل تفاقمها، وقد التزم كـل مـن        إ ؤدياملخاطر أو ت  

إدمـاج  بك الدويل   والبن األمم املتحدة اإلمنائي     برنامج
احلد من أخطار الكـوارث يف عمليـات ختطـيط          

باالشتراك ن ا،   ضطلعا اليت ي  ة الوطني اتاالستراتيجي
 اعتراف اجلهات الفاعلة     أيضا ويتزايد. مع احلكومات 

 قـد يف اال اإلنساين، بأن ما تقوم به من أنـشطة           
  .يسهم إجيابا أو سلبا يف املخاطر
 على احلاجة إىل ـج      يشدد إطار عمل هيوغو أيضا    

شامل للحد من أخطار الكوارث، يستطيع الربط بني        
املبادرات على الصعد الدولية واإلقليميـة والوطنيـة        

واتمعات احمللية ذاـا ليـست فقـط         . واتمعية
هـي أيـضا    ، وإمنا    عادة املستجيبة األوىل للكوارث  

ولذا . ة األساسية يف احلد من األخطار     اجلهات الفاعل 
مبـا يف   (يعد تعزيز وزيادة قدرة مستوى اتمع احمللي        

، والتأكد من انعكاس تلك القدرة      )ذلك قدرة املوارد  
 من املهام   يف عمليات التخطيط على املستوى الوطين     

  .الرئيسية للقدرة الوطنية للتأهب
تعد تنمية القدرة عنصرا أساسيا لتعزيز التأهب علـى         

مجيـع مـستويات    وتتطلـب   . الصعيد اتمع احمللي  

  املؤشرات
 استراتيجية للحد من أخطار الكوارث،      جيري إعداد  :احلكومات

 الكوارث، تشتمل بصورة واضحة علـى       مواجهةوخطة لتنفيذ   
التأهب من أجل االستجابة وتستند إىل تقييم سـليم لألخطـار           

 مجيع أصـحاب املـصلحة      يشارك فيها ، و واملخاطر والقدرات 
  .ن على مجيع املستوياتوالرئيسي

 تعزيـز  من أجـل  منرب وطين،    على هيئة نظام أو هيكل    ويوجد  
تبادل املعلومات واخلربات، وتنسيق القدرات اليت تعد حامسـة         

  .من أجل االستجابة للكوارث بصورة منسقة
ظم احلـد   وتعزيز ن صيانة  ختصص املوارد على مجيع املستويات ل     

  .من أخطار الكوارث اليت تشمل أنشطة التأهب
الطريقة الـيت   االستراتيجيات الوطنية بوضوح    وتعكس اخلطط   

 تاستخدام قدرات اتمعات احمللية ودعمها أثناء حاال      ا  ميكن  
  .الطوارئ

تشمل اخلطط أنشطة حمددة لتمكني الـسكان الـذين حيتمـل        
قص املناعة البـشرية،    ل املصابني بفريوس ن   ثتعرضهم للخطر، م  

 احلصول على الدعم الـضروري      منوكبار السن، أو املعوقني،     
  .أثناء فترات الطوارئ

مجيع البيانات املتعلقة بالسكان حبسب العمـر ونـوع         تصنف  
لـى  ع  الرجل واملـرأة   صولحاجلنس، وتتخذ إجراءات لكفالة     

  .على قدم املساواة ،اخلدمات
تمع املـدين واتمـع احمللـي       يشارك أعضاء ا   :اتمع املدين 

بنشاط يف عملية إعداد ورصد وتقييم أنشطة التأهب ملواجهـة          
  .الكوارث على املستوى الوطين

الفئات قليلة املناعة مثـل كبـار الـسن، واملعـوقني،           شارك  ت
بنشاط أيـضا يف    واملصابون بأمراض مزمنة، فضال عن الشباب       
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التأهب ونظام االستجابة أشخاصـا مهـرة يف إدارة         
فهم واضح لـدورهم يف إطـار       ب يتمتعونالكوارث،  

  هـذه التنميـة للقـدرة    ال ينبغي أن تشمل   و. النظام
، بل وأن تقيم حـوارا       فحسب أعضاء اتمع احمللي  

وتعلما بني مجيع اجلهات الفاعلة اليت تشكل جزءا من         
  .نظام إدارة الكوارث

منظمـات  وشمل هذا عادة الوكاالت احلكومية؛      وسي
اتمع احمللي ومنظمات القواعد الشعبية؛ واملـدارس؛       
واجلامعات؛ وقطاع التعليم غري الرمسـي؛ ووسـائط        

ــة ذات املعــ  ــاالت التقني ــالم؛ والوك رف ااإلع
األخطـار؛ ووكـاالت إدارة     يف جمـال     التخصصية

ـ      االت إدارة  الكوارث الدولية والوطنية واحمللية؛ ووك
الكوارث اإلقليمية؛ والوكاالت الدوليـة ووكـاالت       

  . املتحدةاألمم

  .إعداد وتنفيذ أنشطة التأهب
  .لرجل على قدم املساواة يف أنشطة التخطيط للتأهبمتثل املرأة وا

تنـشر اهليئـات اإلقليميـة املمارسـات         :املنظمات اإلقليمية 
والدروس اجليدة املستفادة، وتوفر الدعم التقين لفرادى الـدول         

  .األعضاء يف إعداد استراتيجيات احلد من أخطار الكوارث
، ليتـسىن   تاتشارك املنظمات اإلقليمية يف إعداد االسـتراتيجي      

النظر يف القضايا اإلقليمية والعابرة للحدود عند إعداد اخلطـط          
  .وتنفيذها
  .مجيع بيانات السكان حبسب العمر ونوع اجلنستصنف 

 الفهم الشامل للحد من أخطار      تجلى ي :اجلهات الفاعلة الدولية  
الكوارث يف التخطيط، وختصيص املوارد، وتنفيذ الـربامج الـيت       

  .ة على كل من الصعيدين الوطين واإلقليميحتظى مبساعدة دولي
ة الدولية تقاسم الدروس العاملية املستفادة،      تدعم اجلهات الفاعل  

  .فيما يتعلق بالنهج الشاملة للحد من األخطار
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  طر املؤسسيةاُأل، والنهج الشاملة واالستراتيجيات -  1الفصل     

  األطر املؤسسية والتشريعية الوطنية  2- 1    
  

التأهب من أجل   أدوار  يتناول بالتفصيل   حظي باملوافقة و  جيري إعداد أو استكمال إطار تشريعي وطين        : ج املتوقعة النتائ
اإلنعاش، واملسؤوليات، وآليات التمويل، وجيري نشره على نطـاق واسـع عـرب             والتصدي للكوارث، واالستجابة،    

  .باستمرار تنفيذه وسائط اإلعالم، كما جيريبالقنوات املناسبة، باللغة احمللية و

يتعني أن حتدد خطة التأهب مـن أجـل التـصدي     
املؤسسي، “ اهليكل”للكوارث على الصعيد الوطين     

كما يتعني أيضا أن حتـدد      .  بوضوح الالزم لتنفيذها 
هيكل التنسيق، وأن تتناول بالتفـصيل كـال مـن          

والرأسـية  ) بني القطاعات املختلفة  (الصالت األفقية   
طات الوطنية، ودون الوطنيـة،     بني الكيانات والسل  (

  ).واحمللية
  علـى وجـه الدقـة      أن طبيعة اهليكل   من   بالرغمو

، فـإن بعـض     ة الوطني األوضاعستتباين استنادا إىل    
العناصر املشتركة اليت ينبغي حتديـدها بوضـوح يف         

  :يلي الترتيبات املؤسسية تشمل ما
مبـا فيهـا    (ما هي الكيانـات     : التكوين  ▪

ية املسؤولة عن التأهـب     اهليئات غري احلكوم  
ملواجهة الكوارث على املـستويات املخليـة       

وهل هـذا مـبني     )  والوطنية اإلقليميةودون  
بوضــوح يف والياــا، وخطــط عملــها، 

  وتوصيف وظائف العاملني ا؟ 
الكيانـات   ما هـي     :األدوار واملسؤوليات   ▪  

املسؤولة عن خمتلف املهام والنتائج اليت تعتـرب        
لتـصدي  لرة التأهـب    لبنـاء قـد    ضرورية

للكوارث؟ وما هي الكيفية اليت يتوقع ـا أن         
ترتبط خمتلف العناصر بعضها بـبعض حبيـث        

  تعمل بطريقة مترابطة ومنسقة؟

  املؤشرات
يوجد هيكل مؤسسي حمدد بصورة جيدة للحد من         :احلكومات

أخطار الكوارث، ويشمل التأهب ويلتزم به أصحاب املـصلحة         
  .على مجيع املستويات

رتيبـات  ، يعكـس بوضـوح الت     معتمـد جد إطار تشريعي    يو
املؤسسية، والسياسات العامة والربوتوكوالت، واإلجـراءات،      

  .وآليات التمويل، ذات الصلة
ـ        اذ القـوانني، واللـوائح   توجد آليات تتعلـق باالمتثـال وإنف

ة، مبا يف ذلك العقوبات املتـصلة بعـدم         ــالقانوني واملدونات
  .االمتثال

لومات بشأن اإلطار التشريعي على نطاق واسع،       جيري نشر املع  
وتعمل احلكومة بنشاط على تـدريب املـوظفني وأصـحاب          

  .ا وتطبيقهاضمواملصلحة اآلخرين بشأن م
تساهم املنظمات واتمعات احملليـة يف إعـداد        : اتمع املدين 

  .اإلطار التشريعي، والقوانني احمللية والسياسات العامة
على بينـة بـشأن     تمع املدين واتمع احمللي     تعد منظمات ا  و

أدوارها ومسؤولياا يف إطار نظام إدارة الكوارث الوطين، وهي         
  .تعي وتفهم التشريعات ذات الصلة

العمليات، والترتيبات أو الربوتوكـوالت       ▪  
هل توجد ترتيبات    :املشتركة بني الوكاالت  
 بني خمتلف   املستمرينلتيسري التنسيق واالتصال    

لكيانات اليت تنهض مبـسؤوليات التأهـب؟       ا

ــ ــصلحة  دد أدوار وحت ــحاب امل ــع أص ــسؤوليات مجي م
ا ورة جلية، وجيري االتفاق عليه    ــاحلكوميني، بص  غيــر
  .ونشرها

يقدم الدعم التقين إىل الدويل فيما يتعلـق         :املنظمات اإلقليمية 
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وهل حررت تلك الترتيبات خطيا ومت االتفاق       
بشأا من جانب مجيع املنظمات املعنية، ومن       
جانب كل من كبـار املـديرين واملـوظفني         

  امليدانيني؟
  

  .بوضع أُطرها التشريعية
  

 :الربوتوكوالت املتعلقة باملساعدة اخلارجية     ▪  
علــى القواعــد مقــدما هــل مت االتفــاق 

واإلجراءات املتعلقة بطلب واستالم املساعدة      
غري احلكومية، والتربعات اخلاصة، واملساعدة     

قتـضاء، ومت   الالدولية أو اإلقليميـة، عنـد ا      
  إقرارها؟

ـ  إقليميـة م   وبروتوكوالتتوجد سياسات وإجراءات     سقة ت
، مبا يف ذلك آليات طلـب       إقليميالتيسري العمل بطريقة منسقة     

  .قاليمية عند اللزومألاملساعدة ا
يقدم الـدعم الـتقين إىل الـدول         :اجلهات الفاعلة الدولية  

 استنادا إىل أوضاعها واحتياجاا اخلاصة،      واملنظمات اإلقليمية، 
  .عند تقييم ووضع األطر املؤسسية الفعالة

يقدم الدعم إىل فرادى الدول واملنظمات اإلقليمية من أجـل            
إعداد سياسات وإجراءات لتيسري إدراج املساعدة الدولية عند        

  .ئارو الطحاالتاالحتياج إليها، أثناء 
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  طر املؤسسيةاُأل، ولة واالستراتيجياتالنهج الشام -  1الفصل     
  

  األطر املؤسسية والتشريعية الوطنية  2- 1    

هل حيدد النظام الظروف اليت ميكن يف ظلها نـشر           :عسكرية ال -  دنيةالعالقات امل   ▪  
   يف حاالت الكوارث؟العسكريةاملوارد 

ابة واحملافظة  هي الترتيبات املوجودة لبناء قدرة التأهب واالستج       ما: تعزيز القدرات   ▪  
  عليها، وهل يشمل هذا بناء القدرة على مجيع املستويات؟

من هو املسؤول عن إصـدار اإلنـذارات        : اختاذ القرارات بشأن نشر اإلنذارات      ▪  
  بالتهديدات الوشيكة وما هي الطريقة اليت يراد ا القيام ذا؟

 للتصدي للكـوارث    يف معظم احلاالت تناط مسؤولية التنسيق العام ألنشطة التأهب          
أي وزارة  (يـة فضال عـن سـلطة تنفيذ    ) أي مكتب رئيس الوزراء   (إدارة حكومية واحدة    ب

 جهة مسؤولة عن أنواع     وجود قد يلزم    بيد أنه ). مكلفة بإدارة الكوارث أو أي سلطة أخرى      
 انتـشار   مثل(حمددة من حاالت الطوارئ اليت قد تتطلب اضطالع وكاالت خمتلفة بالسلطة            

  ).باء قد يتطلب قيادة أكرب من جانب وزارة الصحةمرض أو و

بالتفصيل بني احلكومـة واجلهـات الفاعلـة        يح العالقات    أيضا توض  مقدما وينبغي  
اخلارجية مبا يف ذلك املنظمات احلكومية وغري احلكومية، ومجعييت الصليب األمحر واهلـالل             

       وينبغي أيـضا أن    . تمع املدين األمحر، والقطاع اخلاص، واملنظمات غري احلكومية، وفئات ا
 األمـم حيدد نظام التأهب الكيفية اليت قد تستخدم ا مجيع اجلهات الفاعلة موارد مؤسسات              

 موارد املقر وال سيما فيما يتعلق مبجاالت مـن قبيـل البحـث              فضال عن يف البلد   املتحدة  
  .واإلنقاذ، وتقييم وتنسيق التصدي للكوارث

  
  وطنيةاألطر التشريعية ال  -ألف   

/  الترتيبات املؤسسية الالزمة للتأهب يف التشريعات احملليـة        درج أن ت  أيضا من املهم   
 حتـت  ويوجه هذا القانون أو تلك القوانني األنشطة اليت ميكن تنفيذها و          . احلكومية والوطنية 

ويتعني أن حيدد ذلك    .  كما حتدد تلك القوانني املسؤولية العامة يف حالة الكارثة         ،أي ظروف 
تشريع دور الوزارات الرئيسية، واملنظمات الوطنية والدولية واجلهات الفاعلـة يف اتمـع             ال

كمـا  . املدين، يف جمال التأهب واالستجابة وجتنب الفوضى يف األيام األوىل من االسـتجابة            
  .يشجع مشاركة اتمع احملليأن مركزية وتتمتع بالاليتعني أن حيدد التشريع بوضوح آليات 



 

  .فعالةالتأهب للكوارث حتقيقا لالستجابة ال
 .ة اخلامسة من إطار عمل هيوغو لتنفيذ األولويجمموعة اإلرشادات واملؤشرات

08-60924 15 

 

 

 لإلطالع( أن حيدد التشريع مصدر التمويل واملوارد األخرى الالزمة للتأهب           ويتعني  
ومن الناحية املثالية، يتعني أن حيدد التشريع بندا        ). 3-4 قسمانظر ال على املزيد من التفاصيل     

حمددا، أو مصدرا للتمويل، يف امليزانية الوطنية العامة من أجل بناء قـدرات التأهـب قبـل                 
ينبغي أيضا أن حيدد الطريقة اليت قد ختصص ا أموال إضافية حلـاالت             و. حدوث الكوارث 

  .الكوارث الطارئة ملواجهة أي كارثة كبرية

وينبغي أن حيدد التشريع الوطين أيضا نظاما للرصد واإلنفاذ يقتضي من الكيانـات               
ءلة يف  املسؤولة عن بناء قدرة التأهب اإلفادة عن عملها، كما ينبغي أن حيدد أهدافا للمـسا              

  .إطار النظام
  

   اإلقليمي والدويلاملؤسسيعالقة بني اإلطار ال  - باء  
نظرا ألن كثريا من الكوارث تعرب احلدود الوطنية وتؤثر يف أكثر مـن بلـد يف آن                   

ومن الناحية املثالية، ينبغـي     . واحد، فمن املهم التأكد من أن التشريع الوطين متوافق إقليميا         
مسبقة وثنائية بشأن املساعدة املتبادلة ليتسىن تطبيقها يف حال وقـوع           توقيع اتفاقات إقليمية    

  .حادث خطري يتجاوز القدرات الوطنية أو يعرب  احلدود الدولية

وينبغي أيضا املوافقة مسبقا على القواعد واإلجراءات املتعلقـة بطلـب واسـتالم               
 مـن أجـل   االحتياج هلاتوقع املساعدة الدولية أو اإلقليمية وإقرارها، حىت ولو مل يكن من امل     

  .االستجابة يف معظم احلاالت
  

  طر املؤسسيةاُأل، والنهج الشاملة واالستراتيجيات -  1الفصل     
  

  األطر املؤسسية والتشريعية الوطنية  2- 1    

هناك عدد من املبادرات لتعزيز وتطوير القانون واملبادئ التوجيهية الدولية املنطبقـة              
ففـي جمـال   . كن للحكومات النظر فيها عند إعداد أُطرها التشريعية   على الكوارث، واليت مي   

االتصاالت يف حاالت الطوارئ، يتعني على الدول مثال أن تنظر يف التوقيع علـى اتفاقيـة                
اليت ترمي إىل وضع إطار للحد من احلواجز التنظيمية واحلواجز األخرى           ) Tampere(ي  ريتامب

 وألغراض اإلغاثـة قبـل     ، أجل التخفيف من الكوارث    فيما يتعلق باستخدام االتصاالت من    
  . الكوارثثحدو

وما برح االحتاد الدويل للصليب األمحر يعمل بنشاط يف قيادة مشروع لتعزيز القانون               
وقد مشل هذا بصورة رئيسية إعـداد  . والقواعد واملبادئ الدولية لالستجابة حلاالت الكوارث  

احملليني للعمليات الدولية لإلغاثة واملـساعدة يف اإلنعـاش   م  ينظتاملبادئ التوجيهية للتيسري وال   
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ـ             جنيـف   اتاألويل يف حاالت الكوارث واليت اعتمدا باإلمجاع الدول األطراف يف اتفاقي
. 2007نـوفمرب   / الثـاين  تشرينوعناصر احلركة الدولية للصليب األمحر واهلالل األمحر يف         

 الـشؤون اإلنـسانية،     لعاملني يف جمال  شريات ل بحث، إصدار تأ  ال تناوهلاوتشمل القضايا اليت    
عمل، والتخليص اجلمركي واإلعفاء من الرسوم، وحقوق التحليـق واهلبـوط،           الوتصاريح  
وينبغي للدول أن تنظر يف استخدام هـذه املبـادئ          .  والشخصية القانونية احمللية   ،والضرائب
  . إعداد تشريعاا الوطنيةعندالتوجيهية 

التوجيهية بشأن استخدام املوارد العسكرية واملدنية يف عمليـات         وتعد مبادئ أوسلو      
 املبـادئ التوجيهيـة اإلطـار       وحتدد. اإلغاثة من الكوارث، أداة أيضا لبناء التأهب القانوين       

ألفرقة العسكرية األجنبية وأفرقة الدفاع املـدين، ومـا    على ا األساسي إلضفاء الطابع الرمسي   
 يف عمليـات اإلغاثـة يف حـاالت         لية وكفاءة تلك األفرقة   ، وحتسني فعا   من خربة  تتمتع به 

  . إذا لزمت كتدبري من تدابري املالذ األخري،الكوارث الدولية

وقـانون   الدويل   القانونوينبغي أن يكون أي إطار قانوين ناشئ عن هذا متسقا مع              
حـاالت  وتوفر املبادئ التوجيهية التنفيذية املتعلقة حبقـوق اإلنـسان يف           . حقوق اإلنسان 

ـ  الدائمة املشتركة بني الوكـاالت       الكوارث الطبيعية، واليت وضعتها اللجنة      بـشأن   اتوجيه
، حليازةالء، والوصول إىل السلع واخلدمات، واملمتلكات وا      جالقضايا األساسية اليت تشمل اإل    

  .ق، وحرية احلركة لألشخاص املتأثرين بالكوارث املرتبطة باألخطار الطبيعيةائوالوث
  

  كوستاريكا: ة حالةدراس    

 بوضـوح أدوار    2006حيدد قانون إدارة الكوارث الوطين لكوسـتاريكا لعـام            
ومسؤوليات كل من الشركاء احلكوميني وغري احلكوميني املـشتركني يف جمـال التأهـب              

وقد أنشأ هذا التشريع أيضا صندوقا دائرا حلاالت الطوارئ من أجل االستجابة            . واالستجابة
 يف املائة من    3  ختصص وينص التشريع على أن   . كجزء من امليزانية الوطنية   حلاالت الطوارئ   

التـشريع  كما حيـدد    ،  ، ألنشطة التأهب من أجل التصدي للكوارث      املتبقية لبلدياتاأموال  
وعلى هذا، فإن هناك    . الكيفية اليت ميكن ا احلصول على أموال إضافية يف حاالت الطوارئ          

 يفلـزوم  لى األموال عند العصول فورا ميكنها احلود احمللي سلطة حكومية مكلفة على الصعي    
 من أنشطة التأهب ذات     مباشرة عددا  خطري، كما ميكنها أيضا أن متول      مواجهة حدث    حالة

  .األولوية
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  طر املؤسسيةاُأل، والنهج الشاملة واالستراتيجيات -  1الفصل     

  التنسيق على املستويات احمللية والوطنية واإلقليمية والدولية  3- 1    
  
 بـسياسات وإجـراءات     وتتمتع،  ةبصورة جيد لكوارث تعمل   ل من أجل التصدي   آلية تنسيق    توجد: النتائج املتوقعة 

  .ع الكيانات املوجودة فيها أدوارها ومسؤولياامجيتدرك  و،واضحة
املدى الذي ميكن ملختلف اجلهـات      أظهرت التجربة أن    

والكيانات الفاعلة العمل فيه بطريقة منسقة ويف الوقـت         
املناسب من خالل جتنـب الفجـوات واالزدواجيـة يف          

للقدرة  يعد من السمات املهمة      اجلهود، واهلياكل املوازية  
. تصدي حلاالت الكوارث بصورة فعالـة     على التأهب لل  
ني طائفة واسـعة مـن أصـحاب        بارع ب الويعد التنسيق   

حاالت   الذين قد يقدمون املساعدة أثناء     احملتملني املصلحة
، واملنظمات غـري احلكوميـة،      اجليشمن قبيل   (الطوارئ  

مهما ) ، وكيانات القطاع اخلاص    العامة املرافقوشركات  
.  االستجابة بصورة فعالة   جتنب الفوضى وتيسري  من أجل   

  للتنـسيق ومكـان نسق مركزي   متعد كفالة وجود    كما  
، من قبيل مركز عمليات الطوارئ ضروريا       على حنو جلي  

 قـسم  انظـر ال    على مزيد من التفاصيل    لإلطالع(أيضا  
4()1(.  

 -تستلزم البيئات الـسياسية والثقافيـة واالجتماعيـة         
ل آليـات   االقتصادية املختلفة ترتيبات مؤسسية، تـشم     

ويتطلب التنسيق  .  اخلاص وضعللتنسيق، تناسب ذلك ال   
الفعال أيضا تقسيما واضحا للعمل ووضوحا فيما يتعلق        

ومن املهم أيضا االعتراف بأنه حىت يف       . مبن يقوم بالعمل  
النظم اليت تأخذ بالالمركزية، ال يزال بإمكان الكيانات         

ة يف  املسؤولة أن تقدم معلومات وأن تستفيد من املشارك       
  .آليات تنسيق أكثر مركزية

ويتطلب التأهب الفعال تنسيقا وثيقا وتبادال للمعلومات       
أي يف داخل   (بني املنظمات النشطة، مبا يف ذلك الداخلية        

أي مـع   (وخارجيـا   ) وزارات أو إدارات كل منـها     
ومن املهم أيضا كفالة قيام     ). أصحاب املصلحة اآلخرين  

  .يمية والوطنية واحملليةتنسيق رأسي بني املستويات اإلقل
وسيقوم نظام التنسيق الفعال بتعزيز تدفق املعلومـات يف         

جمرد تقاسم  بدال من   مسارين، ونشوء حوار فعلي أيضا      
  .املعلومات بني خمتلف عناصر النظام

  املؤشرات
توجد آلية تنسيق داخل احلكومة لربط مجيـع         :احلكومات

 جمال التأهب   دور يف تقوم ب الوزارات وهيئات احلكومة اليت     
  .للتصدي للكوارث

وجد آلية تنسيق ذات قاعدة أوسع وحتظى بقيادة وطنيـة          ت
وتربط نظام هذه احلكومة بأصحاب املصلحة يف اتمـع         
املدين، وباملتخصصني التقنيني واألكادمييني، وباملنظمـات      

  .الدولية وغري احلكومية وباتمعات احمللية
 يف جهود التنسيق مـن      املدين اتمع   يشارك: اتمع املدين 

 أجل التأهب للتصدي للكوارث على مجيع املـستويات،       
  .هاكما يدعم تطوير

يشارك اتمع املدين يف منتديات للحوار مـع أصـحاب          
املصلحة الوطنيني والدوليني لتيسري تقاسـم املعلومـات،        

  .واخلربات، والدروس املستفادة
لربوتوكـوالت  تدرك منظمات اتمع املدين السياسات وا     

اإلقليمية كما تدرك دورها ضمن نظـم إدارة الكـوارث          
  .على الصعيد اإلقليمي

ممـثلني   تضمآلية تنسيق إقليمي      توجد :املنظمات اإلقليمية 
 اإلقليميـة  والوكاالت الرئيسية    دول األعضاء من فرادى ال  

 تنـسيق ميكـن   آليـات تقام سـلفا  و. للتصدي للكوارث
  .كوارث إقليمية وأقاليميةيف حالة وقـــوع  استخدامها

يقدم الدعم التقين وغريه مـن       : اجلهات الفاعلة الدولية  
  .أجل إعداد آليات تنسيق إقليمية وعاملية يف جمال التأهب

__________ 

التأهب من أجل التصدي حلاالت الكوارث : 5اال املواضيعي رقم : ‘اخلصائص’ )John Twigg(يرجى أيضا الرجوع إىل جون تويغ )1(  
 .والتنسيقة القدرات التنظيمي: 1واالستجابة، العنصر 



  .التأهب للكوارث حتقيقا لالستجابة الفعالة
 .جمموعة اإلرشادات واملؤشرات لتنفيذ األولية اخلامسة من إطار عمل هيوغو

18 08-60924 

 

  طر املؤسسيةاُأل، والنهج الشاملة واالستراتيجيات -  1الفصل     

  التنسيق على املستويات احمللية والوطنية واإلقليمية والدولية  3- 1    
  

 ميكن للشركاء    أنه الكوارث على تكمن مسؤولية احلكومة يف تنسيق مبادرات إدارة          
اخلارجيني تقدمي طائفة واسعة من خدمات الدعم اليت قد تلزم ملبادرات التأهـب الـشاملة               

مثل تنبـؤات   (ويركز كثري منها على جماالت تقنية متخصصة        . وعمليات االستجابة الكبرية  
 بالنسبة ألي قدرة يف جمال      كبريةعد ذا قيمة    مما ي ) أهب للتصدي لألوبئة  األرصاد اجلوية أو الت   

وتشدد منظمات دولية بصورة متزايدة على ضرورة حتسني التنسيق بني كل منـها             . التأهب
ويف كثري من البلدان تقوم املنظمات األعضاء يف اللجنة         . وبينها وبني احلكومات على السواء    

، وكثري من املنظمات غـري       املتحدة األمممبا فيها وكاالت    (ت  الدائمة املشتركة بني الوكاال   
عن بصورة متزايدة   بإنشاء آليات تنسيق قطاعية منتظمة      ) احلكومية، وبعض املنظمات الدولية   

  .“ج اموعات الفئوية”طريق آلية تسمى 

وعلى الصعيد اإلقليمي يتعني على احلكومات أن تنظر يف القيام بالتنـسيق بـصورة                
فعلـى سـبيل املثـال،      . صلة بالكوارث القضايا ذات   بال املعنيةيقة مع املنظمات اإلقليمية     وث
برح االحتاد األفريقي، ومؤمتر التنسيق اإلمنائي للجنوب األفريقي ورابطة أمم جنوب شرق             ما

ويوجد يف معظـم    . ضايا الكوارث يف املناطق التابعة هلا     ، تقوم بدور نشط يف ق     )آسيان(آسيا  
ـ          املناطق مـوارد مهمـة    شكل   أيضا مراكز إقليمية للتأهب للتصدي للكوارث ميكنها أن ت

 لدى املركز اآلسيوي للتأهـب للكـوارث        وفرفعلى سبيل املثال، تت   . للمهارات واملعلومات 
 التـدريب والعمـل مـع       واملركز اآلسيوي للحد من الكوارث، خربات واسعة يف جمـايل         

. ل زيادة القدرة على التـصدي للكـوارث       احلكومات وأصحاب املصلحة اآلخرين من أج     
 لـدى  معلومات مستفيضة بشأن مبادرات احلد من أخطار الكوارث اإلقليميـة      وتتوفر أيضا 

 ،املركز اإلقليمي للمعلومات املتعلقة بالكوارث ألمريكا الالتينية ومنطقة البحـر الكـارييب           
 أيضا عدد من الـشبكات      وهناك. غاثة يف حاالت الكوارث والطوارئ    الوكالة الكاريبية لإل  و

إىل ميكنـها تقـدمي الـدعم        من أجل احلد من أخطار الكوارث و       والربامج العاملية اليت تعمل   
  .حلكومات من أجل تعزيز تأهبهاا

  
  موزامبيق: دراسة حالة    

قامت موزامبيق مؤخرا بإعداد آليات تنسيق متعددة املستويات كما أن لديها منوذج              
 مـن   ااملعهد الوطين إلدارة الكوارث جـزء     يعترب  و.  الكوارث المركزي لالستجابة حلاالت  

وهو يقوم بالتنسيق بني الوزارات واملديريات اإلقليمية وجمـالس         .  الدولة  شؤون وزارة إدارة 
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منتـدى ألصـحاب   يوجـد  وباإلضافة إىل ذلـك،  . املقاطعات العشر يف حاالت الطوارئ    
، وأسرة الصليب األمحـر      املتحدة األممل منظمات اتمع املدين احمللية و     ــاملصلحة، يشم 

على الصعد الوطنية واإلقليميـة     وهو يقوم بدوره     ،واهلالل األمحر، واملنظمات غري احلكومية    
متضافرة لوضع خطة طوارئ، كجزء من إطار احلد من أخطار           هذه اآلليات وتعمل  . واحمللية

 نـسمة،   700بو على    إىل وفاة ما ير    2001ويف حني أدى فيضان عام      . الكوارث الشامل 
 2007 عـام     عندما حدث فيضان مماثل وإن يكـــن بدرجـــة أقل يف البلد،          فإنه
  .حتفهم شخصا 20 أقل من لقي

  .org.preventionweb.www://http/:      وللمزيد من املعلومات يرجى االطالع على ما يلي

مل مصرف إدارة األزمات على الصعيد الوطين بالتعاون الوثيـق مـع سـلطات              يع  
املقاطعات والسلطات احمللية، والوزارات املعنية يف ظل السلطة العامة للجنة رفيعة املـستوى             

 التقين لوزارة األغذية وإدارة األزمات الـيت تقـوم          الذراعوهو يعد   . املشتركة بني الوزارات  
ذات الصلة بإدارة الكوارث، بدءا من الـصعيد الـوطين إىل صـعيد             بتنسيق مجيع األنشطة    

  .القاعدة الشعبية

يف خالل األوقات العادية، تشمل أدوار ومسؤوليات مصرف إدارة األزمـات مـا    و  
  :يلي

وضع خطة عمل وطنية للتصدي للكوارث، واملبادئ التوجيهية العملية املتصلة ـا              ▪  
  لفائدة املسؤولني عن تنفيذها؛

تقدمي املساعدة إىل الوزارات والوكاالت ذات الصلة من أجل إعداد واختبار خطط              ▪  
  العمل اخلاصة ا؛/الطوارئ

من أجل إعداد واختبـار     ) thana(ة  املنطقتقدمي املساعدة إىل السلطات على مستوى         ▪  
  لتصدي للكوارث؛لخططها املتعلقة بالتأهب 

ل األمحر يف بنغالديش، واملنظمـات غـري        العمل مع السلطات احمللية، ومجعية اهلال       ▪  
القرى احمللية يف   تمعات  ااحلكومية وغريها من أجل تقدمي املساعدة الس االحتاد و        

، من أجل وضع خططها اخلاصة ا حلـاالت الطـوارئ           ةرواخلطشديدة  يف املناطق   
  .وزيادة قدرا على مواجهة ذلك
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  طر املؤسسيةاُأل، وياتالنهج الشاملة واالستراتيج -  1الفصل     

  التنسيق على املستويات احمللية والوطنية واإلقليمية والدولية  3- 1    

معاهد تدريب ووحدات إعداد مواد التدريب، ومنظمات       ما هو قائم من     التعاون مع     ▪  
ـ   بغية   تعمل بالفعل يف األنشطة التدريبية ذات الصلة،         غري حكومية   رويجتنـسيق وت

  .يبية ذات صلة، ملختلف الفئات املستهدفة مناهج ومواد تدرصدارإ

 والسلطات احمللية، ومعاهد التدريب احلالية، واملنظمات       املعنيةالتعاون مع الوكاالت      ▪  
فة متنوعة من املوظفني    ئتنظيم التدريب لطا  و ختطيط   من أجل ة،  املناسبغري احلكومية   

  احلكوميني، واملسؤولني املنتخبني، وغريهم؛

، ونظم اتصاالت، لغرفة الـتحكم يف       وإجراءات تشغيل  نظم معلومات وإقامة مرافق     ▪  
مركز عمليات الطوارئ الوطين، من أجل استخدامها فورا عنـدما تنـشأ حالـة              

  طوارئ؛

وضع ترتيبات لتعبئة موظفني إضافيني ملركز عمليات الطوارئ وملساعدة الـسلطات             ▪  
  احمللية يف امليدان عند االقتضاء؛

  ة وغريها؛املعنيإدارة الكوارث للوكاالت ب املتعلقة وخدمات املعلومات توفري الوثائق  ▪  

العمل مع جلنة التخطيط والوكاالت املعنية ذات الصلة، من أجـل زيـادة الـوعي                 ▪  
بأخطار الكوارث، ومن أجل كفالة النظر يف تلك األخطار، واحتماالت احلد منها،            

  اج التدابري املناسبة يف خطة التنمية؛موإد

ا يتعـرض لـه     مب، و  أخطارا يلوح من    القيام بالرصد وإبالغ احلكومات والربملان مب       ▪  
حالـة  فضال عـن    أخطار معروفة،   من  أشخاص وأصول اقتصادية    قليلي املناعة من    

 بـرامج منـع     تنفيـذ أو معوقـات تعتـرض      /التأهب يف البلـد وأي تـأخريات      
  .والتأهب هلا/الكوارث

  
  أثناء حالة الطوارئ    

مـن  (شر اإلنذارات املناسبة بصورة فعالة، بشأن الفيضانات، واألعاصـري          كفالة ن   ▪  
خالل التعاون مع إدارة األرصاد اجلوية، وجملس تنمية امليـاه، وبرنـامج التأهـب              

  ).ملواجهة األعاصري، واإلذاعة، والتلفزيون، والسلطات األخرى
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، واستقبال وحتليل   تنشيط وتشغيل غرفة للتحكم يف املركز الوطين لعمليات الطوارئ          ▪  
وختزين املعلومات الواردة، وترتيب بعثات استطالع سريعة وبعثات تقيـيم، عنـد            

  .اللزوم

دارة الكـوارث، وجلنـة     إل الوطين لستوفري خدمات السكرتارية ومشورة اخلرباء        ▪  
  .دارة الكوارث املشتركة بني الوزاراتإتنسيق 

 ومع وزارة اإلعالم،   ية وإقامة اتصال معها،   شعبة العالقات االقتصاد  لتوفري معلومات     ▪  
  .دوليةالملساعدة ا طلببشأن 

  
  ة الكارثعقب وقوعة اإلنعاش حلرمخالل     

التعاون مع جلنة التخطيط والوكاالت املعنية عند االقتضاء أثناء جتميع البيانات بشأن              ▪  
التـشييد  برنامج إعـادة    يف  تنسيق التأهب   ما يتعلق ب  يف  كذلك  متطلبات التشييد، و  

  املتكامل؛

  ؛مكاناإلاج تدابري احلد من األخطار يف برامج إعادة اإلعمار قدر مكفالة إد  ▪  

، بشأن العملية برمتـها، مـع       “الحق”االضطالع بتقييم ائي أو على األقل تقييم          ▪  
 أنشطة التدريب اليت تقوم ا جلنة تنسيق إدارة الكوارث           وإفادة استخالص الدروس، 

  .ستكملةاملتوجيهية البادئ املوالتعليقات  الوزارات باملشتركة بني

 .bd.gov.dmb.www://http/: للمزيد من املعلومات انظر  
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 2فصل ال

  عناصر الرئيسية يف التخطيط من أجل التأهب ال    
  

 لالستجابة لطائفة من خمتلف     يرمي التخطيط من أجل التأهب إىل إنشاء قدرة دائمة          
 مـن تـدابري     واسعةاحلاالت اليت قد تؤثر يف بلد أو منطقة وذلك من خالل وضع جمموعة              

ستمر لألخطار وأوجـه  املتقييم البكر، واملنذار اإلويشمل هذا على سبيل املثال نظم   . التأهب
. نـسانية اإلادات  مـد اإلحتياطية وختزين   االقدرات  الالضعف، وبناء للقدرة، وإنشاء وصيانة      

لطوارئ عنصرا رئيسيا يف إعداد حتليل ملا يلزم القيـام          لطالع بعملية التخطيط    ضوسيكون اال 
  .ستجابةاالبه يف هذه العملية، كما سيساعد يف تصميم واختبار وتنفيذ إجراءات 

وثيقـة   أن تكون مجيع اجلهات الفاعلة املـشاركة         ينبغيولكي تكون اخلطة فعالة،       
كل من لـه صـلة       على املشاركة تؤدي إىل زيادة ملكية         اليت تبىن  يةالعملف. اهدإعداالصلة ب 

املـشاركة  يشمل  وهذا  . يف أوقات الكوارث  بسالسة  خلطط  ا، وتسهم يف التنفيذ     باملوضوع
وستساعد املشاركة املنسقة على تسوية املـشاكل       . على املستويات احمللية والوطنية والدولية    

 تسمح أيضا بزيـادة     وهي.  ودور كل منهم عند حدوث الكارثة      املتعلقة بتحديد املسؤولني  
 فعالة أثناء الكوارث؛ ومن مث تكفل وصول السلع واخلدمات إىل أكثر السكان تـأثرا     متناسبة

  .وأشدهم ضعفا

نتقـال  الاوتربز املبادئ التوجيهية لالستراتيجية الدولية للحد من الكوارث وعنواا            
 األسئلة املفيدة اليت يتعني سؤاهلا عنـد تقيـيم املـسامهة يف             أن بعض إىل الفعل،   القول   من

  :التخطيط للتأهب تشمل ما يلي

 بالوالية مبا يف ذلك القطاعـات       واملشمولةالوكاالت املعنية   مجيع    هناك من ميثل   هل  ▪  
  التقنية؟

مية والدولية ذات الصلة؟ ومما يـذكر    ي املنظمات احمللية واإلقل   مجيع هناك من ميثل  هل    ▪  
االجتماعية، (لديها معلومات أفضل بشأن الظروف احمللية       تتوافر  أن املنظمات احمللية    

، واألخطار السائدة، واجلهات الفاعلة املوجودة، الـيت ميكنـها          )الثقافية، السياسية 
لى املستوى الدويل، ينبغي أن توىل األولوية إىل املنظمات         عو. اإلسهام يف تنفيذ اخلطة   

  . أكثر يف البلد بوجود دائمهلااليت 

ضور جلسات  حب جلميع املشاركني    تسمحهل عملية التخطيط الفعلية منظمة بطريقة         ▪  
بواسطة اجتماعات  ( قبل البدء    شكل جيد التخطيط؟ وجيب أن تكون العملية حمددة ب      

  ).شهرية، أو عقد حلقات عمل أليام متعددة، وما إىل ذلك
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واتمعية واالعتبارات الثقافية يف عمليـة       اهلياكل التقليدية واالجتماعية     روعيتهل    ▪  
  التخطيط ويف تسليم السلع واخلدمات؟

  هل نظر يف األدوار املتباينة للرجل واملرأة يف عملية التخطيط؟  ▪  

شرك أعضاء اتمع احمللي يف اختاذ القرارات، والتخطيط، والتنفيذ، وتقييم تقدمي           أهل    ▪  
  اخلدمات والربامج؟

   املسؤولية بشأا؟أو حددتياجات احملددة للفئات الضعيفة  االحتتهل قيم  ▪  

   ونظر فيها؟، مصادر التوتر احملتملة بني القطاعات اتمعيةتهل قيم  ▪  

 تشجيع أفراد اتمـع احمللـي علـى         كيفية القدرات احمللية مبا يف ذلك       تهل قيم   ▪  
بعملية التخطـيط    رتبطةاملاملشاركة بنشاط يف عملية التصدي للكوارث، واإلنعاش،        

  احمللي والوطين؟على املستويني 

ؤدي يف خامتة املطـاف إىل  ت أفضلسليم إىل حالة استعداد     الي التأهب   فضينبغي أن ي    
 الوطنية كل العناصر    التأهب عملية إعداد قدرة  أن جتمع   وينبغي  . صون األرواح وسبل العيش   

ياكل التنـسيق،   هيعية واملؤسسية، و   الترتيبات التشر  وضحي ت ه، و  معا ة يف هذه الوثيقة   اردالو
 رغـم أن  و. ، وخطط االستجابة، فضال عن نظم املعلومات واالتصاالت       ئارووحاالت الط 

، فمن الضروري أن يتوفر جلميـع الـشركاء          وارداملوقت و ال  الكثري من  العملية قد تتطلب  
خطـيط  وليس اهلدف من عملية الت    . شعور حقيقي بامللكية، حيث أن هذا شرط لالستدامة       

 اتفاقـات خطيـة     يفضي إىل ا  مبجمرد وضع خطة وإمنا حفز التفاعالت اجلارية بني األطراف          
واخلطة منتج لتيسري االستعداد بصورة أفضل وليست هي اهلدف من عملية            ميكن استخدامها 

   .2التخطيط

ـ   )Oxfam ( منظمة أوكسفام  برحت، ما   1999ومنذ عام      ن مـن   و والشركاء احمللي
كومية يعملون يف العديد من املقاطعات يف إندونيسيا لتعزيز التأهب ملواجهة           املنظمات غري احل  

حاالت الكوارث على أساس حملي، مبا يف ذلك العمل مع املنظمات غري احلكوميـة احملليـة،         
 إزاء  قلة املناعـة  وحكومات املقاطعات واحلكومات احمللية ملعاجلة آثار الكوارث، واحلد من          

فعلى سبيل املثال، قامت املنظمات احمللية يف منحدرات بركـان          . ض هلا تعراألخطار اليت قد ت   
، بتدريب أفراد اتمع احمللي فيما يتعلـق باملفـاهيم          ه يف وسط جاو   )Merapi (جبل مريايب 

األساسية إلدارة الكوارث حمليا، والتأهب ملواجهة األخطار الربكانيـة والتخفيـف منـها،             
.  لإلنـذار املبكـر   األويل، ووضع نظـم فدارة اإلسعا وإوحتديد القدرات وأوجه الضعف،     

__________ 

.  من أهايل اتمع احمللي مهارام إلجالء املنطقة إىل ناحية آمنة20 000، حدث ثوران بركاين كبري، ووظف قرابة 2006يف عام  2
 org.oxfam.www://http/وللمزيد من املعلومات انظر 
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تمعات احمللية من أجـل االضـطالع       إىل ا ونتيجة إلعداد خرائط املخاطر حمليا، قدم الدعم        
  :ة التهديدات الوشيكة والكوارث، مبا يف ذلكواجهيد قدرا على متزبأنشطة 

  .دات حملية كل قرية بإنشاء مركز لألمن والرصد مستخدمة مواد ومعيامق  ▪  

الء، واإلسعاف األويل، واإلنذار    جاإل( اجتماعات روتينية للقيام بتدريبات      قرر عقد ت  ▪  
  .املبكر، ومن مث احملافظة على مستويات عالية من التأهب

يقـوم   )AM(نظام تعديل سعة املوجات اإلذاعية      بة  يحمطة إذاع وصلة  نشاء  إلاإلعداد    ▪  
  . واالتصال فيما بني القرىنيكاصد اليومي للرباتمع احمللي بتشغيلها كأداة للر

  . الساخنة املتبخرةتشييد خمابئ يف القرى حلماية السكان من الغازات  ▪  

قطع األشجار، واسـتخراج الرمـال   من خالل (هود للحد من تدهور البيئة      اجلبذل    ▪  
  .ضعف إزاء االيارات من احلمم الربكانيةال  حالةمما يزيد من) واألحجار

  . على معاجلة قضايا اجلنسنيجلماعات النسويةاتدريب   ▪  

م مجيع املشاركني بتقاسم مهارام ومعرفتهم مع أسرهم أو مـع أفـراد اتمـع            االتز  ▪  
  .احمللي

  . بيئيا بشأن الرباكنيتثقيف معلمي املدارس والطالب  ▪  

  إدارة الكوارث حمليا، إندونيسيا: دراسة حالة    

 رمـاد   طـالق ه ان قبعأ بركاين طفيف    ثوران، حدث   2001فرباير  /شباطيف أواخر     
 قد أمكنـهم  و.  فيها ملدة ثالثة أيام    مكثوا ءجالأماكن إ وفر سكان قريتني إىل     . وأخبرة غازية 

إجالئهم بـصورة   و  مبكرا النفجار الربكاين اف  اشكتاب استعدادهم ومهارام اجلديدة     عرض
الء، بعـد   ج ساعات اإل  أثناءمساعدة  وقد وصل املسؤولون احلكوميون إىل القرى لل      . منظمة

فقد قـاموا   اتمعات احمللية،   أهايل   نظرا حلسن استعداد  و. نفسهمأ اتمع احمللي    جالء أهايل 
 تقـدمي   يلـزم  ملوالء،  جالء، وأعدوا األصناف األساسية الالزمة أثناء اإل      بتحديد مركز اإلج  

ـ  اإل يعوقاملالئمة، كعامل   ونظرا ألنه كان قد مت حتديد الطرقات غري         . مساعدة طارئة  الء ج
 ني احلكومي ني اتمعات احمللية الضعيفة حبشد املسؤول      أهايل السريع أثناء انفجار الربكان، قام    

 دعم تشييد طرق حمسنة، وتلقت تلك اتمعات احمللية استجابة مواتيـة             من أجل  ةنطقيف امل 
مـن الطـرق   واحد لومتر ، واملعدات إلعادة إصالح كي    اإلسفلتت احلكومة   وفرو. وسريعة

باألحجـار،  يف املـشروع    وأسهمت اتمعات احمللية    . الء السريع مهما لإلج حدد باعتباره   
  . واألموال،والرمال، والعمل
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 وتـستكمل ،  دراتا ألخطار الكوارث، وأوجه الضعف، والق     لطوارئ تشمل حتليال متعمق   لخطة  جيري وضع   : النتائج املتوقعة 
  .بصورة منتظمة
لطـوارئ أداة مـن أدوات اإلدارة       ليعد التخطيط   

تستخدم لتحليل أثر خماطر الكوارث احملتملة ليتـسىن   
 بغـرض وضع ترتيبـات كافيـة ومناسـبة        مقدما  

االستجابة يف الوقت املناسـب، وبـصورة فعالـة         
والتخطيط .  املتضررين ومالئمة الحتياجات السكان  

لطوارئ أداة لتوقع واستباق وحل املـشاكل الـيت         ل
وتعد خطـة   . )3( االستجابة اإلنسانية  أثناءتنشأ عادة   

 عنصرا  باستمرار اهلاستكممع ا  ا جيد الطوارئ املعدة 
  . الوطنية العامةلتأهبا أساسيا يف قدرة

وينبغي أن تكون خطط الطوارئ واضحة، ويـسرية        
؛ وبغري هذا، يكون القارئ يف خطر       املنال، وخمتصرة 

 خطـة أن تكـون    وينبغي  .  يف التفاصيل  الغرقمن  
.  الوطنية قابلة للقراءة يف جلـسة واحـدة        الطوارئ

الوزارة القطاعية أو خطط    طط  اخلوميكن أن ترفق ا     
  .أو الوكاالت اإلنسانية كمرفقات

  املؤشرات
قييم ىل ت إخطة الطوارئ متعددة القطاعات وتستند       :احلكومات

  .وي للمخاطر املتعددة وحتليل لألخطارق
وينفذ التدريب ومترينات احملاكاة مرة كل سـنة علـى األقـل            

ج الـدروس املـستفادة يف      ممبشاركة مجيع اجلهات الفاعلة وتد    
  .تنقيحات خطة الطوارئ

 يشارك اتمع املدين يف إعداد واختبار وتنفيـذ         :اتمع املدين 
  .رثخطط الطوارئ ملواجهة الكوا

 التأهب على املـستوى احمللـي   تعد عمليات التخطيط من أجل   و
من التخطيط الوطين وتبني املوارد والقـدرات احلكوميـة          جزءا

  .احملتملة
 يقدم الدعم التقين وغريه من أشكال الدعم        :املنظمات اإلقليمية 

إىل الدول عند إعداد  خطـط الطـوارئ الوطنيـة ملواجهـة             
  .الكوارث

ووكاالت  املتحدة   األممكاالت  وقد أعد عدد من و    
إدارة الكوارث أدلتها اخلاصة ـا بـشأن خطـط          

ـ   اليت ميكن مواءمتها     ئاروالط سياق وطـين   طبقا ل
وقد ذيل مرفق هذا الدليل باملوارد املختـارة        . (حمدد

وحتـدد املبـادئ    ). ويوفر هذا الدليل بعض األمثلة    
لمـساعدة  ل بـني الوكـاالت      ةاملشترك التوجيهية
حظيـت   اليت   ،لطوارئللتخطيط  ا  يف جمال  ةاإلنساني

 أربع  ، اللجنة الدائمة املشتركة بني الوكاالت     ةوافقمب
: لطوارئ وهي لة التخطيط   خطوات رئيسية يف عملي   

، والتحليل، وختطيط االستجابة، وتنفيـذ      الستعدادا
  .)4(التأهب

تعد خطط الطوارئ اإلقليمية وتتم املوافقة عليهـا مبـشاركة          
  .يف املنطقةاجلهات الفاعلة 

 يقدم الدعم التقين وغريه من أشكال       : الدولية الفاعلةاجلهات  
الدعم إىل الدول واملنظمات اإلقليمية عنـد إعـداد خطـط           

  . الطوارئ

  
__________ 

 يف جمال التخطيط للطـوارئ نسانية يطبق هذا القسم التعاريف وعناصر املنهجية الرئيسية للمبادئ التوجيهية املشتركة للمساعدة اإل         )3(  
 .التابعة للجنة الدائمة املشتركة بني الوكاالت

لإلطالع على املزيد من التفصيل عن كيفية ضمان التخطيط الفعال للطـوارئ علـى املـستوى احمللـي يرجـى الرجـوع إىل                       )4(  
 .التأهب والتخطيط للطوارئ: 3العنصر . التأهب للتصدي حلاالت الكوارث، واالستجابة: ،5، اال املواضيعي ‘اخلصائص’
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  لطوارئط لالتخطي    

  اإلعداد –ألف     
تنسيق  وأ لقيادة    يؤهلها  املنظمة املكلفة بإدارة حاالت الكوارث يف أفضل مركز        عدت  

.  ولو أنه ينبغي إشراك مجيع أصحاب املصلحة الرئيـسيني         ،لطوارئل الوطنية تخطيط ال عملية
 حتليل خلطط وإجـراءات الطـوارئ املوجـودة،         الطوارئ، ينبغي إجراء  وقبل إعداد خطة    

ـ         الـسابقة  اخلربات  وخمزونات املوارد واملعدات، وسجالت واستعراضات التدريب املتعلقة ب
  . الدراسات البحثية والتقاريرمن الكوارث والدروس املستفادةاملتعلقة ب

ا يف االستجابة حلاالت الكـوارث الـسابقة،        سهموأوينبغي إشراك املوظفني الذين       
ينبغـي إشـراك   كما . لطوارئلفضال عن الذين عملوا يف جمال اإلنعاش، يف عملية التخطيط  

ضـمان  وقد يكون   . أو استعراض اخلطة  /ممثلي السكان املتضررين من الكوارث يف إعداد و       
 اإلدارية واللوجستية، فضال عن املوظفني مـن هيئـات          املسؤولياتمشاركة املوظفني ذوي    

  .املاحنني مهما أيضا لتيسري تدفق املوارد بصورة فعالة أثناء الطوارئ وأالتمويل، 

 كجزء من فريـق إعـداد       ة قيم سامهةومع أن اخلرباء اخلارجيني ميكن أن يقدموا م         
وال يستصوب التعاقد مع    . اضموم املنظمات املستخدمة بتحديد م    اخلطة، فمن املهم أن تقو    

ومع ذلك، قد يكون مفيدا االستناد إىل خربة متخـصص          . عداد خطة إلاستشاري خارجي   
طـط قبـل    اخللطوارئ أو أن يعهد إىل متخصص باستعراض مشاريع         لأثناء عملية التخطيط    

  .وضعها يف صورا النهائية
  

   التحليل–باء     
، ة حمـدد أوضاعي أن تستند خطة حاالت الطوارئ إىل حتليل سليم لألخطار يف            ينبغ  

 وضـع ولذا فستعكس طبيعة املخاطر أو التهديدات، فضال عن أوجه الضعف والقدرات يف             
  .معني

 اخلطـرية   األحـداث احملتملـة    جمموعةوينبغي لتخطيط السيناريو حماولة النظر إىل         
ومن املهم عنـد    . ثرها صلة خبلفية املخاطر يف املنطقة     وضع أولويات ألك  حياول  بالكامل، مث   

 للكوارث السابقة، من أجل تقييم مستويات املخاطر        دقيقإعداد السيناريوهات، إجراء حتليل     
سـياق خطـر    هديد املعني يف    الت أو    لآلثار اإلنسانية احملتملة للخطر    توقعاتالراهنة، وإعداد   

  .عنيم
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، ضـعفها ب  اسـب أ و ةفيلفئة الضع لواضحني  ير  لتحلي بفهم وتقد  من ا  أيضا   وال بد   
ية املعرضة  والتدابري اليت ميكن اختاذها لتعزيز القدرة على التصدي للكوارث يف اتمعات احملل           

ا جا  م دو هذا ويشمل. آليات مواجهة الكوارث احمللية   استدامة  دى  للكوارث، مبا يف ذلك م    
من  حمددة أخرى    أوضاعوالثقافة، وقضايا   اجلنسني،  الفوارق بني   يرتكز إىل السكان، ويراعي     

وجيب مجع املعلومات من خالل االضـطالع       .  فئات أو أفراد معينني    نيض أو متك  ي تقو شأا
ـ  الشديدةوجه الضعف من أجل حتديد ااالت واتمعات احمللية         ألبعملية حتديد    ضعف، ال

  .بشكل جلي

رجـح األحـداث وأكثرهـا    كون السيناريوهات مستندة إىل أ ت أنه ينبغي أن     رغمو  
 كارثة كبرية بشكل غري طبيعي، أو الكيفية         وقوع عندتواترا، فمن املهم النظر فيما قد حيدث        

 ولكن من نـوع أقـل       توقعة حدوث كارثة م   عند مواءمة االستجابات    مبوجبهالزم  ت  قد اليت
الـيت ميكـن     إليه، و  املفضيةات اإلنذار املبكر واألسباب     م عال حبثومن املفيد أيضا    . تواترا

  .استخدامها لرصد تقدم احلدث اخلطري، وأثره اإلنساين

راتيجيتها  حتديد اسـت   من عينةلطوارئ منظمات م  لوينبغي أن متكِّن عملية التخطيط        
وعلى هذا النحو، ينبغي أن تبني العمليـة        . لتأهبا بالتزاماا ببناء قدرة     وفائهابشأن طريقة   

  .توقع أن تقدمها املنظمات املبالتفصيل املستويات الدنيا للمساعدة
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ينبغي أن تستند اخلطط إىل معايري واضحة ومقررة، مثل تلك اليت قررهـا مـشروع        
وينبغي حبث قضايا من قبيل كمية ونوعية اخلدمات املتوقع تقـدميها قبـل             ). Sphere(سفري  

سبق ألرصدة املوارد وإعداد امليزانية     ها يف كل من عملييت النشر امل      حبثوينبغي  ،  وقوع الكارثة 
 وينبغي وضع آليات مساءلة فعالة يتاح الوصول إليها لكل من اجلهات الفاعلـة              .على السواء 

   . واتمعات احمللية

 للكيفية اليت ستعمل ـا منظمـات        ينبغي أن تشمل خطط الطوارئ أيضا حتليال      و  
 وقوع بسببخلاصة أو موظفيها أو أنظمتها      ستجابة ذاا إذا ما حدث أن شلَّت مرافقها ا        اال

عدم متكن املوظفني مـن الوصـول إىل        لمثل تدمري املخازن الرئيسية جراء زلزال، أو         (ةكارث
التخطـيط  ’هذه العمليـة املعروفـة باسـم        تكون   قد و). اد أثناء الفيضان  تعأعماهلم كامل 

ـ لالرئيـسية   املنظمـات  مواصلةضرورية للتأكد من   ‘الستمرارية تصريف األعمال    يف هاعمل
  . الكارثةةجهموا
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كل منظمـة مـشتركة يف      إىل الطاولة    وف تتباين القدرات واملوارد اليت حتملها     وس  
فلكل منها احلق يف املشاركة يف إعداد خطة الطوارئ وكل منها ميكنه اإلسهام             . إعداد اخلطة 

ويف حني سـتكون    . ةنعيمهارات وموارد خمتلفة رهنا بسيناريو الكارثة امل      توفر  لزم  يو. بشئ
 لغريهاكون  سي) ة تنبؤات األرصاد اجلوي   مثل(بعض املنظمات متخصصة يف جماالت تقنية جدا        

وباسـتخدام عمليـة    . امومأكثر قابلية للتطبيق ع   و  ضرورية باملثل  معارف ومهارات جمتمعية  
 تصديلوار وتسوية اخلالفات قبل ا    احل االستماع إىل خمتلف األصوات مبكرا، ميكن بدء         تتيح

  .وقوعهاأثناء التصدي هلا للكارثة بدال من 

  امليثاق اإلنساين واملعايري الدنيا يف حاالت الكوارث؟: ما هي معايري مشروع سفري  

 بواسطة جمموعة من املنظمـات غـري احلكوميـة          1997أُطلق مشروع سفري عام       
:  ثالثة أشياء هي   ويتألف مشروع سفري من   . اإلنسانية وحركة الصليب األمحر واهلالل األمحر     

ولقـد  .  عن االلتزام باملساواة واملـساءلة إعراب واسعة، و تضافرجمموعة من املعايري، وعملية   
أعد املشروع العديد من األدوات املقبولة على نطاق واسع، وتتمثل األداة الرئيسية منـها يف               

  .الدليل

 من قبيـل امليـاه،      حيدد الدليل معايري دنيا واضحة يف جمموعة من ااالت الرئيسية           
 كثري مـن املنظمـات اإلنـسانية        وقد أعرب . ية واحلماية، والتعليم  واملرافق الصحية، والتغذ  

عـايري  ملالفاعلة   اجلهات اإلنسانية    يت تقدمها املساعدة ال تلبية   ب لتزاموبعض احلكومات عن اال   
د إعـداد    اإلشارة إىل معايري مشروع سفري عن      تكفلوميكن أن   . تجاوزهابمشروع سفري أو    
 مـن املـاحنني     ان كثري ونظرا أل . لمعايري الدنيا ل املساعدة املزمع تقدميها     تلبيةخطة االستجابة   

 اإلشارة إليهـا    فقد تكون واملنظمات الدولية قد وافق أيضا على التقيد مبعايري مشروع سفري،           
 العملب مجيع أصحاب املصلحة     أيضا وسيلة لضمان قيام   عند إعداد خطط االستجابة الوطنية      

  .طردة بصورة ميتم و،للمساءلة املعونةتسليم  خيضع  اهلدف  وأنذات من أجل

 .org.sphere.www://http/   وقد ترجم الدليل إىل كثري من اللغات، وميكن ترتيله من املوقع            
ة األخرى لترويج أعماله والتشجيع علـى        املشروع أيضا تدريبات وطائفة من األنشط      وجيري

  .املساءلة اإلنسانية
  

  الستجابةلتخطيط ال - جيم    
، من املهم بالنسبة للمشتركني     اليت حظيت باملوافقة  سؤوليات  املدوار و األاستنادا إىل     

ولئن . يف عملية التخطيط للطوارئ، حتديد أهداف االستجابة واستراجتياا مبزيد من التفصيل          
ترتيبات املؤسسية اليت سبق حتديدها يف هذه الوثيقة تبني األهداف واالسـتراتيجيات            كانت ال 
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لطوارئ املزيد مـن التفاصـيل بـشأن    ل عملية التخطيط توفر لالستجابة،   الرئيسيةاملشتركة  
  .سؤولياامبي ا فالكيفية اليت ست

ت قطاعيـة  ويف معظم احلاالت يتم هذا على املستوى الوزاري اسـتنادا إىل ترتيبـا       
وقد يتسىن من خـالل     . لطوارئ العامة اخطة  مستجدات   يف   احمددة، وميكن إدراج موجز هل    

عمليـات  مزيد مـن ال   إعداد هذه اخلطط، حتديد الثغرات اليت ميكن معاجلتها، أو احلاجة إىل            
  .شاملة للقطاعاتالشتركة امل

  لطوارئلالتخطيط   1- 2    

 وضـح  بشأن النشر واالتـصاالت، ت     وينبغي هلذه اخلطط أيضا أن تشمل معلومات        
 قبيـل صـانعي   الكيفية اليت ميكن ا للسكان املتأثرين، وأصحاب املصلحة الرئيسيني، مـن       

 على املعلومات والطريقة اليت ميكن ا تقدمي إحاطات إعالميـة           القرارات واملاحنني احلصول  
ملعلومـات  با قـة تتيح وصـول التعليقـات املتعل   أيضا أن   للخططوينبغي  . لوسائط اإلعالم 

 إلعـراب رف احمللية إىل املنظومة احلكومية لتمكني السكان املتضررين من الكارثة من ا           اواملع
 تقييمات  تسفر عنها  يت  وينبغي أيضا إتاحة النتائج ال    . عن آرائهم، وتقاسم الدروس املستفادة    

مـا ينبغـي أن   ك) داخل اتمع احمللي وخارجـه (اتمعات احمللية جلميع األطراف املهتمني  
  .)5(التخطيط يف حاالت الكوارث والتخطيط اإلمنائييف  صبت

  
  توطيد العملية وإجراءات املتابعة: تنفيذ التأهب – دال    

فيلزم اختبار اخلطة وممارستها بواسطة الـسكان       . فيال تك اخلطة يف حد ذاا     بيد أن     
 احملاكاة امليدانيـة الفعليـة،      وتعد الفصول الدراسية أو مترينات    . واملنظمات اليت ستستخدمها  

املستندة إىل سيناريوهات حمددة، وسيلة فعالة لتحديد اخلطة الواقعية وتقييم قـدرة خمتلـف              
واستنادا إىل النتائج والدروس املستفادة أثناء تلك العمليات، ميكن عندئـذ           . اجلهات الفاعلة 
  .ا لذلكطبق) أو اإلجراءات، أو املسؤوليات، وما إىل ذلك(تعديل اخلطط 

وميكن أن تساعد تدريبات احملاكاة واالستجابة يف حتديد أوجه القوة والضعف فضال              
ويفيد . عن حتديد التدريب الالزم لكي يتمكن مجيع املشاركني من الوفاء مبسؤوليام احملددة           

ة يف أذهان مجيع اجلهات الفاعل    ‘ ةماثل’استخدام تدريبات احملاكاة أيضا يف اإلبقاء على اخلطة         
ويصدق القول ذاته على اختبار     .  ألحدث املستجدات  طبقاواإلبقاء على املعارف واملهارات     

__________ 

اال املواضـيعي  “ اخلصائص”، John Twiggsللمزيد من املعلومات بشأن هذا اهلدف بالذات، انظر   )5(  
 .6، العنصر 5، واال املواضيعي 2، العنصر 2
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وتعد تدريبات استخالص الدروس املستفادة مـن       .  اإلنذار واالستنفار املبكرين   يمافعالية نظ 
  .حاالت االستجابة السابقة مهمة أيضا

عراض مدى جودة عرض    وميكن أن تكون تدريبات احملاكاة وسيلة جيدة أيضا يف است           
القضايا الشاملة يف اخلطة، وما إذا كانت الفئات الضعيفة ستتمكن من احلصول على املزيـد               

  . أثناء االستجابة للكارثة احملتملةالدعممن 

ا لزيـادة مـستوى االسـتعداد       ضمو استخدام م  يلزمومىت اكتملت عملية اخلطة،       
 يف املـوارد مـسبقا      نشر اإلنذار املبكر، و   مباشرة من خالل أنشطة من قبيل رفع كفاءة نظم        

، أو إعداد ميزانيات طوارئ لإلدارات احلكومية املنتـسبة واملتمتعـة           هاقطاعات يرجح تأثر  
  .ة بشأن التأهبسييرئمبسؤوليات 

مجيع من يتوقع   بني   هاونشراخلطة  ومن املهم أيضا ختصيص موارد كافية الستعراض          
 األمور  احليوية أن يفهـم اجلميـع اخلطـة وأدوارهـم             ومن. منهم القيام بدور يف تنفيذها    

 . بشكل جليومسؤوليام
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  حتليل القدرة وبناؤها  2- 2    
  
  مبا يلـزم، ويـدربون   مجيع املنظمات واألشخاص واملتطوعني املسؤولني عن احملافظة على التأهب     زود ت :النتائج املتوقعة 

  .)6(بصورة فعالة  على التأهب من أجل التصدي للكوارث واالستجابة هلا

يتطلب بناء قدرة التأهب إجراء تقييم للنظم واملوارد 
وميكن أن تكشف تقييمات القدرة عن أصول . ةالياحل

وموارد خفية يف الوكاالت احلكومية واتمع املدين 
ا لتعزيز التأهب وتؤدي إىل القيام ميكن االستفادة 

  .فاءةبعملية استجابة وإنعاش أكثر قابلية للتنبؤ وك

كما ميكن أيضا الكشف عن أوجه القصور الرئيسية 
  . لى اختاذ إجراءات تصحيحيةع فزوالتعريف ا، مما حي

وينبغي أن يكون التقييم مستندا إىل العالقة بني 
وذه ( معني وضعاألخطار ومستويات الضعف يف 

الكيفية ينبغي أن تشري إىل التحليل الذي أُجري أثناء 
  ).طوارئللعملية التخطيط 

  :املؤشرات

 القطاعات ةقدرة متعدديم لل استكمل تقي:احلكومات
 ضحةبني الوكاالت وأسفر عن اختاذ إجراءات وا ةشتركاملو

درة التأهب ـــاس لتعزيز قـــة للقيـــقابل
  .ة عليهاــواحملافظ

أُعدت برامج تدريبية مستمرة مناسبة، تشمل مترينات و
مستويات لوطنية وى املستويات اـ علتللمحاكاة ونفذ

  .املقاطعات واملستويات احمللية

أُدرج متويل لبناء القدرة املؤسسية والتدريب التقين 
ة ويف ستمر مصورة متـاح بوامليزانيـات وه فــــي

  .الوقت املناسب

تمع املدين يف  :تمع املدينايشارك أصحاب املصلحة يف ا
  .عملية تقييم القدرة

قييمات عمليات استخراجية كما وال ينبغي أن تكون الت
 البدو. يلزم أن تكون أعمال التدريب شاملة وتشاركية

أن تكون أنشطة بناء القدرة مستندة إىل مبادئ متكني 
  .تمعات املتأثرة ومساءلة مجيع أصحاب املصلحةا

حيصل أصحاب املصلحة يف اتمع املدين واتمعات احمللية 
عم من أجل ن الدأشكال أخرى معلى تدريب كاف و

  .، ضمن نظام التأهبمالتمكن من الوفاء بأدواره

لتقييم يف املوارد املتاحة، والقدرات أن ينظر اوينبغي 
املوجودة واخلطط واإلجراءات التشغيلية، فضال عن 
أنظمة االتصاالت والتنسيق يف كل مستوى من أجل 
حتديد الثغرات واحتياجات بناء القدرة ووضع اخلطط 

وينبغي أن ينظر التقييم يف مجيع مراحل . لكتبعا لذ
حالة الطوارئ، مبا يف ذلك مراحل التأهب واالستجابة 

التدريب للدول  تقدم مواد ودورات :املنظمات اإلقليمية
األعضاء وغريها من أصحاب املصلحة لزيادة قدرا اإلقليمية 

  . واالستجابةللكوارثيف جمال التأهب للتصدي 

تقييم ذايت إقليمي لتقييم القدرات املتاحة داخل  أُجري
املنطقة من أجل تقدمي الدعم إىل الدول واجلهات الفاعلة يف 

__________ 

 .من إطار عمل هيوغو 5من أجل تنفيذ األولوية ‘ االنتقال من القول إىل الفعل’هذا املؤشر يرد أيضا يف )6(
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جمال إدارة الكوارث، ولتحديد اإلجراءات ذات األولوية من   .واإلنعاش املبكر
  .أجل معاجلة الثغرات احملتملة

ويف معظم احلاالت، يكون أفضل إجراء لتحليل القدرة 
ويعد الدعم . د التخصصاتبواسطة فريق متعد

التنفيذي والتنظيمي للتقييم، فضال عن املوارد الكافية 
. اــــة ضروريــــالستكمال املهم

أن تشمــل األنشطة اليت ن ــــوميك
  : التقييم ما يليإجراء النظر فيها عند ستصوبي رمبا

يتوفر التدريب اإلقليمي ومعايري القدرة وينشر ذلك يف شىت 
  .ةأحناء املنطق

تجمع الدروس املستفادة ودراسات  :اجلهات الفاعلة الدولية
  .احلالة اجليدة، ويتم تقامسها مع البلدان األخرى

يقدم الدعم التقين إىل اجلهات الفاعلة اإلقليمية والوطنية بغية 
  .تنفيذ خطط بناء القدرة حسب االقتضاء
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تشغيلية التابعة للسلطات القائمة اليت تنهض مبـسؤوليات        القيام بزيارات إىل املرافق ال     �
 التأهب للكوارث،

إجراء مقابالت مع اجلهات الفاعلة يف املنظومة على املستوى الـوطين واملـستوى              �
والبلديات واملستوى احمللي، والقيام بزيارات إىل املناطق       اإلقليمي ومستوى اإلدارات    

 البالغة الضعف،

 حملاكاة، ودراسات وحتليالت الوثائق الرمسية،رصد عمليات وتدريبات ا �

إجراء استعراضات لتاريخ الكوارث واملشاركة يف االجتماعات املتعلقـة بالتأهـب            �
 .للكوارث والترتيبات االحتياطية

وينبغي أيضا لعملية حتليل القدرة أن جتري تقييما لالحتياجات من املوارد املاديـة، ولتـوافر               
وينبغي، عند االقتضاء، إعداد استراتيجية لسد الفجـوة بـني          . اتاألموال مقارنة باالحتياج  

املوارد املتاحة واملوارد الالزمة، وقد يشمل هذا إعداد مقترحات حمددة لتقدميها إىل املنظمات             
  ).أنظر القسم أدناه بشأن التمويل( املاحنة الدولية 

 القدرة يرجح أن يـشمل      وينبغي استخدام عملية التحليل كأساس إلعداد برنامج شامل لبناء        
  .دورات تدريبية، بل وحبوث، وتقييم وأنشطة أخرى لتعزيز قدرة التأهب

مثل صـانعي القـرار،     (وسوف يلزم إعداد وإتاحة مواد تدريبية ملختلف اجلماهري املستهدفة          
 وتـستخدم   .، وحيدد املدربون ذوو اخلـربة     )واملديرين، واملوظفني التقنيني، واملنظمات احمللية    

، لتوسيع النطـاق     بشكل متزايد، أدوات من قبيل التدريب على شبكة االنترنت العاملية          أيضا
  .وخفض تكلفة أنشطة التدريب

 فيمـا يتعلـق بتـزاحم        بالواقعية ةتسماليت يتم وضعها م   جداول التدريب   أن تكون   وينبغي  
ـ               د الطلبات على وقت املوظفني، وينبغي النص يف تلك اجلداول على حتديث املهـارات عن

  .الضرورة

وينبغي أن تشمل أنشطة بناء القدرة أنشطة لتحليل االستجابة قبل وقـوع الكـوارث وأن               
وينبغي أن تشمل أيضا أنشطة     .  يف االستراتيجيات املقبلة لبناء القدرة     تدرج الدروس املستفادة  

  .رصد وتقييم لتقدير التغريات يف التأهب نتيجة لتلك األنشطة
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 الوطنية بالنـسبة جلميـع      واإلجراءاتاملوظفني على املعايري    وينبغي كذلك تدريب أوساط     
التقنية املتعلقة بالتأهب للكوارث واالستجابة، مبا يف ذلك تقييم االحتياجات املتعلقة           االت  ا

    . املبكرواإلنعاشة فوريباإلغاثة ال

ا من هـذا    ينبغي أن يكون االعتراف بأوجه الضعف والتصدي هلا ولآلثار البيئية السلبية جزء           
وينبغي أن تبحث اخلطة أيضا األخذ مبراحل التدريب التقين اليت تركز على مواءمة             . التدريب

  .املهارات التقنية حبسب أوضاع الكوارث

. ومن املهم حتديد املدربني املناسبني سواء يف املنظومة الوطنية أو عن طريق الدعم اخلـارجي              
ممثلني عن القطاع التعليمي، ووكاالت التـدريب، والوكـاالت ذات          وميكن أن يشمل هذا     

املعارف التخصصية يف مجيع ااالت التقنية فضال عـن الوكـاالت الدوليـة؛ والوطنيـة،               
  . واحمللية إلدارة الكوارث، وفئات اتمعات احمللية املعنيةواإلقليمية

  :درة املؤسسيةوتصلح القائمة التالية كدليل إلعداد برنامج لبناء الق

 الراهنـة الـيت تتنـاول بالتحديـد         والقدراتاستكمل تقييم مفصل لالحتياجات      �
 . والنظم على مجيع املستوياتواإلجراءاتالسياسات، 

   .وجرى تعريفهم مبتطلبات التدريبحدد املدربون ذوو اخلربة  �

  حتليل القدرة وبناؤها  2-2 

صـانعي القـرارات،    من قبيـل    (فة  ستهداملماهري  ملختلف اجل  بيةأُعدت مواد تدري    ▪  
يف ذلك  مبا   استخدامهاوأُتيح  ) منظمات اتمع احمللي  واملوظفني التقنيني،   واملديرين،  و

  .ما يكون ذلك عملياالتدريب عن طريق الشبكة العاملية عندألغراض 

  .وضع جدول للتدريب يشمل بنودا تتعلق بتحديث املهارات عند االقتضاء  ▪  

 الدروس املـستفادة يف اسـتراتيجيات       راعىكوارث السابقة وت  ت ال ستجاباتحلل ا   ▪  
  .يف املستقبلوبرامج بناء القدرة 

  .جيري التدريب على صعيد املؤسسة فيما يتعلق باملعايري، واإلجراءات، والربوتوكوالت  ▪  

 وكـل  مجيع املـستويات     يف  نياملوظفإىل   وأسند تنفيذها أُعدت أنظمة رصد وتقييم       ▪  
  .القطاعات

 يف أوقات ها  عميمتوجد استراتيجية ونظام لالتصاالت من أجل تقاسم املعلومات وت          ▪  
  .الكوارث، كما درب املوظفون املناسبون على استخدامها



 

  .فعالةالتأهب للكوارث حتقيقا لالستجابة ال
 .ة اخلامسة من إطار عمل هيوغو لتنفيذ األولويجمموعة اإلرشادات واملؤشرات

08-60924 35 

 

 

اتفاقات حتدد  بالتوقيع على    واقترن ذلك  االقتضاءكات مؤسسية حسب    راأُعدت ش   ▪  
  . واملسؤوليات واملساءلة،األدوار

طبقا ميع ااالت التقنية تركز على مواءمة املهارات التقنية         جل أُعدت مراحل تدريبية    ▪  
ن من مجيع الوكاالت واتمعات احمللية      ون املعني وودرب املوظف .  الكوارث ألوضاع

  . لذلكطبقااملشاركة 

جمـاالت  أُعدت معايري وإجراءات وطنية يف مجيع جماالت التأهب حلاالت الكوارث و            ▪  
خرى األ كاالتالوو القطاعات ومن    كافةب مجيع املوظفني من     ، ودر  التقنية االستجابة

  .على تنفيذها

يف جمال اللوجستيات، واملياه، واملرافق الصحية،      (أفرقة استجابة تقنية    ودربت  شكلت    ▪  
  .لتشغيلها وبروتوكوالت  بذلك من إجراءاتقترنمع ما ي) والصحة

  .ن على تقييم األضرار واالحتياجاتودرب املوظف  ▪  

شاملة من قبيل قـضايا اجلنـسني،       الوضوعات  امل على معاجلة درب مجيع املوظفني      ▪  
  . احملليةوالبيئة، والثقافة، والعمل مع اتمعات

مجيـع مراحـل إدارة   يف  على تصميم املـشاريع وتنفيـذها        مستمر   جيري تدريب     ▪  
  .الكوارث

  
   بشأارصد األخطار، والتنبؤ ا، واإلنذار املبكِّر  3- 2    

  
 الـسليمة املتعلقـة     رفالإلنذار املبكر يطبق املعلومات العلمية واملع     وطين وإقليمي فعال    يوجد نظام   : النتائج املتوقعة 

   يف مجيع اتمعات احمللية املعرضة للخطرلتعبئة العملباملخاطر، وميكنه إبالغ اإلنذارات 

يشري اإلنذار املبكر إىل مجع وحتليل املعلومات بشكل 
ناشئة أو النسانية اإلزمات األض توقع وحتديد منهجي لغر

ويتيح اإلنذار . تكررة احلدوثاملتزايدة التدهور، أو امل
املبكر للجمهور وللمستجيبني حلاالت الطوارئ، اختاذ 

وينبغي لإلنذار . إجراءات استباقية ومحائية لتجنب الضرر
املبكر أن يفضي إىل اختاذ إجراءات من جانب وكاالت 

 أعضاء معينني يف اتمع احمللي للتأهب حلالة معينة أو
عرضة املنطقة ملأو املساعدة يف اإلجالء من /اخلطر، و

ويف معظم البلدان، يقوم عدد من املنظمات، . للخطر

   :املؤشرات

تشري التشريعات الوطنيـة بوضـوح إىل أدوار         :احلكومات
ومسؤوليات مجيع أصحاب املصلحة مبا يف ذلك الوكاالت        

  .املسؤولة عن إصدار ونشر اإلنذارات املبكرة للجمهور

وينطوي النظام الوطين إلصدار اإلنذارات املبكـرة علـى         
ـ  هم، رمت السكان بإلبالغوسائل متعددة من   هم ومـن بين

 الوصول إليها، بطريقة جليـة ويـسرية        تعذرالفئات اليت ي  
  .الفهم
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يف ذلك منظمات األرصاد اجلوية، ومراصد الزالزل  مبا
 املصاحل مجاعاتوالرباكني، واملؤسسات األكادميية، و

، والرابطات  املتحدةاألمم، ووكاالت اخلاصة اإلقليمية
الزراعية، وغريها من املنظمات بإصدار معلومات تتعلق 

  .برصد األخطار

 اتمـع احمللـي     إدراك وتستند نظم اإلنذار املبكـر إىل       
تعلق تتضمن أحكاما ت  لألخطار واملخاطر ذات الصلة كما      

  . على مستوى ثنائيملعلوماتبتبادل ا

وختترب نظم اإلنذار املبكر بانتظـام وتعـدل اسـتنادا إىل           
  .الدروس املستفادة

وكحد أدىن، وكجزء من قدرة التأهب الوطنية، يتعني 
على سلطات إدارة الكوارث، أن تكون مرتبطة بإدارات 
األرصاد وإدارات رصد الزالزل على كل من الصعيدين 

طين واإلقليمي، وباملؤسسات احلكومية أو األكادميية الو
  . بتعقب اجتاهات الكوارثاستمرارالرئيسية اليت تقوم ب

 اخلطر، ميكن أن تكون آليات الرصد اتمعية نوعورهنا ب
ويلزم . قادرة على رصد التغيريات على املستوى احمللي

تقدمي الدعم من من خالل تطوير هذه القدرة وتعزيزها 
إعداد مؤشرات إنذار مبكر على مستوى اتمع أجل 
  .احمللي

ويعد احلوار املستمر مع األوساط العلمية والتكنولوجية 
ا، وال سيما يف سياق االجتاهات الناشئة اليت تؤثر يف مهم

.  الضعف إزاء الكوارث، مبا يف ذلك تغري املناخستوىم
 ضال عن فتقاسم البيانات بصورة حمسنة، يسهم  أنوميكن 

رصد األرض من الفضاء، ورصد املخاطر، وإعداد 
 نظم اإلنذار سني والتنبؤات اجلوية، وحتيةنماذج املناخال

  .املبكِّر، يف تعزيز قدرة اإلنذار املبكر

ويتمثل التحدي أمام الوكالة املسؤولة عن إدارة الكوارث 
 واستخدام مصادر معلومات ناجعيف إصدار حتليل 

الت قد تكون املعلومات فيها متعددة، وال سيما يف حا
ومبجرد اكتشاف اخلطر احملتمل، ينبغي . متضاربة أحيانا

لمنظمات اليت تنهض مبسؤوليات ضمن نظام بالغ ذلك لإ
التأهب للتصدي للكوارث، كما ينبغي تعبئة القدرات 

لتيـسري نظـم    جيري اختبارها   وتوجد ترتيبات مؤسسية و   
 ويـشمل فعال ويف الوقت املناسب     بشكل  بكر  اإلنذار امل 

  .أصحاب املصلحة كل ذلك

 علـى   ا توفر الشبكات احمللية بانتظام تدريب     :اتمع املدين 
  .وطين إلصدار اإلنذارات املبكرةالنظام ال

لية وأصحاب املـصلحة اآلخـرون يف        احمل تعد اتمعات 
 اتمع املدين مشاركني نشطاء يف مجيع جوانب اإلعـداد،        

  .والتشغيل، والتدريب واالختبار لنظم اإلنذار املبكر

نظم اإلنذار املبكر مع قدرة اتمع احمللي مع        ري مواءمة   جت
ديد بصفة خاصة على ضمان تشغيل نظم االتـصال         التش

  . رسائل اإلنذار وفهمهاومتييز

تقدم خدمات املعلومات واخلـدمات      :املنظمات اإلقليمية 
  .ا إلنشاء نظم اإلنذار املبكراالستشارية إىل الدول دعم

لمخاطر واألخطار املتعددة احمللية والوطنيـة      لتعد خرائط   
  .للمناطق شديدة اخلطورةبالنسبة واإلقليمية 

تعد نظم اإلنذار والنشر املبكرين اإلقليمـيني مـن أجـل        
  .الواسعة النطاقو العابرة احلدود  احملتملةالتصدي للكوارث

  . اإلقليمية بني الدول األعضاءيتم تقاسم أفضل املمارسات

 تعد وتنشر معايري اإلنذار املبكـر       :اجلهات الفاعلة الدولية  
  . التوجيهيةئباداملو

املـشورة والـدعم    إىل الدول، واملنظمات اإلقليمية     تقدم  
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مـا   السياسات العامة، يف إعدادالتقين والتنظيمي ويف جمال      .من أجل العملاالحتياطية 
  .بكر وتنفيذ واختبار نظم اإلنذار املبإعداديتعلق 

يقدم الدعم إىل فرادى الدول واملنظمات اإلقليمية من أجل           
اج املـساعدة   مإعداد سياسات عامة وإجراءات لتيسري إد     

  .الدولية عند االحتياج إليها أثناء حالة الطوارئ
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   العناصر الرئيسية يف التخطيط من أجل الـتأهب-  2الفصل     

   بشأار املبكِّررصد األخطار، والتنبؤ ا، واإلنذا  3- 2    

ينبغي للترتيبات املؤسسية الوطنية املتعلقة بالتأهب أن حتدد بوضوح اجلهـات الـيت               
ميكنها اإلذن بإصدار اإلنذارات إىل اجلمهور، وكذلك املنظمات الـيت ينبغـي إخطارهـا،              

وينبغي إعداد أشكال وعناصر اإلنـذار املعيـاري مقـدما،          . واإلجراءات اليت ينبغي اتباعها   
ينبغي حتديد الوسائل أو النظم املناسبة إلصدار اإلنذار، استنادا إىل طبيعة حالة اخلطـر               اكم

  .وينبغي أن تكون هذه النظم متساوقة بالنسبة جلميع األخطار. الوشيكة

وجه ألوينبغي أن تستند نظم اإلنذار املبكر إىل تقييمات وافية للمخاطر واألخطار، و             
وينبغـي أن تكـون     . ا مستوى اتمع احمللي   هملستويات، مبا في   مجيع ا  علىالضعف والقدرة   

 بالنـسبة  قادرة على التـصرف      عنية بالتأهب واالستجابة للكوارث   منظمات اتمع احمللي امل   
   )7(اختاذ إجراءاتمن أجل رسائل اإلنذار املبكر، وتعبئة اتمعات احمللية ل

ـ   ومن الضروري أن تكون نظم التأهب واإلنذار مصم           الـسكان   صل إىل مة حبيث ت
 نظـم   فذينبغي أن تن  كما  . برمتهم، مبن فيهم السكان املومسيون، واملقيمون يف املناطق النائية        

 لكي تسمح بالتحقق من تلقـي اإلنـذارات،         على صعيد ثنائي وأن تكون تفاعلية     االتصال  
ـ       . والتمكن من رصد أثر الكارثة     ددة مـن   وينبغي أن تكون بالغات ورسائل اإلنذارات حم

  .الناحية اجلغرافية حىت تستهدف املعنيني باخلطر فقط

ومن املستصوب أيضا التأكد من استخدام وسائل اتصال متعددة لنشر اإلنـذارات              
وينبغي توزيـع اإلنـذارات     ).  وسائط اإلعالم اجلماهريي واالتصاالت غري الرمسية      من قبيل (

        القادة الروحيون،  وأي احلكومة،   (ا  الصادرة على املعرضني للخطر بواسطة مصادر موثوق
من وميكن أيضا تدريب الشبكات الطوعية ومتكينها       ). املنظمات اتمعية املتمتعة باالحترام   و

تلقي إنذارات املخاطر ونشرها على نطاق واسع لتصل إىل األسر املعيشية واتمعات احملليـة              
تكنولوجيا من قبيل اتصاالت اهلواتـف      وينبغي جتنب االعتماد فقط على ال     . يف املناطق النائية  

  . ضعيفة أثناء حاالت الكوارثدالنقالة، اليت تع

أي اإلذاعـة أو    (وينبغي مواءمة نظم النشر مع احتياجات فرادى اتمعات احملليـة             
التلفزيون ملن يتمتعون بالقدرة على الوصول إليها؛ وصفارات اإلنذار، واألعالم التحذيريـة،            

وينبغي أيضا مواءمـة بالغـات ورسـائل        ). ئني، بالنسبة للمجتمعات النائية   أو الرسل العدا  
__________ 

، خصائص اتمع املتمتع بالقدرة على التصدي للكوارث، John Twiggللمزيد من املعلومات انظر   )7(  
 .املرجع نفسه
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 لفياتاخلأي بسبب   (ددة للمعرضني ملخاطر شديدة بصفة خاصة       احملحتياجات  االاإلنذار مع   
وينبغـي أن تتـضمن     ). تعليميـة اللغوية أو   النسانية أو   اجلجتماعية أو   االثقافية أو   ال املتنوعة

من قبيل   (اتجراءاإل اختاذ   عليهممن  اليت ختص   شواغل واالهتمامات   لقيم، وال ل االرسائل فهم 
 احلد مـن    العمل على ومن املهم أيضا    ). ماية املاشية واحليوانات األليفة    املتعلقة حب  تعليماتال

  .عدد اإلنذارات اخلاطئة من أجل احملافظة على الثقة يف نظام اإلنذار

 بشبكة رصد   باستمرارذار، مرتبطة أيضا    وينبغي أن تكون املنظمة املكلفة بشؤون اإلن        
ويلزم أن تكـون  .  الكارثةأثناء وقوعميكنها توفري حتليل مستمر للبيانات      متاما  جمهزة ومنسقة   

وينبغي أن تكون املـوارد     . ني مدرب فنيوظمزودة يف كل وقت مب     اإلنذار هذه عاملة و    مراكز
وميكـن  . فشل احتياطية يف حالة ال  شبكاتاملعدات، وتوفري   لصيانة تلك   ة أيضا   توفراملناسبة م 

حتديد املعـدات   من أجل    عند وضع تلك النظم،    للمنظمات الدولية أو اخلرباء تقدمي املساعدة     
ويف بعض احلاالت، قد يكون     . ضمان مواءمتها للنظم اإلقليمية أو الدولية     و،  وشرائها املناسبة

 القطـاع اخلـاص عنـد       على اتفاقات الستخدام موارد   مقدما  من املناسب أيضا التفاوض     
  ).لسالمةا لتوفري أماكن اإليواءاهلواة، والالسلكي اليت يستخدمها أجهزة من قبيل (االقتضاء 

ولكي تكون نظم اإلنذار فعالة، جيب اختبارها أيضا للتأكد من فهم الرسائل بـصورة                
  قبـل حـدوث أي     توعيتـه و ويعد تثقيف اجلمهور  . جيدة ومن أن النظم تعمل بصورة فعالة      

ـ و ور توعية اجلمه  أنشطة تكونوينبغي طبقا للوضع األمثل، أن      . كارثة، ضروريا أيضا    هتثقيف
 املناهج الدراسية بدءا مـن املـدارس االبتدائيـة          جزءا من بشأن التأهب للكوارث    ،  ارستمربا

للمجتمعـات   واضحة معلومات   ةوعيتلتعليم العام وال  اأنشطة   وفرتأن  وينبغي  . اجلامعةب وانتهاء
بشأن األخطار، وأوجه الضعف، واملخاطر، وكيفية احلد من آثـار          فة وصانعي القرارات    الضعي

 بشأن الطريقة اليت ستنشر اإلنـذارات       احمللي مجتمع لل تثقيفالوفر  تأيضا أن   وينبغي  . الكوارث
  .ختلف أنواع األخطار بعد تلقي رسالة اإلنذار املبكرمل تصديوكيفية ال

 اسـتخدام وسـائط اإلعـالم اجلمـاهريي         الصدديف هذا    قد يكون ناجعا أيضا   و  
وباإلضافة إىل ذلك، ينبغـي مواءمـة       . والوسائط الشعبية أو البديلة لتحسني توعية اجلمهور      

األطفال،  أي(الحتياجات احملددة لكل فئة مستهدفة      ل وفقامحالت توعية اجلمهور والتثقيف     
اسـتراتيجيات وبـرامج   وينبغي اسـتعراض   ).  الطوارئ، ووسائط اإلعالم    حاالت ومديري

  .)ليتسىن استكماهلا عند االقتضاء(التوعية اجلماهريية مرة واحدة يف السنة على األقل 

: يرد املزيد من املعلومات بشأن رصد األخطار واإلنذار املبكر يف التقرير املعنـون            و  
م ورصـد  إطار عمل هيوغو؛ حتديد، وتقيـي الثانية يف ولوية  األاالنتقال من القول إىل الفعل؛      

  .أخطار الكوارث وتعزيز اإلنذار املبكر
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، بـني    على صعيد ثنائي    املعلومات التقنية واإلدارية ذات الصلة      ونشر  نظام إلدارة  ري إعداد وصيانة  جي: النتائج املتوقعة 

  .أصحاب املصلحة الداخليني واخلارجيني

 املفيـدة دقيقـة و  الت  إبالغ املعلومات والتعليمـا   يعد  
يف الوقت املناسب ضروريا طوال فترة الكارثة،        للجمهور

وإضافة إىل ذلك،   . وليس فقط خالل فترة اإلنذار املبكر     
مجـع  إىل   قدرة التأهب للكارثة     عمدمن الضروري أن ت   

لكي ميكنها  و،  ذاتياتستخدمها  باستمرار ل وحتليل البيانات   
 مـن   االستفادةية، و التأكد من تلبية االحتياجات اإلنسان    

  .جتارا

  إلعالم ا إدارة -ألف 

  املعرضني للخطر  لسكانا ال إىل جيب أن تصل املعلومات     
أثناء وقوع   من املرجح    و.  عامة ريهاللجمبل و ،  فحسب

طلب علـى آخـر     زداد ال الكارثة وبعدها مباشرة، أن ي    
  بالكارثـة  املعلومات من جانب املتـأثرين    و تطوراتلل

 سبيل املثـال     على هؤالءومن بني    .ة غري مباشرة  وربص
 شخاصاألن للخطر، أو    وعرضاملصدقاء  األسر أو   األ ذوو

قـدمي املـساعدة    يريدون التطوع للمساعدة يف ت    الذين  
ا حبيـث  مقـدم وينبغي تصميم النظم واختبارها  . ةيثوالغ

يتسىن للموظفني امليدانني تقدمي معلومات واضحة بشكل       
ـ    قضايا أساسية من قبيل نوع وكميا      يت ت املـساعدة ال

، واملشاكل الرئيـسية      األماكن ضعف، وأ هاميقدينبغي ت 
. نف املساعدة ي مواجهتها، أو الثغرات اليت تكت     رجتاليت  

إبالغ املعلومات بصورة فعالة ويف      وسيقتضي التمكن من  
الوقت املناسب للجمهور على نطـاق أوسـع إقامـة          

ملطبوعة وسائط اإلعالم ا   اإلذاعة احمللية و   ة مع قويعالقات  
  .واحملافظة على تلك العالقات

  : املؤشرات

تعلق بطرائق ومـوارد معاجلـة      تتوضع خطط    :احلكومات
 مجيـع   يف ونشر املعلومـات     ،العالقات مع وسائط اإلعالم   

  .مراحل حالة الطوارئ

مجع املعارف واملعلومـات     لغرض نظام للمعلومات    يوجدو
أوجه ر، و ة كاملة من األخطا   جموعاملتعلقة مب و ،ذات الصلة 

 على املـستويات احملليـة والوطنيـة        ،، والقدرات الضعف
  .، وجتميعها ونشرهاواإلقليمية

 املتعلقة تبادل املعلومات    ترتيبتقوم هياكل التنسيق بانتظام ب    
  . الكوارث بني مجيع املستوياتبإدارة

حتدد اإلجراءات الوطنية بوضوح أي اهليئات تكون مسؤولة        
سائط اإلعـالم خـالل فتـرة       عن إصدار املعلومات إىل و    

الكارثة، وتوجد آليات واضحة، كما يوجـد موظفـون         
  .مدربون على معاجلة قضايا وسائط اإلعالم

 ــعات اتمــم منظمــتسه :يــاملدن عـاتم
 صل علىحتكما  املعلومات توفريي ـــي فـاملدن

  . من شبكات املعلومات اليت أعدتاملعلومات

الـوعي   الم اجلماهريي لزيـادة   ري محالت لوسائط اإلع   جت
ـ اجيــري ب و ،بأخطار الكوارث وخطوات التأهب    م انتظ

  .تقييم ورصد أثر تلك احلمالت

 علمـا بأخطـار الكـوارث       وحييط وماعماجلمهور   يدرك
 .وكيفية إدارا

  



 

  .فعالةالتأهب للكوارث حتقيقا لالستجابة ال
 .ة اخلامسة من إطار عمل هيوغو لتنفيذ األولويجمموعة اإلرشادات واملؤشرات

08-60924 41 

 

 

 للجمهور املسؤولية عن إبالغ املعلومات      أن تسند وينبغي  
. يـق حمـدد   إدارة حمددة أو فر   إىل  خالل فترة الطوارئ،    

 موافقـة   لحصول علـى  راءات ل جوضع إ مقدما  وينبغي  
لمعلومات اليت ستصدر عن طريق     بالنسبة ل  عنيةالسلطة امل 

  . القنوات قناة منأي

 مع مجيع قطاعات احلكومـة      يشارك القطاع اخلاص بنشاط   
  . عليهاتدريبوال ها ونشرارف املع يف دعمةواجلمهور عام

بادل اآلراء واملعلومـات    تعد آليات لت   :املنظمات اإلقليمية 
التقنية على املستوى اإلقليمي بني الدول والوكاالت غـري         

  .احلكومية املشتركة يف إدارة الكوارث

جيري توفري الدعم التقين وغريه من أشكال الدعم يف إعداد          
تحـسني االسـتجابة    لاستراتيجيات اإلعالم واالتصاالت    

  .املقدمة

م التقين وغـريه مـن       يقدم الدع  :اجلهات الفاعلة الدولية  
أشكال الدعم إىل الدول، وإىل احلوار اإلقليمي والعـاملي،         

 املعلوماتاستراتيجيات  ويف جمال تبادل املعلومات، وإعداد      
ويقـدم الـدعم    . حتسني االستجابة من أجل   ،  تالتصاالوا

التقين إىل اجلهات الفاعلة اإلقليمية والوطنية لتنفيذ خطـط         
  .بناء القدرة حسب االقتضاء
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  إدارة البيانات  -باء   
ليس هذا  و. من املهم أيضا أن جيري مجيع البيانات وإدارا طوال فترة حالة الطوارئ             
 فقط أن يزيد من مساءلة املستخدم النهائي ماليا، وإمنا سيكون ضـروريا أيـضا إذا   همن شأن 

وقد يشمل هذا إنشاء مكتبـة أو       . ستجابات املقبلة  اال ألغراضأُريد االستفادة من الدروس     
من و. بشأاقاعدة بيانات مركزية لتخزين املعلومات املتعلقة بأخطار الكوارث، وإحصاءات          

  . صيانة واستكمال تلك اخلدمةالضروري

  .وينبغي أيضا إعداد واختبار نظم واضحة لتعقب البيانات املالية وإدارا  

 املعلومات نشاطا روتينيا كما ينبغي أن تبدأ يف مرحلة التأهب           وينبغي أن تكون إدارة     
تيـسري وصـول اجلمهـور إىل        ،كلما أمكن ينبغي،   و. وتستمر خالل فترة اإلنعاش املبكر    

تقييم نظم التأهب بعـد حـدوث       لوستكون هذه البيانات ضرورية     . لبيانات اليت مت مجعها   ا
  .اإعداده النظم اليت سيتم املستمر من أجل حتسنيتشجيع التعلم الكارثة، و
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 3الفصل 
  

  تأهب لالستجابةال    
  

يتعلق تعزيز التأهب لالستجابة يف حاالت الكـوارث ـدفني بـصورة رئيـسية                
زيادة القدرة على التنبؤ ورصد الضرر احملتمل واحلد منـه أو جتنبـه، أو معاجلـة       ) 1( :ومها

يف حالة الكوارث أو تقـدمي املـساعدة        تعزيز التأهب لالستجابة    ) 2(التهديدات احملتملة و    
  .جسيمةللذين تأثروا من الكارثة بصورة 
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  خدمات الطوارئ والترتيبات االحتياطية  1- 3    

  
تعد القدرة االحتياطية ملواجهة احلاالت الطارئة بـصورة        

وينبغي أن تـشمل    . فعالة عنصرا مهما يف نظام التأهب     
رد بـشرية   القدرة االحتياطية نظما للرصد فضال عن موا      

وينبغي أن تـوجز عمليـة ختطـيط        . ومادية ولوجستية 
الطوارئ بوضوح الترتيبات االحتياطية املوجـودة، وأن       
جيري اختبار تلك الترتيبات وحتديثها بانتظام استنادا إىل        
الدروس املستفادة من االستجابات أو من خالل مترينات        

  .احملاكاة

ظفي كل  وينبغي أيضا أن تشكل جمموعة أساسية من مو       
مبسؤوليات يف خطـة الطـوارئ،       نهضقطاع أو جمال ي   

 قائمة احتياطية ألغراض النشر السريع يف حالـة         أساس
وينبغي إشراك هذه اموعة األساسية بصورة      . الطوارئ
ينبغـي أن   ئ ذاا، كماة يف عملية ختطيط الطوار    جوهري

وينبغـي أن   . ك اموعة يف مترينات احملاكـاة     تساهم تل 
بـل    فحسب  على املستوى الوطين   ك األفرقة ال  توجد تل 

إمكانيـة  تيسري  وينبغي  .  اإلقليمي واحمللي  ينيعلى املستو و
مثـل اهلواتـف   (الوصول إىل مواد االتصاالت األساسية  

اليت قد  ) املتصلة بالسواتل، واملركبات، وخدمات الدعم    
  .لتلك اموعات، تلزم يف حاالت االستجابة

 إعداد واختبار آليات اسـتجابة      جيري: النتائج املتوقعة 
أصحاب املصاحل املتعددين، اليت حتظى بدعم تـشريعي،        
وتقترن باملوارد الالزمة، استنادا إىل خطة طوارئ، تتيح        

  .اختاذ اإلجراءات الضرورية أثناء حاالت الطوارئ

 لتلك اموعة أن تكون على بينـة تامـة مـن            وينبغي
 املسؤولية بينـها    أدوارها ومسؤولياا وعالقات تسلسل   

  .وبني مقدمي اخلدمات اآلخرين

  

ويعد حتديد مركز عمليات الطوارئ وجتهيزه تدبريا مهما        
فهذا ملرفق يوفر مكانا واحـدا      . التأهبأيضا من تدابري    

لتنسيق ثالثة أنـشطة أثنـاء حـاالت الطـوارئ، أو           

    :املؤشرات

تستخدم أنشطة االستجابة قدرات التأهـب       :احلكومات
الوطنية، وتتقيد باملعايري الدنيا ملشروع سفري لإلغاثـة يف         

  .حاالت الكوارث، أو تتجاوزها

أنشئ مركز لعمليات الطـوارئ أو مـا يعادلـه، ومت           
  .اختباره

عر يف واختبار آليات تقييم الضرر الناشئ عن خطر         مت ت 
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التنسيق بني وكـاالت متعـددة؛      ) 1(وهي  : الكوارث
وقد ينهض  . إدارة املعلومات ) 3(صنع القرارات؛ و     )2(

أيضا باملسؤولية عن التنسيق وختصيص املوارد التـشغيلية        
  .ولو أن هذا يعتمد على اتفاقات مسبقة بني الوكاالت

وميكن حتديد موضع مركز عمليات الطوارئ يف مكـان         
يفرد له، أو مكان متعدد األغراض وينبغـي أن يـشمل           

 وقد تكون مراكز    . ساعة 24مرافق إلقامة املوظفني ملدة     
عمليات الطوارئ مرافق معقدة جدا أو جمـرد غـرف          
اجتماعات بسيطة جدا حتـول إىل مراكـز عمليـات          

وينبغي أن يكون مركز عمليات     . للطوارئ عند الضرورة  
الطوارئ مرتبا بشكل مادي من أجل تيـسري التنـسيق          

ويوفر النموذج  . وتقاسم املعلومات بني مجيع املشتركني    
عمليات مركزية، توجد ا مجيـع املهـام،       الشائع غرفة   

وتالصقها مرافق دعم ألغراض تناول الطعام، والنـوم،        
وينبغي أن تكـون    . واالتصاالت، واملعدات امليكانيكية  

املعدات واإلمدادات كافية لتوفري الدعم للعمليات ملـدة        
طويلة وأن تشتمل على طاقة احتياطية، ونظم متعـددة         

املعلومات، وخرائط، ونظـم    لالتصاالت، ونظم إلدارة    
  .للمعلومات اجلغرافية وما إىل ذلك

الكارثة، ودربت أفرقة التقييم على كيفيـة اسـتخدام         
  .األدوات بصورة مالئمة

تشمل مشاريع االستجابة أحكاما حمددة تتعلق بتعزيـز        
اإلنصاف بني اجلنسني، ومتكني السكان الـضعفاء مـن         

  .احلصول على دعم إضايف

ستجابة الختبـار وحتـسني     أُجريت مترينات حماكاة لال   
قدرات االستجابة، ويتلقى املوظفون واتمعات تـدريبا       
يتيح االضطالع بالواجبات يف حالة االستجابة حلـاالت        

  .الطوارئ

توجد آليات لتمويل أنـشطة االسـتجابة يف حـاالت          
  .الطوارئ

وقِّعت مقدما اتفاقات مع مقدمي االسـتجابة الـدوليني      
دمي مساعدة إضافية عند الطلب     وغريهم، لتمكينهم من تق   

  .إذا اقتضى األمر

توجد إجراءات لتوثيق اخلربات أثناء حدوث األخطـار          
والكوارث من أجل املساعدة يف استعراضات مـا بعـد          

  .الكوارث

  

املتطـوعني يف   /جرى تدريب املـوظفني    :اتمع املدين 
جماالت مسؤوليام كما مت تزويدهم مبا يلزم لالستجابة        

  .ستوى احملليعلى امل

قُدم الدعم إىل الدول مبـا يكفـل         :املنظمات اإلقليمية 
انطباق تشريعها وآيات استجابتها على احلاالت الطارئة       
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  . اليت قد تعرب احلدود الوطنية

يقدم الدعم إىل الدول يف إعـداد اتفاقـات التعـاون           
  .اإلقليمية بشأن االستجابة يف حاالت الكوارث

يقدم الدعم التقين إىل الـدول       :اجلهات الفاعلة الدولية  
وإىل اجلهات الفاعلة األخـرى يف جمـال االسـتجابة          

يف ذلك تقدمي الدعم من أجـل تطبيـق          للكوارث، مبا 
  .القانون الدويل املنطبق والتقيد مبعايري مشروع سفري

توجد آليات للتنسيق بني املستجيبني اخلارجيني ونداءات       
  قتضى األمرعند الطلب إذا االتمويل الداخلية 
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  خدمات الطوارئ والترتيبات االحتياطية  1- 3    

تلف خمنشطة  أ مركز عمليات الطوارئ مفيدا بصورة خاصة يف تنسيق          غدوميكن أن ي    
مـن  وحـساسة   باهظة التكلفة   أدوار تقنية   اليت تضطلع ب  اجلهات الفاعلة، وال سيما اجلهات      

 واخلـدمات الطبيـة املتخصـصة        أفرقة البحث واإلنقاذ،   ثل بصفة خاصة، م   حيث التوقيت 
  .والدعم اجلوي

 جهات إمداد  الرئيسية من قبيل املستشفيات و     رافقوينبغي إشراك ممثلي اخلدمات وامل      
ة، فضال عن القـادة الـسياسيني       ساسيالطاقة الكهربائية، واملياه، وغري ذلك من اخلدمات األ       

 وضـع  االتـصاالت، يف     واإلداريني؛ ووسائط اإلعالم، وموظفي اإلعالم واملتخصـصني يف       
  .الترتيبات االحتياطية وإنشاء مركز عمليات الطوارئ

 سـاعة   48 إىل   24  فترة    يف األرواح خالل   اخلسارةدث  حتويف كثري من احلاالت،       
وخاصة  إىل أقصى حد     زيادة سرعة وكفاءة جهود االستجابة    تعد  و.  من وقوع الكارثة   األوىل

 أفرقـة   نظـرا ألن  و. مهمة للغاية  هذه املرحلة األولية     فيما يتعلق بأفرقة البحث واإلنقاذ، يف     
ـ كلفة  الباهظة الت  ةدودتعد من املوارد احمل   البحث واإلنقاذ واألفرقة الطبية املتخصصة       رجح وامل

مـن الـضروري أن     فأن يكون الطلب عليها مرتفعا خالل الساعات األوىل للحالة الطارئة،           
وقد يكون مـن األفـضل      .  إليها أحوجمن هم    للتأكد من وصوهلا إىل      ا حتركاا جيد  تنسق

تاحة، من قبيـل    نخفضة اإل ة التكلفة وامل  باهظ ال واردهذه األفرقة وغريها من امل    أنشطة  تنسيق  
وميكن أن يؤدي تـدريب     .  مركز عمليات الطوارئ املركزي    عن طريق الدعم اجلوي،   أفرقة  

 تـوفري   اسية، فـضال عـن    األسالبحث واإلنقاذ   متطوعي اتمع احمللي مقدما على أساليب       
، فضال  ارد اإلسعاف األويل األساسي لضحايا الكارثة إىل تقليل الضغط على تلك املو           أساليب

  .كارثةمن وقوع ال أنشطة البحث واإلنقاذ يف الساعات األوىل تنفيذعن إمكانية 

االحتياجات كل من    بعتتوينبغي أن تؤدي عملية التخطيط للطوارئ إىل وضع نظم ل           
 ميكن نشره و وما يتوافر منها فعال،    ،لسلع األساسية، واخلدمات، واملوارد البشرية    من ا لة  احملتم

 وأماكن اإليواء يف حـاالت    املياه،  واألغذية،  ومثل، املوارد الطبية،    (فورا يف حالة الطوارئ،     
 وغري ذلك من املواد؛ واملوارد البشرية، مبا يف ذلـك مـوارد      ،نقل اجلثث  أكياسوالطوارئ،  

 فورا يف أي سـيناريو      ، مما ميكن نشره   ث واإلنقاذ، واالتصاالت، واهلندسة وما إىل ذلك      البح
، بل وموارد املنظمـات      فقط  املوارد احلكومية  على تتبع هذه النظم   أال تقتصر   وينبغي  ). عنيم

، أو غريها مـن      املتحدة األمماهلالل األمحر، ومنظمات     و األخرى، من قبيل الصليب األمحر    
وينبغي أن تكون هذه املعلومات متاحة      .  لالستجابة كرسةيت قد تكون يف البلد وم     املنظمات ال 
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وقادرين على حتديثها   مدربني  ن  و املوظف أن يكون  االستجابات، كما جيب     يعلى الفور ملنسق  
  . االستجابةأثناءم انتظاب

 مـسبقا يف أمـاكن   أرصدة املوارد نشرورهنا بتطور السيناريوهات، ينبغي النظر يف    
كما ينبغي أن تشمل اخلطط أيضا معلومات بشأن الكيفية اليت          . باملناطق الشديدة اخلطر   نةآم

ميكن ا احلصول على إمدادات إضافية من مصادرها يف حالة حدوث كارثـة أكـرب مـن                 
  .املتوقع

ومـن  . وينبغي وضع سياسات عامة تتناول قضايا من قبيـل االمتثـال واملـساءلة              
 أخالقيـة، وأن    طريقة املشاركة بالتزاماا يف الوقت املناسب وب      الضروري أن تفي الكيانات   

، يف بناء قـدرة     والدور احملدد لكل منها    استنادا إىل الواليات املؤسسية      بنودتوافق على وضع    
 نيوميكن تقدمي املساعدة بطريقة تتسق مع حقوق السكان املتضررين يف إطار القانون           . التأهب

  .الوطين والدويل

نص بوضوح على عواقب عدم االمتثال يف أي وثيقة تتعلق بالسياسة العامة            وينبغي ال   
  .أو ممهورة بالتوقيع

 ،، قبل هلا وخالفا   ،لخطةاملزمع القيام ا وفقا ل    لتحركات السكان   ومن املهم التأهب      
قبـل  قد حدث   إجالؤهم  قد يكون   وسيحتاج السكان الذين    .  وبعد حدوث الكارثة   ،وأثناء

دعم، مثلما سيحتاجه السكان الذين رمبا انتقلوا مستخدمني مـواردهم          ال  وقوع الكارثة إىل  
  .وقد تنتقل فئات أخرى أيضا نتيجة لوقوع حادث خطري. اخلاصة

وقد يتطلب تقدمي الدعم إىل هؤالء السكان املشردين مؤقتا موارد كبرية وقد يسبب               
  .ة بالكارثة املتأثرمعات املضيفة خارج املناطق األوىلإجهادا جديدا للمجت

وينبغي بذل قصارى اجلهود وخاصة يف املناطق الشديدة اخلطورة، قبل وقوع اخلطر              
ويف املناطق اليت تكون فيهـا      . مقدمااحمللية  احملتمل، من أجل تقوية قدرات استجابة تمعات        

بالفعـل  قد متكنت   كون  تاتمعات احمللية مشتركة يف أنشطة التأهب للتصدي للكوارث، س        
ـ  حيث تفتقد القدرة على التصدي للكوارث      خرائط للمناطق والسكان     عدادمن إ  كون ت، وس

 دون  تتمكن من بدء أنشطة االستجابة     ما س  غالباجراءات اإلنذار املبكر واإلجالء، و    مدركة إل 
  .تدخل خارجي

 مهـارام   تنميةوميكن أيضا تقدمي الدعم ألعضاء ومنظمات اتمع احمللي من أجل             
مثل تقييم أوجه الضعف يف مواجهة خطـر        (لكوارث  لال التأهب واالستجابة     يف جم  املناسبة

البحـث  أعمـال   الكوارث، ووضع خطط إلدارة احلد من الكوارث يف اتمع احمللـي، و           
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وارئ، وتقييم االحتياجات،   الطأماكن اإليواء يف حاالت     واإلنقاذ، واإلسعاف األويل، وإدارة     
 من االستجابات    فحسب تلك التدخالت أسرع  ليست  و. )اإلغاثة، ومكافحة احلرائق   وتوزيع

؛ بل هي أيضا أكثر فعالية من حيث التكلفة وأكثر اسـتدامة علـى املـدى                عادة اخلارجية
  .الطويل

وهناك عدد من املوارد اليت توفر مساعدة إضافية يف تصميم وتقييم القـدرة علـى                 
  ).3انظر املرفق  للمزيد من التفاصيل(االستجابة 
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  لتأهبلتخطيط الدمج اإلنعاش املبكر يف   2- 3    

ط املتعلقـة بـذلك ملواجهـة       ر يف االنتقال إىل أنشطة اإلنعاش املبكر، ووضع اخلط        ـــنظري ال جي: النتائج املتوقعة 
 األطر الشاملة للحـد مـن أخطـار         يف كما جيري إدماجها  ،   عمليات التخطيط للتأهب  وغريها من   الطارئة  احلاالت  
  .الكوارث

 اخلـسارة يف  ساعدة اإلنسانية حيوية للحد مـن       تعد امل 
اإلغاثة يف حـاالت الطـوارئ   بيد أن . األرواح واملعاناة 

أسـفرت   ألسباب األساسية اليت  ليست مصممة ملعاجلة ا   
 اإلنعاش السريع   حفزتؤدي إىل    ال   عن الكارثة، كما أا   

تؤدي جهـود    بعض احلاالت، قد  ويف  . تلقائيا واملستدام
تفاقم أسـباب    ث الكوارث، حىت إىل   اإلغاثة بعد حدو  

  .، وتزيد من املخاطر األساسيةلضعفا

   :املؤشرات

جتري استشارة أصحاب املصلحة الرئيـسيني       :احلكومات
فيما يتعلق باإلنعاش املبكر باعتبار ذلك جزءا من بناء قدرة          

  .التأهب

وينظر يف احتياجات اإلنعاش املبكر يف التقييمات والعمليات        
  .كوارثاملتعلقة بال

ويتوقع ختصيص األموال الالزمة لإلنعاش املبكر يف صناديق        
  .التأهب واالستجابة يف حاالت الكوارث

من قبـل،   هميصمت و التعمري   صور جيري ت   كان غالبا ما و
 األوضاع إىل ما كانت عليه قبل وقـوع          ةعلى أنه إعاد  

  وغالبا مـا أدى    . ةالكارثمن   ضرراملت تمعالكارثة يف ا
 إعادة بناء أوضاع املخاطر اليت كانت موجـودة         هذا إىل 

كـوارث يف   وقوع  هد السبيل ل  مما مي  الكارثة،    وقوع قبل
و الـسياسات   واضـع  شرع   قريبومنذ عهد   . املستقبل

 لوضـع  تكرار ا   أبعد من  وهوممارسوها يف النظر إىل ما      
.  احمللـي   قبل حدوث الكارثة يف اتمع     قائما كان   ذيال

مج أنشطة اإلنعاش املبكـر مـع        أن د  ويتزايد االعتراف 
ميكـن أن يـؤدي إىل      على حنو وثيق    أنشطة إنقاذ احلياة    

 يف آن   عجـل تدخالت أكثر استدامة تقلل املخـاطر وت      
  .)8(واحد بعملية اإلنعاش

تشارك منظمات اتمـع املـدين وفئـات         :اتمع املدين 
داد عناصر اإلنعاش املبكر لتخطـيط      اتمعات احمللية يف إع   

  .يف أي استراتيجية تنفيذنشارك بنشاط  وهي التأهب

تقدم املشورة التقنية وأشكال الـدعم       :املنظمات اإلقليمية 
 فيما يتعلق   اآلخريناألخرى إىل الدول وأصحاب املصلحة      

  .باإلنعاش املبكر والكوارث

تقدم املشورة التقنية وغريها مـن       :اجلهات الفاعلة الدولية  
ات الوطنيـة واإلقليميـة      الدعم إىل الدول واملنظم    شكالأ

  .لدى إعداد استراتيجيات اإلنعاش

  

وسـيتطلب  . من اجلوهري إدراج األشخاص املهرة ذوي اخلربات يف جمال اإلنعاش املبكر عند إعداد قـدرة التأهـب                

__________ 

، املرجع نفسه، وخاصـة  ‘خصائص اتمع احمللي املتمتع بالقدرة على مواجهة الكوارث’، John Twiggملزيد من املعلومات انظر   )8(  
 .التأهب للكوارث واالستعداد هلا: 5يعي اال املواض
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  :التخطيط الناجح لإلنعاش املبكر مشاركة طائفة واسعة من اجلهات الفاعلة مبا يف ذلك

احلكومة، مبا يف ذلك بعض اإلدارات اإلضافية احملتملة، واملـسؤولة عـن إعـداد               املعنية يف    تالوزارا    ▪   
  املبادرات،

  السلطات احمللية احلكومية يف املناطق الشديدة املخاطر،  ▪   

  إدارات املالية، والتخطيط والبنية األساسية،  ▪   

  ،)الكهرباء، وإمدادات املياه وما إليها(مرافق اخلدمات العامة واخلاصة   ▪   

  املنظمات غري احلكومية احمللية واملنظمات اتمعية يف املناطق الشديدة اخلطورة اليت جرى حتديدها،  ▪   

  األعمال التجارية اخلاصة املوجودة يف املناطق الشديدة املخاطر،  ▪   

  رابطات الفنيني من قبيل املهندسني واملعماريني،  ▪   

  .شبكات وسائط اإلعالم     ▪   
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ومن . تعترب املساعدة اإلنسانية حيوية من أجل احلد من اخلسائر يف األرواح واملعاناة             
ناحية ثانية، فليست اإلغاثة يف حاالت الطوارئ مصممة ملعاجلة األسباب األساسية اليت أدت             

ويف بعـض   . سريع واملستدام إىل حدوث الكارثة، وال هي تقوم بصورة آلية حبفز اإلنعاش ال          
احلاالت، قد تؤدي جهود اإلغاثة فيما بعد حدوث الكارثة، حـىت إىل تفـاقم األسـباب                

  .األساسية للضعف، وتزيد من املخاطر

تصور وتصميم التعمري على أنه إعادة اتمـع احمللـي       من قبل   وكثريا ما كان جيري       
وكثريا ما أدى هذا إىل إعـادة بنـاء         . املتأثر بالكوارث، إىل أوضاع ما قبل حدوث الكارثة       

األوضاع املؤدية للمخاطر اليت كانت موجودة قبل حدوث الكارثة، ومن مث يئـة الـسبيل               
ومنذ عهد قريب بدأ صانعو السياسات وممارسوها يف النظـر          . حلدوث كوارث يف املستقبل   

 دمجايد االعتراف بأن    ويتز. إىل ما وراء حماكاة أوضاع اتمعات احمللية قبل حدوث الكارثة         
أنشطة اإلنعاش املبكر بشكل وثيق مع أنشطة إنقاذ احلياة ميكن أن يـؤدي إىل مزيـد مـن                  

  .)8(األنشطة املستدامة اليت حتد من املخاطر وتسرع يف الوقت نفسه بعملية اإلنعاش

ذوي املهارات واخلربة يف جمـال اإلنعـاش        من  ومن احليوي أن يتم إشراك السكان         
وسوف يتطلب ختطيط اإلنعاش املبكـر بـصورة ناجحـة          . ثناء إعداد قدرة التأهب   املبكر أ 

  :مشاركة طائفة واسعة من اجلهات الفاعلة تشمل ما يلي

 احلكومية املعنية، اليت حيتمل أن تشمل بعض اإلدارات اإلضافية املـسؤولة            تالوزارا  ▪  
  عن املبادرات اإلمنائية

  اطق ذات املخاطر الشديدة من حدوث الكوارث،السلطات احمللية احلكومية يف املن  ▪  

  إدارات املالية، والتخطيط، والبنية األساسية،  ▪  

  ،)الكهرباء، إمدادات املياه، وما إىل ذلك(مرافق اخلدمات العامة واخلاصة   ▪  

املنظمات غري احلكومية واتمعية احمللية يف املناطق اليت حددت باعتبارهـا منـاطق               ▪  
  شديدة اخلطورة،

  الشركات التجارية اخلاصة املوجودة يف املناطق الشديدة املخاطر،  ▪  

  رابطات الفنيني من قبيل رابطات املهندسني واملعماريني،  ▪  

  شبكات وسائط اإلعالم،   ▪  
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مشاركة السلطات من مستويات األقاليم واملستويات احمللية اليت تتمتع بسلطة تنفيذية             ▪  
  لتعمري بعد حدوث الكوارث،لتخطيط وتنفيذ خطط اإلنعاش وا

امليزانية ليتسىن هلا أن ختصص موارد للحـاالت الطارئـة          سلطات  السلطات املالية و    ▪  
  .ألغراض اإلنعاش من الكوارث بصورة مباشرة

وميكن أن يساعد إدماج اإلنعاش املبكر يف التخطيط للطوارئ يف تعزيز قدرة اتمع               
نبغي أن يشمل هذا تدابري للحد من املخاطر العاجلـة         وي. احمللي يف مواجهة األحداث اخلطرية    

إيواء للمشردين من السكان خارج مناطق الفيضان، أو يف املنـاطق       وذلك مثال بتعيني أماكن   
إجراءات للحد من   ذلك  شمل  يكما ينبغي أن    . ذات املخاطر املنخفضة تأهبا للمخاطر املقبلة     

ؤثر بدرجة شديدة يف قـدرة اتمـع     مما قد ي  التهديدات اليت تتعرض هلا املاشية واملوجودات       
  .احمللي على االنتعاش بعد حدوث الكارثة

 مناقشات  بشأن مـدى الـسرعة الـيت          قبل حدوث اخلطر بكثري،    وينبغي أن تبدأ    
 من قبيل األغذيـة والرعايـة       األساسيةستفسح ا مشاريع الطوارئ املتعلقة بتوفري اخلدمات        

وميكن إذا متت هـذه املناقـشات يف    . شطة انتقالية أو إمنائية أكثر    الصحية والتعليم، اال ألن   
وقت مبكر أن تؤدي إىل مزيد من األنشطة األكثر استدامة وفعالية كما ميكن أن تقلل مـن                 

إلنعـاش  ل مواءمةوقد ميكن أيضا النظر يف أنشطة أكثر        . استخدام إمدادات الطوارئ املؤقتة   
و أثنـاء   ) ملشاريع اإلغاثة عقب حدوث الكوارث    فورا   من قبيل تقدمي النقد   (األجل  الطويل  

مرحلة االستجابة من أجل متكني السكان من االحتفاظ مبوجودام ومواشيهم قدر اإلمكان            
  .يف أعقاب احلادث اخلطري
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ستجابة واإلنعاش املبكر بصورة فعالـة      توجد احتياطيات مالية وآليات متويل طارئة لدعم التأهب واال        : النتائج املتوقعة 

  .عند االقتضاء

 وإتاحتـهما  كـاف    شكليعد وجود التمويل واملوارد ب    
نظـام  لكي يسري    الكل من التخطيط والعمليات جوهري    

وينبغي أن تـشمل األطـر      . إدارة الكوارث بشكل جيد   
القانونية الوطنية ختصيص أموال يف امليزانية الوطنية، وآلية        

. ة من أجل إدارة املخاطر وإدارة الكوارث      متويل مؤسسي 
أموال الطوارئ اليت ميكـن     على  وينبغي أال يقتصر هذا     

 إصـدار   بواسطةأي  ( إليها يف أوقات الكوارث      نتفاعاال
بل ينبغـي أن تكـون دائمـة     ) إعالن حاالت الطوارئ  

  .أنشطة التأهب، واإلنعاش، والتعمري أيضاومنطبقة على 

   :املؤشرات

 علـى امليزانيـات      إضفاء الطابع املؤسسي   يتم :احلكومات
املخصصة ألنشطة التأهب كجزء من خطة إدارة الكوارث        

  .على مجيع املستويات

تعد آليات متويل حكومية ألغراض التأهـب واالسـتجابة         
للكوارث، ويضفى عليها طابع مؤسسي وجتـري اإلفـادة         

  . بصورة منتظمةبشأا

تخدام املوارد العامة   نظام لضمان املساءلة يف اس    ري إعداد   جي
  .ويتم إضفاء الطابع املؤسسي عليه

وينبغي أن ينص القانون بوضوح على الكيفية اليت سيتم         
ا جتديد موارد اإلغاثة املخصصة على املستويني احمللـي         

حالة الطوارئ، واملصدر الذي ميكن     انتهاء  والوطين بعد   
فية يف حالة حدوث كارثة أكـرب       منه سحب أموال إضا   

  .ان متوقعاك مما

توقع اتفاقات ثنائية مع الوكاالت املاحنة من أجل الوصـول          
إىل األموال واملساعدة التقنية علـى املـستوى الـدويل أو           

عنـد  اإلقليمي ألغراض التأهب واحلاالت الطارئة واإلنعاش    
  .االقتضاء

وحىت إذا مل تكن اخلطة الوطنيـة توصـي أوال بطلـب          
كـون هنـاك تـشريعات      املساعدة الدولية، ينبغي أن ت    

وسياسات مناسـبة لتيـسري دخـول وإدارة األمـوال          
اخلارجية، ولضمان نقلها بصورة فعالة إىل املـستويات        

وينبغـي أن   . احمللية، إذا تطلب األمر هذا يف وقت مـا        
يشمل هذا إعداد وإقرار أنظمة لتعبئة املوارد مـن قبيـل         
املوافقة على قوانني مالية ووضـع إجـراءات تـشغيلية          

وإضـافة  . عيارية للوصول إىل تلك املوارد واستخدامها     م
إىل ذلك، ينبغي وضـع إجـراءات للتعجيـل مبـسائل       

التعريفات اجلمركية ألصناف اإلغاثة الـواردة      /اجلمارك
وينبغي أن تعكـس إجـراءات      . واهلبات العينية األخرى  

  .الشراء هذه الترتيبات

 وأنـشطة   قدرة عزيزتتاح األموال من أجل ت     :اتمع املدين 
 أعـضاء   صحاب املصلحة يف اتمع املـدين باعتبـارهم       أ

سامهون يف أنشطة التأهب ملواجهـة الكـوارث،         ي نينشط
  .طبقا ألدوارهم ومسؤوليام احملددة

توجد آليات للتمويل املشترك، تباشر     .:املنظمات اإلقليمية 
عملها يف حالة وقوع أحداث عابرة للحـدود، وتـشمل          

  .والت وإجراءات مناسبةسياسات عامة وبروتوك

يقـدم الـدعم إىل الـدول،       .:اجلهات الفاعلة الدوليـة   
واملنظمات اإلقليمية وأصحاب املصلحة يف اتمع املـدين        

 خطط التأهب، والطـوارئ،     لتنفيذلتأمني األموال الالزمة    
  . واإلنعاش، يف حاالت الكوارث



 

  .فعالةالتأهب للكوارث حتقيقا لالستجابة ال
 .ة اخلامسة من إطار عمل هيوغو لتنفيذ األولويجمموعة اإلرشادات واملؤشرات

08-60924 55 

 

 

 إدارة الكوارث، وكثري منها ينطوي على اتفاقات ال جتلـب           وهناك وسائل إضافية لزيادة توافر األموال الستخدامها يف       
بيد أنه يلزم إعداد كل هذا      . بالضرورة يف حد ذاا أمواال إضافية، وإمنا تسمح عوضا عن ذلك بتحرير أموال موجودة             

وهي تشمل  . شرةاستنادا إىل فهم جلي للكيفية اليت ستفيد ا تلك الوسائل اتمعات املتضررة واالقتصادات احمللية مبا              
  :ما يلي

 خاصة تقدم خدمات تأمني زهيدة التكلفة من شأا توزيع عبء خماطر الكوارث بالنسبة              -شراكات عامة     ▪   
  لألفراد أو احلكومات،

مشاريع لتغطية احلكومات، وال سيما حكومات الدول الصغرية، يف مواجهة اآلثار املالية الضخمة للكوارث                ▪   
  ،)ومشروع إدارة الكوارث للدول الصغريةمن قبيل الكمنولث، (

آليات لتوزيع أعباء املخاطر عرب أسواق إعادة التأمني الدولية إىل جانب الصكوك الالزمة لـربط املمـولني                   ▪   
  العامليني بالسكان الفقراء،

  برامج حكومية للحماية اتمعية مبشاركة مقدمي اخلدمات املالية يف القطاع اخلاص،  ▪   

  .ظم إلعادة هيكلة تقاسم املخاطر من خالل آليات وساطة مالية حمسنةن    ▪     
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إشراك املنظمات الدولية يف عملية التخطيط للطوارئ، ودمج احلـد مـن خمـاطر                
الكوارث يف عمليات التنمية الوطنية، من قبيل استراتيجيات احلد من الفقر اليت ميوهلا البنـك               

 إتاحـة ويل، واليت متكن احلكومات من إقامة حوار قبل حدوث الكارثة بشأن إمكانيـة              الد
ومن ناحية ثانية، ال ميكن لكثري من       .  ألغراض التأهب واالستجابة على الصعيد الدويل      أموال

عمليات اإلغاثة احلكوميـة مباشـرة،      متويل   مواجهة الكوارث على الصعيد الدويل       صناديق
أو املنظمات غري احلكوميـة   املتحدة األممعن ذلك اضطالع وكاالت      عوضا   ستلزمولكنها ت 

  .بالعمل الفعلي يف امليدان

، والصليب األمحر، وبعض املنظمات غـري        املتحدة األممكثري من وكاالت    وتتوافر ل   
ستخدمها لتمويل عملياا كجزء     ت أناحلكومية أموال لالستجابة يف حاالت الطوارئ، ميكن        

 االحتاد الـدويل للـصليب األمحـر،         لدى  ذلك، فإن  إىلوباإلضافة  . وطنيةمن االستجابة ال  
صندوق إضايف لإلغاثة الطارئة يف حاالت الكوارث، ميكن استخدامه لتمويـل اسـتجابات             

ـ  تكملةو. غري واملتوسط على النطاقني الص  اتمع الوطين يف حاالت الكوارث        أنـشأت ذا  هل
 إنفاق أموال   غاثة يف حاالت الطوارئ ميكنه بسرعة     مؤخرا صندوقا مركزيا لإل    املتحدة   األمم

  .وسع نطاقايف حاالت الطوارئ األعلى وجه االستعجال 

ويرد مزيد من املعلومات عن آليات التمويل يف مرفق املوارد اإلضافية هلذه املبـادئ                
  .التوجيهية
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  االستنتاجات    
شامل للحـد مـن     ليس التأهب ملواجهة الكوارث إال عنصرا واحدا فقط من ج             

 املستوى املناسب للتأهـب     قد يكون ومن ناحية ثانية،    . األخطار املرتبطة بالكوارث الطبيعية   
وتـوفر  .  بصفة خاصة إلنقاذ األرواح واملاشية يف مواجهة أحداث الكوارث الطبيعية          جوهريا

. هذه الوثيقة مبادئ توجيهية بشأن املؤشرات الرئيسية للقدرة على التأهب بـصورة فعالـة             
  :وهي تشدد بصفة خاصة على أن التخطيط للتأهب ينبغي أن يؤدي إىل النواتج التالية

 تعزيـز قـدرات التأهـب        من أجل  ياسقابلة للق أهداف ونواتج وأنشطة واقعية و      ▪  
الوطنية  ةالستراتيجي يف ا   واليت تعد عنصرا أساسيا    ،للتصدي للكوارث واحملافظة عليها   

  .لحد من أخطار الكوارثالشاملة ل

يـبني بالتفـصيل األدوار   حيظـى باملوافقـة و  إطار تشريعي وطين  إعداد أو حتديث      ▪  
فضال عن  واملسؤوليات املتعلقة بالتأهب واالستجابة واإلنعاش يف مواجهة الكوارث،         

  . على نطاق واسع، وتنفيذه بصورة مطردة ذلكلتمويل، ونشراآليات 

 سياسـات عامـة     ذاتة جيـدة، و   إجياد آلية تنسيق ملواجهة الكوارث تعمل بصور        ▪  
  .وإجراءات واضحة، وتكون كل كياناا على بينة من أدوارها ومسؤولياا

إعداد خطة طوارئ تشمل حتليال متعمقا ملخاطر الكـوارث، وأوجـه الـضعف،               ▪  
  .والقدرات، وتستكمل بانتظام

التأهب،  مجيع املنظمات، واألشخاص واملتطوعني املسؤولني عن احملافظة على           هيزجت  ▪  
  .مبا يلزم، وتدريبهم على التأهب واالستجابة للكوارث بصورة فعالة

 يطبق املعلومات العلميـة الـسليمة       لإلنذار املبكر   نظام وطين وإقليمي فعال    يوجد  ▪  
تعبئة اجلهود يف اتمعات احمللية     من أجل   واملعرفة باملخاطر، وميكنه إبالغ اإلنذارات      

  .اليت تواجه خطرا شامال

إقامة نظام إلدارة ونشر املعلومات يقوم بتيسري تبادل املعلومات التقنية واإلدارية ذات              ▪  
  .، بني أصحاب املصلحة الداخليني واخلارجينيعلى صعيد ثنائيالصلة 

إعداد واختبار آليات استجابة ألصحاب املصلحة املتعددين، تـدعمها تـشريعات             ▪  
 اتختاذ إجـراء ال يئة السبيلطوارئ مع  الة   إىل خط  استنادا باملوارد الالزمة،    قترنوت

  . يف أوقات الطوارئةفعال
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ذلك يف عمليات الطـوارئ  ل اخلطط عد االنتقال إىل أنشطة اإلنعاش املبكر، وت  درسي  ▪  
  .لتأهبلط يخطعمليات التوغريها من 

 آليات لالحتياطيات املالية والتمويل يف حاالت الطوارئ، من أجـل تـوفري             توجد  ▪  
  .لتأهب واالستجابة واإلنعاش املبكر بصورة فعالة حسب االقتضاءالدعم ل

وليس إعـداد القـدرة     . مستمرةدائمة و  يقظة   قتضيالتخطيط للتأهب عملية ت   يعترب    
ومىت نفذت أنشطة التأهب األساسية احملددة يف هـذه         . للتأهب إال جمرد اخلطوة األوىل فقط     

ا، ها من أجل احملافظة على الـنظم وحتـديثه        اخلطة، فمن املهم ختصيص املوارد البشرية وغري      
  .واستخدام الدروس املستفادة يف أعقاب الكارثة لتعزيز التأهب يف املستقبل
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  اتاملرفق  
  

  1املرفق     
  ملحوظة بشأن املؤشرات    

تفيد املؤشرات بصفتها تدبريا واضحا يستخدم لتحديد األداء؛ ودليال ينم عن التقدم              
 حدوثـه، مـن   ما يتوقع اخلطط أو منضع و يف ضوء ما  فعالمت ما أو عدمه، ووسيلة لقياس  

وميكن استخدام املؤشر لقياس األداء، والتغري يف العمليات،        . حيث اجلودة، والكم، والتوقيت   
  .أو النتائج

  
   : ما يليعوامل يلزم أخذها يف االعتبار لكي تكون املؤشرات مفيدة وتشمل    

 الطعـن   احتمال ما جيري قياسه مبا يكفل عدم        عدم وجود لبس بشأن   أي  : الوضوح  ▪  
  .يف تفسري النتائج

 من حيث الوقت    الذي بذل أن تربر النتائج االستثمار     أي  : الفعالية من حيث التكلفة     ▪  
  .وينبغي أن تكون النتائج مستندة إىل عمليات وأنشطة زهيدة التكلفة. واملال

حة للمقارنة بني الوحدات وعلى مدى      ينبغي أن تكون النواتج متا    : القابلية للمقارنة   ▪  
  .الزمن

  هل ميكن قياس املؤشر؟: القابلية للقياس  ▪  

ينبغي أن يكون املؤشر واقعيا وحساسا بالنسبة للبيئة اليت جيـري           : الصلة باملوضوع   ▪  
  .فيها قياس التغيري

أن تكون البيانات ذات جودة موثوق ا بدرجة كافية لكـي تـوفر             أي  : املوثوقية  ▪  
  .ةثقبسا الختاذ القرارات أسا

إمكان احلصول على البيانات يف الوقت املناسـب، وبتكلفـة          أي  : اجلدوى العملية   ▪  
  .معقولة

  .ينبغي أن يقيس املؤشر الوحدة أو العملية املقصودة فقط: التحديد  ▪  

  .الفعالية اليت تقيس ا هدفهامدى أي : املشروعية  ▪  
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وميكـن  . استخدام خمتلف أنواع املؤشرات   ب املتعلقة لكتاباتوهناك جمموعة كبرية من ا        
   :تقسيم هذا التصنيف على النحو التايل

ـ  يكـون تقيس مؤشرات املدخل االستثمار يف نشاط معني أو عملية معينة، و            ▪    ا كمي
  عادة؛

   عن النشاط؛صدرحتدد مؤشرات النواتج ما   ▪  

  تقيس مؤشرات النتائج ما حققه النشاط؛  ▪  

، وميكن قياسه يف    أو يتراجع  ا النشاط    قدم العملية إىل الطريقة اليت يت     تشري مؤشرات   ▪  
  وغالبا ما تكون هذه املؤشرات نوعية؛. ضوء األهداف أو املعايري

، وميكن قياسه يف    يتقدم ا النشاط أو يتراجع    تشري املؤشرات النوعية إىل الطريقة اليت         ▪  
  ضوء األهداف أو املعايري؛

لكمية كمية التغيري أو نسبته املئوية يف هدف أو نشاط حمدد خـالل             حتدد األهداف ا    ▪  
  .فترة معينة من الزمن
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  2املرفق   
  تعاريفال    

  القدرة

تمـع حملـي، أو اتمـع، أو    ا واملوارد املتاحة يف ةهي خليط من مجيع أوجه القو    
ل القدرة الوسـائل    وقد تشم . نظمة واليت ميكنها احلد من مستوى املخاطر، أو آثار الكارثة         امل

املادية واملؤسسية واالجتماعية واالقتصادية فضال عن األشخاص املهرة أو تشمل صفات من            
  ).2007 االستراتيجية الدولية للحد من الكوارث(قبيل القيادة واإلدارة 

  
  لطوارئلتخطيط ال

فيـة أو  هي أداة تستخدم لتحليل أثر األزمات احملتملة ولتأكد من اختاذ الترتيبات الكا      
 من أجل االستجابة يف الوقت املناسب، وبطريقة فعالة ومناسبة الحتياجـات            مقدمااملالئمة  

الـيت  هي املشكالت  و، وحلهاتوالتخطيط للطوارئ أداة لتوقع املشكال. السكان املتضررين 
  ).2007اللجنة الدائمة املشتركة بني الوكاالت . (تنشأ عادة أثناء فترة االستجابة اإلنسانية 

  
  كوارثال

 وأاديـة،    امل وأسائر بشرية،   اخلارتباك خطري يف أداء اتمع احمللي أو اتمع يسبب            
بيئية على نطاق واسع تتجاوز قدرة اتمع احمللي املتضرر أو اتمـع علـى              القتصادية، أو   اال

خلـيط  ن  ع جموتن. ملية خماطرة لع هي متوالية والكارثة  .  اخلاصة همواجهتها باستخدام موارد  
القدرة أو التدابري للحد من العواقـب الـسلبية   عدم كفاية   من املخاطر، وأوضاع الضعف، و    

  ).2007االستراتيجية الدولية للحد من الكوارث . (احملتملة للخطر
  
  تصدي ملخاطر الكوارثال

هي عملية منهجية الستخدام القرارات اإلدارية، والتنظيم، واملهـارات والقـدرات             
فيذ السياسات العامة، واالستراتيجيات، وقدرات مواجهة الكوارث، يف اتمـع          التشغيلية لتن 

. أو اتمعات احمللية لتقليل آثار املخاطر الطبيعية والكوارث البيئية والتكنولوجية ذات الصلة           
اآلثار ) منع( مجيع أشكال األنشطة مبا فيها التدابري اهليكلية وغري اهليكلية لتجنب             هذا ويشمل

التخفيف ( للتنمية املستدامة، أو للحد من تلك اآلثار         عامملواتية للمخاطر ضمن السياق ال    غري ا 
  ).2007االستراتيجية الدولية للحد من الكوارث ) ( هلامن وطأة الكوارث والتأهب
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  د من أخطار الكوارثاحل

 ذات إمكانات للحد من أوجـه الـضعف،         داإلطار املفاهيمي للعناصر اليت تع    هو    
اآلثار غري املواتية للمخاطر، ضمن     ) منع(، من أجل جتنب      برمته  الكوارث يف اتمع   وأخطار

التخفيف مـن وطـأة الكـوارث       ( للتنمية املستدامة، أو للحد من تلك اآلثار         عامالسياق ال 
  ).2007االستراتيجية الدولية للحد من الكوارث ) ( هلاوالتأهب

  
  خاطرامل

بشري، حيتمل أن يـسبب الـضرر، وقـد         حدث مادي، أو ظاهرة، أو نشاط       هي    
يحدث خسارة يف األرواح أو أذى، أو ضرر للممتلكات، أو ارتباكا اجتماعيا واقتصاديا، أو              

وميكن أن يشمل هذا ظروفا كامنة قد متثل ديدات يف املستقبل وتكون متباينة             . تدهورا بيئيا 
أو ) صاد اجلوية أو بيولوجيـة     أو متعلق باألر   -جيولوجية، هيدرولوجية   (أي طبيعية   : النشأة

وقد تكون املخـاطر    ). التدهور البيئي، واألخطار التكنولوجية   ك(نامجة عن عمليات بشرية     
ويتميز كل خطر من املخاطر مـن       . وحيدة، أو متتابعة، أو مشتركة من حيث النشأة واآلثار        

الكـوارث  االستراتيجية الدولية للحـد مـن       . (حيث مكانه، وشدته، وتواتره، واحتماالته    
2007.(  

  
  نظم اإلنذار املبكر

توفري املعلومات يف الوقت املناسب وبصورة فعالة، من خالل مؤسـسات           وتتمثل يف     
حمددة تسمح لألفراد املعرضني للمخاطر باختاذ إلجراءات لتجنب املخاطر اليت يتعرضون هلـا             

 األمور   املبكر سلسلة من    نظام اإلنذار  ستلزموي. فعالةبصورة  الستجابة  اأو احلد منها، وإعداد     
فهم املخاطر ورسم خرائط هلا، رصد األحداث الوشيكة والتنبؤ ا،          : الهتمام وهي اجلديرة با 

 ،السياسات العامـة والـسكان    تقرير   على سلطات    هافهماليت ميكن   جتهيز ونشر اإلنذارات    
اتيجية الدوليـة   االسـتر . (يف الوقت املناسب استجابة لإلنذارات    وواختاذ اإلجراءات املالئمة    

  ).2007للحد من الكوارث 
  
  تخفيف من آثار الكوارثال

هي التدابري اهليكلية وغري اهليكلية املتخذة للحد من اآلثار غـري املواتيـة للمخـاطر        
ومن أمثلة التدابري اهليكلية األشـغال      . (الطبيعية، أو التدهور البيئي، أو املخاطر التكنولوجية      

 املقاومة للمخاطر، بينما تشمل التدابري غري اهليكلية زيادة الـوعي،           اهلندسية وأعمال التشييد  
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وتنمية املعارف، والسياسات العامة املتعلقة باستخدام األراضي، وإدارة املوارد، وإجـراءات           
  ).2007االستراتيجية الدولية للحد من الكوارث ). (تشغيل املرافق

  تأهبال

ذ يف إطار التصدي ملخـاطر الكـوارث        هي أنشطة ما قبل حدوث الكارثة اليت تتخ         
سياسة شاملة  أو  تعزيز استراتيجية،    أو   ويشمل هذا إعداد  . وتستند إىل حتليل سليم للمخاطر    

مـن شـأا    اليت  طط   اخل وأقدرات اإلنذار والتنبؤ،    أو  اهليكل املؤسسي،   أو  بشأن التأهب،   
وجودات، مـن   املرواح و األة  ومحاي ملساعدة اتمعات املعرضة للخطر      تخذةحتديد التدابري امل  

ألخطار واختاذ اإلجراءات املناسبة يف مواجهة التهديد الوشـيك أو الكارثـة            باخالل التنبؤ   
االستراتيجية الدولية للحد   وارد يف    عن مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية،       اقتباس نقال (الفعلية  

  ).2007من الكوارث 
  
  نعامل

 لآلثار غري املواتية لألخطار، وسـبل       فوريالاإلجراءات املتخذة لتوفري التجنب     هو    
ورهنـا باالعتبـارات    . ولوجيـة ذات الـصلة    احلد من الكوارث البيئية والتكنولوجية والبي     

الستثمار يف  هناك ما يربر ا   االجتماعية والتقنية واعتبارات اجلدوى واملزايا من حيث التكلفة،         
 اجلمهـور ويف إطار وعـي     . ورة متواترة تدابري املنع يف املناطق اليت تتضرر من الكوارث بص        

ثقافـة  ’ احلد من خماطر الكوارث، يسهم تغيري املواقف والسلوكيات يف تعزيز            بشأن هوتثقيف
  ).2007االستراتيجية الدولية للحد من الكوارث . (‘املنع

  
  االستجابة/إلغاثةا

شـرة لتلبيـة    توفري املساعدة أو التدخل أثناء الكارثة، أو بعد حدوثها مبا         وتتمثل يف     
وميكن أن تكـون    . احتياجات حفظ احلياة واحتياجات الكفاف األساسية للسكان املتأثرين       

  ).2007 االستراتيجية الدولية للحد من الكوارث(عاجلة، أو قصرية األجل، أو ملدة مطولة 
  

  اإلنعاش

القرارات واإلجراءات املتخذة بغرض إعادة أوضاع العيش السابقة علـى          يتمثل يف   و  
 يف اتمع املتضرر، أو حتسني تلك األوضاع مع تـشجيع            إىل ما كانت عليه    وث الكارثة حد

أي  (اإلنعـاش  يهيـئ    و. القيام بالتعديالت الضرورية وتيسريها، للحد من خماطر الكوارث       
االسـتراتيجية الدوليـة    (وتطبيقها  فرصة لوضع تدابري احلد من املخاطر       ال) اإلصالح والتعمري 

  ).2007 للحد من الكوارث
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  خاطرامل

وفيات، إصابات، خـسائر    (هي احتمال حدوث عواقب ضارة، أو خسائر متوقعة           
ـ )ةر بيئياضرحدوث أارتباك النشاط االقتصادي، أو   ، خسائر يف املاشية،   يف املمتلكات   ة نامج

 بفعل اإلنسان وظروف ضـعف القـدرة علـى          أخطار طبيعية أو    أخطارعن تفاعالت بني    
وكثريا ما يعبر عـن     ). 2007الستراتيجية الدولية للحد من الكوارث      ا. (مواجهة الكوارث 

  : التاليةباملعادلةاملخاطر 

اللجنة ( لقدرة على االستجابةا ÷ عدم القدرة على مواجهة املخاطر×اخلطر = املخاطر 
  )2007الدائمة املشتركة بني الوكاالت 

  .ةلطريقاملخاطر دينامية وال تؤثر يف كل شخص بنفس ا
  

  ع السيناريوهاتوض

األثر البـشري احملتمـل     ب فيما يتعلق هي عملية وضع افتراضات مدروسة للتخطيط         
 ويـشمل ذلـك  وميكن وضع هذه االفتراضات على مستويات خمتلفة، . ديد معني أو   خلطر

 مثل ، العامة، وافتراضات أكثر حتديدا    اإلنسانيةاالفتراضات اإلطارية العامة من قبيل العواقب       
 وقدرة  ،جات اإلنسانية احملتملة، وأوجه الضعف والقدرات املعينة يف اتمعات املتأثرة         االحتيا

 احلكومـة   أن تقدمه وميكن أيضا إدراج مستوى املساعدة املتوقع       . املؤسسات على االستجابة  
ت احملتملة يف توفري املـساعدة      ثغرااإلنسانية، فضال عن حتديد القيود وال     املساعدة  أو أوساط   

  ).2007 الدائمة املشتركة بني الوكاالت اللجنة(
  

  أوجه الضعف

هي األوضاع اليت حتددها عوامل أو عمليات مادية أو اجتماعية أو اقتصادية أو بيئية                
االستراتيجية الدولية للحد من الكـوارث      (وتزيد من قابلية اتمع احمللي للتأثر من األخطار         

2007.(  
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  3املرفق   
  الكوارثعند وقوع يف خطط الطوارئ املسؤوليات القطاعية     

  
خيتلف كل جمال من جماالت مهام االستجابة للكوارث وخطط الطوارئ وجيب أخذ              

كل العناصر يف االعتبار مما يستلزم اضطالع القطاعات احلكومية املختلفـة وعلـى مجيـع               
جاالت املهام  وترد أدناه قائمة مب   . املستويات، مبسؤوليات حمددة طبقا لوالية كل منها وقدرا       

كر أن  جدير بالـذ  و. وبعض األنشطة الرئيسية اليت جيب إدراجها يف خطة حاالت الطوارئ         
  .لسيناريو املزمع ختطيطهة ما يعرض مع امواءمن الضروري م
  

   تقييم حاالت الطوارئ

 ىخـر األاجلهـات   مسؤولية الوكالة الرئيسية ألغراض التقييم، وحتديد أدوار    ديدحت  ▪  
  .عم عملية التقييمفيما يتعلق بد

وضع معايري وإجراءات تقييم تعمم على املسؤولني مبا يف ذلـك نـوع املعلومـات                 ▪  
  . يتعني حصوله على هذه املعلوماتنة وحتديد مطلوبالالزمة، ومجيع النماذج امل

  .مواضعيني وتشكيل وتدريب أفرقة تقييم تشمل متخصصني قطاعيني  ▪  
  

  يف حاالت الطوارئالبحث واإلنقاذ واخلدمات الصحية 

 الوكالة املسؤولة عن البحث واإلنقاذ والتأكد من امتالكها للقدرة والتمويـل            ديدحت  ▪  
  .الالزمني

 رفـات  ةناولمحتديد املسؤول عن إدارة اإلسعاف األويل، وعمليات اإلجالء الطيب و           ▪  
  .وتىامل

  .تشفيات اهلياكل األساسية للمسانعدامالتأكد من وجود خطط طوارئ يف حالة   ▪  

وضع بروتوكوالت إلدماج أفرقة البحث واإلنقاذ الدولية يف عملية االستجابة مبا يف              ▪  
ذلك السياسات والنظم الالزمة اليت تسمح لتلك الفئات بدخول البلـد ومباشـرة             

  . وقت ممكنلالعمل يف أق
  

  ةاللوجستياألعمال أعمال اإلغاثة و

  . األساسيةةاإلغاثصناف التأكد من وجود خمزون بكميات كافية من أ  ▪  
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 . مع املوردين احمللـيني    مقدماعقود معدة   وها بسرعة   ليعوجود أنظمة شراء ميكن تف      ▪  
ـ        وحتديد موردين من خارج البلد        صعيدإذا مل تكن األصناف الالزمة متوافرة على ال

  .الوطين

  .إعمال تنفيذ عملية مراقبة اجلودة لألصناف املشتراة  ▪  

  .كافية يف مجيع املناطق يف البلدتأمني مرافق ختزين   ▪  

  .وضع عمليات للتسجيل والتوزيع والرصد  ▪  

وجود مجيع آليات اللوجستيات الالزمة لنقل وتوزيع أصناف اإلغاثة مبن يف ذلـك               ▪  
  .الذين يضطلعون باملسؤولية عن اإلدارة

هـذه   نواملوانئ ميكنها استقبال مقادير كبرية من السلع وأ        التأكد من أن املطارات     ▪  
  .إجراءات التخليص اجلمركيجتهيز لتوزيعها مبا يف ذلك توطئة ز بسرعة جته السلع

تأمني النقل الالزم سواء عن طريق الشبكات احلكومية أو عـن طريـق اتفاقـات                 ▪  
  متفاوض عليها مع موردين من القطاع اخلاص؟

جابة لكارثـة   التأكد من أن املسؤولني عن اللوجستيات يتمتعون بالقدرة على االست           ▪  
  .واسعة النطاق

  
  املأوى والبنية األساسية للمجتمع احمللي

حتديد من تقع عليه املسؤولية الرئيسية عن إدارة املأوى وحتديد املـأوى احملتمـل يف                 ▪  
مجيع املناطق الشديدة املخاطر مع مراعاة ملكية األراضي، والقضايا املتصلة بالطقس           

  .وطبيعة األرض

ة البالستيكية، فضال عـن     غطيكافية من اخليام، ومواد التشييد، واأل     تأمني إمدادات     ▪  
  .انحتديد املوردين يف حالة حدوث نقص

 اهلياكل األساسية املوجودة من قبيـل املـدارس، واملراكـز           إمكانية استخدام تقييم    ▪  
جلـوء   يف خمتلف املناطق الشديدة املخاطر وكذلك إمكانيـة          اكن إيواء مكأاتمعية  
  . لدى األسر أو األصدقاءأماكن إيواء إىل ملتضررين أولئك ا

إجراء تقييم يف كل منطقة شديدة املخاطر للهياكل اتمعية اإلضافية اليت قد تلـزم                ▪  
  .من قبيل املدارس، وحتديد من سيضطلعون باملسؤولية عن تشييد تلك اهلياكل

   املياه واملرافق الصحية 
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إمدادات املياه مع التأكد مـن تـوافر        لرئيسية بشأن   ية ا املسؤولمن تقع عليه    حتديد    ▪  
  .ارثو الكيف أوقاتالقدرات التقنية املناسبة واملعدات الالزمة 

، غتـسال  اال مثـل التأكد خالل مرحلة التخطيط من مراعاة االعتبارات الثقافيـة            ▪  
  .والشرب، والغسيل، وإعداد الطعام

  .تقييم توافر املياه يف خمتلف مناطق البلد  ▪  

  .تقييم أفضل خيار لإلمداد مبياه الشرب وختزينها  ▪  

  . احتمال نشوء احلاجة إىل تقنني اإلمداداتمراعاةحتديد سبل توزيع املياه مع   ▪  

  .حتديد مقدمي اخلدمات يف حالة االحتياج إىل جلب املياه بواسطة صهاريج  ▪  

 ستوضـع وفقـا   طط   اخل وأنثقافة املياه   ب برامج التوعية    ت ستدرج حتديد ما إذا كان     ▪  
  .لذلك

 ا تلك   قام، واألماكن اليت ست   )مثل املراحيض (تقييم نوع املرافق الصحية اليت ستلزم         ▪  
  . القضايا الصحية وقضايا اجلنسنيمع مراعاة املخيمات، إنشاءاملراحيض، عند 

  .حتديد الطريقة اليت سيتم ا التخلص من القمامة  ▪  
  

   ألسر املعيشية واحتياجات ا،التغذيةواألغذية، 

  .حتديد املسؤول عن تقييم وتنسيق املعلومات املتعلقة باالحتياجات من أغذية وتغذية  ▪  

 شراء األغذيـة    إمكانية ومن   ،لسكانلأصناف الغذاء اليت ستوزع     مالءمة  التأكد من     ▪  
على الـصعيدين    أخرى من البلد، أو      حناء تأمني تلك األغذية من أ     وجوبحمليا، أو   

على االقتـصاد   مع مراعاة ما ميكن أن يترتب على هذا من آثار            ،دويلالو  قليمي أ اإل
  .احمللي

مع التــأكد مـن مراعـاة       ) أي نوع الغذاء، وكميته   (حتديد تكوين سلة الغذاء       ▪  
 وطبقا للمعايري املقررة    الطقساملتطلبات الكافية من السعرات احلرارية رهنا بظروف        

  ).أي طبقا ملعايري مشروع سفري(

  . الضعيفةتالقطاعاوضع اخلطط املناسبة لالحتياجات اخلاصة لألطفال وغريهم من   ▪  

  .وضع ترتيبات للتخزين بصورة كافية  ▪  

  .إقامة شبكة لتوزيع األغذية وحتديد املسؤول عن إدارا  ▪  
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  .حتديد ما إذا كان سيتم تقدمي املساعدة الغذائية أيضا إىل اتمع احمللي  ▪  

 يف عمليـة اختـاذ      ، من إشراك أعضاء اتمع احمللي واملستفيدين      مكانقدر اإل  التأكد  ▪  
  .القرار

لتأكد من استهداف السكان يف املنـاطق       واحتديد األصناف الالزمة لألسر املعيشية        ▪  
حقائـب  (الشديدة اخلطورة مع مراعاة القضايا الثقافية واالحتياجات اخلاصة للمرأة          

  ).ةالنظافة الشخصية، واملناديل الصحي

  .حتديد الكميات الالزمة لألفراد واألسر على السواء  ▪  

  .حتديد الطريقة اليت سيتم ا التوزيع، وتسجيله بالنسبة لألصناف غري الغذائية  ▪  

حتديد نوع الوقود الذي سيستخدم للطهي والتدفئة، واألثر احملتمل هلذا على الصحة              ▪  
  وعلى البيئة؟

  
  الصحة

يم الصحة وتقدمي اخلدمات الصحية وما الذي ميكن أن تقدمه          حتديد املسؤول عن تقي     ▪  
  املنظمات والوكاالت من دعم 

خلدمات الصحية مبا يضمن تنـسيق       أو ا   الفرز الصحي  وفريحتديد ما إذا كان سيتم ت       ▪  
  .تلك اخلدمات مع السلطات الصحية

إدارة اخلدمات   الفئات املستهدفة يف     ومشاركة االعتبارات الثقافية    مراعاةالتأكد من     ▪  
  .الصحية عند االقتضاء

  .برنامج للتحصنياحتمال االحتياج إىل تقييم   ▪  

عنـد  ) األطفال، واحلوامل والرضع، وكبار السن    (مراعاة احتياجات الفئات اخلاصة       ▪  
  .وضع اخلطط

  .إدراج القضايا املتعلقة بالطقس يف اخلطة  ▪  

  .توعيةالصحي وبرامج ال فتثقيالب قترنحتديد ما إذا كانت اخلدمات الصحية ست  ▪  

 ومـن ) أي سلسلة التربيـد   (فر مجيع اللوازم الطبية واملعدات الالزمة       االتأكد من تو    ▪  
  .يكن األمر كذلك إذا ملوضع اخلطط للشراء البدائل،  

  .تأمني مرافق التخزين  ▪  
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  االتصاالت

 الـشبكات   ةصـاب إوتقييم توافر نظم االتصاالت البديلة يف حالة حدوث كوارث            ▪  
  . بالدماراألخرى

يف ) أجهـزة اإلرسـال، واهلواتـف الـساتلية       (التأكد من وجود معدات االتصال        ▪  
ا، مبا يف ذلك الترددات الالسلكية الالزمة رهنا بنـوع أجهـزة اإلرسـال              مواضعه

  .املستخدمة

  .تدريب املوظفني على استخدام كل شبكة اتصاالت حمتملة  ▪  
  

  يةالتعليم واخلدمات اتمع

  .حتديد املسؤول عن توفري اخلدمات التعليمية  ▪  

املنـاهج  و اهليكـل،    قبيـل من  (تقييم إمكانية احملافظة على النظام التعليمي الوطين          ▪  
  ).التعليمية وما إىل ذلك

  .إدراج مشاركة املعلمني احملليني واملثقفني اآلخرين يف إجناز الربامج التعليمية  ▪  

  ). أماكن خمتلفة لكل من البنات والبنني حتديدأي(فية اخلاصة مراعاة الترتيبات الثقا  ▪  

  .لراشدين والشبابللتدريب على املهارات ل برامج إمكانية وضعحتديد   ▪  

  . االحتياجات التروحيية للسكان املستفيدينمراعاة  ▪  

  .تقييم املعدات واإلمدادات اليت ستلزم والتأكد من توافرها  ▪  

إذا كـان املـستفيدون      ياج إىل تشييد بنية أساسية جديدة وما       إمكانية االحت  مراعاة  ▪  
  ).العملبواسطة أي (سيقدمون الدعم 

كل من إعادة حتديد األنشطة االقتـصادية الـسابقة   فيما يتعلق ب  الدخل   توليدإدراج    ▪  
  وإعداد مبادرات جديدة ميكن تنفيذها بسهولة؟

 احملاصيل وتربيـة احليوانـات يف       تقييم الدرجة اليت ميكن ا إصالح األرض لزراعة         ▪  
  .املناطق الزراعية

 أو   الذين حيصلون علـى الـسلع      ناملستفيديإدراج تقييم احتمال نشوب نزاع بني         ▪  
 والتأكد مـن    ،اإلعانات، وبني اتمعات احمللية اليت مل تدرج يف الربامج         أو   اخلدمات



  .التأهب للكوارث حتقيقا لالستجابة الفعالة
 .جمموعة اإلرشادات واملؤشرات لتنفيذ األولية اخلامسة من إطار عمل هيوغو

70 08-60924 

 

ن إمكانية نشوب نـزاع     وإدراج وسائل احلد م   . وظفني ملعاجلة هذه القضايا   امل توافر
  .أثناء عملية التخطيط

 برنامج احلوافز للخدمات اليت يقدمها السكان املستفيدون، وإذا         دى مالءمة حتديد م   ▪  
  ذه؟يفتنكان األمر كذلك، فما هي طريقة 

  
  )  وخاصة يف مناطق الكوارث املعقدة أو القالقل املدنية(األمن واحلماية 

 املـوظفني واملـستفيدين،    لكل من األمن واحلماية   فري  وتوحتديد املسؤول عن تقييم       ▪  
  .والطريقة اليت سيتم ا احلصول على املعلومات األمنية

االحتياجات احملددة املتعلقة باألمن واحلماية، ألشد الفئات ضعفا مثل النساء،          إدراج    ▪  
  .يف اخلطة ،واألطفال، وكبار السن، واملعوقني

إلجراءات، املتعلقة باألمن واحلماية، مبا يكفـل حـصول       حتديد املبادئ التوجيهية وا     ▪  
  .مومسؤوليام  أدواره حتديد مبا يف ذلك، على تنفيذهاب على التدرياملعنينيمجيع 

  .حتديد املوارد الالزمة لتنفيذ هذا العنصر من اخلطة وحتديد من سيقومون بتقدميها  ▪  

  .وضع خطط إلجالء املوظفني  ▪  
  

  الرصد والتقييم

ديد املسؤول عن الرصد العام وعن الرصد القطاعي وعن التقييم، وإجراء التدريب            حت  ▪  
  .الالزم

  .لكل قطاعبالنسبة ، و عامةحتديد نوع املعلومات اليت ينبغي إدراجها يف العملية  ▪  
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  4 املرفق  
  موارد خمتارة    

  نهج واالستراتيجيات الشاملة، واُألطر املؤسسيةال

 الصليب األمحر واهلالل األمحر والتقييم الـذايت للمجتمـع          االحتاد الدويل جلمعيات    
  .2003الوطين املتأهب بصورة جيدة، 

االستراتيجية الدولية للحد من الكوارث، مصرف التنمية اآلسيوي، االحتاد األفريقي،            
الشراكة اجلديدة من أجل تنمية أفريقيا، مبادئ توجيهية إلدماج احلد من أخطار الكـوارث              

cca/development-sustainable/reduction-risk/eng/org.unisdr.www-.2004ة،  يف التنمي 

htm.undaf-cca/undaf  

دليل تنفيـذ   : ن القول إىل الفعل   االنتقال م  للحد من الكوارث،     ةاالستراتيجية الدولي   
  org.unisdr.www://http/ ، 2007،  املتحدةاألممإطار عمل هيوغو، 

، 2004االستراتيجية الدولية للحـد مـن الكـوارث، العـيش مـع اخلطـر،                 
/org.unisdr.www://phtt  

  
  العناصر الرئيسية يف التخطيط للتأهب

املساءلة واألداء يف األعمال اإلنسانية، احتـاد الوقايـة         املتعلقة ب  العاملةشبكة التعلم     
: 2005 زلزال جنـوب آسـيا  ” )ALNAP and the ProVention Consortium (االستباقية

  org.alnap.www://http/، 2005، “لسابقةالتعلم من عمليات اإلغاثة يف حاالت الزالزل ا

 هـذه   )APELL(ملستوى احمللـي    الوعي والتأهب ملواجهة حاالت الطوارئ على ا        
العملية مصممة لتوعية اجلمهور باألخطار، والتأكد من أن اتمعـات احملليـة وخـدمات              

وهذه العملية مكونة من مراحـل،      .  لالستجابة االستعداد و ،كايفالتتمتع بالتدريب   الطوارئ  
ويتحقق هذا  .  إن مل ميكنها ذلك     أو التقليل من آثارها،    وهي أداة منهجية مرنة ملنع احلوادث     

زيادة وعي اتمـع احمللـي      من أجل   عدة إىل صانعي القرارات واألفراد التقنيني       ابتقدمي املس 
، واحلكومة، واتمع احمللـي،     يةصناعكيانات ال ة اليت تشمل ال   وإعداد خطط االستجابة املنسق   

كتيـب  يبني   و.  أحداث غري متوقعة تعريض احلياة واملمتلكات أو البيئة للخطر         بما تسب عند
متكاملة وعمليـة   خطوات إلعداد خطة 10 عملية من 1988هذه العملية الذي صدر عام      

احمللية، واحلكومات، واملستجيبني يف حـاالت    تشمل اتمعات    ،ستجابة حلاالت الطوارئ  لال
وختلق هذه العملية الوعي باألخطار لدى اتمعات احمللية القريبـة مـن            . الطوارئ، وغريهم 
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املرافق الصناعية، وتشجع على احلد من األخطار والتخفيف منها، وتنمي التأهب من أجـل              
  )html.natural/process/apell/pc/fr.unep.wwwانظر (االستجابة للحاالت الطارئة 

 دورات عديدة   )ADPC (املركز اآلسيوي للتأهب حلاالت الكوارث يف بانكوك      يوفر    
يف التخطيط من أجل التصدي للكوارث، واألنشطة ذات الصلة، ومنها مثال الـدورة الـيت               

  .net.adpc.www://http/ التصدي للكوارث؛ انظر يقدمها يف
  

Benson, Charlotte and Twigg, John, ‘Tools for Mainstreaming DRR: Guidance Notes for 

Development Organisations’ 2006,  

 htm.publications/activities/org.Benfieldhrc.www  
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