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لالستراتيجية العربية للحد من مخاطر الكوارث في ضوء ات إضافية مقترح
 أهداف التنمية المستدامةالكوارث ومبادرتي  مخاطرإطار سنداي للحد من 
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في االستراتيجية العربية للحد من  تحليل أولي للثغرات الحاليةترجمة لبعض النقاط الرئيسية لوثيقة الهذه 
 االستراتيجية ضمن إطار عمل سنداي تعزيزوالتوصيات فيما يخص  (ASDRR) الكوارث مخاطر

Sendai  الكوارث مخاطرللحد من (SFDRR)  التقرير العربي حول التنمية المستدامة ومبادرتي
 .المناخوالخطة العربية للتكيف مع تغير 
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الكوارث )االستراتيجية(  مخاطراألنشطة المقترحة في االستراتيجية العربية للحد من  سحم .1
 الكوارث )اإلطار( مخاطروإطار عمل سنداي للحد من 

 اخلرائط بني اإلطار واألنشطة املقابلة يف االسرتاتيجيةملخص  1لجدول ا
 أولوية االستراتيجية أولوية اإلطار

فهم  1 أولوية اإلطار
 مخاطر الكوارث

 المستوى الوطني
 تطوير القدرات يف تعريف وتقييم ومراقبة خماطر الكوارث 2أولوية االسرتاتيجية 
 تعبئة والبحث والتدريبمن خالل املعرفة وال هبةاجملابناء  3أولوية االسرتاتيجية 
 تعايفدمج احلد من خماطر الكوارث يف االستجابة حلاالت الطوارئ والتأهب وال 5أولوية االسرتاتيجية 
 المستوى اإلقليمي
 االلتزام باحلد من خماطر الكوارث بشكل شامل بني القطاعات تعزيز 1أولوية االسرتاتيجية 

 تطوير القدرات يف تعريف وتقييم ومراقبة خماطر الكوارث 2ة أولوية االسرتاتيجي
 من خالل املعرفة والتعبئة والبحث والتدريب اجملاهبةبناء  3أولوية االسرتاتيجية 
 تعايفدمج احلد من خماطر الكوارث يف االستجابة حلاالت الطوارئ والتأهب وال 5أولوية االسرتاتيجية 

تعزيز  2أولوية اإلطار 
خاطر الكوارث حوكمة م

 إلدارة مخاطر الكوارث

 المستوى الوطني
 تعزيز االلتزام باحلد من خماطر الكوارث بشكل شامل بني القطاعات 1أولوية االسرتاتيجية 
 من خالل املعرفة والتعبئة والبحث والتدريب اهبةبناء اجمل 3أولوية االسرتاتيجية 
 المستوى اإلقليمي
 قدرات يف تعريف وتقييم ومراقبة خماطر الكوارثتطوير ال 2أولوية االسرتاتيجية 

االستثمار  3أولوية اإلطار 
في الحد من مخاطر 

 لمجابهتهاالكوارث 

 المستوى الوطني
 الوطين واحمللي على املستوىإدارة خماطر الكوارث  بالنسبةاملساءلة عملية حتسني  4أولوية االسرتاتيجية 
 تعايفطر الكوارث يف االستجابة حلاالت الطوارئ والتأهب والدمج احلد من خما 5أولوية االسرتاتيجية 
 المستوى اإلقليمي
 الوطين واحمللي على املستوىدارة خماطر الكوارث إل بالنسبةحتسني املساءلة  4أولوية االسرتاتيجية 

تعزيز  4أولوية اإلطار 
 التأهب للكوارث تحقيقا  

لالستجابة الفعالة و"إعادة 
في بشكل أفضل"  البناء

وإعادة التأهيل  تعافيال

 المستوى الوطني
 من خالل املعرفة والتعبئة والبحث والتدريب اهبةبناء اجمل 3أولوية االسرتاتيجية 
 الوطين واحمللي على املستوىدارة خماطر الكوارث إل بالنسبةحتسني املساءلة  4أولوية االسرتاتيجية 
 تعايفاطر الكوارث يف االستجابة حلاالت الطوارئ والتأهب والدمج احلد من خم 5أولوية االسرتاتيجية 
 المستوى اإلقليمي
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 أولوية االستراتيجية أولوية اإلطار
 تطوير القدرات يف تعريف وتقييم ومراقبة خماطر الكوارث 2أولوية االسرتاتيجية  واإلعمار

 من خالل املعرفة والتعبئة والبحث والتدريب اهبةبناء اجمل 3أولوية االسرتاتيجية 
 
 ر الكوارثفهم مخاط 1أولوية اإلطار  -1/2

 على املستويني الوطين واحمللي مع أنشطة االسرتاتيجية املقابلة هلا 1أنشطة أولوية اإلطار  مسح 2الجدول 
ضمان نشرها، و  تشجيع مجع وحتليل وإدارة واستخدام البيانات واملعلومات العملية ذات الصلة. :(أ) 24اإلطار 

 .من املستخدمني، حسب االقتضاء لفةمع األخذ بعني االعتبار احتياجات الفئات املخت
متاحة وميكن  أن املعلومات ذات الصلة بشأن خماطر الكوارث واألحداثضمان  :(أ) 3/3/3االستراتيجية 

مجيع املستويات، جلميع أصحاب املصلحة )من خالل الشبكات، وتطوير نظم تبادل الوصول إليها على 
 املعلومات وقواعد البيانات اإلقليمية، وغريها(.

وإجراء تقييم دوري ملخاطر الكوارث، والضعف، والقدرة، القواعد  تشجيع استخدام وتعزيز :(ب) 24اإلطار 
والتعرض، واخلصائص اخلطرة وتأثرياهتا احملتملة املتتابعة على املستوى االجتماعي واملكاين ذي الصلة بالنظم 

 اإليكولوجية، مبا يتماشى مع الظروف الوطنية.
ضمان أن التقييمات الوطنية واحمللية لألخطار ذات التأثريات املتعددة تتم بشكل  :(أ) 3/3/2االستراتيجية 

 دوري وتشمل تقييم املخاطر للقطاعات الرئيسية مع إيالء اهتمام خاص للتجمعات السكن احلضرية.
اطر، حسب مبا يف ذلك خرائط املخ تبعًا للمواقع، ن خماطر الكوارثعتطوير معلومات  :(ج) 24اإلطار 

لصناع القرار، واجملتمع بشكل عام املعرضني خلطر الكوارث، ضمن  بشكل دوري ونشرها هااالقتضاء، وحتديث
 كما هو معمول به.  تكنولوجيا املعلومات اجليومكانية باستخداممناذج مناسبة 

املخاطر الرئيسية لرصد وأرشفة ونشر البيانات عن  القدرات واألنظمة وجودضمان  :(ب) 3/3/2االستراتيجية 
 ونقاط الضعف على املستوى اإلقليمي والوطين واحمللي.

اآلثار  وفهمبشكل منهجي،  النامجة عن الكوارثالعلين للخسائر  والتوضيحالتقييم والتسجيل  :(د) 24اإلطار 
 يف سياق التعرض، حسب االقتضاء، ةالبيئو  الثقايف الرتاثعلى ، و ية، والتعليمية، والصحةواالجتماعي ة،االقتصادي

 .اخلاصة بنقاط الضعف املعلوماتو أحداث معينة  للخطر ضمن
 جراء عمليات تقييم األضرار واخلسائرإلواالحتياطية  ضمان القدرات املؤسسية: (ز) 3/3/5االستراتيجية 
م بشكل ضمان أن التقييمات الوطنية واحمللية لألخطار ذات التأثريات املتعددة تت :(أ) 3/3/2االستراتيجية 

 احلضرية. يةدوري وتشمل تقييم املخاطر للقطاعات الرئيسية مع إيالء اهتمام خاص للتجمعات السكن
 ئرسااخلوالكوارث ومعلومات  ،الضعف، واملخاطرنقاط سا،، و احللخطر غري لجعل التعرض  :(ه) 24اإلطار 
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 وميكن الوصول إليها، حسب االقتضاء. املصنفة متاحة جماناً 
 إدراج بيانات مصنفة حسب نوع اجلنس لتقييم املخاطر.ضمان  :(ج) 3/3/2ية االستراتيج

لرصد وأرشفة ونشر البيانات عن املخاطر الرئيسية  القدرات واألنظمة وجودضمان  :(ب) 3/3/2االستراتيجية 
  ونقاط الضعف على املستوى اإلقليمي والوطين واحمللي.

مبا  معلومات املوقع،املعلومات الفضائية و  واالستفادة من ،ةنات موثوقلبيا فورياً تعزيز الوصول  :(و) 24اإلطار 
تصاالت لتعزيز أدوات االبتكارات تكنولوجيا و واستخدام املعلومات ا (،GISيف ذلك نظم املعلومات اجلغرافية )
 القيا، ومجع وحتليل ونشر البيانات.

 ال توجد أنشطة متوافقة لالستراتيجية

واجملتمعات احمللية ، املسؤولني احلكوميني على مجيع املستويات، واجملتمع املدين معرفة بناء :(ز) 24اإلطار 
واملمارسات اجليدة  ،والدرو، املستفادة ،من خالل تبادل اخلربات عن القطاع اخلاص، واملتطوعني، فضالً 
ريب والتعليم احلالية يف جمال احلد من خماطر الكوارث، مبا يف ذلك استخدام آليات التد والتدريب والتثقيف
 والتعلم من األقران.

 مسؤولني وصناع القرار ومتطوعيإنشاء فرص منتظمة للتدريب وتنمية املهارات لل :(د) 3/3/3االستراتيجية 
 اجملتمع احمللي، مع ضمان مشاركة املرأة.

املناسبة للسياقات/  ثةواملنهجيات احملد املواد التعليمية واملناهج استخدامضمان  :(ب) 3/3/3االستراتيجية 
  الوطنية واحمللية الناشئة.الوقائع 

تعزيز وحتسني احلوار والتعاون بني األوساط العلمية والتكنولوجية، وغريها من اجلهات املعنية  :(ح) 24اإلطار 
 ث.صنع القرار الفعال يف إدارة خماطر الكوار  يف ةم والسياساعل بني العلوصناع القرار من أجل تسهيل التف

 ال توجد أنشطة متوافقة لالستراتيجية

واحمللية، حسب االقتضاء، لتكمل  ،األصليةو ضمان استخدام املعارف واملمارسات التقليدية،  :(ط) 24اإلطار 
املعرفة العلمية يف تقييم خماطر الكوارث ووضع وتنفيذ السياسات واالسرتاتيجيات واخلطط والربامج لقطاعات 

 لسياق.ااحمللي و  الوضع مع تقولب لتتالؤممتعدد القطاعات، اليت ينبغي أن  حمددة، مع اتباع هنج

ضمان أن التقييمات الوطنية واحمللية لألخطار ذات التأثريات املتعددة تتم بشكل  :(أ) 3/3/2االسرتاتيجية 
 ة.احلضري يةدوري وتشمل تقييم املخاطر للقطاعات الرئيسية مع إيالء اهتمام خاص للتجمعات السكن

وتطبيق أساليب  تطويرو  ها،وتوحيد املعرفة القائمة تعزيز القدرات التقنية والعلمية لالستفادة من :(ي) 24اإلطار 
 ومناذج لتقييم خماطر الكوارث، ونقاط الضعف والتعرض جلميع األخطار.



 

Page 6 of 39  

ملخاطر الرئيسية لرصد وأرشفة ونشر البيانات عن ا القدرات واألنظمة وجود ضمان: (ب) 3/3/2االسرتاتيجية 
 ونقاط الضعف على املستوى اإلقليمي والوطين واحمللي.

واألحباث املرتكزة تشجيع االستثمارات يف جمال االبتكار وتطوير التكنولوجيا يف املدى الطويل،  :(ك) 24اإلطار 
 عتماد التبادي،االو والعقبات،  ،يف إدارة خماطر الكوارث ملعاجلة الثغرات وإجياد احللول األخطار املتعددةعلى 

 وخماطر الكوارث. ،والتحديات االجتماعية واالقتصادية والتعليمية والبيئية

 ال توجد أنشطة متوافقة لالستراتيجية

والتخفيف من آثارها،  ،خماطر الكوارث، مبا يف ذلك الوقاية من الكوارث معرفةتعزيز إدماج  :(ل) 24اإلطار 
الرتبية املدنية على  فضاًل عنوإعادة التأهيل، يف التعليم الرمسي وغري الرمسي،  ،والتعايف ،واالستجابة ،والتأهب

 .مجيع املستويات، وكذلك يف التعليم املهين والتدريب

/ األنشطة للتأكيد على تدابري احلد من خماطر تعبئةمحالت الو تعزيز الوعي العام،  :(ج) 3/3/3االستراتيجية 
ارث بني اجملتمعات املعرضة للخطر )أي من خالل األلعاب عرب اإلنرتنت، وممارسات إدارة الكو  ،الكوارث

لنشرات حول كيفية تقييم وتعزيز لنشر العام التدريبات االستعداد للمستشفى؛ و و  ،واملؤسسات التعليمية ،املدرسةو 
 .(.لمباين الرئيسية، اخللسالمة اهليكلية ال

يف جمال احلد من خماطر الكوارث، مبا  نيلعامليز التثقيف والتوعية ة لتعز تعزيز اسرتاتيجيات وطني :(م) 24اإلطار 
وتعبئة  ،االجتماعي تواصلووسائل ال ،مالتاحل، من خالل خماطر الكوارث حول واملعرفة يف ذلك املعلومات
 واحتياجاهتم.اخلاصة  الفئاتاجملتمع، مع مراعاة 

املناسبة للسياقات/  واملنهجيات احملدثة ية واملناهجاملواد التعليم استخدامضمان  :(ب) 3/3/3االستراتيجية 
 .الوطنية واحمللية الناشئةالوقائع 

/ األنشطة للتأكيد على تدابري احلد من خماطر تعبئةمحالت الو تعزيز الوعي العام،  :(ج) 3/3/3االستراتيجية 
األلعاب عرب اإلنرتنت، وممارسات إدارة الكوارث بني اجملتمعات املعرضة للخطر )أي من خالل  ،الكوارث

لنشرات حول كيفية لنشر العام ال؛ و  التجارب اخلاصة باستعداد املستشفياتو  ،واملؤسسات التعليمية ،املدرسةو 
 .(.لمباين الرئيسية، اخللسالمة اهليكلية التقييم وتعزيز 

ألشخاص اتعرض و  ،والقدرات ،الضعف سواء نقاط ميع أبعادهاجبتطبيق معلومات املخاطر  :(ن) 24اإلطار 
 لحد من خماطر الكوارث.ل، لوضع وتنفيذ سياسات اخلطرةائص صاخلعن  واجملتمعات والبلدان واألصول، فضالً 

ضمان أن التقييمات الوطنية واحمللية لألخطار ذات التأثريات املتعددة تتم بشكل  )أ(: 3/3/2االستراتيجية 
 احلضرية. نيةإيالء اهتمام خاص للتجمعات السكدوري وتشمل تقييم املخاطر للقطاعات الرئيسية مع 

ن خماطر الكوارث من خالل عاملستوى احمللي لنشر املعلومات  تعزيز التعاون بني النا، على: )،( 24اإلطار 
 إشراك منظمات اجملتمع احمللي واملنظمات غري احلكومية.
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 ال توجد أنشطة متوافقة لالستراتيجية

 
مع أنشطة االسرتاتيجية املقابلة  قليمي والدويعلى املستويني اإل 1ة اإلطار أنشطة أولوي مسح 3الجدول 

 هلا
اخلسائر النامجة  ومشاركةتعزيز تطوير ونشر املنهجيات واألدوات القائمة على العلم لتسجيل  )أ(: 25اإلطار 

 ها،كوارث، وتقييمخماطر ال ذجةمن دعيمعن الكوارث والبيانات املفصلة ذات الصلة، واإلحصاءات، وكذلك لت
 .األخطار املتعدد اإلنذار املبكرنظم و  ،الرصدو  ،ورسم اخلرائط

 ال توجد أنشطة متوافقة لالستراتيجية

وتطوير  ،املتعددة خطارتشجيع إجراء دراسات استقصائية شاملة عن خماطر الكوارث باأل)ب(:  25اإلطار 
 يف ذلك سيناريوهات تغري املناخ. عمليات التقييم وخرائط خماطر الكوارث اإلقليمية، مبا

إدماج التخفيف من آثار تغري املناخ والتكيف معه يف اسرتاتيجيات التنمية مع )ب(:  3/3/1االسرتاتيجية 
 والتوعية العامة يف هذا الصدد. ،ضمان القدرات العلمية واملوارد ومشاركة أصحاب املصلحة

لقطاعات املعرضة قييم اآلثار احملتملة لتغري املناخ يف اجملاالت وا)د(: تكثيف اجلهود لفهم وت 3/3/2االسرتاتيجية 
 املناخية. ارللخطر من األخط

البيانات واملعلومات  نقل التكنولوجيا، والوصول إىل تشجيع وتعزيز، من خالل التعاون الدوي)ج(:  25اإلطار 
اجلغرافية املكانية والفضائية نيات التق، حسب االقتضاء، واالتصاالت و هاواستخدام اوتبادهل غري احلساسة

؛ وتعزيز االستفادة من املناخورصد  عن بعد وباالستشعار يف املوقع الرتبة صون وتعزيزو واخلدمات ذات الصلة؛ 
البيانات الكبرية  شبكات، ووسائل اإلعالم التقليدية، و االجتماعي التواصلوسائل اإلعالم، مبا يف ذلك وسائل 

للقوانني  ، حسب االقتضاء وفقاً خاطر الكوارثمن أجل تواصل ناجح ملم التدابري الوطنية واهلاتف احملمول، لدع
 الوطنية.

 ال توجد أنشطة متوافقة لالستراتيجية

تعزيز اجلهود املشرتكة يف الشراكة مع اجملتمع العلمي والتكنولوجي، واألوساط األكادميية والقطاع )د(:  25اإلطار 
 دل املمارسات اجليدة على الصعيد الدوي.اخلاص إلنشاء ونشر وتبا

لرصد وأرشفة ونشر البيانات عن املخاطر الرئيسية  القدرات واألنظمة وجودضمان )ب(:  3/3/2االسرتاتيجية 
 ونقاط الضعف على املستوى اإلقليمي والوطين واحمللي.

االستعمال لتبادل  ةسهلالوالعاملية دعم تطوير النظم واخلدمات احمللية والوطنية واإلقليمية )ه(:  25اإلطار 
من حيث والفعالة  سهلة االستخدامالاملعلومات عن املمارسات اجليدة وتكنولوجيات احلد من خماطر الكوارث 
 .الكوارث التكلفة والدرو، املستفادة من السياسات واخلطط والتدابري للحد من خماطر
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لرصد وأرشفة ونشر البيانات عن املخاطر الرئيسية  ألنظمةالقدرات وا جاهزيةضمان )ب(:  3/3/2االسرتاتيجية 
 ونقاط الضعف على املستوى اإلقليمي والوطين واحمللي.

لتبادل املعلومات احلامسة  جاهزةإجراءات التنسيق الوطنية الفرعية واحمللية أن ضمان )ه(:  3/3/5االسرتاتيجية 
 ما بعد احلدث. مراجعاتإجراء ب التفكرييف الوقت املناسب خالل أحداث األخطار والكوارث، مع 

 ما هو موجودبناء على ال، و همحالت عاملية وإقليمية فعالة كأدوات لتوعية اجلمهور وتعليم إعداد)و(:  25اإلطار 
: )قادرة على التكيف( ة "جعل املدن مرنةمحل"، و نيآمن ىمستشفو  رسةمد"مليون مبادرة )على سبيل املثال، 

للحد ملتحدة ألمم ال السنوي الدوييوم الو  ،ألمم املتحدة للحد من الكوارثلساساكاوا  ةجائز ، و "!مدينيت تستعد
ولة، وتوليد فهم خماطر الكوارث، ودعم ئواملواطنة املس ،واملرونة ،تعزيز ثقافة الوقاية من الكوارثل من الكوارث(،

يف مثل هذه  فاعليةاصة للمشاركة بالتعلم املتبادل وتبادل اخلربات؛ وتشجيع أصحاب املصلحة العامة واخل
 وتطوير مشروعات جديدة على املستويات احمللية والوطنية واإلقليمية والعاملية. ،املبادرات

/ األنشطة للتأكيد على تدابري احلد من خماطر تعبئةمحالت الو تعزيز الوعي العام،  :(ج) 3/3/3االستراتيجية 
جملتمعات املعرضة للخطر )أي من خالل األلعاب عرب اإلنرتنت، وممارسات إدارة الكوارث بني ا ،الكوارث

لنشرات حول كيفية تقييم وتعزيز لنشر العام ال؛ و وجتارب استعداد املستشفيات ،واملؤسسات التعليمية ،املدرسةو 
 .(.لمباين الرئيسية، اخللسالمة اهليكلية ال

من خالل التنسيق بني  تهاطر الكوارث وتعبئاحلد من خم يفتعزيز العمل العلمي والتقين )ز(:  25اإلطار 
الشبكات القائمة ومؤسسات البحث العلمي على مجيع املستويات ويف مجيع املناطق، بدعم من الفريق 

  ،)مكتب األمم املتحدة( UNISDR يف مكتب األمم املتحدة للحد من الكوارث التقينو  العلمي االستشاري
خماطر  تشجيع البحث العلمي يف أمناطو  دعم تنفيذ هذا اإلطار؛ األدلة يفقاعدة وذلك من أجل: تعزيز 

نشر املعلومات عن املخاطر مع االستخدام األمثل لتكنولوجيا املعلومات و الكوارث، األسباب واآلثار؛ 
خماطر الكوارث واستخدام البيانات؛  منذجةتقييم املخاطر، و  التوجيه بشأن منهجيات ومعايري توفريو  ؛اجليومكانية

ووضع توصيات للمجاالت ذات األولوية البحثية يف جمال احلد من خماطر  ةنالبحثية والتكنولوجي حتديد الفجواتو 
 2009" املطبوعةتعزيز ودعم توافر وتطبيق العلم والتكنولوجيا لصنع القرار؛ املسامهة يف حتديث و الكوارث؛ 

 ةما بعد الكوارث باعتبارها فرص مراجعةخدام استو  ؛"ملكتب األمم املتحدة حلد من خماطر الكوارثا مصطلحات
 لتعزيز التعلم والسياسة العامة؛ ونشر الدراسات.

تنباط احللول الس وجهاملالتدفق اآلمن للموارد لدعم البحث العلمي املستمر )ه(: ضمان  3/3/3االسرتاتيجية 
 املتوسط. -اليت ميكن تنفيذها خاصة على املدى القصري

عن  تنازلالوبراءات االخرتاع، مبا يف ذلك من خالل  ذات احلماية الفكريةواد املجيع توافر تشح(: ) 25اإلطار 
 طريق التفاوض، حسب االقتضاء.
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 ال توجد أنشطة متوافقة لالستراتيجية

كذلك البحوث اليت تركز على احللول ، و هماودعم االبتكار والتكنولوجيا تعزيز الوصول إىل)ط(:  25اإلطار 
 املدى الطويل يف جمال إدارة خماطر الكوارث. يف موضوع األخطار املتعددة علىوالتطوير 

 ال توجد أنشطة متوافقة لالستراتيجية

 
 تعزيز حوكمة مخاطر الكوارث إلدارة مخاطر الكوارث 2أولوية اإلطار  -1/3

 اتيجية املقابلة هلاعلى املستويني الوطين واحمللي مع أنشطة االسرت  2أنشطة أولوية اإلطار  مسح 4الجدول 
حسب االقتضاء، مراجعة ، و مجيع القطاعات تعميم وإدماج احلد من خماطر الكوارث داخل وعرب)أ(:  27اإلطار 
وجه القطاعني  تلقوانني واللوائح والسياسات العامة، واليتيف جمال ااألطر الوطنية واحمللية  تطويرو  انسجتوتعزيز 

 والبىن التحتية اخلدمات( معاجلة خماطر الكوارث يف 1: )يفدوار واملسؤوليات، حتديد األ، من خالل العام واخلاص
( تشجيع وتوفري احلوافز، حسب االقتضاء، الختاذ 2) اململوكة أو املدارة أو املنظمة من قبل القطاع العام؛

لتحقيق الصلة ذات ( تعزيز اآلليات واملبادرات 3) ؛إجراءات من قبل األشخاص واألسر واجملتمعات والشركات
ومتطلبات  ،ومبادرات التدريب ،، واليت قد تشمل احلوافز املالية، وزيادة الوعي العامخماطر الكوارث يفالشفافية 

 التنسيق واهلياكل التنظيمية. حتقيق( 4) والتدابري القانونية واإلدارية؛ ،إعداد التقارير
جلميع  الوطنية طر يف السياسات واخلطط واألطر القانونيةإدراج اعتبارات احلد من املخا)أ(:  3/3/1االسرتاتيجية 

تحقيق األهداف اإلمنائية لأللفية: احلد من الفقر، وتعزيز تنويع سبل العيش يف بذات الصلة القطاعات احليوية 
ضعف النساء واألطفال مراكز املناطق شبه احلضرية والريفية، وتوفري التعليم االبتدائي للجميع، والتصدي ل

وغريهم من الفئات الضعيفة، ومكافحة األمراض وحتديات الصحة العامة، وتعزيز  داخلياً  نازحنيشخاص الواأل
 االستدامة البيئية، وضمان الشراكات من أجل التنمية.

لحد من خماطر الكوارث، عرب فرتات زمنية لتنفيذ اسرتاتيجيات وخطط وطنية وحملية اعتماد و )ب(:  27اإلطار 
 ،طر، واحلد من املخاطر القائمةخلق اخلواألطر الزمنية، اليت هتدف إىل منع  ،واملؤشرات ،هدافخمتلفة، مع األ

 البيئية .ية واالجتماعية والصحية و االقتصاد املرونة وتعزيز
إدراج اعتبارات احلد من املخاطر يف السياسات واخلطط واألطر القانونية الوطنية جلميع )أ(:  3/3/1االسرتاتيجية 

تحقيق األهداف اإلمنائية لأللفية: احلد من الفقر، وتعزيز تنويع سبل العيش يف باعات احليوية ذات الصلة القط
مراكز املناطق شبه احلضرية والريفية، وتوفري التعليم االبتدائي للجميع، والتصدي لضعف النساء واألطفال 

األمراض وحتديات الصحة العامة، وتعزيز وغريهم من الفئات الضعيفة، ومكافحة  داخلياً  نازحنيواألشخاص ال
 االستدامة البيئية، وضمان الشراكات من أجل التنمية.

إدارة خماطر الكوارث للتعامل مع املخاطر اليت يف إجراء تقييم للقدرات الفنية واملالية واإلدارية )ج(:  27اإلطار 
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 مت حتديدها على املستويات احمللية والوطنية.
 وافقة لالستراتيجيةال توجد أنشطة مت

تعزيز  ليات واحلوافز الالزمة لضمان مستويات عالية من االمتثال ألحكاماآلتشجيع إنشاء )د(:  27اإلطار 
السالمة الواردة يف القوانني واألنظمة القطاعية، مبا يف ذلك تلك اليت تتناول استخدام األراضي والتخطيط 

لضمان الرتكيز  حيثما يلزم ثهاومعايري الصحة والسالمة، و حتدي ،واملواردوإدارة البيئة  ،وقوانني البناء ،العمراين
 الكايف على إدارة خماطر الكوارث.

 ال توجد أنشطة متوافقة لالستراتيجية

 حول حسب االقتضاء، وإعالنه بشكل عام، دوريوالتقييم اللمتابعة لآليات  تطوير وتعزيز)ه(:  27اإلطار 
الوطنية واحمللية. تعزيز التدقيق العام وتشجيع املناقشات املؤسسية، مبا يف ذلك الربملانيني التقدم احملرز يف اخلطط 

 قارير سري اخلطط احمللية والوطنية للحد من خماطر الكوارث.لتواملسؤولني املعنيني اآلخرين، 
تقدم احملرز يف احلد من لتتبع ال تطوير األدوات املوحدة واملؤشرات املقبولة عموماً  )و(: 3/3/3االسرتاتيجية 

 نسبة التكلفة والعائد من االستثمار يف هذا اجملال. بياناملخاطر و 
ا وعملياهت إدارة خماطر الكوارث واضحة ملمثلي اجملتمع ضمن مؤسساتواملهام الاألدوار  تعيني)و(:  27اإلطار 

املشاورات العامة واجملتمعية الشاملة يام بالقو  ،من خالل األطر القانونية ذات الصلةواختاذ قراراهتا حسب االقتضاء 
 خالل تطوير تلك القوانني واللوائح لدعم تنفيذها.

 ال توجد أنشطة متوافقة لالستراتيجية

ؤلفة من اجلهات املعنية على املستويني الوطين املة يالتنسيق احلكوممنتديات إنشاء وتعزيز )ز(:  27اإلطار 
 حمللية للحد من خماطر الكوارث، ونقطة االتصال الوطنية املخصصة لتنفيذ إطارواحمللي، مثل الربامج الوطنية وا

من الضروري هلذه اآلليات أن يكون هلا أسا، قوي يف األطر املؤسسية سينداي للحد من خماطر الكوارث. 
ي القطاع على املستوى حتديد خماطر الكوارث من ضمنها، هلامسندة واضحة  وسلطات الوطنية مع مسؤوليات

خماطر معلومات وبيانات خاطر الكوارث من خالل تبادل ونشر مبومتعدد القطاعات، وبناء الوعي واملعرفة 
وتنسيق محالت التوعية العامة  ،تقارير عن خماطر الكوارث احمللية والوطنيةال ، واملسامهة يفساسةاحلالكوارث غري 

 ،)على سبيل املثال بني احلكومات احمللية(القطاعات التعاون احمللي املتعدد وتيسري ودعم  ،حول خماطر الكوارث
مجيع السياسات  ها، باإلضافة إىلعن كتابة التقاريرو لكوارث الوطنية واحمللية اخطط إدارة خماطر  واملسامهة يف حتديد

 راءات.ينبغي وضع هذه املسؤوليات من خالل القوانني واللوائح واملعايري واإلجات الصلة إلدارة خماطر الكوارث. ذ
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ضمان أن الربامج املتعددة القطاعات الوطنية تأخذ بعني االعتبار عوامل اخلطر )د(:  3/3/1االسرتاتيجية 
اخلفية، وحتديد املناطق عالية اخلطر ذات األولوية واجملموعات السكانية األكثر ضعفًا )وال سيما يف مناطق النزاع 

 والتجمعات السكانية احلضرية(.
وسائل التنظيمية واملالية للعمل والتنسيق المتكني السلطات احمللية، حسب االقتضاء، من خالل  )ح(: 27اإلطار 

 مع اجملتمع املدين واجملتمعات احمللية والسكان األصليني واملهاجرين يف إدارة خماطر الكوارث على املستوى احمللي.
والتعاون مع  ،واملشاركة اجملتمعية ،كافيةالخصصة و املضمان الالمركزية للموارد )ج(:  3/3/1االسرتاتيجية 

 منظمات اجملتمع املدين والقطاع اخلاص يف مجيع جهود التخطيط والتنفيذ إلدارة الكوارث واحلد من املخاطر.
تشجيع الربملانيني لدعم تنفيذ احلد من خماطر الكوارث من خالل تطوير تشريعات جديدة أو )ط(:  27اإلطار 
 امليزانية. يف خمصصات حلظالصلة و  ذات التشريعات تعديل

 ال توجد أنشطة متوافقة لالستراتيجية

تشجيع تطوير معايري اجلودة، مثل شهادات وجوائز إلدارة خماطر الكوارث، مع مشاركة القطاع )ي(:  27اإلطار 
 واألمم املتحدة. ،واجملتمع املدين، واجلمعيات املهنية، واملنظمات العلمية ،اخلاص

 أنشطة متوافقة لالستراتيجيةال توجد 

، هتدف إىل معاجلة قضايا منع أو إعادة توطني االقتضاءصياغة السياسات العامة، حسب )ك(:  27اإلطار 
 للقانون الوطين والنظم القانونية. واخلاضعةالبشرية يف مناطق الكوارث املعرضة للخطر حيثما أمكن،  اجملموعات

 جيةال توجد أنشطة متوافقة لالستراتي

 
مع أنشطة االسرتاتيجية املقابلة  قليمي والدويعلى املستويني اإل 2أنشطة أولوية اإلطار  مسح 5الجدول 

 هلا
توجيه العمل على الصعيد اإلقليمي من خالل االسرتاتيجيات واآلليات اإلقليمية ودون اإلقليمية )أ(:  28اإلطار 

ب االقتضاء، يف ضوء هذا اإلطار، من أجل تعزيز ختطيط للتعاون للحد من خماطر الكوارث، حساملتفق عليها 
ربامج لتطوير التعاون وبناء القدرات، الوتبادل املمارسات اجليدة و  ،، وخلق أنظمة املعلومات املشرتكةفاعليةأكثر 

 املشرتكة والعابرة للحدود. وارثالك خاطروال سيما للتصدي مل
 ال توجد أنشطة متوافقة لالستراتيجية

األجهزة واألدوات ذات الصلة  عرب اآلليات واملؤسسات العاملية واإلقليمية لتنفيذ التعاونتعزيز )ب(:  28ر اإلطا
 ،والقضاء على الفقر ،والتنمية املستدامة ،والتنوع البيولوجي ،للحد من خماطر الكوارث، مثل تغري املناخ رابطهاوت

 ها، حسب االقتضاء.والتغذية وغري  ،والغذاء ،والصحة ،والزراعة ،والبيئة
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)د(: تكثيف اجلهود لفهم وتقييم اآلثار احملتملة للتغريات املناخية يف املناطق والقطاعات  3/3/2االسرتاتيجية 
 املعرضة للخطر من تغري املناخ.

 دونالعمل اإلقليمية و  منصاتيف املنتدى العاملي للحد من خماطر الكوارث، و  فاعليةاملشاركة ب)ج(:  28اإلطار 
لتقدم لبشكل دوري  ، والتقييمنصات املوضوعية من أجل إقامة شراكاتاملو  ،اإلقليمية للحد من خماطر الكوارث

سياسات خماطر الكوارث، مبا يف ذلك قضايا  واستثمارات برامجاحملرز يف التنفيذ وتبادل املمارسات واملعرفة حول 
 إدارة خماطر الكوارث يف القطاعات األخرى ذات تعزيز التكامل بنية واملناخ، حسب االقتضاء، وكذلك التنمي

اإلقليمية للحد من خماطر  احملافليف  هاماً  تلعب دوراً  أن احلكومية اإلقليميةبني الصلة. ينبغي للمنظمات 
 الكوارث.

 ال توجد أنشطة متوافقة لالستراتيجية

يط لتنفيذ النهج القائمة على النظام تعزيز التعاون العابر للحدود لتمكني السياسات والتخط)د(:  28اإلطار 
 اجملاهبة القدرة على البيئي فيما يتعلق باملوارد املشرتكة، مثل داخل أحواض األهنار وعلى طول السواحل، لبناء

 التشرد.األوبئة و  خطر واحلد من خماطر الكوارث، مبا يف ذلك
 ال توجد أنشطة متوافقة لالستراتيجية

 املراجعة  ر منهاأمو  بضعةعلم املتبادل وتبادل املمارسات اجليدة واملعلومات من خالل تشجيع الت)ه(:  28اإلطار 
 الطوعية مببادرة ذاتية بني الدول املعنية.
 ال توجد أنشطة متوافقة لالستراتيجية

، قتضاءحسب اال الرتويج لتعزيز اآلليات الطوعية الدولية املناسبة لرصد وتقييم خماطر الكوارث،)و(:  28اإلطار 
ذه ميكن هلمبا يف ذلك البيانات واملعلومات ذات الصلة، واالستفادة من جتربة إطار عمل هيوغو ملراقبة العمل. 

كومية الوطنية املعنية اهليئات احل معخماطر الكوارث  حولتبادل املعلومات غري احلساسة  أن تشجعاآلليات 
 دية املستدامة.يف مصلحة التنمية االجتماعية واالقتصا شأنوأصحاب ال

القدرات والنظم لرصد وأرشفة ونشر البيانات حول األخطار الرئيسية  وجود)ب(: ضمان  3/3/2االسرتاتيجية 
 ونقاط الضعف على املستويات اإلقليمية والوطنية واحمللية.

 

 مجابهتهااالستثمار في الحد من مخاطر الكوارث من أجل  3أولوية اإلطار  -1/4
 على املستويني الوطين واحمللي مع أنشطة االسرتاتيجية املقابلة هلا 3شطة أولوية اإلطار أن مسح 6الجدول 

ختصيص املوارد الالزمة، مبا يف ذلك التمويل واخلدمات اللوجستية، حسب االقتضاء، على مجيع )أ(:  30اإلطار 
احلد من خماطر الكوارث  ائحاسرتاتيجيات وسياسات وخطط وقوانني ولو  مستويات اإلدارة من أجل تطوير وتنفيذ

 يف مجيع القطاعات ذات الصلة.
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ضمان أن تتضمن االسرتاتيجيات دون الوطنية واحمللية للحد من املخاطر خطة تطوير )أ(:  3/3/4االسرتاتيجية 
 طويلة األمد للقدرات يقابلها ختصيص ميزانيات مناسبة هلا.

وتقاسم املخاطر وتوثيقها واحلماية  ،عليها تأمنيالكوارث و خماطر ال وتأمني نقل)ب(: تعزيز آليات  30اإلطار 
على كل من االستثمار العام واخلاص من أجل احلد من األثر املاي للكوارث على  حسب االقتضاء،املالية، 

 احلكومات واجملتمعات، يف املناطق احلضرية و املناطق الريفية.
 وتطوير األدوات، وحتديد الناشئة للحد من الكوارثو احلالية  حتليل اآلليات املالية)ه(:  3/3/4االسرتاتيجية 

 املخاطر ومتويلها. نقلل كثر مالئمةاأل
، ال سيما من حسب االقتضاء، يف املرونة وقت الكوارث العامة واخلاصة ستثماراتاال تعزيز)ج(:  30اإلطار 

 املرافق احليوية، يفخماطر الكوارث من  احلدالوقاية و أجل  خالل: التدابري اهليكلية وغري اهليكلية والوظيفية من
تحمل املخاطر من خالل لأفضل منذ البداية  بشكل بناءال؛ املادية تحتيةالبنية اليف املدار، واملستشفيات و  خاصة

التعديل التحديثي  ؛، مبا يف ذلك استخدام مبادئ التصميم الشامل وتوحيد مواد البناءيناجليد نشاءواإل التصميم
 والبنيويتقييم األثر االقتصادي واالجتماعي  األخذ بعني االعتبارتعزيز ثقافة الصيانة؛ و  ؛البناءوإعادة 

 والتكنولوجي والبيئي.
 ال توجد أنشطة متوافقة لالستراتيجية

 .والديينالتارخيي و محاية أو دعم محاية املؤسسات الثقافية وغريها من مواقع الرتاث الثقايف )د(:  30اإلطار 
 توجد أنشطة متوافقة لالستراتيجيةال 

 خماطر الكوارث من خالل التدابري اهليكلية وغري اهليكلية. يف جمال أماكن العمل تعزيز مرونة)ه(:  30اإلطار 
 ال توجد أنشطة متوافقة لالستراتيجية

ا، مبا يف سياسات استخدام األراضي وتنفيذهخماطر الكوارث يف وضع  تقييمتشجيع تعميم )و(:  30اإلطار 
، واستخدام املبادئ التوجيهية والسكن غري الرمسي وغري الدائم ذلك التخطيط احلضري، وتقييم تدهور األراضي

 التغريات الدميوغرافية والبيئية املتوقعة. املستندة علىوأدوات 
 ال توجد أنشطة متوافقة لالستراتيجية

، هتارسم اخلرائط وإدارهتا يف ختطيط التنمية الريفية وإدار تشجيع تعميم تقييم خماطر الكوارث، و )ز(:  30اإلطار 
ومجيع املناطق  ،الساحلية واألراضي اجلافة، واألراضي الرطبة يةاجلبال واألهنار واملناطق السهلية الفيض ومن ضمنها

احلفاظ البشرية، و  للتجمعاتمنة غري اآلذلك من خالل حتديد اجملاالت و األخرى املعرضة للجفاف والفيضانات، 
 يف الوقت نفسه على وظائف النظم اإليكولوجية اليت تساعد على احلد من املخاطر.

 ال توجد أنشطة متوافقة لالستراتيجية
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أو وضع قواعد ومعايري بناء جديدة وممارسات إعادة التأهيل  أنظمة البناء احلاليةتشجيع تنقيح )ح(:  30اإلطار 
سياق احمللي، الي، حسب االقتضاء، هبدف جعلها أكثر قابلية للتطبيق يف واإلعمار على الصعيدين الوطين واحملل

وإنفاذ هذه القوانني من البشرية غري النظامية واملهمشة، وتعزيز القدرة على تنفيذ ومسح  التجمعاتال سيما يف 
 هنج مالئم، بغية تعزيز البىن املقاومة للكوارث.خالل 

عناصر احلد من خماطر الكوارث، مبا يف  البشرية التجمعاتوإدارة  ختطيطيتضمن )د(:  3/4/4االسرتاتيجية 
 ذلك تطبيق معايري البناء.

لمشاريع التنموية ل خماطر الكوارث وإجراءات التقييم لتقييم آثار ؤسسيالتشريع امل)ج(:  3/3/4االسرتاتيجية 
 الكربى، وخاصة مشاريع البنية التحتية الكبرية.

ذلك من خالل دمج إدارة خماطر الكوارث يف الرعاية و ونة النظم الصحية الوطنية، تعزيز مر )ط(:  30اإلطار 
الصحية األولية والثانوية والثالثية، وخاصة على املستوى احمللي؛ تطوير قدرات العاملني يف جمال الصحة يف فهم 

زيز القدرات تعتشجيع و  ؛احلد من خماطر الكوارث يف العمل الصحيمنهج خماطر الكوارث وتطبيق وتنفيذ 
يف جمال احلد من خماطر الكوارث يف  يةاجملموعات الصحية اجملتمعدعم وتدريب طب الكوارث؛ التدريبية يف جمال 

( التابعة 2005الربامج الصحية، بالتعاون مع القطاعات األخرى، وكذلك يف تنفيذ اللوائح الصحية الدولية )
 ملنظمة الصحة العاملية.

اليت تقدم الرعاية الصحية اجملانية للضحايا  الطوارئ )ج(: تأسيس منظومات دعم صحة 3/3/5االسرتاتيجية 
 .الصحية )وغريها من املدى الطويل( النامجة عن الكوارث ةالنفسي يف التأثريات ساعدوت

تعزيز تصميم وتنفيذ سياسات شاملة وآليات شبكات األمان االجتماعية، مبا يف ذلك من )ي(:  30اإلطار 
متكاملة مع برامج حتسني سبل العيش، واحلصول على خدمات الرعاية تكون مشاركة اجملتمع احمللي، خالل 

 ،الصحة اجلنسية واإلجنابية، واألمن الغذائي والتغذيةو الصحية األساسية، مبا يف ذلك األم والوليد وصحة الطفل، 
مرحلة ما بعد الكوارث، ومتكني ومساعدة والسكن والتعليم، من أجل القضاء على الفقر، إلجياد حلول دائمة يف 

 من الكوارث. بشكل كبرياملتضررين 
)ب(: تنفيذ سياسات وخطط قطاعية اقتصادية وإنتاجية للحد من ضعف األنشطة  3/3/4االسرتاتيجية 

لتأمني  االقتصادية واخلدمات األسا، )السياحة، والشحن واملوانئ، والزراعة، والصناعة، والبنية التحتية، وال سيما
 الصحة العامة من ضمن أمور أخرى(.

يف  ،الحتياجاهتم اخلاصة ، نظراً ةاملزمنو  األمراض املهددة للحياةينبغي إدراج األشخاص ذوي )ك(:  30اإلطار 
، مبا يف ذلك إمكانية هاوبعد هاأثناءو  الكوارث تصميم السياسات واخلطط إلدارة املخاطر اليت يتعرضون هلا قبل

 خلدمات املنقذة للحياة.الوصول إىل ا
 ال توجد أنشطة متوافقة لالستراتيجية
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 مرونةتشجيع اعتماد السياسات والربامج اليت تعاجل التنقل البشري الناجم عن الكوارث لتعزيز )ل(:  30اإلطار 
 اجملتمعات املضيفة، وفقا للقوانني والظروف الوطنية. النا، يفالنا، املتضررين و 

 افقة لالستراتيجيةال توجد أنشطة متو 

 )م(: تعزيز إدماج اعتبارات احلد من خماطر الكوارث ومعايريها يف الصكوك املالية والضريبية. 30اإلطار 
 ال توجد أنشطة متوافقة لالستراتيجية

لبيئية تعزيز االستخدام املستدام وإدارة النظم اإليكولوجية وتنفيذ هنج اإلدارة املتكاملة للموارد ا)ن(:  30اإلطار 
 والطبيعية اليت تتضمن احلد من خماطر الكوارث.

 ال توجد أنشطة متوافقة لالستراتيجية

زيادة مرونة األعمال ومحاية سبل العيش واألصول اإلنتاجية يف مجيع أحناء سالسل التوريد، : )،( 30اإلطار 
 .شركاتوضمان استمرارية اخلدمات ودمج إدارة خماطر الكوارث يف مناذج وممارسات ال

 ال توجد أنشطة متوافقة لالستراتيجية

تعزيز محاية سبل العيش واألصول اإلنتاجية، مبا يف ذلك املواشي واحليوانات العاملة واألدوات  :)ع( 30اإلطار 
 والبذور.

 ال توجد أنشطة متوافقة لالستراتيجية

 الكبريالعتماد ل نظراً ة، يالسياحالصناعة  الكوارث يف مجيع أحناء تعزيز ودمج هنج إدارة خماطر)ف(:  30اإلطار 
 على السياحة كمحرك اقتصادي رئيسي. عادة

 ال توجد أنشطة متوافقة لالستراتيجية

 
مع أنشطة االسرتاتيجية املقابلة  قليمي والدويعلى املستويني اإل 3أنشطة أولوية اإلطار  مسح 7الجدول 

 هلا
مة والقطاعات واملنظمات ذات الصلة بالتنمية املستدامة واحلد من نظاألعرب  جانستعزيز الت)أ(:  31اإلطار 

 .اخماطر الكوارث يف سياساهتا وخططها وبراجمها وعملياهت
 ال توجد أنشطة متوافقة لالستراتيجية

وثيق مع التعاون بالتشجيع تطوير وتعزيز نقل خماطر الكوارث وتبادل اآلليات واألدوات )ب(:  31اإلطار 
 ، واألعمال التجارية، واملؤسسات املالية الدولية واجلهات املعنية األخرى.الدوي اجملتمع الشركاء يف

األدوات ، وحتديد وتطوير للحد من الكوارثاحلالية والناشئة  املالية اآلليات حتليل)ه(:  3/3/4االسرتاتيجية 
 ومتويلها.نقل املخاطر ل مالءمةكثر األ
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العلمية والبحثية والقطاع اخلاص لتطوير و بني الكيانات والشبكات األكادميية تعزيز التعاون )ج(:  31اإلطار 
منتجات وخدمات جديدة للمساعدة يف احلد من خماطر الكوارث، وخباصة تلك اليت من شأهنا أن تساعد 

 البلدان النامية والتحديات اخلاصة.
 ال توجد أنشطة متوافقة لالستراتيجية

نسيق بني املؤسسات املالية العاملية واإلقليمية هبدف تقييم وتوقع اآلثار االقتصادية تشجيع الت)د(:  31اإلطار 
 واالجتماعية احملتملة للكوارث.

 ال توجد أنشطة متوافقة لالستراتيجية

ة إلدارة خماطر دو قدرات الواجلهات املعنية األخرى لتعزيز تعزيز التعاون بني السلطات الصحية )ه(:  31اإلطار 
 (، وبناء أنظمة صحية مرنة.2005رث على الصحة، وتنفيذ اللوائح الصحية الدولية )الكوا

 ال توجد أنشطة متوافقة لالستراتيجية

تعزيز وتشجيع التعاون وبناء القدرات حلماية األصول اإلنتاجية، مبا يف ذلك املواشي واحليوانات  )و(: 31اإلطار 
 العاملة واألدوات والبذور.

 ة متوافقة لالستراتيجيةال توجد أنشط

تكون لحد من خماطر الكوارث لتدابري كتشجيع ودعم تطوير شبكات األمان االجتماعي  )ز(:  31اإلطار 
مرتبطة ومتكاملة مع برامج حتسني سبل العيش من أجل ضمان القدرة على مقاومة الصدمات على مستوى 

 األسرة واجملتمع.
 ال توجد أنشطة متوافقة لالستراتيجية

تعزيز وتوسيع نطاق اجلهود الدولية الرامية إىل القضاء على اجلوع والفقر من خالل احلد من )ح(:  31اإلطار 
 خماطر الكوارث.

 ال توجد أنشطة متوافقة لالستراتيجية

الصلة لتعزيز مرونة األعمال  ويتعزيز ودعم التعاون بني أصحاب املصلحة العامة واخلاصة ذ)ط(:  31اإلطار 
 رث.للكوا

 ال توجد أنشطة متوافقة لالستراتيجية
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لالستجابة الفعالة و"إعادة البناء بشكل  تعزيز التأهب للكوارث تحقيقا   4أولوية اإلطار  -1/5
 وإعادة التأهيل واإلعمار تعافيأفضل" في ال

 املقابلة هلا على املستويني الوطين واحمللي مع أنشطة االسرتاتيجية 4أنشطة أولوية اإلطار  مسح 8الجدول 
بشكل دوري  هاوحتديث تهاإعداد سياسات وخطط وبرامج التأهب للكوارث والطوارئ أو مراجع)أ(:  33اإلطار 

سيناريوهات تغري املناخ وأثرها على خماطر الكوارث،  مع األخذ بعني االعتبارمبشاركة من املؤسسات ذات الصلة، 
 ذات الصلة حسب االقتضاء.وتيسري مشاركة مجيع القطاعات واجلهات املعنية 

قدرات التقنية واملؤسسية وآليات إدارة الكوارث واليت تشمل بناء الوضع سياسة قوية و )أ(:  3/3/5االسرتاتيجية 
 احلد من املخاطر. منظور

وخطط اإلنعاش وإعادة  ،وخطط الطوارئ ،وضع خطط التأهب ملواجهة الكوارث)ب(:  3/3/5االسرتاتيجية 
 املستويات اإلدارية مبشاركة النساء واملسنني واألطفال والنازحني وذوي االحتياجات اخلاصة. اإلعمار يف مجيع

، واملتعدد املخاطر واملتمحور حول تعدد القطاعاتنظم اإلنذار املبكر والتنبؤ امل االستثمار يف)ب(:  33اإلطار 
حاالت الطوارئ، و الكوارث  خماطر يف جمالوآليات االتصاالت ، هاوتعزيز  تهاوصيان هاوتطوير  النا،

هذه النظم من خالل عملية  وتطوير املتعددة، رصد املخاطرلوالتكنولوجيات االجتماعية ونظم االتصاالت 
تكييفها مع احتياجات املستخدمني، مبا يف ذلك املتطلبات االجتماعية والثقافية، وال سيما بني ، و تشاركية

عن  اإلعالممنخفضة التكلفة وتوسيع قنوات و بسيطة ال نذار املبكراإل مرافقمعدات و  استخداماجلنسني. تعزيز 
 لكوارث الطبيعية.لمعلومات اإلنذار املبكر 

 ال توجد أنشطة متوافقة لالستراتيجية

، مبا يف ذلك املياه والنقل والبنية التحتية احلاليةاجلديدة و  البنية التحتية احليوية مرونةتعزيز )ج(:  33اإلطار 
أثناء  ةلاواملرافق التعليمية واملستشفيات واملرافق الصحية األخرى، لضمان أن تظل آمنة وفعالة وشغ لالتصاالت

 .احليوية الالزمة إلنقاذ احلياة اخلدمات وبعد الكوارث من أجل توفري
 ال توجد أنشطة متوافقة لالستراتيجية

 املواد الالزمة لتنفيذ أنشطة اإلنقاذ واإلغاثة. إنشاء مراكز جمتمعية لتعزيز الوعي العام وختزين)د(:  33اإلطار 
/ األنشطة للتأكيد على تدابري احلد من خماطر تعبئةمحالت الو تعزيز الوعي العام، )ج(:  3/3/3االسرتاتيجية 

وممارسات إدارة الكوارث بني اجملتمعات املعرضة للخطر )أي من خالل األلعاب عرب اإلنرتنت،  ،الكوارث
لنشرات حول كيفية تقييم لنشر العام ال؛ و استعدادات املستشفياتوتدريبات  ،ؤسسات التعليميةوامل ،املدرسةو 

 .(.لمباين الرئيسية، اخللسالمة اهليكلية الوتعزيز 
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اعتماد سياسات وإجراءات عامة تدعم دور العاملني يف اخلدمة العامة إلنشاء أو تعزيز آليات )ه(:  33اإلطار 
 بعد الكوارث وإعادة اإلعمار. للتعايفعداد اإلتخطيط و المويل ملساعدات اإلغاثة و وإجراءات التنسيق والت

)و(: ضمان أن إجراءات احلد من خماطر الكوارث قد مت دجمها يف عمليات التعايف وإعادة  3/3/4االسرتاتيجية 
 اإلعمار التالية للكارثة.

االستجابة للكوارث وتعزيز القدرات الفنية  علىتدريب القوى العاملة احلالية واملتطوعني )و(:  33اإلطار 
 واللوجستية لضمان استجابة أفضل يف حاالت الطوارئ.

، SPHEREإدماج معايري اجلودة العاملية يف االستجابة للكوارث )املبادئ التوجيهية )و(:  3/3/5االسرتاتيجية 
IASC.) 

 للمسؤولني وصناع القرار ومتطوعي املهارات فرص منتظمة للتدريب وتنمية توفري)د(:  3/3/3االسرتاتيجية 
 اجملتمع احمللي، مع ضمان مشاركة املرأة.

ضمان استمرارية العمليات والتخطيط، مبا يف ذلك التأهيل االجتماعي واالقتصادي، وتوفري )ز(:  33اإلطار 
 اخلدمات األساسية يف مرحلة ما بعد الكوارث.

 ال توجد أنشطة متوافقة لالستراتيجية

خالء، اإلتعزيز متارين االستعداد للكوارث واالستجابة والتعايف العادية، مبا يف ذلك متارين )ح(:  33اإلطار 
، وذلك هبدف ضمان االستجابة السريعة والفعالة للكوارث اطقوالتدريب، وإنشاء نظم الدعم القائمة على املن

، مبا األخرى وإمدادات اإلغاثة ،ذاء األساسيالغو الصلة، مبا يف ذلك احلصول على مالذ آمن،  يوالتهجري ذ
 يتناسب مع االحتياجات احمللية.

ومفهومة  جاهزةوآليات الطوارئ املعمول  املاي الوطين/ احمللي أن االحتياطيضمان )د(:  3/3/5االسرتاتيجية 
 عند االقتضاء. والتعايفمن قبل مجيع اجلهات املعنية لضمان فعالية االستجابة  جيداً 

الصلة  ويتعزيز التعاون بني املؤسسات املختلفة، والسلطات املتعددة وأصحاب املصلحة ذ )ط(: 33طار اإل
لطبيعة املعقدة واملكلفة مع األخذ باالعتبار ا، واألعمال املتضررةعلى مجيع املستويات، مبا يف ذلك اجملتمعات 

 عادة اإلعمار بعد الكوارث، بتنسيق من السلطات الوطنية.إل
 توجد أنشطة متوافقة لالستراتيجيةال 
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وإعادة التأهيل بعد الكوارث، وتسهيل  التعايفإدراج إدارة خماطر الكوارث يف عمليات تعزيز  )ي(: 33اإلطار 
لتطوير قدرات حتد من  التعايفاالستفادة من الفرص خالل مرحلة و الربط بني اإلغاثة وإعادة التأهيل والتنمية، 

ذلك من خالل وضع تدابري مثل ختطيط استخدام و خطر الكوارث على املدى القصري واملتوسط والطويل، 
ودمج  ،ما بعد الكوارث والدرو، املستفادة واملراجعةوتبادل اخلربات واملعرفة،  ،عايري اهليكليةاملاألراضي، وحتسني 

كل االقتصادية واالجتماعية املستدامة للمناطق املتضررة. جيب أن ينطبق  اعادة االعمار بعد الكوارث يف التنمية 
 ؤقتة للنازحني من الكوارث.امل التجمعاتعلى  أيضاً ذلك 

وإعادة التأهيل بعد  التعايفتدابري احلد من خماطر الكوارث يف عمليات  إدماج ضمان)و(:  3/3/4االسرتاتيجية 
 الكوارث.

ختطيط استخدام األراضي  كما يف حالةت للتأهب إلعادة اإلعمار بعد الكوارث،  وضع إرشادا)ك(:  33اإلطار 
منذ  العقد الذي مروإعادة اإلعمار على مدى  التعايفذلك من خالل التعلم من برامج و ، ةعايري اهليكلياملوحتسني 

 اعتماد إطار عمل هيوغو، وتبادل اخلربات واملعارف والدرو، املستفادة.
وخطط اإلنعاش وإعادة  ،وخطط الطوارئ ،وضع خطط التأهب ملواجهة الكوارث)ب(:  3/3/5االسرتاتيجية 

 اإلعمار يف مجيع املستويات اإلدارية مبشاركة النساء واملسنني واألطفال والنازحني وذوي االحتياجات اخلاصة.
، خلطر، كلما كان ذلك ممكناً النظر يف نقل املرافق العامة والبىن التحتية للمناطق خارج نطاق ا )ل(: 33اإلطار 

 يف عملية إعادة البناء بعد الكوارث، بالتشاور مع األشخاص املعنيني، عند االقتضاء.
 ال توجد أنشطة متوافقة لالستراتيجية

 تعزيز قدرة السلطات احمللية على إجالء األشخاص الذين يعيشون يف املناطق املعرضة للكوارث.)م(:  33اإلطار 
 طة متوافقة لالستراتيجيةال توجد أنش

وقاعدة بيانات للوفيات النامجة عن الكوارث من أجل حتسني  احلاالتإنشاء آلية لتسجيل )ن(:  33اإلطار 
 الوقاية من املرض والوفيات.

 ال توجد أنشطة متوافقة لالستراتيجية

 ة جلميع احملتاجني.لتقدمي الدعم النفسي وخدمات الصحة النفسي التعايفتعزيز خطط  )،(: 33اإلطار 
 ال توجد أنشطة متوافقة لالستراتيجية
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 ، حسب االقتضاء، استناداً القوانني واإلجراءات الوطنية بشأن التعاون الدوي، وتعزيز مراجعة)ع(:  33اإلطار 
 .األوي التعايفلتسهيل احمللي وتنظيم اإلغاثة يف حاالت الكوارث الدولية ومساعدة لإىل املبادئ التوجيهية 

االستجابة للكوارث والتأهب والتعايف بني  يفلتعاون العابر للحدود ل وطينالتصدي ال)ح(:  3/3/5االسرتاتيجية 
 الدول العربية.

 
مع أنشطة االسرتاتيجية املقابلة  قليمي والدويعلى املستويني اإل 4أنشطة أولوية اإلطار  مسح 9الجدول 

 هلا
الستجابة ل، للتحضري ، حسب االقتضاءواآلليات التنفيذية املنسقة قليميةاإلج نهالتطوير وتعزيز )أ(:  34اإلطار 

 يف احلاالت اليت تفوق قدرات التصدي الوطنية. االسريعة والفعالة للكوارث وضماهن
 ال توجد أنشطة متوافقة لالستراتيجية

 ،واألدلة التشغيلية ،نظمةواأل ،تشجيع االستمرار يف تطوير ونشر األدوات، مثل املعايري)ب(:  34اإلطار 
وتسهيل تبادل املعلومات بشأن  ،للكوارث واالستجابة نسق يف التأهباملعمل الخرى، لدعم األوأدوات التوجيه 

 وبرامج إعادة البناء بعد الكوارث . لسياسات الدرو، املستفادة وأفضل املمارسات
 ال توجد أنشطة متوافقة لالستراتيجية

إلنذار املبكر ل وطنياً  ملتوافقةفعالة اال اإلقليمية ياتاآللز املزيد من التنمية واالستثمار يف تعزي)ج(:  34اإلطار 
مع اإلطار العاملي للخدمات املناخية، وتسهيل تقاسم  ، وذلك متشياً ، حيثما كان ذلك مناسباً املتعددة باملخاطر

 مجيع البلدان. بنيوتبادل املعلومات 
 املتعددة اليت تؤثر يف املنطقة. إلنذار املبكر باملخاطرأسيس نظم وشبكات إقليمية ل)ه(: ت 3/3/2االسرتاتيجية 

، لتبادل اخلربات والتعلم بني البلدان ومجيع للتعايفتعزيز اآلليات الدولية، مثل الربنامج الدوي )د(:  34اإلطار 
 أصحاب املصلحة ذوي الصلة.

 ال توجد أنشطة متوافقة لالستراتيجية

ضايا األرصاد قدعم جهود هيئات األمم املتحدة ذات الصلة لتعزيز وتنفيذ آليات عاملية بشأن )ه(:  34 اإلطار
اجلوية املائية، حسب االقتضاء، من أجل رفع مستوى الوعي وحتسني فهم خماطر الكوارث املتعلقة باملياه وتأثريها 

 على طلب الدول. اسرتاتيجيات للحد من خماطر الكوارث بناءتقدمي على اجملتمع، و 
 ال توجد أنشطة متوافقة لالستراتيجية

ذلك من خالل التدريبات و دعم التعاون اإلقليمي للتعامل مع االستعداد ملواجهة الكوارث، )و(:  34اإلطار 
 املشرتكة.

 ال توجد أنشطة متوافقة لالستراتيجية
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 رات االستجابة واملوارد أثناء وبعد الكوارث.تعزيز الربوتوكوالت اإلقليمية لتسهيل تبادل قد)ز(:  34اإلطار 
 ال توجد أنشطة متوافقة لالستراتيجية

 )ح(: تدريب القوى العاملة احلالية واملتطوعني يف االستجابة للكوارث. 34اإلطار 
فرص منتظمة للتدريب وتنمية املهارات للمسؤولني وصناع القرار ومتطوعي  توفري)د(:  3/3/3االسرتاتيجية 

 تمع احمللي، مع ضمان مشاركة املرأة.اجمل
 
وأهداف التنمية  المستدامةالعربي حول التنمية تقرير التوصيات حول الربط مع  -1/1

 المستدامة
 القضاء على الفقر جبميع أشكاله يف كل مكان. التنمية املستدامة: العريب حول  لتقريرل 1هدف ال

لتجميع وحتليل بيانات اخلسائر النامجة عن  تكليفاتالمراجعة ( 1 ؛الدخل يف فقرال: 1املوضوع الفرعي 
( 2وتغري املناخ،  ،التنمية املستدامة حلظقد يتم و  ،الكوارث لضمان التفاعل مع الفقر واحلد من الفقر

للشركات يف القطاع غري قتصادية االسائر اخلاخلسائر النامجة عن الكوارث ميتد إىل  مجع وحتليل ضمان أن
ن يف املناطق كالسيف اخلسائر النامجة عن الكوارث ميتد إىل الضرر مجع وحتليل أن  ( ضمان3الرمسي، 

أن حتليل اخلسائر النامجة عن  ضمان( 4الريفية واملناطق العشوائية يف كل من املناطق الريفية واحلضرية، 
صدمات والضغوط ، والفقر، والواسعة النطاقخاطر املالكوارث ميتد إىل التفاعل بني اخلسائر النامجة عن 

( ضمان أن 5، واسعة النطاقبسبب تغري املناخ وما يرتبط هبا من الضعف املتزايد ملخاطر الكوارث 
 .روعاتالتحليل السابق يغذي اسرتاتيجيات احلد من الفقر والسياسات املرتبطة هبا والربامج واملش

 حتسني 1، والزراعة املستدامة؛ ةاحملسن القضاء على اجلوع، وحتقيق األمن الغذائي والتغذية :2هدف ال )
الفقر؛ و اجلوع  احلد من مع جهود اترتيب اخلسائر النامجة عن الكوارث يف القطاع الزراعي وربطهعملية 

جيب أن تفرق بني كما   ،املساواة بني اجلنسني مع األخذ باالعتباروينبغي تصنيف هذه البيانات 
( ربط اخلسائر النامجة عن 2 ،ئية لدراسة تأثري تغري املناخاألخطار املتعلقة بالطقس واألخطار اجليوفيزيا

املدقع الفقر أسعار املواد الغذائية واليت بدورها سوف تؤثر على الفقر و مع الكوارث واجلفاف وندرة املياه 
عتبة الفقر )من حيث الدخل بالدوالر  على زيادة يف أسعار املواد الغذائية سوف تؤثر مباشرةألن ال

نسبة من يعيشون حتت خط  على واليت بدورها سوف تؤثر بشكل مباشر ،احد يف اليوم(للشخص الو 
يف أسعار املواد  مرتبطة هبا ( ربط اخلسائر النامجة عن الكوارث يف قطاع الزراعة )وأي زيادة3 ،الفقر

يف  النزعات( قيا، 4 ،أي زيادة يف حاالت سوء التغذية بني كل من البالغني واألطفال معالغذائية( 
سياسات الزراعة املستدامة احلقيقي ل النجاح اخلسائر النامجة عن الكوارث يف قطاع الزراعة لتقييم مدى

  اخلطة العربية للتكيف مع تغري املناخ والتقرير العريب حول أهداف التنمية املستدامةروج هلا مبادرايتتاليت 
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ASDR وAPACC رث والتخفيف من آثار تغري املناخاحلد من اخلسائر النامجة عن الكوايف  وغريها ،
للقطاع الزراعي ضد خماطر الكوارث وتغري املناخ، مبا يف ذلك  القدرة على اجملاهبة( وضع برنامج لبناء 5

تشجيع االستثمار يف هذا القطاع، وبالتاي و واملياه ألغراض الري،  املتجددة االعتماد على موارد الطاقة
 واليت بدورها ميكن أن تقلل من البطالة والفقر. للفقراء قتصاديةتعزيز النمو الغين بالوظائف اال

  مجع وحتليل اخلسائر 1 ؛للجميع يف مجيع األعمار يةصحية وتعزيز الرفاهالياة احلضمان  :3الهدف )
صنفة يف مرافق القطاع الصحي )املستشفيات، العيادات، اخل( يف كل من املناطق الريفية واحلضرية امل

نقطاع يف اخلدمات اال( مجع وحتليل 2النامجة عن األخطار الطبيعية وتغري املناخ،  بسبب الكوارث
النامجة عن األخطار  تدهور يف نوعية هذه اخلدمات، وذلك بسبب الكوارثالالصحية األساسية، و/ أو 

 ،ري املناخ/ أو نتيجة لتغة يف األمراض يف أعقاب الكوارث وزيادال( رصد 3 ،نتيجة لتغري املناخالطبيعية، و 
طبية اخلطرة، وبالتاي خلق فرص ، مبا يف ذلك النفايات الإدارة النفايات الطبية برنامجوتنفيذ  ( وضع4
( بناء قدرة القطاع الصحي ضد األخطار 5 ،عمل، ومحاية البيئة واحلد من اآلثار الصحية الضارةلل

 الطبيعية وتغري املناخ.
  مراجعة ( 1فرص مدى احلياة للجميع؛ الوتعزيز  ةعادللاو  ةشاملالجودة التعليم ضمان  :4الهدف

قد متت تطوير برنامج السالمة يف املدار، الوطنية  أن عملية داخل وزارات التعليم لضمان التكليفات
( مجع وحتليل اخلسائر النامجة عن الكوارث يف قطاع التعليم بسبب 2ح، يصر اإلشارة إليها بشكل 

حيثما كان  تصنيف ذلك ه قد متأن ضماننتيجة لتغري املناخ؛  لضغوطوااألخطار الطبيعية والصدمات 
، وبني املناطق الريفية واحلضرية، وبني األوالد، ومدار، مدار، البناتو ختلطة، املدار، املبني  ممكناً 

( تقييم وحتليل تأثري الكوارث 3املدار، الدينية وغري الدينية، وبني املدار، احلكومية واخلاصة، 
 ضمنوالضغوط وتغري املناخ على نوعية اخلدمات التعليمية، واالختالف من هذه النوعية  والصدمات

تد إىل  مي( ضمان أن ما ورد أعاله 4االجتماعية االقتصادية، االعتبارات اعتبارات املساواة بني اجلنسني و 
خلاص حيث كل من املدار، واملؤسسات التعليمية املهنية واجلامعات يف كل من القطاعني العام وا

 علىينعكس  ما ورد أعاله ( ضمان أن مجيع5مجيع أشكال املدار، الدينية،  أيضاً  األخري اهذيتضمن 
من املعلومات الالزمة ذه االسرتاتيجيات هل يقدماسرتاتيجيات التعليم الوطنية وأن نتائج التحليالت أعاله 

 .ف البلدان يف املنطقةيف القطاع التعليمي يف خمتل السياسة العلميةأجل حتسني واجهة 
  التأكد من أن مجيع اخلسائر 1حتقيق املساواة بني اجلنسني ومتكني النساء والفتيات؛  :5الهدف )

( ضمان أن 2، سابقاً العتبارات املساواة بني اجلنسني كما ذكر  وفقاً مصنفة النامجة عن الكوارث 
وتقييم التباين  إدارة خماطر الكوارث اتمحالت بناء القدرات تطور القدرات لتوليد اسرتاتيجيات وسياس

( ضمان أن محالت 3، نوع اجلنس العتبارات وفقاً  ،واخلسائر ،الضعف واملخاطرنقاط و  ،يف التعرض
التعرض والضعف واملخاطر  خسائر تفاوت ترفع الوعي حولإدارة خماطر الكوارث التوعية يف جمال 
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إدارة وكاالت  أن( ضمان 4جلة هذا التفاوت، أمهية وفرص معا حولو  ،لجنسنيبالنسبة لوالكوارث 
( ضمان أن 5،  إدارة خماطر الكوارثات لـاإلناث املمارسفيها العدد الكايف من خماطر الكوارث 

الوطنية  إدارة خماطر الكوارث اسرتاتيجيات مجيع توليدتدعو إىل  إدارة خماطر الكوارثاسرتاتيجيات 
 .روعاتج واملشواحمللية والقطاعية والسياسات والربام

  مجع وحتليل اخلسائر 1؛ املستدامة هتماملياه والصرف الصحي للجميع وإدار ا ضمان توافر :6الهدف )
 يفاالختالف  يركز علىتحليل الالتأكد من أن  ؛شبكات املياه والصرف الصحي يفالنامجة عن الكوارث 

( حتليل أثر اخلسائر النامجة 2اجلنسني، قتصادية واملساواة بني االجتماعية و االالعتبارات لاخلسائر وفقا 
عن الكوارث وتغري املناخ والصدمات والضغوط بسبب الصراع على نوعية املياه وخدمات الصرف 

( تطوير برنامج لبناء املرونة لشبكة الصرف 4رونة لشبكة املياه، املبناء لبرامج ( تطوير 3الصحي، 
الوطنية واحمللية  اإلدارة املتكاملةينعكس يف  أعالهذكر ما  للتأكد من أن التكليفات ( مراجعة5الصحي، 

ذه تقدم املعلومات هل وما يرتبط هبا من اسرتاتيجيات الصرف الصحي وأن نتائج التحليالت أعالهللمياه 
 االسرتاتيجيات.

  بأسعار معقولة واليت ميكن االعتماد عليها  ستدامةاملو  احلديثة ضمان احلصول على الطاقة :7الهدف
( حتليل أثر اخلسائر النامجة 2( مجع وحتليل اخلسائر النامجة عن الكوارث يف قطاع الطاقة، 1لجميع؛ لو 

يف احلصول على  تفاوتنوعية والالاملناخ على تغري لصراع و لعن الكوارث والصدمات والضغوط نتيجة 
سرتاتيجيات االأن مجيع  ( التأكد من4لطاقة، اقطاع ل القدرة على اجملاهبة( وضع برنامج لبناء 3الطاقة، 

 التكليفات ( مراجعة5إدارة خماطر الكوارث،  اتاعتبار  تراعيديدة الستخدام وتطوير الطاقة املتجددة اجل
لطاقة وأن نتائج التحليالت لينعكس يف االسرتاتيجيات الوطنية واحمللية  أعالهما ذكر  للتأكد من أن

 .االسرتاتيجيات ذهتقدم املعلومات هلأعاله 
 الكرميشامل والعمالة الكاملة واملنتجة والعمل الاملستدام و و  املدرو، االقتصادي تعزيز النمو :8دف اله 

للفقراء مبا يف بالوظائف  ةالغنيقطاعات ال( ضمان أن تركز سياسات النمو االقتصادي على 1للجميع؛ 
يتم االقتصاد الكلي  سياسات أن( ضمان 2ذلك القطاعات الصناعية والزراعية )القطاعات اإلنتاجية(، 

على حد  وعلى نطاق واسع كثفةامل املخاطر نتائج حتليل اخلسائر النامجة عن الكوارث بسببب إعالمها
 ستوى، على املإدارة خماطر الكوارث كل اسرتاتيجياتتقييم االحتياجات املالية الالزمة لتنفيذ  ( 3، سواء

إدارة  مستدامة لتمويل تنفيذ اسرتاتيجيات وسياسات( حتديد واقرتاح مصادر 4 الوطين واحمللي والقطاعي،
، عن طريق فحص جمموعة متنوعة من اخليارات مبا يف ذلك الدين العام، والضرائب، خماطر الكوارث

( التأكد من أن 5 ،وغريها مسية واالستثمار األجنيب املباشراملساعدة اإلمنائية الر و وخطوط امليزانية العادية، 
 الوطنية واحمللية. إدارة خماطر الكوارث تكليفاتاسرتاتيجيات و  يف أعالهما ذكر ينعكس 
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  مجع وحتليل 1البنية التحتية املرنة، وتعزيز التصنيع الشامل واملستدام وتعزيز االبتكار؛  انشاء :9الهدف )
ت البنية ( تقييم انقطاع اخلدمة يف قطاعا2اخلسائر النامجة عن الكوارث يف البنية التحتية الوطنية اهلامة، 

( تطوير برامج بناء املرونة للبنية التحتية الوطنية احليوية 3التحتية بسبب اخلسائر النامجة عن الكوارث، 
( 5لبنية التحتية، لرونة لبناء املوطنية حامسة برامج ( حتديد االحتياجات املالية الالزمة لتنفيذ 4املختارة، 

 .وقادرة على المجابهة قطاعات صناعية مستدامةمن أجل وضع اسرتاتيجية 
  عدم املساواة معوملات ( مجع وحتليل 1 ؛احلد من عدم املساواة داخل البلدان وفيما بينها :10الهدف

يف توزيع التعرض والضعف واملخاطر بني فئات الدخل املختلفة، داخل البلدان وفيما بينها يف املنطقة، 
عدم املساواة يف توزيع اخلسائر علومات م( مجع وحتليل 2، اجلنس حسب مصنفة أيضاً حبيث تكون 

مصنفة حبيث تكون بني فئات الدخل املختلفة،  النطاق واسعةالخاطر امل بسببالنامجة عن الكوارث 
عدم املساواة يف توزيع التعرض والضعف بسبب املخاطر  معلومات ( مجع وحتليل3 ،اجلنس حسب أيضاً 

( وضع مؤشرات لتعديل 4 ،اجلنس حسب مصنفة أيضاً حبيث تكون كثفة بني فئات الدخل املختلفة، امل
عدم املساواة يف توزيع التعرض،  يأخذ بعني االعتبارحبيث  املعدلالتنمية البشرية  مؤشر التفاوت

ما  ( ضمان أن ينعكس5واسعة النطاق، الكثفة و املوالضعف واملخاطر واخلسائر النامجة عن املخاطر 
اليت هتدف إىل  اإلقليمية والوطنية واحمللية إدارة خماطر الكوارثأعاله يف اسرتاتيجيات وسياسات  ذكر

احلد من عدم املساواة يف التعرض والضعف واملخاطر واخلسائر النامجة عن خماطر الكوارث وتغري املناخ، 
  .االسرتاتيجيات ذهتقدم املعلومات هلوأن نتائج التحليالت أعاله 

  ضمان أن 1 ؛وقادرة على اجملاهبة شاملة وآمنة ومستدامة البشرية والتجمعاتجعل املدن  :11الهدف )
ألراضي اليت ليف املناطق احلضرية وخطط استخدام حساسة للمخاطر املدن الكربى لديها خطط رئيسية 

، التعايف( التأكد من أن خطط 2غري الرمسية،  التجمعاتالتحديات داخل  أيضاً  تأخذ بعني االعتبار
، على حد سواءالقطاعات واملدينة مستوى يف  موجودةالبناء على حنو أفضل،  على مفهوم إعادة املبنية

 تعزيزيتم أن ( ضمان 4( ضمان أن القدرات موجودة على املستوى احمللي لتنفيذ ما ورد أعاله، 3
اجملتمعات احمللية  ضمان مشاركة( 5الالمركزية من أجل متكني احلكومة احمللية لتنفيذ ما ورد أعاله، 

 املصلحة يف تطوير ما سبق. وأصحاب
  مجع وحتليل اخلسائر النامجة 1ضمان أمناط االستهالك واإلنتاج املستدامة؛ األنشطة:  :12الهدف )

( ضمان أن اسرتاتيجيات االستهالك واإلنتاج 2عن الكوارث يف قطاعي املياه والطاقة املتجددة، 
اسرتاتيجيات وطنية لإلدارة املتكاملة  ( وضع3، إدارة خماطر الكوارثتراعي اعتبارات املستدامني 

( وضع اسرتاتيجيات النقل 4، إدارة خماطر الكوارث تراعي اعتباراتللنفايات الصلبة والنفايات اخلطرة 
أن  ضمان( 5يف القطاع،  القدرة على اجملاهبةوبناء  إدارة خماطر الكوارث تراعي اعتباراتاملستدامة 

 ذات العالقة. والوزارات اجلهات ومسؤوليات تكليفاتينعكس أعاله يف 
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  مجع وحتليل بيانات عن 1اختاذ إجراءات عاجلة ملكافحة تغري املناخ وتأثريه؛ األنشطة:  :13الهدف )
والرياح وموجات  الشديدة املرتبطة بالطقس نتيجة لتغري املناخ )أي العواصف األخطار الطبيعية زيادة

ها وتصنيفة اخلسائر النامجة عن الكوارث بسبب تغري املناخ، بيانات عن زيادال( مجع وحتليل 2احلرارة(، 
( التأكد من أن اسرتاتيجيات وتدابري التخفيف من 3 ،للجنس واالعتبارات االجتماعية واالقتصادية وفقاً 

أن تقييم  ضمان( 4، إدارة خماطر الكوارث تراعي اعتباراتآثار تغري املناخ )سواء اهليكلية وغري اهليكلية( 
( ضمان أن ما ورد 5 إدارة خماطر الكوارث، تراعي اعتباراتالبيئي ملشاريع البنية التحتية الكبرية  األثر

 ،الوطنية واحمللية والقطاعية من تغري املناخوالتخفيف  إدارة خماطر الكوارثأعاله ينعكس يف اسرتاتيجيات 
 .االسرتاتيجيات ذهتقدم املعلومات هلوأن نتائج التحليالت أعاله 

 مجع 1؛ األنشطة: ةستداما باواستعماهلحمليطات والبحار واملوارد البحرية ا على ظااحلف :14دف لها )
النفايات،  التعامل معها مع التنمية احلضرية، و عالقتوحتليل املعلومات بشأن تدهور املناطق الساحلية و 

 هاتطوير  يتمتكاملة امل ليةدارة املناطق الساحإ ( ضمان أن اسرتاتيجيات2وتغري املناخ وإزالة الغابات، 
املالية من أجل تنفيذ املوارد ( حتديد 3، التكيف مع تغري املناخو  إدارة خماطر الكوارث وتراعي اعتبارات

( حتديد مصادر التمويل من القطاعني العام واخلاص 4تكاملة إلدارة املناطق الساحلية، املسرتاتيجية اال
 ،املالية، مبا يف ذلك االعتماد على القطاع السياحي الساحلي اليت ميكن تسخريها لتأمني االحتياجات

 ذات الصلة.والوزارات خمتلف املؤسسات  تكليفاتيف  ذكر أعاله( ضمان أن ينعكس ما 5
  محاية واستعادة وتعزيز االستخدام املستدام للنظم اإليكولوجية األرضية والغابات ومكافحة  :15الهدف

أن ( ضمان 1ووقف فقدان التنوع البيولوجي؛ األنشطة:  ،راضيالتصحر، ووقف وعكس تدهور األ
اية النظم اإليكولوجية األرضية، محطط خ تراعي اعتباراتاستخدام األراضي احلساسة للخطر خطط 

مجع وحتليل اخلسائر النامجة عن  أن ( ضمان2وإزالة الغابات، والتصحر، وفقدان التنوع البيولوجي، 
( ضمان أن 3احليوي، فقدان التنوع لتصحر وإزالة الغابات وتدهور األراضي و ا تراعي اعتبارات الكوارث

تدهور األراضي وإزالة الغابات،  تراعي اعتباراتلقطاع الزراعي ل القدرة على اجملاهبةبناء اسرتاتيجيات 
رن ملالستثمار يف القطاع الزراعي املستدام وااحوافز  أن ( ضمان4والتصحر، وفقدان التنوع البيولوجي، 

( ضمان أن 5 ،تدهور األراضي وإزالة الغابات والتصحر وفقدان التنوع البيولوجي تراعي اعتبارات
 ذات الصلة. والوزارات اهليئات تكليفاتأعاله يف  ما ذكر ينعكس

  تعزيز جمتمعات سلمية وشاملة للتنمية املستدامة، وتوفري الوصول إىل العدالة للجميع،  :16الهدف
( التأكد من أن اسرتاتيجيات 1عالة ومسؤولة وشاملة على مجيع املستويات؛ األنشطة: وبناء مؤسسات ف

قطاعات من تصرفات اللحكومات يف محاية النا، و لتنظيمي الدور التعزز ومتكن  إدارة خماطر الكوارث
وتعزز دور  إدارة خماطر الكوارث تضمنأن اسرتاتيجيات  ( ضمان2األفراد والقطاعات األخرى، 

إدارة  ( ضمان أن اسرتاتيجيات3خاطر اخلبيثة، نقل املو  طراخل املساءلة يف البناء تقويةمات يف احلكو 
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 التقييم مرحلة فيهإىل هنج تشاركي  ع استخدام إطار عمل حوكمة املخاطر استناداً تشج خماطر الكوارث
أن ( ضمان 4اطر، ومرحلة إدارة املخ ،املخاطر، ومرحلة تقييم املخاطر ختمنيلخطر، ومرحلة ملسبق لا

الكوارث خسائر  تنوع التعرض والضعف واملخاطر وبعني االعتبار خاطر املاسرتاتيجيات إدارة  تأخذ
إدارة ( ضمان أن اسرتاتيجيات 5لجنس والعمر واخللفية االجتماعية وحمدودي الدخل والقدرة، بالنسبة ل

 مساءلة صناع القرار.و  دارة خماطر الكوارثبإتعزز الوصول إىل عملية صنع القرار املتعلقة  خماطر الكوارث
  1تعزيز وسائل التنفيذ وتنشيط الشراكة العاملية من أجل التنمية املستدامة؛ األنشطة:  :17الهدف )

( 2، إدارة خماطر الكوارثاملالية لتنفيذ احملاور عرب القطاعية يف اسرتاتيجيات  واالحتياجات تقدير الفجوة
( حتديد مصادر 3على املستوى القطاعي،  القدرة على اجملاهبةلربامج بناء  تقدير االحتياجات املالية

، يةقطاعالبني توصيات الملعاجلة الفجوة املالية املرتتبة على  املطلوبالتمويل من القطاعني العام واخلاص 
القدرة ناء ( حتديد مصادر التمويل من القطاعني العام واخلاص الالزمة ملعاجلة الفجوة املالية لربامج ب4

توصيات القطاعية وبرامج بناء املرونة ال( حتديد وبناء القدرات الالزمة لتنفيذ 5القطاعية، بني  على اجملاهبة
لديها  القدرة على اجملاهبةوبرامج بناء القطاعية وبني ( ضمان أن التوصيات القطاعية 6القطاعية، بني 

أعاله يف  ما ذكر ( ضمان أن ينعكس7، لقدراتلبناء ا مقابل له نامجوبر  جدول زمين للتنفيذ حمدد
 ذات الصلة. والوزاراتتكليفات اهليئات 

 
 تغير المناخالخاصة ب التوصيات للربط مع خطة العمل العربية -1/2

 :إدارة خماطر  تبادل بياناتأن يتم  ( ضمان1مراقبة املناخ وتقييمه. األنشطة: : 1الربنامج  المناخ
( ضمان 2املسؤولة عن تنفيذ العمل يف جمال التنمية املستدامة،  اهليئاتمع  ملناخاملتعلقة بتغري ا الكوارث
املسؤولة عن تنفيذ العمل يف  اهليئاتمع  املتعلقة بتغري املناخ إدارة خماطر الكوارث تبادل بياناتأن يتم 

تغري املناخ التكيف مع  تبادل بياناتيتم  ( ضمان أن3جمال التكيف والتخفيف من آثار تغري املناخ، 
املسؤولة عن تنفيذ العمل يف جمال  اهليئاتمع املتعلقة بإدارة خماطر الكوارث  وأهداف التنمية املستدامة

 وفقاً  إدارة خماطر الكوارث مفصلة اخلسائر يف بيانات أن تكون ( ضمان4، إدارة خماطر الكوارث
أعاله يف مسؤوليات  ما ذكر أن ينعكس ضمان( 5، غري الطقسلطقس و املرتبطة باألحداث اخلطرة ل
 ات تبادل البيانات بني وداخل خمتلف الوكاالت.تكليفو 

 :إدراج اعتبارات احلد من املخاطر يف 1احلد من خماطر الكوارث. األنشطة:  :2الربنامج  المناخ )
اطق لحد من الفقر وتعزيز تنويع سبل العيش يف مراكز املنلالسياسات الوطنية واخلطط واألطر القانونية 

املدار،  التسرب منالقدرة على جماهبة بناء و ( توفري التعليم االبتدائي للجميع، 2شبه احلضرية والريفية، 
( معاجلة ضعف النساء واألطفال 3خماطر تغري املناخ والكوارث على حد سواء،  كل من بسبب
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( 4، على حد سواء خماطر تغري املناخ والكوارثمن  وغريهم من الفئات الضعيفة داخلياً  النازحنيو 
( 5، وذلك بسبب خاطر تغري املناخ والكوارث على حد سواء، األمراض والصحة العامة مقاومة حتديات

 والوزارات ذات الصلة.تكليفات اهليئات يف أعاله  ما ذكر ضمان أن ينعكس
 :وارد املائية، تقييم اآلثار احملتملة لتغري املناخ على امل: 3الربنامج  الماء واألرض والتنوع الحيوي

سيناريوهات ومنهجيات دراسة تأثري  أن ( التأكد من1. األنشطة: احليويوالتنوع  ،واستخدام األراضي
خماطر الكوارث مبا يف ذلك  مأخوذة بعني االعتبار يف وارد املائية يف املنطقة العربيةتغري املناخ على امل

خاطر الكوارث مل تمعةاجمل ثاراآللتقييم  املؤسسي( التشريع 2مسألة زيادة اخلسائر النامجة عن الكوارث، 
اخلرائط ( ضمان أن 3، مشاريع البنية التحتية الكبريةخاصة لمشاريع التنموية الكربى و لاملناخ تغري  و

ساهم بشكل مباشر يف دعم عملية صنع القرار من اليت ت راعية على مستوى املنطقة العربيةالز  -يةاملناخ
بيانات اخلسائر النامجة عن الكوارث يف ب مت إعالمها املناخ على املنطقة العربيةأجل مواجهة آثار تغري 

نتائج ب قد مت إعالمهاخرائط استخدامات األراضي احلساسة للخطر  ضمان أن( 4القطاع الزراعي، 
 أعاله يف ما ذكر ( التأكد من أن ينعكس5تأثريات تغري املناخ على استخدام األراضي واملوارد املائية، 

 والوزارات ذات الصلة. اهليئاتختلف ملتبادل البيانات آليات  و التكليفات
 :اإلدارة 16اإلدارة املتكاملة للموارد املائية والربنامج  :4الربنامج  الماء واألرض والتنوع الحيوي :

ئية املتاحة حتت ( إعادة تقييم املوارد املا1والتنوع البيولوجي. األنشطة:  رضاملتكاملة للموارد املائية واأل
زيادة خسائر الكوارث املرتبطة بالطقس،  مع األخذ باالعتبارتأثري السيناريوهات اإلقليمية لتغري املناخ، 

ى أسا، مبدأ اإلدارة ( وضع منهجيات اإلدارة املتكاملة للموارد املائية وتطوير السياسات املائية عل2
والتنمية  التكيف مع تغري املناخو  ،ة خماطر الكوارثإدار  تراعي اعتباراتللموارد املائية،  املتكاملة

مع األخذ بعني ( حتسني كفاءة استخدام املياه يف الري والصناعة واالستخدام املنزي، 3املستدامة، 
التكنولوجيا  بواسطة تها( احملافظة على املوارد املائية من التلوث ومعاجل4، االعتبار إدارة خماطر الكوارث

أعاله يف  ما ورد ( ضمان أن ينعكس5، إدارة خماطر الكوارث اتاعتبار  مراعاةمع فة، نخفضة التكلامل
 الوزارات ذات الصلة.و  اهليئات تكليفات

 :فظة على: احملا6اإلدارة املتكاملة لألراضي والربنامج  :5الربنامج  الماء واألرض والتنوع الحيوي 
رة املتكاملة املستدامة لألراضي على أسا، خرائط ( إعداد منهجيات اإلدا1التنوع البيولوجي. األنشطة: 

( ضمان أن 2 ،إدارة خماطر الكوارث تراعي اعتباراتالرتبة والغطاء النبايت واالستخدام األمثل، 
 أن( ضمان 3، والتنوع احليويالتكيف مع تغري املناخ  تراعي اعتبارات املخططات التنظيمية للمدن

 والتنوع احليوي، التكيف مع تغري املناخ تراعي اعتباراتلخطر استخدام األراضي احلساسة ل خمططات
االحتياجات املالية حتدد  املخططات التنظيمية للمدنو استخدام األراضي  خمططاتأن  ( التأكد من4
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 اهليئات تكليفاتأعاله يف  ما ورد ضمان أن ينعكس( 5كما هو موضح أعاله،   الالزمة لتنفيذها
 الوزارات ذات الصلة.و 

  اإلدارة املتكاملة : 9: تطوير تقنيات من أجل الزراعة العربية والربنامج 7الربنامج  راعة والغابات:الز
( وضع خطط التمويل الصغري لصغار املزارعني يف قطاعي الزراعة اليت 1(. األنشطة: IPMلآلفات )

إدارة املخلفات  مبا يف ذلك التكيف مع تغري املناخحتديات و  إدارة خماطر الكوارث تراعي اعتبارات
إدارة  تراعي اعتباراتاليت  لصغار املزارعني يف قطاع الزراعة ري( وضع خطط التأمني الصغ2الزراعية، 

( تطوير تقنيات الري اليت تستفيد من اخليارات املتاحة 3 ،التكيف مع تغري املناخو  خماطر الكوارث
تطوير األدوات اليت هتدف إىل حتليل  (4، إدارة خماطر الكوارث تراعي اعتبارات للطاقات املتجددة

، إدارة خماطر الكوارثاخلسائر املباشرة وغري املباشرة يف قطاع الزراعة على حد سواء بسبب تغري املناخ و 
، وهذا بدوره من أكثر دقةبشكل  (CBAحتليل التكاليف واملنافع ) استخدام يصبح باإلمكانوبالتاي 

أعاله يف  ما ورد ضمان أن ينعكس( 5مرونة القطاع الزراعي،  يف حجة أقوى لالستثمار يعطيشأنه أن 
 الوزارات ذات الصلة.و  اهليئات تكليفات

 :لبيئة. األنشطة: لتطوير نظم إدارة املوارد الطبيعية والزراعية  :18والربنامج  8الربنامج  الزراعة والغابات
هذه ( استخدام 2لغابات، اعلى  ( تطوير تقنيات لتقييم تكلفة األضرار املباشرة وغري املباشرة1
ختلفة املعربية الدول النهجيات لتحليل اخلسائر النامجة عن الكوارث بسبب فقدان الغطاء احلرجي يف امل

إدارة  تراعي اعتبارات حبيث( إعادة تأهيل أراضي الغابات املتدهورة 3خالل العقود القليلة املاضية، 
مع  اإلنسان يتسبب هبافحة حرائق الغابات الطبيعية واليت ( وضع اسرتاتيجيات ملكا4، خماطر الكوارث
 تكليفاتأعاله يف  ما ورد ضمان أن ينعكس( 5نتيجة لتغري املناخ،  املتزايدة التحديات األخذ باالعتبار

 الوزارات ذات الصلة.و  اهليئات
 :قتصادية لتشجيعسرتاتيجية اا( وضع 1: التنوع االقتصادي. األنشطة: 10الربنامج  التنوع االقتصادي 

يف القطاع الصناعي وتنويع وإدارة خماطر الكوارث بعني االعتبار التكيف مع تغيير المناخ أخذ تدابري 
مراعاة مع ( دمج التنوع االقتصادي يف اخلطط واالسرتاتيجيات الوطنية للدول العربية، 2األعمال، 

تقدمي خدمات التمويل األصغر والتأمني ( ضمان 3، هامبا يف ذلك حوافز  الكوارثإدارة خماطر  اعتبارات
التكيف مع أخذ تدابري ( وضع اسرتاتيجية اقتصادية لتشجيع 4سبل العيش والقطاعات الضعيفة، لاألصغر 

( التأكد من أن 5يف القطاع الزراعي وتنويع احملاصيل،  وإدارة خماطر الكوارث بعني االعتبارتغير المناخ
تنفيذ األولويات مع لوخطة  التقديرية االحتياجات املاليةبون مصحوبة االسرتاتيجيات املذكورة أعاله تك

 جدول زمين.
 األخضر  للتشيدوضع اسرتاتيجيات والبناء املستدامني. األنشطة:  تشييد: ال11الربنامج  :التشييد

، يف إدارة خماطر الكوارثو  التكيف مع تغيري املناخ من كل  الذي يأخذ بعني االعتبار حتديات واملستدام 
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( ضمان أن االسرتاتيجيات املذكورة أعاله مصحوبة خبطة عمل ذات 2املنشآت القائمة واجلديدة، 
( تطوير 3واخلاص،  ني العامالقطاع االحتياجات املالية ومصادر التمويل احملتملة منحتديد ، مع اتأولوي

نفيذ تلك االسرتاتيجيات يف قطاع البناء والتشييد من أجل ت يعملونقدرات املهنيني واألشخاص الذين 
مع ( استخدام نظم املعلومات اجلغرافية لتحقيق االستخدام األمثل للموارد واألرض، 4وخطط العمل، 
( ضمان أن ينعكس أعاله يف واليات 5، والتكيف مع تغري املناخإدارة خماطر الكوارث  مراعاة اعتبارات

 الوكاالت ذات الصلة والوزارات.
 :وضع اسرتاتيجيات للمناطق السياحية 1: تطوير السياحة البيئية. األنشطة: 12الربنامج  السياحة )

( ضمان أن 2، إدارة خماطر الكوارث مراعاة اعتباراتمع لتكون أكثر مرونة ضد آثار تغري املناخ، 
 ،بعني االعتبار آثار تغري املناخ وإدارة خماطر الكوارث كل من  تأخذ املشاريع السياحية الكبرية اجلديدة

إدارة و  ،واحلد منه آثار تغري املناخ لرتاعي اعتباراتًا املشاريع السياحية القائمة تدرجيي حتسني( ضمان 3
.. ديلة )ثقافية، سياحة املؤمترات .( وضع اسرتاتيجيات لتطوير جماالت السياحة الب4 ،خماطر الكوارث

أعاله  ما ورد ( التأكد من أن5 ملناخوالتكيف مع تغري ا إدارة خماطر الكوارث مراعاة اعتباراتمع اخل(، 
وحتديد االحتياجات املالية  التنفيذخطط  بوضعاملكلفة  والوزارات املعنية تكليفات اهليئاتينعكس يف 

 واملوارد املقابلة.
 :خلق الظروف املعيشية لتأقلم مع تغري املناخ. األنشطة:13الربنامج  السكان والتجمعات السكانية : 

القائمة لتطوير وتنفيذ اسرتاتيجيات ملواجهة اآلثار السلبية لتغري املناخ  والبىنؤسسات ( تعزيز دور امل1
 مراعاة اعتباراتمع يف املناطق احلضرية،  العشوائيةعلى ظروف املعيشة يف املناطق الريفية الفقرية واألحياء 

مع  األولويات ذات ( وضع اسرتاتيجيات، وما يرتبط هبا من خطط العمل2 ،إدارة خماطر الكوارث
روف املعيشية يف االحتياجات املالية احملددة ومصادر التمويل، للتخفيف من آثار تغري املناخ على الظ

 الوطنية السرتاتيجياتمع اوالروابط الالزمة  ،إدارة خماطر الكوارث مراعاة اعتباراتمع ، املناطق الريفية
 ذات اسرتاتيجيات، وما يرتبط هبا من خطط العملوضع ( 3للتنمية الريفية، )دون الوطنية( واإلقليمية 

روف األولويات مع االحتياجات املالية احملددة ومصادر التمويل، للتخفيف من آثار تغري املناخ على الظ
 ،إدارة خماطر الكوارث مراعاة اعتباراتمع  (،العشوائيةاحلضرية )مبا يف ذلك األحياء  املعيشية يف املناطق
واألحياء الفقرية غري الرمسية يف  التجمعاتجلديدة والقائمة ملعاجلة  السرتاتيجياتمع اوالروابط الالزمة 
غري  التجمعات قدرةجديدة لبناء سرتاتيجيات االقائمة ووضع سرتاتيجيات الا( تعزيز 4املناطق احلضرية، 

ما  ضمان أن ينعكس( 5، التكيف مع تغري املناخ مراعاة اعتباراتمع األخطار الطبيعية،  جملاهبةالرمسية 
 الوزارات ذات الصلة.و  اهليئات تكليفاتأعاله يف  ورد

 :مواجهة  املرونة يفأن برامج بناء  ضمان( 1: حتسني النظم الصحية. األنشطة: 14الربنامج  الصحة
 التكييف مع تغري املناخ راعي اعتباراتت ني الوطين ودون الوطينستويالكوارث للقطاع الصحي على امل
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( ضمان أن اسرتاتيجيات وبرامج احلد من الفقر على املستوى الوطين 2، من تغري املناخ والتخفيف
 التكييف مع تغري املناخ حسب اعتباراتصابات يف البشر اإلاآلثار اجملتمعة لألمراض و  تقيسواحمللي 

احلد رامج بأن اسرتاتيجيات و ( ضمان 3من أجل معاجلتها بطريقة سريعة وفعالة،  إدارة خماطر الكوارثو 
على صحة املواشي  أثر خماطر الكوارث وتغري املناخ تقيسعلى املستويني الوطين واحمللي من الفقر 

( 4لظروف املعيشة،  املخصصةعلى األموال املتاحة  الذي يصب هوبالتاي على مؤشرات الفقر، وتأثري 
 ما ورد ادل البيانات الالزمة لنشرالتأكد من أن احلكومات لديها املوارد الالزمة لقيا، ما سبق وآليات تب

 اهليئات تكليفاتأعاله يف  ما ورد ضمان أن ينعكس( 5 ،ات ذات الصلةاهليئاجلمهور و  بنيأعاله 
 الوزارات ذات الصلة.و 

 :ضمان 1رصد البيئة البحرية الوطنية واإلقليمية. األنشطة: : 15ربنامج لا البحار والمناطق الساحلية )
تأثري التمدن تراعي اعتبارات  راضي واملخططات العمرانية للمناطق الساحليةاستخدام األ أن خمططات

مجع وحتليل اخلسائر املباشرة وغري املباشرة يف قطاع  أن ( ضمان2عند االقتضاء، على البيئة البحرية 
تنمية غري ال بسبب تغري املناخ وآثارالتغريات يف البيئة البحرية  تراعي اعتباراتالزراعة والثروة السمكية 

مجع وحتليل اخلسائر النامجة عن الكوارث  أن ( ضمان3املستدامة مبا يف ذلك ممارسات إدارة النفايات، 
( وضع خطط لالستجابة 4قطاع، الأثر تدهور البيئة البحرية على تراعي اعتبارات قطاع السياحة يف 

ما  ضمان أن ينعكس( 5ري املناخ، خماطر الكوارث املتعلقة بتغ تراعي اعتباراتللكوارث الساحلية اليت 
 الوزارات ذات الصلة.و  اهليئات تكليفاتأعاله يف  ورد

 :ضمان اشتمال خطط 1: تطوير الصناعة املستدامة. األنشطة: 19الربنامج  الصناعة المستدامة )
نة برامج بناء املرو  أن ( ضمان2ستدام، املرن و املاستثمارات يف القطاع الصناعي على احلد من الفقر 

برامج بناء املرونة ل  أن ( ضمان3ترشيد استهالك الطاقة يف املصانع، تراعي اعتبارات لقطاع الصناعي ل
واستبدال مصادر  ،ديدةاجلشاريع املاستخدام بدائل الطاقة النظيفة يف تراعي اعتبارات لقطاع الصناعي 

لقطاع ل القدرة على اجملاهبةرامج بناء ب أن ( ضمان4للبيئة يف املصانع القائمة،  الطاقة بأخرى أقل تلويثاً 
وتقليل العمل يف  ،إعادة التدوير وإعادة استخدام مياه الصرف الصناعيتراعي اعتبارات الصناعي 

 تكليفاتأعاله يف  ما ورد ضمان أن ينعكس( 5لمياه غري املتجددة، ل هالكستالصناعات ذات اال
 الوزارات ذات الصلة.و  اهليئات

 :حتسني كفاءة الطاقة، وترشيد االستهالك، وتطوير استخدامات للطاقة املتجددة20الربنامج  الطاقة : 
( التأكد من أن 1األحفوري املتقدم والوقود األنظف. األنشطة:  د: تطبيق تقنيات الوقو 21والربنامج 

ي سائر الكوارث يف قطاع النفط والغاز التقليدخ ميتد إىل اخلسائر النامجة عن الكوارثمجع وحتليل 
اعتبارات مع مراعاة لقطاع الطاقة،  القدرة على اجملاهبة( وضع برنامج لبناء 2وقطاع الطاقة املتجددة، 

)خاصة مزارع  هال وتوزيعاونقغري املتجددة إنتاج الطاقة أن شبكات  ( ضمان3، التكيف مع تغري املناخ
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( ضمان أن اسرتاتيجيات 4، لكوارثإدارة خماطر ااعتبارات تراعي الرياح ونظم الطاقة الشمسية احلرارية( 
 اعتباراتمع مراعاة ز مبدأ كفاءة استخدام الطاقة احلرارية يف املباين تعز  اخلاصة هبااإلسكان وقوانني البناء 

 الوزارات ذات الصلة.و  اهليئات تكليفاتأعاله يف  ما ورد ضمان أن ينعكس( 5 ،إدارة خماطر الكوارث
 :حتسني نوعية الوقود واستخدام 23وصيانة احملركات والربنامج  : فحص وتعديل22الربنامج  النقل :

التكييف اعتبارات تراعي قطاع النقل ل( التأكد من أن اسرتاتيجية بناء املرونة 1. األنشطة: وقود أنظف
مع  اتأن االسرتاتيجية املذكورة أعاله لديها خطة عمل ذات أولوي ضمان( 2، مع تغري املناخ

الطرق  شبكات ( وضع منهجيات لتصميم3، هلا ومصادر التمويل املقابلة املطلوبة االحتياجات املالية
واتكيف مع تغري  من إدارة خماطر الكوارث كلتراعي اعتبارات  الضواحي واملدن اجلديدة داخل املدينة، 

ة اآلثار املشرتكرياعي اخلسائر النامجة عن الكوارث يف قطاع النقل مجع وحتليل أن ضمان( 4، املناخ
 اهليئات تكليفاتأعاله يف  ما ورد ضمان أن ينعكس( 5والتفاعل بني خماطر الكوارث وتغري املناخ، 

 الوزارات ذات الصلة.و 
 حولتوعية ال( التأكد من أن محلة 1: تعزيز الوعي البيئي. األنشطة: 25برنامج  :يةعاقطالبرامج عبر ال 

إىل جنب  ، جنباً خاطر الكوارثمل محرك رئيسيي كلتدهور البيئتراعي اعتبارات اإدارة خماطر الكوارث 
مصممة  ن أن محالت إدارة خماطر الكوارث( ضما2خاطر الكوارث األخرى، مل احملركات األخرىمع 

ضايا ق يف الوقت الذي تراعي فيه خلصوصيات التحديات اإلقليمية والوطنية ودون الوطنية خصيصاً 
األضرار االقتصادية  يلحظاخلسائر النامجة عن الكوارث  ليلوحت مجعأن  ( ضمان3، التدهور ومحاية البيئة

واسعة النطاق على حد الكثفة و اململخاطر اليت تتسبب هبا ا، و ةوغري املباشر  ةالبشرية، املباشر و والبيئية 
االحتياجات املالية املرتبطة  فيهالتنفيذ لافق مع خطة ترت  زيادة الوعي اسرتاتيجياتأن  ( ضمان4سواء، 

 تكليفاتأعاله يف  ما ورد ضمان أن ينعكس( 5 ،من القطاعني العام واخلاص هلا ملوارد املقابلةهبا وا
 الوزارات ذات الصلة.و  اهليئات

 تعزيز 1تعزيز مشاركة املرأة يف قضايا تغري املناخ. األنشطة:  :26برنامج  :يةعاقطالبرامج عبر ال )
والتكيف مع تغري  ة بإدارة خماطر الكوارثائل املتعلقالقرار، يف مجيع املسمشاركة املرأة يف عملية صنع 

إدارة ( دمج 3تعىن بشؤون املرأة يف برامج تغري املناخ،  مستقلة( ضمان مشاركة جلان وطنية 2، املناخ
 (،4تمكني املرأة يف البلدان العربية، يف االسرتاتيجيات الوطنية ل والتكيف مع تغري املناخ خماطر الكوارث

يف املؤسسات الوطنية واللجان والوفود الوطنية  اتواملندوب اتموظفلعادل لالو  يتساو امل تمثيلالضمان 
 اهليئات تكليفاتأعاله يف  ما ورد ضمان أن ينعكس( CCA  ،5و بإدارة خماطر الكوارثاملتعلقة 

 الوزارات ذات الصلة.و 
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 تنفيذ:التوصيات لل -1/3
 :مع مراعاة، من خالل التشريعات ارة خماطر الكوارثداسرتاتيجيات وطنية إلينبغي اعتماد  التشريع 

قطاعية نبغي أن ترتجم إىل اسرتاتيجيات وعالوة على ذلك، ي ،والتكيف مع تغري املناخلتنمية املستدامة ا
 تشريع.المن خالل  هااعتماد وحملية اليت ينبغي أيضاً 

 هناك حاجة  ذ األنشطة:عادل خالل تحديد األولويات لتنفيالتمثيل الالوطنية لضمان  صاتالمن
مع ممثلني من مجيع اجلهات  دارة خماطر الكوارثجلان( إلعرب قطاعية )أو وطنية منصات  ضمان وجودل

. بإدارة خماطر الكوارث املعنية على املستويات الوطنية واحمللية والقطاعية، يف عملية اختاذ القرارات املتعلقة
إدارة خماطر  خسائرتوضحه ية، واجملتمعات املتأثرة )كما إشراك مجيع الوزارات املعن جيبكحد أدىن، و 

 (، واجلماعات النسائية املستقلة، واالحتادات الصناعية والزراعية.والتكيف مع تغري املناخ الكوارث
  جيب أن ترتجم تلك االسرتاتيجيات إىل خطط  خطة العمل:لالخطوات األساسية واإلطار الزمني

 جيبكحد أدىن، و . وعالوة على ذلك، هاشطة ووضع جدول زمين لتنفيذألنلولويات األ حتديد عمل مع
 القيام مبا يلي:

o  لتطبيق، اة يقابلحسب / الوطنية للكوارث، مجع وحتليل اخلسائر القطاعية/ احمللية :1الخطوة
 لجنس واالعتبارات االجتماعية واالقتصادية.ل ها وفقاً وتصنيف

o  الوطنية واحمللية والقطاعية، اليت  ستوياتلنوعية على املإجراء عمليات تقييم املخاطر ا :2الخطوة
 .ةاملخاطر النوعي رسم خارطة إىلمتكن من الوصول 

o  حتديد املناطق واملرافق حيث جيب أن يكون احلد من املخاطر أولوية. :3الخطوة 
o  حتديد خيارات احلد من املخاطر. :4الخطوة 
o  أنه حيث  ةألدلة الدوليمراعاة اخاصة خاطر و ملاحتليل التكاليف والفوائد للحد من  :5الخطوة

 ة من حيث التكلفة.يفعالال عاييصبح  ٪20 األحوالعندما يستهدف احلد من املخاطر يف أسوأ 
 :طة العمل أعاله حتديد االحتياجات املالية للتنفيذ خالل الفرتة الزمنية قيد النظر. خلينبغي  التمويل

حتدد مصادر التمويل من القطاعني العام واخلاص لتسليط الضوء أن  جيب أيضاً  اوعالوة على ذلك فإهن
( القطاع 1ينبغي دراسة جدوى املصادر التالية:  ،كحد أدىنو مصادر خمتلفة. البحث عن على جدوى 

لية، ( القطاع اخلاص: التحويالت املا2والضرائب، واملساعدات اإلمنائية اخلارجية.  ،العام: الدين العام
 .نيب املباشرواالستثمار األج

 :إىل جنب  قدرات واسرتاتيجيات بناء القدرات، جنباً ال جيب أن تكون بناء القدرات ونقل التكنولوجيا
إىل القدرات الالزمة، وأوجه القصور املرتبطة  استناداً مدفوعة من قبل املستفيدين،  ،مع نقل التكنولوجيا
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والقطاعية وخطط العمل املرتبطة  لوطنية واحملليةا السرتاتيجياتالستكمال الفوري والفعال والناجح للهبا، 
 هبا.
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 مقدمة
 UNISDR التاليني، بتكليف من مكتب األمم املتحدة للحد من الكوارث لتقريرينل ملخصاً  امللحق هذا يقدم

 الكوارث خماطراالسرتاتيجية العربية للحد من  بني الروابط تعزيز هبدف للمؤلف الذي وضع التقرير وذلك
ASDRR  )الكوارث  خماطر من للحد سينداي حول إطار واإلقليمية الدولية املبادرات ضوء يف)االسرتاتيجية
SFDRR  اإلطار(، وأهداف التنمية املستدامة(SDGsوالتكيف مع تغري املناخ ، CCA: 

 فادي محدان، مكتب اإلطار ضوء يفها لتعزيز والتوصيات  االسرتاتيجية يف املوجودة للثغرات أوي حتليل ،
 .2015 الكوارث، بريوت، أغسطس خماطرمن  األمم املتحدة للحد

 املستدامة التنمية تقريرمبادريت  ضوء يفها لتعزيز والتوصيات  االسرتاتيجية يف املوجودة للثغرات أوي حتليل 
فادي محدان، مكتب األمم املتحدة للحد  ،APACC املناخ تغري مع للتكيف العربية واخلطة ASDR العربية

 .2015الكوارث، بريوت، سبتمرب  خماطرمن 
 

 اخلمسة اتاألولوي يف املوجودة الكوارث خماطر من احلد أولويات بني والروابط خلرائطا توفري مت ذلك، إىل باإلضافة
 اإلطار وقد قسم هذا األخري يف دمتق  اليت  للعمل ةاألربع واألولويات HFA هيوجو عمل إطار يف الواردة للعمل

 يف اخلصوص، وجه علىو  طار،لإل األساسية الوثائق يف وردت كما  ،نتائجو مخرجاتو مدخالت املؤشرات
 :التالية املرجعية الوثيقة استخدام مت .أعاله املذكورة الروابط تطوير

 سودةم التقدم، لرصد مقرتح: 2030 - 2015 اإلطار إىل استناداً  للمؤشرات نظام تطوير حول اعتبارات 
 خماطرمكتب األمم املتحدة للحد من  اإلطار،حول  مراجعة العمليةو  ةومتابع املؤشرات مناقشة عملية لدعم

 .2015 يوليو جنيف، ،الكوارث
 بدقة وضعها مت اليت املعززة له والتوصيات للثغرات موجز هو امللحق هذا أن على التأكيد ينبغي السياق، هذا يف
 .أعاله املذكورة الوثائق مع باالشرتاك النحو هذا على امللحق هذا قراءة جيب. أعاله األولني التقريرين يف تفصيلو 
 

 واإلطار هيوجو عمل إطار بين الروابط

 ،هيوجو عمل إطار يف األساسية املؤشرات كل  اإلطار يف لعملا أولوياتو  املقرتحة املؤشرات جمموعة تتضمن
 .10/1 الشكل يف املبني النحو على القائم هيوجو عمل إطار مع االستمرارية تضمن وبالتاي

 
 اإلطار والمؤشرات المرتبطة بها عمل إطار عمل هيوجو وأولوياتالخرائط بين  :10/1الشكل 

 -2005إطار عمل هيوجو 
2015 

قرتحة ملؤشرات ملاجملموعات ا 
 -2015السياسة لإلطار 

2030 
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: 1 وجهيو  عمل إطار أولويات
 خماطر من احلد أن ضمان

 وحملية وطنية أولوية الكوارث
 مؤسسية قاعدة على قائمة
 للتنفيذ صلبة

: 2 طارأولويات عمل اإل 
حوكمة املخاطر: تعزيز حوكمة 

 خماطر الكوارث

 :2 وجهيو  عمل إطارأولويات 
حتديد وتقييم ورصد خماطر 

 الكوارث وتعزيز اإلنذار املبكر

: معرفة 1 طارأولويات عمل اإل 
 املخاطر: تفهم خماطر الكوارث

 :3 وجهيو  عمل إطارأولويات 
استخدام املعرفة واالبتكار 
والتعليم لبناء ثقافة السالمة 

على مجيع  والقدرة على اجملاهبة
 املستويات

: 3 طارأولويات عمل اإل
االستثمار يف احلد من خماطر 

 يف: جماهبتهاالكوارث من أجل 
 احلد من املخاطر 

 منع توليد خماطر جديدة 
 :4 وجهيو  عمل إطارأولويات 

 احلد من عوامل اخلطر الكامنة
 

 :5 وجهيو  عمل إطارأولويات 
تعزيز اجلاهزية للكوارث 
لالستجابة الفعالة على مجيع 

 املستويات

: 4 طارأولويات عمل اإل 
اجلاهزية لالستجابة وإعادة البناء 

 بشكل أفضل
 اجلاهزية 

 إعادة البناء بشكل أفضل 
 

 أنشطة وروابط إضافية -الكوارث مخاطر : فهم1أولية عمل اإلطار 
 بناء( 3 العلمية، السياسة واجهة حتسني( 2 ،اوآثاره طراخفهم امل( 1 املبذولة من أجلضمان أن اجلهود 

 على الكوارث خماطر من احلد قضايا حول الوعي مستوى رفع( 4 ،الكوارث خماطر من احلد أجل من القدرات
 :تراعي اعتبارات والقطاعية واحمللية والوطنية اإلقليمية املستويات

 اجلنسيف جمال  الكوارث خسائرو  واملخاطر ،والضعف التعرض،التفاوت يف  وفهمإجياد  وحماولة املشاركة 
 .والقدرة االقتصادية، االجتماعية واخللفيات والعمر

 اليومية االحتياجات لتلبيةالنطاق  واسعةوال ةاملكثف والتحديات املخاطر. 
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 املخاطر وتراكم ضعفال يف تسهم اليت واملادية والطبيعية واملؤسسية واالقتصادية االجتماعية العوامل. 

 التجمعات العشوائية ومصادر العيش غري الرمسية(. احلكومة سيطرةظهرت خارج  اليت املخاطر( 

 اجملتمعية واهلواجس املخاوف. 

 البيئي والتدهور طراخامل ةكمو وح ةالضعيف ةكمو واحل الفقر) الكوارث خاطرمل الرئيسية وجهاتامل مع التفاعل 
 (.غري املدرو، السريع احلضري التوسع أو/ و

 املستدامة التنمية أهدافو  املناخ تغري مع التفاعل. 
 

 أنشطة وروابط إضافية -المخاطر حوكمة :2أولية عمل اإلطار 
إدارة خماطر  مؤسسات تعزيز( 2 ،إدارة خماطر الكوارث تشريعات ترسيم( 1 اجلهود املبذولة من أجلضمان أن 

 يف واملساءلة الوصول فرص حتسني( 4 ،إدارة خماطر الكوارث وسياسات اسرتاتيجيات تنفيذ حتسني( 3 ،الكوارث
 حتدد وتراعي اعتبارات: ةوالقطاعي ةواحمللي ةوالوطني ةاإلقليمي ياتاملستو  على إدارة خماطر الكوارث قرار صنع عملية

 والقطاعية واحمللية الوطنية املستويات على الكوارث خماطر من احلد لربامج املالية واالحتياجات الفجوة. 

 واخلاص العام القطاعني من إدارة خماطر الكوارثسياسات  متويل مصادر. 

 ر احلالية واجلديدة.طاملخا 

 احمللية اجملتمعات تواجهها اليت التحدياتاملخاطر املكثفة مع الواسعة النطاق، وكليهما بدورمها مع  تراكب 
 .الكرمي والعيش والصحة والتعليم والغذاء املأوى حيث من اليوميةا احتياجاهت لتلبية

 إدارة خماطر الكوارث. يف لالستثمار املالية احلوافز 

 تقييم ومرحلة، خاطرامل صياغة مرحلة وهي) املخاطر إدارة عملية مراحل مجيع يف املخاطر حوكمة إطار 
 (.املخاطر إدارة ومرحلة، املخاطر تقييم ومرحلة واجملتمعية، التقنية املخاطر

 والقطاعات املواطنني حلماية) التنظيمي الدور وهيإدارة خماطر الكوارث،  يف للحكومة الثالثة الرئيسية األدوار 
 املواطنني حلماية) القيادي والدور(، األخرى والقطاعات املواطنني قبل منخلقها  مت اليت املخاطر من

 دورينبال االضطالع من احلكومة لتمكني) اإلداري والدور ،(واملخاطر اخلارجية التهديدات ضد والقطاعات
 .(املذكورين أعاله

 طراخل بناء ذلك يف مبا والقطاعات، املواطنني بني املخاطر ونقل املخاطر لبناء املساءلة لتعزيز عملية طرق 
 .املخاطر ونقل اخلبيث

 احلد( 3 املستدامة، التنمية( 2 معه، والتكيف املناخ تغري خماطر بناء( 1 يف ةكمو احل حتديات بني التفاعالت 
 .الكوارث خماطر إدارة( 4 ،الفقر من
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أنشطة وروابط  -االستثمار في إدارة مخاطر الكوارث لتأمين المرونة :3ية عمل اإلطار و أول
 إضافية
 اإلقليمية املستويات على للتأثر القابلية من واحلد القدرة على اجملاهبة بناء برامج املبذولة من أجل هوداجل أنضمان 
 تراعي اعتبارات ما يلي: والقطاعية واحمللية والوطنية

 التعليم وقطاع العمل وأماكنالتجميع،  ومرافق الثقايف الرتاث ذلك يف مبا اهلامة الوطنية التحتية البىن مجيع. 

 لعدة املستدام التمويل اسرتاتيجيات من كجزء  وذلك هلا، للتصدي واخليارات للتنفيذ، املالية االحتياجات 
 .الطويل املدىعلى  سنوات

 اجلديدة املخاطر ومنع القائمة املخاطر من احلد. 

 اهليكلية وغري اهليكلية التدابري. 

 للمخاطر التعرض من للحد والطبيعية واملادية واملؤسسية واالجتماعية االقتصادية التدابري. 

 الكوارث أعقاب يف واالستثمار العيش سبل حلماية هاوروابط التوريد سلسلة ديناميكية. 

 واالحتياجات والتحديات الريفية التنمية سياسات. 

 التأمني وخطط الصغري التمويل على احلصول فرص لتحسني والشركات واألسر الضعيفة اجملتمعات يف احلاجة 
 .الصغر متناهي

  الكوارث خماطر من احلد علىتتبع اإلنفاق العام واخلاص. 

 احلياة هتدد بأمراض املصابني ذلك يف مبا السكان، لدى والقدرات الضعف ومواطن التفاضلية حتياجاتاال. 

  البشري التنقل نامجة عنال الكوارث عن النامجةالضغوط. 

 يف النمو معدل عن النظر بغض ضعيفة،ال التنمية وإجنازات املناخ تغريالناتج عن  الضعف مع التفاعل 
 .املنطقة

 املنطقة تواجه اليت واملرتابطة املشرتكة التحديات ملواجهةمتناغمة  اسرتاتيجيات لوضع اإلقليمي التعاون تعزيز 
 .والطاقة الغذائي األمن وانعدام واملاء، املناخ، وتغري الكوارث، خماطر من والبطالة، الفقر ذلك يف مبا

 
 أنشطة إضافية -وإعادة البناء بشكل أفضلالجاهزية لالستجابة  :4ية عمل اإلطار و أول

التكيف ( 4 االستجابة،( 3 املبكر، إلنذارا( 2 ،جابةتسلال اهزيةاجل( 1 أجل من املبذولة اجلهود أن ضمان
 :تراعي اعتبارات والقطاعية واحمللية والوطنية اإلقليمية املستويات على ،للتعايف

 
  اجلميع. وخماوف اهتمامات ويدمج االجتماعية التقنياتاملنهج القائم على املشاركة والنا، الذي يستخدم 
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 القطاعية القدرة بناء برامج من كجزء  العمليات، واستمرارية ،على اجملاهبة والضرورية األساسية اخلدمات قدرة 
 .على اجملاهبة

 املتضررة احمللية واجملتمعات للنا، االجتماعي النفسي لدعما وقدرات إجراءات تطوير. 

  العيش وسبل املبنية، البيئة بناء إعادةأن  لضمان االستجابة، خطط عنوضع خطط التعايف بشكل منفصل 
 واألعمال لن تعيد إدخال اخلطر بل ستكون مرتكزة على مبدأ "إعادة البناء بشكل أفضل".

 لتجنبخطط التعايف  استخدام ذلك يف مبا اإلقليمي، ودون واإلقليمي الدوي الصعيد على املمارسات أفضل 
 إدخال املخاطر. إعادة خماطر

 ويف املناخ، وتغري الطبيعية األخطار سببب املخاطر إدخال إعادة جتنب طريق عن أفضل بشكل البناء إعادة 
 .واملاء والغذاء الطاقة ملوارد املستدام االستخدام تعزيز نفسه الوقت

 
 كأداة لمتخذي قرارات إدارة مخاطر الكوارثهندسة المؤشرات  

ه، متامًا كما تفعل يف إطار عمل تنفيذ يف احملرز التقدم لرصد فعالة أداةاإلطار  يف املقرتحة املؤشرات تشكل
 إدارة خماطر الكوارث جماالت يف القرار لصناع إدارية أداة مبثابة أيضاً  املؤشرات هذه تكون قد ذلك، ومعهيوجو، 
 تنظيم إعادة بذلك القيام أجل من الضروري من .املناخ تغري مع والتكيف الفقر من واحلد املستدامة والتنمية

 االسرتاتيجيات أي) املدخالت مستوى على فقط ليس التقدم هذا رصد ميكن حبيثواألنشطة  املؤشرات
 األسهل من يصبح الطريقة، هبذه، و 1والنتائج املخرجات مستوى علىبل أيضًا  ،(ةطور امل والتشريعات والسياسات

، الكوارث خماطر من واحلدوالتكيف مع املناخ،  املستدامة، والتنمية الفقر، من احلد بني الروابط وتعزيز حتديد
 القرار صناع ملساءلة للجمهور وإتاحة الفرصة السياسات؛ لصانعي الروابط هذه أمهية على الضوء تسليط وبالتاي

  م.قراراهت عن
 :والنتائج واملخرجات املدخالتحول  التالية املناقشةلتطوير هذا املفهموم بشكل أفضل، سيتم استعراض 

  :األربعة وهي معرفة اخلطر )أولوية عمل اإلطار  طاراملوجودة حتت أولويات عمل اإل األنشطة معاملدخالت
(، واالستثمار يف إدارة خماطر الكوارث من أجل املرونة )أولوية 2(، وحوكمة املخاطر )أولوية عمل اإلطار 1

 (.4)أولوية عمل اإلطار  أفضل بشكل البناء وإعادة لالستجابة والتأهب(، 3عمل اإلطار 

 2 املخاطر، خفض( 1حتت عناوين املدخالت املبينة أعاله ستكون  املخرجات املتوقعة لألنشطة الواقعة )
من  احلد( 4، الكوارث مواجهة على القدرة تعزيز( 3 ،على اجملاهبة واالقتصادية االجتماعية القدرة حتسني

 املدقع، والفقر الفقر( أ: التالية الكوارث خماطر موجهات يف تخفيضال أي) الكامنة الكوارث خماطرحمركات 

                                                 

يوضح اإلطار أمهية معاملة املخرجات والنتائج واملدخالت بشكل برامجايت من خالل تبين منهجيات مناسبة لتعبئة العمل  1 
 وضمان االستمرارية.
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 وضعف ةكمو احل ضعف( د، البيئي التدهور( ج ،التجمعات العشوائيةو  غري املدرو، احلضري التوسع( ب
 (.اخلصوص وجه على املخاطر حوكمة

 اليت  الكوارث عن النامجة اخلسائر مستوى يف هي اخنفاض أعاله املذكورة املخرجات حتقيق من املتوقعةائج النت
 اقتصاد حتسني أيضاً  اشأهن واالقتصادية، واليت من االجتماعية املرونة حتسني على تأثريال معتواجهها الدولة، 

 (.والفقر املساواة عدم من احلد) والتنمية)الناتج احمللي اإلمجاي(،  البلد
 

 جهودإال أن ملكية  ،سابقاً  اإليه املشارلإلطار  األساسية الوثيقة يفيف الوقت الذي مت فيه صياغة ما ورد أعاله 
  العربية الدول جامعةوبواسطة  العربية، الدول جامعة يف عضو دولة أي يف املطاف هناية يفإدارة خماطر الكوارث 

 .والنتائج واملخرجات للمدخالت السليم لرصدلإطار  اعتماد خالل منتكون  ككل،
 

 يف فعلياً  الشروع إما. طرق مفرتق تقف على العربية واحلكومات املنطقة أن القرار صناع اعرتاف من بد ال وأخرياً،
 عن النامجة اخلسائر تراكم إىل املؤدي الطريق على االستمرار أو الوثيقة، هذه يف املبني النحو على اإلطار تنفيذ

 تزيد سوف واليت الكوارث خماطر موجهات يف زيادة إىل يؤدي مما املناخ، لتغري نتيجة تزيد أن واملتوقع الكوارث
 الصراعات وزيادة وحوكمة املخاطر احلوكمة إضعاف من يزيد مما -واالقتصادية االجتماعية املرونة وتقلل اخلطر
 .أمدها وإطالة

 


