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ملخص تنفٌذي
لقد أدركت الدول العربٌة اآلثار السلبٌة التً ٌخلفها التدهور البٌئً المستمر والنمو الحضري المتسارع وؼٌر المخطط له
واتجاهات ا لتوزٌع الدٌموؼرافً والهجرة على تحقٌق أهداؾ التنمٌة المستدامة فً هذه المنطقة ،فٌما تتهدد المنطقة تحدٌات
أخرى تفرضها علٌها المخاطر المصاحبة لتشرٌد السكان وانتشار األمراض الوبائٌة وانعدام األمن الؽذائً والنزاعات
واالضطرابات وذلك بشكل ٌفوق ما تعرضت له المنطقة من قبل .وٌؤتً هذا اإلدراك مصاحبا للمسإولٌة المباشرة إزاء
إدارة ومجابهة الكوارث بفعالٌة على الصعٌد الوطنً واإلقلٌمً ال سٌَّما أن الكوارث باتت تحدث بشكل متكرر نتٌجة
تؽٌرات جٌولوجٌة وتؽٌرات مناخٌة متزاٌدة عبر المنطقة العربٌة.
وٌبدو جلٌا أن للكوارث أثرا مباشرا على األرواح والبنٌة التحتٌة و ُسبل المعٌشة كما ندرك أٌضا أن هناك آثار تنجم عن
هذه الكوارث على المدى البعٌد والمتوسط والتً تظهر فً انتقال األشخاص والحٌوانات إلى مناطق أخرى محدودة
الموارد وفً إنشاء المساكن ؼٌر الرسمٌة (العشوائٌات) وؼٌر اآلمنة فً المراكز الحضرٌة باإلضافة إلى محدودٌة
خدمات النقل والصحة والتعلٌم وؼٌرها من الخدمات العامة وقصور النفاذ إلٌها فً المناطق المعرضة للخطر.
ومراعاة اللتزامها بتحقٌق األهداؾ التنموٌة لؤللفٌة 1وتماشٌا مع الدور الذي حدده إطار عمل هٌوؼو 2للمنظمات اإلقلٌمٌة
الحكومٌة ،لعبت جامعة الدول العربٌة دورا رٌادٌا فً تعزٌز إدراج إجراءات الحد من مخاطر الكوارث فً السٌاسات
اإلقلٌمٌة الخاصة بالتنمٌة المستدامة والتكٌؾ مع تؽٌر المناخ وآلٌات التنسٌق المعنٌة باالدارة البٌئٌة وإدارة الكوارث.
وعبلوة على ذلك فقد شهدت المنتدٌات اإلقلٌمٌة التً ُعقدت مإخرا تشدٌدا واضحا على الحاجة لبلورة نهج استراتٌجً
لل حفاظ على مكاسب التنمٌة العربٌة االقتصادٌة واالجتماعٌة من خبلل تعزٌز فعالٌة اإلجراءات المتخذة إلدارة مخاطر
الكوارث ومن خبلل تبنً استراتٌجٌات الحد من المخاطر وخطط التكٌؾ مع تؽٌر المناخ.
وفً إطار متابعة قرارات القمة العربٌة األولى للتنمٌة االقتصادٌة واالجتماعٌة أصدر مجلس الوزراء العرب المسئولٌن
عن شإون البٌئة ( )CAMREقرارا فً جلسته ٌوم -24ماٌوٌ 2009-دعو التخاذ إجراءات محددة للحد من مخاطر
الكوارث وإعداد إستراتٌجٌة عربٌة للحد من مخاطر الكوارث بؽرض:
 .1بلورة رإٌة وأولوٌات إستراتٌجٌة ومجاالت تنفٌذ رئٌسٌة للحد من مخاطر الكوارث فً المنطقة العربٌة؛
 .2تعزٌز اآللٌات المإسسٌة وآلٌات التنسٌق وتدابٌر الرصد والمتابعة لدعم تنفٌذ اإلستراتٌجٌة على الصعٌد اإلقلٌمً
والوطنً والمحلً من خبلل إعداد برنامج عمل.
وسوؾ تكون اإلستراتٌجٌة العربٌة للحد من مخاطر الكوارث مكملة للجهود القائمة التً تبذلها المإسسات الوطنٌة
واإلقلٌمٌة والدولٌة المتخصصة بهدؾ الحد من مخاطر الكوارث فً المنطقة العربٌة .كما سٌركز الشركاء المنفذٌن
لئلستراتٌجٌة على نهج متعدد القطاعات لتحقٌق انخفاض ملموس فً المخاطر التً تواجه المنطقة العربٌة بحلول عام
 2020وذلك وفقا لؤلولوٌات العالمٌة التً حددها إطار عمل هٌوؼو واألهداؾ التنموٌة لؤللفٌة.
1

األهداؾ التنموٌة لؤللفٌة فً الدول العربٌة http://arabstates.undp.org/subpage.php?spid=20

2

إطار عمل هٌوؼو  :2015-2005بناء قدرات األمم والمجتمعات على مجابهة الكوارث

http://www.unisdr.org/wcdr/intergover/official-doc/L-docs/Hyogo-framework-for-action-english.pdf
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واستنادا إلى أولوٌات إطار عمل هٌوؼو فٌما ٌتعلق بالحد من مخاطر الكوارث وبالرجوع للؽرض من االستراتٌجٌة
العربٌة للحد من مخاطر الكوارث فقد تم تحدٌد خمس محاور رئٌسٌة لهذه االستراتٌجٌة كما ٌلً:
 .1تعزٌز االلتزام بمنهج شامل ومتكامل للحد من مخاطر الكوارث فً مختلؾ القطاعات
 .2بناء القدرات البلزمة لتحدٌد ورصد وتقٌٌم مخاطر الكوارث
 .3بناء القدرة على المجابهة من خبلل المعرفة والدعوة العامة والبحث والتدرٌب
 .4تحسٌن المُسائلة فٌما ٌتعلق بإدارة مخاطر الكوارث على الصعٌد المحلً والوطنً
 .5إدراج الحد من مخاطر الكوارث فً خطط وعملٌات االستجابة للطوارئ واالستعداد والتعافً

وجدٌر بالذكر أن هذه المحاور ُتمثل إطار مبدئً سٌتم من خبلله تطوٌر مجموعة من مجاالت التنفٌذ الرئٌسٌة والتً
صلة فً برنامج عمل ٌتم إعداده وتنفٌذه وفقا للقدرات واالحتٌاجات المختلفة للدول المشاركة والمنظمات
ستكون مُف َّ
اإلقلٌمٌة المتخصصة وذلك بدعم من شركاء التنمٌة .سٌتم إعداد برنامج العمل لفترة أولٌة  2015-2011على أن ٌتم
تقٌٌمه ومراجعته فً  2015بالتزامن مع التقٌٌم العالمً إلطار عمل هٌوؼو وإلعداد برنامج عمل لفترة ثانٌة تمتد الى
 2020بناءا على نتائج التقٌٌم .وتتمثل النتٌجة المتوقعة من اإلستراتٌجٌة العربٌة للحد من مخاطر الكوارث )ASDRR
بؤن ٌتم تحقٌق انخفاض فعلً ملموس فً خسائر الكوارث من أرواح وممتلكات على المستوى االجتماعً واالقتصادي
والبٌئً فً مجتمعات وبلدان المنطقة العربٌة .وسوؾ تقوم جامعة الدول العربٌة بتنسٌق إعداد برنامج العمل أثناء .2011
وتتضمن قائمة الشركاء الذٌن سٌلعبون دورا رئٌسٌا فً إعداد اإلستراتٌجٌة وتنفٌذها الدول العربٌة وجامعة الدول العربٌة
واألمم المتحدة والمنظمات العربٌة واالقلٌمٌة والدولٌة المتخصصة والمراكز اإلقلٌمٌة العاملة فً مجال الحد من مخاطر
الكوارث والسلطات الوطنٌة والمحلٌة ومنظمات المجتمع المدنً بما فً ذلك جمعٌات الهبلل األحمر والصلٌب األحمر
والقطاع الخاص واإلعبلم.
وقد تم إعداد االستراٌجٌة العربٌة للحد من مخاطر الكوارث من قِبل األمانة الفنٌة لمجلس وزراء البٌئة العرب المسإلٌن
عن شئون البٌئة فً جامعة الدول العربٌة والمكتب اإلقلٌمً للدول العربٌة فً أمانة األمم المتحدة لبلستراتٌجٌة الدولٌة للحد
من الكوارث وبمساهمة العدٌد من منظمات األمم المتحدة والمنظمات العربٌة المتخصصة واإلتحاد الدولً للصلٌب األحمر
والهبلل األحمر والمرفق العالمً للحد من الكوارث والتعافً منها فً البنك الدولً .إن اإلستراتٌجٌة تؤخذ فً االعتبار
العدٌد من االستراتٌجٌات والبرامج اإلقلٌمٌة للحد من مخاطر الكوارث التً تبناها االتحاد اإلفرٌقً ومجلس التعاون
االقتصادي آلسٌا ودول المحٌط الهادي ومجموعة دول جنوب شرق آسٌا وبرنامج اتحاد الٌورومتوسطً ومنظمة المإتمر
اإلسبلمً.3
3

(أ) االستراتٌجٌة اإلفرٌقٌة للحد من مخاطر الكوارث http://www.unisdr.org/africa/af-hfa/docs/africa-regional-strategy.pdf - 2004

(ب) استراتٌجٌة الحد من مخاطر الكوارث ،االستعداد واالستجابة للطوارئ فً آسٌا والمحٌط الهادي 2015-2009
http://www.ifrc.org/Docs/pubs/idrl/apec-drr-strategy.pdf
(ت) اتفاقٌة إدارة الكوارث واالستجابة للطوارئ بٌن دول جنوب شرق آسٌا ٌ 26ولٌو http://www.aseansec.org/17579.htm 2005
(ث) برنامج الوقاٌة من الكوارث الطبٌعٌة والكوارث الناتجة عن النشاط البشري واالستعداد واالستجابة لها التابع التحاد الٌورومتوسطً.
http://www.euromedcp.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=160&Itemid=468&lang=en
(ج) استراتٌجٌة ادارة مخاطر الكوارث وتؤثٌرات التؽٌرات المناخٌة فً العالم اإلسبلمً 2010



http://www.sesric.org/imgs/news/image/icme_3.2%20Disaster%20Strategy.pdf
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 .1خلفٌة عامة
ال ٌتمثل القاسم المشترك بٌن الدول العربٌة فً اللؽة والثقافة والتراث التارٌخً وحسب بل إنها تشترك فً عدد من
المخاطر اإلقلٌمٌة العابرة للحدود؛ إذ تتعرض أجزاء مختلفة من المنطقة العربٌة بصورة منتظمة ألخطار جٌولوجٌة مثل
الزالزل والبراكٌن واالنزالقات األرضٌة والتسونامً باإلضافة إلى األخطار المتعلقة بالمناخ مثل الفٌضانات والموجات
الحرارٌة والجفاؾ والعواصؾ الرملٌة وحرائق الؽابات واألعاصٌر .وبالنظر الى بعض األمثلة كزلزال الجزائر فً
 2003وإعصار جونو الذي ضرب عمان فً  2007وفٌضانات الٌمن فً  2008وفٌضانات المؽرب فً 2009
وؼٌرها نجدها رسائل تذكٌر قوٌة حول اتجاهات المخاطر الناشئة والكوارث المتواترة فً المنطقة .4وكما من المحتمل أن
تعمل آثار تؽٌر المناخ على مضاعفة مخاطر ارتفاع سطح البحر وموجات الجفاؾ المطولة والتصحر التً حلت بؤجزاء
5

متسعة من المنطقة العربٌة.

وقد أشار تقرٌر توقعات البٌئة للمنطقة العربٌة الصادر فً  2010إلى أن معظم الخسائر الناتجة عن األخطار الطبٌعٌة فً
الدول العربٌة قد حدثت بسبب الجفاؾ والزالزل والفٌضانات والعواصؾ وأنه فً الفترة ما بٌن  1980و  2008قد
تضرر ما ٌزٌد عن  37ملٌون مواطن عربً وبلػ إجمالً األضرار ما ٌقرب من  20ملٌار دوالر .6كما أن النمو
الحضري المتسارع والتدهور البٌئً وندرة المٌاه واالتجاهات الدٌموؼرافٌة والهجرة تعمل على زٌادة مستوٌات قابلٌة
التضرر ( )vulnerabilityبٌن الشعوب العربٌة .فٌما تتهدد المنطقة تحدٌات مختلفة األبعاد تفرضها علٌها المخاطر المصاحبة
لتشرد السكان وانتشار األمراض الوبائٌة وانعدام األمن الؽذائً والنزاعات واالضطراب وذلك بشكل ٌفوق ما تعرضت له
المنطقة من قبل.
وتوجد أدلة دامؽة على أن الكوارث تخلؾ آثارا مستمرة وطوٌلة األمد على اتجاهات الفقر والتنمٌة البشرٌة .7وقد انتهى
المنتدى العالمً للحد من مخاطر الكوارث عام  2009إلى أن اتخاذ إجراءات متعددة القطاعات للحد من مخاطر الكوارث
تعتبر أمرا ضرورٌا لتحقٌق األهداؾ العالمٌة للحد من الفقر والتكٌؾ مع تؽٌر المناخ وضمان تحسٌن الوضع الصحً من
منظور الحقوق االنسانٌة فً إطار ما حددته األهداؾ التنموٌة لؤللفٌة.8
استجابة لبلتجاه المقلق للكوارث ومراعاة إللتزامها بتحقٌق األهداؾ التنموٌة لؤللفٌة قامت الدول العربٌة بتبنً إطار عمل
هٌوؼو  :2015-2005بناء قدرات األمم والمجتمعات على مجابهة الكوارث فً إطار المإتمر العالمً للحد من
 4مُلخص تقرٌر الورشة اإلقلٌمٌة حول الحد من مخاطر الكوارث وتؽٌر المناخ – القاهرة  23-21نوفمبر .2009
http://www.unisdr.org/arabstates/events/v.php?id=11716
5

برنامج األمم المتحدة اإلنمائً ،وثائق بحثٌة لتقرٌر التنمٌة البشرٌة فً المنطقة العربٌة :إعداد خرائط تهدٌدات تؽٌر المناخ وآثار التنمٌة البشرٌة فً المنطقة

العربٌة http://www.arab-hdr.org/publications/other/ahdrps/paper02-en.pdf 2010
 6 تقرٌر توقعات البٌئة للمنطقة العربٌة http://eoar.cedare.int 0202
7

اإلستراتٌجٌة الدولٌة للحد من الكوارث ،تقرٌر التقٌٌم العالمً حول الحد من مخاطر الكوارث 2009

http://www.preventionweb.net/english/hyogo/gar/report/index.php?id=9413
8

المنتدى العالمً للحد من مخاطر الكوارث  ،2009ملخص رئٌس المنتدى

http://www.preventionweb.net/files/10750_GP09ChairsSummary.pdf
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الكوارث الذي ُع ِقد فً كوبً فً الٌابان عام  2005وصادقت علٌه الجمعٌة العامة لؤلمم المتحدة فً وقت الحق من
 2005بقرارها رقم  195/60كخطة عالمٌة لعشر سنوات تعكس الحاجة وااللتزام بتبنً توجه شامل ومتكامل لتحدٌد
وتفعٌل إجراءات مختلفة التخصصات للحد من مخاطر الكوارث .
وتعتبر الدولة هً المسئول األول عن التنمٌة االجتماعٌة واالقتصادٌة فٌها من خبلل وضع استراتٌجٌات وخطط تنموٌة
وطنٌة تشتمل على إجراءات الحد من مخاطر الكوارث ؼٌر أن توفر البٌئة الدولٌة واإلقلٌمٌة المناسبة تعتبر أمرا ضرورٌا
لدعم تطور المعرفة وتنمٌة القدرات والموارد البلزمة لبناء قدرات الدول والمجتمعات على المجابهة .وفً هذا الصدد،
تلعب المنظمات اإلقلٌمٌة والحكومٌة المتخصصة دورا هاما لدعم وتعزٌز الموارد والقدرات واآللٌات اإلقلٌمٌة التً سوؾ
تسهم فً تقوٌة القدرات الوطنٌة وتعزٌز التقدم المحرز فً مراقبة ورصد وتقٌٌم مخاطر الكوارث والحد منها.
أما بالنسبة للمنطقة العربٌة فإن جامعة الدول العربٌة تدعم تنفٌذ إطار عمل هٌوؼو على الصعٌد اإلقلٌمً وتنادي بذلك إلى
جانب عملها على تعزٌز تنسٌق الجهود الرامٌة لتنفٌذ اإلستراتٌجٌة الدولٌة للحد من الكوارث ).(ISDR
 1-1السٌاق واألساس المنطقً
لم تتوانى جامعة الدول العربٌة والمنظمات العربٌة المتخصصة ومن بٌنها األكادٌمٌة العربٌة للعلوم والتكنولوجٌا والنقل
البحري والمركز العربً لدراسات المناطق الجافة و األراضً القاحلة (أكساد) والمنظمة العربٌة للتنمٌة الزراعٌة ومنظمة
العمل العربٌة والمنظمة العربٌة للتربٌة والثقافة والعلوم عن إدراج إجراءات الحد من مخاطر الكوارث فً مشروعاتها
وفً برامج المساعدة الفنٌة التً تؽطً العدٌد من الدول العربٌة .كما تم تؤسٌس المركز اإلقلٌمً للحد من مخاطر الكوارث
للتدرٌب والبحوث فً القاهرة لتعزٌز قدرات الدول العربٌة بهذا الشؤن.
وقد ظهر جلٌا أن هنالك دمجا لمفاهٌم الحد من مخاطر الكوارث فً سٌاسات اإلدارة البٌئٌة والتكٌؾ مع تؽٌر المناخ فً
الدول العربٌة وربما ألول مرة فً اإلعبلن العربً الوزاري حول تؽٌر المناخ والذي اعتمده مجلس الوزراء العرب
المسئولٌن عن شإون البٌئة ( )CAMREفً دورته التاسعة عشر المنعقدة فً  6-5دٌسمبر  .2007وٌركز هذا اإلعبلن
مع ؼٌره من التوصٌات على المخاطر المحتملة لتؽٌر المناخ كما ٌدعو إلى أن تشتمل برامج التكٌؾ على "اآللٌات المناسبة
لتامٌن المخاطر وتحسٌ ن إدارة وكفاءة استخدام الموارد الطبٌعٌة من خبلل استخدام التقنٌات المبلئمة والنظم المتقدمة
للرصد والرقابة واالنذار المبكر وكذلك من خبلل االستعداد الكاؾ لمواجهة الكوارث الناجمة عن تؽٌر المناخ".
وقد تمخضت الدورة العشرٌن لمجلس الوزراء العرب المسئولٌن عن شإون البٌئة التً انعقدت ٌومً  21-20من دٌسمبر
 2008عن إنجاز هام حٌث قام المجلس باعتماد القرار رقم  295الذي ٌدعو إلى زٌادة التعاون والتنسٌق مع اإلستراتٌجٌة
الدولٌة للحد من الكوارث ( )ISDRومن ثم وضع متابعة تنفٌذ اطار عمل هٌوؼو كبند دائم على جدول اعمال مجلس
الوزراء العرب المسئولٌن عن شإون البٌئة و اللجنة المشتركة للبٌئة والتنمٌة فً الوطن العربً .كما أن المجلس قد ناشد
الدول العربٌة بإعداد تقارٌر دورٌة تصدر كل عامٌن حول التقدم المحرز فً تنفٌذ إطار عمل هٌوؼو.
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وفً  2009-2008أدت المشاركة العربٌة فً المراجعة األولى التً تجرى كل عامٌن حول التقدم المحرز فً تنفٌذ إطار
عمل هٌوؼو إلى إعداد التقرٌر اإلقلٌمً حول التقدم المحرز فً تنفٌذ إطار عمل هٌوؼو فً المنطقة العربٌة .9وبناءا على
النتائج المبدئٌة التً عرضها هذا التقرٌر وناقشتها ورشة العمل اإلقلٌمٌة لؤلطراؾ المعنٌة فً جدة فً ماٌو  ، 2009تبنى
مجلس الوزراء العرب المسئولٌن عن شإون البٌئة فً إطار الدورة االستثنائٌة فً الرابع والعشرٌن من ماٌو 2009
مجموعة من اإلجراءات المتعلقة بالحد من مخاطر الكوارث وذلك على سبٌل المتابعة للقمة العربٌة األولى للتنمٌة
االقتصادٌة واالجتماعٌة .وفً خطوة هامة أقرت الدول األعضاء بؤن هناك حاجة لوضع إستراتٌجٌة عربٌة للحد من
مخاطر الكوارث كما دعوا إلى إنشاء المنتدى اإلقلٌمً العربً للحد من مخاطر الكوارث (على المستوى الوزاري وعلى
مستوى األطراؾ المعنٌة) بؽٌة تعجٌل خطى تنفٌذ إطار عمل هٌوؼو على الصعٌد اإلقلٌمً والوطنً والمحلً.
وباإلضافة لذلك هناك عدد من اإلتفاقٌات والبروتوكوالت العربٌة واإلقلٌمٌة حول إدارة الكوارث أو الطوارئ واالستجابة
لها قامت جامعة الدول العربٌة بالتنسٌق إلعدادها ومن بٌنها:
 -1اتفاقٌة التعاون العربً فً مجال تنظٌم وتٌسٌرعملٌات اإلؼاثة (أقرها مجلس جامعة الدول العربٌة عام 1987
ودخلت حٌز النفاذ عام  1990وتم تحدٌثها عام )2009؛
 -2مشروع برتوكول ػربي نهتؼاون وانتحرك انسريغ وانفوري بيه اندول انؼربية ننقم انخبراء وانمؼدات أثناء وقوع
انكارثة/األزمة/حانة انطوارئ ()2008؛
 -3اننظاو األساسي نهمركس انؼربي نهوقاية مه أخطار انسالزل وانكوارث انطبيؼية األخري (الذي اعتمده مجلس
جامعة الدول العربٌة فً دورته رقم  121عام .)2004
وقد تم تحدٌد معالم اإلستراتٌجٌة العربٌة للحد من مخاطر الكوارث من خبلل هذا اإلطار المإسساتً والنهج اإلقلٌمً العام
والذي ساهم فً وضع التصور العام وأولوٌات هذه االستراتٌجٌة.
 2-1نطاق اإلستراتٌجٌة
سوؾ تركز اإلستراتٌجٌة العربٌة للحد من مخاطر الكوارث على المخاطر المركبة التً تهدد الشعوب العربٌة جراء
األخطار الطبٌعٌة أو ما ٌتعلق بها من أخطار ناتجة عن أنشطة بشرٌة .وتواجه المنطقة مخاطر متزاٌدة بفعل النشاط
الزلزالً والتدهور البٌئً وتدهور النظم اإلٌكولوجٌة وعدم توافر المٌاه وضعؾ الوصول إلٌها وانعدام األمن الؽذائً
واآلثار الناشئة جراء ظاهرة تؽٌر المناخ مثل ارتفاع سطح البحر وشدة وحدة الموجات الحرارٌة التً تنعكس فً
الفٌضانات واألعاصٌر وموجات الجفاؾ والتصحر المطولة .وقد أدت كل هذه المخاطر الى عدم استقرار ُسبل المعٌشة فً
المناطق الرٌفٌة وتؽٌر فً اتجاهات الهجرة واالتجاهات الدٌموؼرافٌة والنمو الحضري السرٌع وؼٌر المخطط له
والتحدٌات التً ٌفرضها على البنٌة التحتٌة وأزمات الحوكمة بما فٌها التحدٌات الناشئة عن الصحة العامة وانتشار
األمراض والنزاعات المسلحة.
وفً إطار إدراكها للمخاطر المتعددة التً تواجهها مختلؾ الدول العربٌة وللتباٌن الذي تشهده هذه الدول فً التقدم المحرز
إزاء تنفٌذ إجراءات الحد من مخاطر الكوارث ،فإن اإلستراتٌجٌة العربٌة للحد من مخاطر الكوارث تقدم رإٌة ونطاقا
9
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شامبل للمحاور اإلستراتٌجٌة الممكنة لتنفٌذ أولوٌات الحد من مخاطر الكوارث فً البلدان العربٌة بحلول عام .2020
وسوؾ تتضمن المحاور الخمسة التً تقترحها هذه اإلستراتٌجٌة العربٌة على إطار مبدئً سٌتم من خبلله تطوٌر مجموعة
من مجاالت التنفٌذ الرئٌسٌة ،فٌما ستمثل هذه المجاالت الرئٌسٌة للتنفٌذ برنامج عمل مفصل ٌتم تنفٌذه وفقا للقدرات
واالحتٌاجات المختلفة للسلطات والجهات الوطنٌة والمنظمات اإلقلٌمٌة المتخصصة وذلك بدعم من شركاء العمل اإلنسانً
والتنمٌة.
وسوؾ تعمل جامعة الدول العربٌة على تٌسٌر إعداد برنامج العمل والبدء فً تنفٌذه أثناء  .2011وسٌتم إعداد برنامج
العمل لفترة أولٌة  2015-2011على أن ٌتم تقٌٌمه ومراجعته فً  2015بالتزامن مع التقٌٌم العالمً إلطار عمل هٌوؼو
وإلعداد برنامج عمل لفترة ثانٌة تمتد الى  2020بناءا على نتائج التقٌٌم .وسوؾ ٌشتمل برنامج العمل على آلٌات مإسسٌة
ومالٌة وتنسٌقٌة وتدابٌر للرصد والمتابعة وذلك لدعم تنفٌذ أولوٌات اإلستراتٌجٌة على الصعٌد اإلقلٌمً والوطنً والمحلً
بحلول .2020
وتستمد هذه اإلستراتٌجٌة رإٌتها من خبلل االلتزامات العربٌة الحالٌة التً تبدو جلٌة فً السٌاسات التً تتبناها جامعة
الدول العربٌة وكذلك فً مختلؾ االستراتٌجٌات والبرامج اإلقلٌمٌة العاملة على الحد من مخاطر الكوارث والتً قد تم
إعدادها بالفعل فً افرٌقٌا وآسٌا واالتحاد األورومتوسطً ودول العالم االسبلمً بمشاركة فعالة من الدول العربٌة.
إلى جانب ذلك سوؾ تعتمد اإلستراتٌجٌة العربٌة للحد من مخاطر الكوارث على المشاركة والمساهمة الحقٌقٌة من
المنتدٌات واللجان الوطنٌة للحد من الكوارث وشراكات المجتمع المدنً وعمل جمعٌات الهبلل األحمر والصلٌب األحمر
الوطنٌة حٌث أن الكثٌر من التقدم الذي تم إحرازه على الصعٌد المحلً قد تحقق من خبلل تلك المشاركة.
 -2القضاٌا والثغرات بالمنطقة العربٌة
 1-2مشكلة الكوارث
لقد واجهت المنطقة العربٌة ما ٌربو على  276كارثة فً ؼضون الخمس وعشرٌن عاما الماضٌة وقد خلفت هذه الكوارث
وراءها حوالً  100,000قتٌبل و  10ملٌون منكوبا وما ٌقارب ملٌون ونصؾ مشردا .10وٌثبت تارٌخ المنطقة العربٌة
أنها معرضة لخطر النشاط الزلزالً إذ ٌمتد نظام الصدع األردنً من البحر األحمر مرورا بفلسطٌن عبر البحر المٌت
وشماال فً وادي البقاع بلبنان .وٌجعل هذا الحزام عددا من الدول العربٌة عرضة لمخاطر بالؽة جراء النشاط الزلزالً
فٌما تتعرض الدول المجاورة لها لمخاطر كبرى نظرا لآلثار التكتونٌة المصاحبة لهذا النشاط إذ ٌعٌش حوالً ثلثً سكان
األردن وكل سكان لبنان وعددا كبٌرا من سكان الحضر فً سورٌا (ٌشتمل ذلك على دمشق ،حلب ،حمص وحماة) فً
مسافة تبلػ  50كٌلو مترا شرق وؼرب نظام صدع البحر المٌت ( . 11)DSFSكما أن ببلد المؽرب العربً معرضة

10قاعدة البٌانات الدولٌة للكوارث (http://www.emdat.be/database :)EM-DAT
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لخطر شدٌد من الزالزل فً منطقة جبال األطلسً والتً تمتد من المؽرب الى تونس مرورا بالجزائر والتً شهدت زلزال
12
 2003الذي أودى بحٌاة أكثر من  3000شخص وتسبب فً خسائر اقتصادٌة تجاوزت  5ملٌار دوالر.
على الرؼم من أن مساهمة المنطقة العربٌة فً انبعاثات الؽازات الدفٌئة ال تعدو  %4.7والتً تعتبر من األسباب المباشرة
لظاهرة تؽٌر المناخ العالمً إال أنها سوؾ تقع تحت وطؤة آثار بالؽة لهذه الظاهرة فً السنوات المقبلة .وتعد المنطقة
العربٌة ذات قابلٌة خاصة للتضرر نظرا لما تعانٌه بالفعل من ندرة فً موارد المٌاه وارتفاع مستوٌات الجفاؾ وطول
الشرٌط الساحلً المهدد بارتفاع مستوٌات سطح البحر .13وإلى جانب االتجاهات الدٌموؼرافٌة الحالٌة فإن العدٌد من
أجزاء المنطقة العربٌة سوؾ تعانً من ضؽوط للهجرة ومن المحتمل أن ٌقع الضرر األكبر من هذه الضؽوط على الفئات
األكثر هشاشة وخصوصا النساء.14
ولقد توقعت الهٌئة الحكومٌة الدولٌة المعنٌة بتؽٌر المناخ ( )IPCCفً تقرٌرها الرابع زٌادة عالمٌة تتراوح بٌن  4-2س°
فً درجة الحرارة السطحٌة مع نهاٌة القرن الواحد والعشرٌن .15وعبلوة على ذلك سوؾ ٌصاحب هذه الزٌادة فً درجة
الحرارة انخفاضا متوقعا فً معدالت المطر بما ٌتراوح بٌن  0و .%20وسوؾ تعانً المنطقة من قصر فصول الشتاء
وازدٌاد الجفاؾ وحرارة فصول الصٌؾ وزٌادة معدالت تواتر حدوث الظواهر المناخٌة المتطرفة.16
وتعتبر موجات الجفاؾ التً ضربت األردن وسورٌا خاصة خبلل الفترة  2010 -2007هً األسوأ على مدار العدٌد من
العقود الماضٌة .وجدٌر بالذكر أن المساحة اإلجمالٌة للمنطقة العربٌة تقدر بحوالً  14ملٌون كٌلو متر مكعب و %87من
هذه المساحة مصنؾ كؤرض صحراوٌة ذات مستوٌات عالٌة من الجفاؾ وقلة الؽطاء النباتً17؛ فٌما ٌتوقع أن تزداد
معدالت انخفاض مستوٌات االمطار عبر المنطقة بؤسرها مما سٌتسبب فً تفاقم مشكلة ندرة موارد المٌاه التً تعانً منها
المنطقة بالفعل إذ تحتضن ثمانٌة من العشر دول األكثر معاناة من اإلجهاد المائً فً العالم .وال رٌب فً أن ازدٌاد
معدالت ندرة موارد المٌاه واألراضً الصالحة للزراعة تهدد المنطقة بارتفاع معدالت قابلٌة تضررها بانعدام األمن
الؽذائً.
وباإلضافة إلى ذلك ،فإن تباٌن مستوٌات المطر ٌإثر على عدد من الدول متسببا فً زٌادة ؼٌر متوقعة فً حدوث
الفٌضانات .وتعتبر الفٌضانات التً حدثت خبلل الفترة  2010 - 2008فً الٌمن والمملكة العربٌة السعودٌة مثاال على
ذلك إذ تسبب فٌضان الٌمن فً حدوث أضرار وخسائر إجمالٌة تقدر بـ  1.7ملٌار دوالرا أمرٌكٌا فٌما أشارت التقدٌرات
الى أنه قد تسبب فً ارتفاع معدل الفقر من  %28الى .18%51

12

تحدٌد أخطار الزالزل فً ببلد المؽرب http://ares.tu.chiba-u.jp/~papers/paperIJ/EESD/EESD1996_Benouar.pdf 1996
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14المنظمة الدولٌة للهجرة  ،تؽٌر المناخ ،التدهور البٌئً والهجرة :التعامل مع أشكال قابلٌة التضرر والفرص المتاحة.
15

الهٌئة الحكومٌة الدولٌة المعنٌة بتؽٌر المناخ ،تقرٌر التقٌٌم الرابع 2007

16
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ومن الممكن أن ٌكون ارتفاع مستوى سطح البحر الناجم عن ارتفاع درجة الحرارة العالمٌة سببا فً فقدان أجزاء هامة من
األراضً الزراعٌة المنخفضة عبر المنطقة العربٌة .ووفقا ألحد التقارٌر الصادرة عن برنامج األمم المتحدة للمستوطنات
البشرٌة (هابٌتات) 19فإن  %18من سكان شمال إفرٌقٌا ٌعٌشون فً مناطق ساحلٌة منخفضة ،فٌما تعتبر االسكندرٌة
والجزائر والدار البٌضاء وتونس ونواكشوط من المناطق األكثر قابلٌة للتضرر من ارتفاع مستوٌات سطح البحر.
وهناك اتصال وثٌق بٌن المخاطر المتزاٌدة للكوارث وعملٌة التنمٌة وهو ما تدركه الدول العربٌة والتً تعً أٌضا أنه ال
ٌمكن الحٌلولة دون وقوع األخطار الطبٌعٌة ولكن من خبلل العمل الجماعً ٌمكن تقلٌل اآلثار المتوقعة لهذه األخطار.
وسوؾ ٌساعد الحد من الكوارث ،من خبلل فهم عوامل المخاطر الكامنة وبناء المعرفة والقدرات البلزمة لتقٌٌم األخطار
والمخاطر وأشكال قابلٌة التضرر ،فً الحفاظ على مكاسب التنمٌة وتعزٌز قدرات المجتمعات والشعوب على مجابهة
اآلثار الناجمة عن الكوارث.
وقد أوضح تقرٌر التنمٌة البشرٌة لعام  2009أن المنطقة العربٌة تواجه تحدٌات تنموٌة كبرى بسبب الضؽوط البٌئٌة.
وهناك اتجاهٌن ٌبدو أن لهما أهمٌة كبٌرة فً هذا الصدد إذ كان وجودهما مصحوبا بإهمال التخطٌط التنموي سببا لحدوث
ارتفاع حاد فً قابلٌة التضرر من األخطار الطبٌعٌة .وهذٌن االتجاهٌن هما :زٌادة الضؽوط السكانٌة والنمو العمرانً
المتسارع .وجدٌر بالذكر أن المناطق الحضرٌة تحتضن حالٌا  %56من إجمالً السكان البالػ عددهم  320ملٌون نسمة
ومن المتوقع أن ٌصل هذا الرقم إلى  %66بحلول  .2020ولم ٌنعكس "االنفجار الحضري" الذي شهده العالم العربً فً
النمو الكبٌر للمدن الكبرى بالمنطقة فحسب بل أن المدن الصؽٌرة والمتوسطة أٌضا قد شهدت مستوٌات سرٌعة للنمو
الحضري مما تسبب فً إٌجاد ضؽوط على كم محدود من الموارد و بنٌة تحتٌة متهالكة.
ومن ثم ٌبدو جلٌا أن هنالك حاجة لدراسة ومناقشة وتنفٌذ استراتٌجٌات التكٌؾ مع هذه المتؽٌرات والتخفٌؾ من مخاطرها ذات الصلة
على الصعٌد اإلقلٌمً و الوطنً من خبلل شراكات متعددة القطاعات.

 2-2التقدم اإلقلٌمً المحرز فً تنفٌذ إطار عمل هٌوغو  :)HFAالنتائج الرئٌسٌة
طورت أمانة األمم المتحدة لئلستتراتٌجٌة الدولٌتة للحتد متن الكتوارث  UNISDRأداة عالمٌتة متاحتة عبتر اإلنترنتت لرصتد
إطار عمل هٌوؼو 20تقوم من خبللهتا التدول بتقتدٌم تقتارٌر تقٌٌمٌتة للتقتدم المحترز فتً تنفٌتذ إطتار عمتل هٌوؼتو .وفتً هتذا
اإلطار قامت جامعة الدول العربٌة بإعداد تقرٌر إقلٌمتً لمراجعتة التقتدم المحترز فتً الفتترة متن  2009-2007فٌمتا ٌتعلتق
بتنفٌذ إطار عمل هٌوؼو فً الدول العربٌة .وقد تم تقٌٌم التقدم اإلقلٌمً بنتاءا علتى ستبعة تقتارٌر وطنٌتة وتقرٌتر واحتد عتن
الجفتتاؾ فتتً جٌبتتوتً 21باإلضتتافة إلتتى المتتدخبلت التتتً قتتدمتها جامعتتة التتدول العربٌتتة والمنظمتتات العربٌتتة المتخصصتتة
ومنظمات األمم المتحدة والمنظمات الدولٌة العاملتة فتً المنطقتة .22وكجتزء متن المراجعتة الثانٌتة للتقتدم المحترز فتً تنفٌتذ
19

برنامج األمم المتحدة للمستوطنات البشرٌة (هابٌتات) ،حالة المدن اإلفرٌقٌة )The State of African Cities 2008( 2008

 20أداة رصد ومتابعة إطار عمل هٌوؼو

http://www.preventionweb.net/english/hyogo/hfa-monitoring/hfa-monitor/index.php

 21قدمت سبع دول تقارٌر وطنٌة للتقدم المحرز للمراجعة األولى للتقدم المحرز فً إطار عمل هٌوؼو ( :)2009-2007الجزائر ،والبحرٌن ،وجزر القمر ،ومصر ،واألردن،
وسورٌا ،والٌمن؛ كما قدمت جٌبوتً ت قرٌر بشؤن الحد من مخاطر الجفاؾ؛ وعبلوة على ذلك قدمت مصر مراجعة وطنٌة متعمقة.

 22تم ذكرها بإٌجاز فً الملخص التنفٌذي :التقدم المحرز فً الحد من مخاطر الكوارث وتنفٌذ إطار عمل هٌوؼو فً المنطقة العربٌة ،جامعة الدول العربٌة ،اإلستراتٌجٌة الدولٌة للحد
من الكوارث
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إطار عمل هٌوؼو ( )2011-2009أسهمت تقارٌر التقتدم الوطنٌتة فتً تحلٌتل الفجتوات والتحتدٌات التتً واجهتت إجتراءات
الحد من المخاطر فً المنطقة.23
وبٌنما توفر التقارٌر الوطنٌة عرضا عاما للتقتدم المحترز فتً اجتراءات الحتد متن المختاطر فتً المنطقتة ،متن المهتم إدراك
حقٌقة أن التحلٌل المقدم ال ٌعكس بالضرورة تقٌٌما شامبل للتقدم المحرز بالنسبة للمنطقة العربٌة وذلك بسبب نقص البٌانتات
والمعلومتتات المقدمتتة متتن دول أختترى فتتً المنطقتتة .ومتتع ذلتتك ،تتتوفر هتتذه التقارٌرعرضتتا جٌتتدا للتوجهتتات ،والفجتتوات،
والتحدٌات التً واجهت الجهود المبذولة للحد من مخاطر الكوارث عبر أجزاء من المنطقة العربٌة.
ووفقا للمعلومات التتً قتد متها التببلد المتذكورة ،تشتٌر التقتارٌر إلتى إحتراز تقتدم عتام فٌمتا ٌتعلتق بتعزٌتز اإللتتزام السٌاستً
والتتوطنً بالحتتد متتن المختتاطر وتطتتوٌر اآللٌتتات واالستتتراتٌجٌات المإسستتٌة مثتتل انشتتاء منتتتدٌات وطنٌتتة للحتتد متتن مختتاطر
الكوارث ودعم ُنظم اإلنذار المبكر وبناء القدرات الخاصة باالستعداد واالستجابة .وفً معظتم الحتاالت ،تشتٌر بتبلد إلتى أن
اإللتزام السٌاسً المتزاٌد ال ٌترجم بالضرورة إلى قدرات تشؽٌلٌة أو االلتزام بتتوفٌر متوارد متن أجتل تنفٌتذ االستتراتٌجٌات
بفاعلٌة أو دمج قضٌة الحتد متن المختاطر فتً خطتط التنمٌتة .وتشتهد بتبلد أخترى تقتدم متنخفض نستبٌا فٌمتا ٌتعلتق بتالتعلٌم،
والتوعً العتام ،وكتذلك جمتع وإتاحتتة والوصتول إلتى البٌانتات والمعلومتتات الخاصتة بالمختاطر وقابلٌتة التضتترر ،واألدوات
والمنهجٌات ذات الصلة بالحد من مخاطر الكوارث ،والمنهجٌات متعددة المخاطر واألضرار.
هذا وتقدم كل من جامعة الدول العربٌة والمنظمات العربٌة المتخصصة وأمانة األمم المتحدة وهٌئاتها المتخصصة
والمنظمات الدولٌة ،ومنظمات المجتمع المدنً فً المنطقة دعما حٌوٌا للدول من خبلل المنح والمساعدات الفنٌة وتطوٌر
القدرات وخدمات االستشارة السٌاسٌة وتطوٌر األدوات والبحوث وتؤٌٌد دمج الحد من مخاطر الكوارث فً البرامج
اإلقلٌمٌة والسٌاسات الوطنٌة بشؤن التعلٌم والتكٌؾ مع تؽٌر المناخ وإدارة مخاطر الفٌضانات وتقٌٌم الجفاؾ وتخفٌؾ
المخاطر.
وٌضم الملحق رقم  2عرضا عاما أكثر تفصٌبل للتقدم اإلقلٌمً والتحدٌات التً تواجه تنفٌذ إطار عمل هٌوؼو.

 -3الغرض والنتٌجة المتوقعة والمحاور الرئٌسٌة
 1-3الغرض
ٌنقسم الؽرض المحدد لئلستراتٌجٌة العربٌة للحد من مخاطر الكوارث إلى قسمٌن:
 .1بلورة رإٌة وأولوٌات إستراتٌجٌة ومجاالت تنفٌذ رئٌسٌة للحد من مخاطر الكوارث فً المنطقة العربٌة؛
 .2تعزٌز اآللٌات المإسسٌة وآلٌات التنسٌق وتدابٌرالرصد والمتابعة لدعم تنفٌذ اإلستراتٌجٌة على الصعٌد اإلقلٌمً
والوطنً والمحلً من خبلل إعداد برنامج عمل.
سٌتم االستفادة من الممارسات والخبرات الجٌدة من قبل مناطق أخرى فً تنفٌذ االستراتٌجٌة العربٌة بما فتً ذلتك الخبترات
فً مجتال تطتوٌر وتنفٌتذ ورصتد االستتراتٌجٌات اإلقلٌمٌتة وأطتر الحتد متن مختاطر الكتوارث .وستوؾ تشتكل اإلستتراتٌجٌة
إستتهاما حٌوٌتتا فتتً متتداوالت ونتتتائج المنتتتدى العتتالمً للحتتد متتن مختتاطر الكتتوارث لعتتام  2011وجلستتات المنتتتدى اإلقلٌمتتً
 23كجزء من المراجعة الثانٌة للتقدم المحرز فً تنفٌذ إطار عمل هٌوؼو ( ،)2011-2009قدمت البحرٌن وفلسطٌن والٌمن والجزائر ومصر تقارٌر التقدم الوطنً فً عام 2010
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العربً للحد من مخاطر الكوارث وآالٌات المنتدٌات الوطنٌة العربٌة للحد من مخاطر الكوارث فً المنطقة العربٌة.

 2-3النتٌجة المتوقعة
متتن المتوقتتع أن ٌنتتتج عتتن اإلستتتراتٌجٌة العربٌتتة للحتتد متتن مختتاطر الكتتوارث تحقٌتتق انخفتتاض فعلتتً ملمتتوس فتتً خستتائر
الكوارث من أرواح وممتلكات على المستوى االجتماعً واالقتصادي والبٌئً فً مجتمعات وبلدان المنطقة العربٌة.
وسٌتم تحدٌد التوجه االستراتٌجً لتنفٌتذ إجتراءات الحتد متن مختاطر الكتوارث فتً المنطقتة العربٌتة استتنادا إلتى األولوٌتات
الرئٌسٌة الخمسة إلطار عمل هٌوؼو وهً:
أولوٌة العمل  :1ضمان اعتبار الحد من مخاطر الكوارث أولوٌة وطنٌة ومحلٌة قائمة على قاعدة مإسسٌة صتلبة
للتنفٌذ.
أولوٌة العمل  :2تحدٌد وتقٌٌم ورصد مخاطر الكوارث وتعزٌز نظم اإلنذار المبكر.
أولوٌة العمل  :3استخدام المعرفة واالبتكار والتعلٌم لبناء ثقافة األمان والقدرة على مجابهة الكتوارث علتى جمٌتع
المستوٌات.
أولوٌة العمل  :4الحد من العوامل الرئٌسٌة للمخاطر.
أولوٌة العمل  :5تعزٌز االستعداد للكوارث بؽٌة التصدي الفعال والتعافً منها على جمٌع المستوٌات.

 3-3المحاور الرئٌسٌة
تم تطوٌر المحاور الرئٌسٌة بناءا على األهداؾ اإلستراتٌجٌة إلطار عمل هٌوؼتو وأولوٌتات عملته ونتتائج المنتتدى العتالمً
للحد من مخاطر الكوارث وخبرات المإسسات اإلقلٌمٌة األخرى فً صٌاؼة استراتٌجٌات بشؤن الحد من مخاطر الكتوارث
والنتائج المحورٌتة للتقتارٌر الوطنٌتة بشتؤن التقتدم المحترز فتً إطتار عمتل هٌوؼتو والتتً استتكملتها التدول العربٌتة وكتذلك
التقرٌر اإلقلٌمً لعام .2009
و ُتبلور اإلستراتٌجٌة العربٌة للحد من مخاطر الكوارث التصور العام لخمسة محاور رئٌسٌة كالتالً:

 1-3-3تعزٌز املتزام بمنهج شامل ومتكامل للحد من مخاطر الكوارث فً مختلف القطاعات


إدراج اعتبارات الحد من المخاطر فً السٌاستات والخطتط الوطنٌتة واألطتر القانونٌتة الخاصتة بجمٌتع القطاعتات
الحٌوٌة المتعلقة بتحقٌق األهداؾ اإلنمائٌة لؤللفٌة :الحد من الفقر ودعم التنوع الحٌوي فً المناطق شبه الحضرٌة
والرٌفٌة ،وتوفٌر التعلٌم األساسً وتناول قابلٌة تضرر المرأة والطفل واألشخاص النازحٌن داخلٌتا والمجموعتات
األخرى المستضعفة ومكافحة األمراض ومواجهة تحدٌات الصحة العامة وتعزٌز اإلستدامة البٌئٌة وضمان إقامتة
شراكات للتنمٌة.
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د متتج تخفٌتتؾ تؽٌتتر المنتتاخ والتكٌتتؾ معتته فتتً استتتراتٌجٌات التنمٌتتة فتتً ظتتل ضتتمان القتتدرات العلمٌتتة ،والمتتوارد،
ومشاركة األطراؾ المعنٌة ،وتوفٌر الوعً العام فً هذا الصدد.



ضمان المركزٌة الموارد المخصصة والكافٌة ،والمشاركة المجتمعٌة ،والتعتاون متع مجموعتات المجتمتع المتدنً
والقطاع الخاص أثناء جمٌع مراحل تخطٌط وتنفٌذ الجهود الرامٌة إلى إدارة الكوارث والحد من المخاطر.
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ضمان أن ٌؤخذ المنتدى االفلٌمً والمنتدٌات الوطنٌة متعددة القطاعات فتً االعتبتار العوامتل الرئٌستٌة للمختاطر،
إلى جانب وضع أولوٌات للمحاوراألكثرعرضة للمخاطر ،وكذلك السكان والمجموعات األكثر عرضتة للمختاطر
(خاصة فً مناطق النزاع) والمراكز أو المستقرات الحضرٌة.

 2-3-3بناء القدرات الالزمة لتحدٌد ورصد وتقٌٌم مخاطر الكوارث


ضمان إتاحتة تقٌٌمتات المختاطر متعتددة األضترار الوطنٌتة والمحلٌتة ،وأن تشتمل تقٌٌمتات المختاطر القطاعتات
الرئٌسٌة مع التركٌز على المراكز أو المستقرات الحضرٌة.



ضتتمان تتتوفٌر القتتدرات والتتنظم البلزمتتة لرصتتد وتتتدوٌن وتوزٌتتع البٌانتتات المتعلقتتة باألخطتتار األساستتٌة وقابلٌتتة
التضرر على المستوى اإلقلٌمً والوطنً والمحلً.



ضمان إدراج البٌانات حسب النوع (بٌانات عن الجنسٌن) فً تقٌٌمات المخاطر.



تكثٌؾ الجهود لفهم وتقٌٌم اآلثار المحتملة لتؽٌر المناخ فً المناطق والقطاعات المعرضة للمخاطر المناخٌة.




إنشاء نظم وشبكات إنذار مبكر إقلٌمٌة لرصد األخطار المتعددة التً تهدد المنطقة.
تشكٌل شبكة من الخبراء اإلقلٌمٌٌن إلدارة مخاطر الكوارث والقضاٌا ذات الصلة.

 3-3-3بناء القدرة على المجابهة من خالل المعرفة والدعوة العامة والبحث والتدرٌب


ضمان إتاحة المعلومات ذات الصلة بمخاطر وأحداث الكوارث على كافة المستوٌات وإمكانٌة الوصول إلٌهتا متن
قبل جمٌع األطراؾ المعنٌتة (متن ختبلل الشتبكات ،وتطتوٌر نظتم تبتادل المعلومتات وقواعتد بٌانتات إقلٌمٌتة وؼٌتر
ذلك).



ضمان استخدام مواد ومناهج تعلٌمٌة ومنهجٌات على أحدث مستتوى بحٌتث تؤختذ فتً االعتبتار الستٌاقات وحقتائق
المخاطر االقلٌمٌة والوطنٌة والمحلٌة الناشئة.



االرتقتتاء بتتالوعً العتتام ،وتدشتتٌن حمتتبلت و أنشتتطة دعتتم إللقتتاء الضتتوء علتتى تتتدابٌر الحتتد متتن مختتاطر الكتتوارث
وممارستتتات إدارة الكتتتوارث بمشتتتاركة مجتمعٌتتتة (أي متتتن ختتتبلل األلعتتتاب المتاحتتتة علتتتى اإلنترنتتتت والمتتتدارس
والمإسسات التعلٌمٌة وتدرٌبات اإلستعداد الخاصة بالمستشفٌات والتوزٌع العام لمطوٌات حول كٌفٌتة تقٌتٌم ودعتم
السبلمة الهٌكلٌة للمنشآت الرئٌسٌة على سبٌل المثال).



إٌجتتاد فتترص منتظمتتة للتتتدرٌب وتنمٌتتة مهتتارات المتتدٌرٌن وصتتناع القتترار والمتطتتوعٌن متتن المجتمتتع إلتتى جانتتب
ضمان مشاركة المرأة.



ضمان تدفق الموارد لدعم البحث العلمً المستمر الذي ٌهدؾ إلى إٌجاد حلول ٌمكن تطبٌقهتا خاصتة علتى المتدى
القصٌر والمتوسط.



وضتتع معتتاٌٌر ومإشتترات مقبولتتة لتعقتتب التقتتدم فٌمتتا ٌتعلتتق بالحتتد متتن المختتاطر وتوضتتٌح نستتبة منتتافع التكتتالٌؾ
لبلستثمار فً هذا المجال.

 4-3-3تحسٌن المسائلة فٌما ٌتعلق بإدارة مخاطر الكوارث على الصعٌد المحلً والوطنً وامقلٌمً
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ضمان أن تتضمن االستراتٌجٌات شبه الوطنٌة والمحلٌة للحد من المخاطر خطة بعٌدة المدى لتنمٌة القدرات
بحٌث تتوافق مع التخصٌص الكافً للمٌزانٌة.



تنفٌذ خطط وسٌاستات قطاعٌتة اقتصتادٌة ومنتجتة للحتد متن قابلٌتة األنشتطة اإلقتصتادٌة والختدمات األساستٌة
للتضتترر (منهتتا الستتٌاحة والشتتحن والمتتوانًء والزراعتتة والصتتناعة والبنٌتتة التحتٌتتة خاصتتة لتتتؤمٌن الصتتحة
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العامة).


وضع تشرٌعات وإجراءات تقٌٌم لتقدٌر آثار مخاطر الكوارث لمشروعات تنموٌة كبرى وخاصة مشروعات
البنٌة التحتٌة الكبرى.



تضتتمٌن عناصتتر الحتتد متتن مختتاطر الكتتوارث فتتً التخطتتٌط العمرانتتً وإدارة المنتتاطق الستتكنٌة بمتتا فتتً ذلتتك
تطبٌق قوانٌن البناء.



تحلٌل اآللٌات المالٌتة القائمتة والناشتئة للحتد متن الكتوارث إلتى جانتب تحدٌتد وتطتوٌر الوستائل األكثتر كفتاءة
لتحوٌل المخاطر وتموٌلها.



ضمان دمج تدابٌر الحد من مخاطر الكوارث فً عملٌات التعافً والتؤهٌل التً تعقب الكوارث.

 5-3-3إدراج الحد من مخاطر الكوارث فً خطط وعملٌات امستجابة للطوارئ وامستعداد والتعافً


وضتتع س ٌاستتة قوٌتتة وبنتتاء القتتدرات الفنٌتتة والمإسستتٌة باإلضتتافة إلتتى وضتتع آلٌتتات إلدارة الكتتوارث والتتتً تشتتمل
تصورات بشؤن الحد من المخاطر.



وضع خطط استعداد للكوارث وخطتط احترازٌتة وخطتط للتعتافً وإعتادة اإلعمتار علتى المستتوٌات اإلدارٌتة إلتى
جانب مشاركة المرأة وكبار السن واألطفال والمشردٌن وذوي االحتٌاجات الخاصة.



إنشاء نظم دعم صحً خبلل الطوارئ تعمتل علتى تتوفٌر الرعاٌتة الصتحٌة بالمجتان للضتحاٌا وتستاعد فتً تنتاول
آثار الصحة النفسٌة للكوارث (واآلثار األخرى بعٌدة المدى).



ضتتمان توافراالحتٌاطٌتتات المالٌتتة االقلٌمٌتتة الوطنٌتتة والمحلٌتتة وتطبٌتتق آلٌتتات احترازٌتتة ٌعرفهتتا كافتتة األطتتراؾ
المعنٌة لضمان االستجابة الفعالة والتعافً عند الحاجة.



ضتتمان تطبٌتتق اإلجتتراءات شتتبه الوطنٌتتة والمحلٌتتة لتبتتادل المعلومتتات الهامتتة فتتً وقتهتتا أثنتتاء حتتدوث األخطتتار
والكوارث ،ومن أجل إجراء مراجعات ما بعد الحدث.





دمج معاٌٌر الجودة الدولٌة فً االستجابة للكوارث (المبادئ اإلرشادٌة لـ  IASCو.)SPHERE
ضمان وجود القدرات المإسسٌة البلزمة إلجراء تقٌٌمات األضرار والخسائر.
تعزٌز التعاون بٌن الدول العربٌة فٌما ٌتعلق باالستجابة للكوارث واالستعداد لها والتعافً منها.


 -4الترتٌبات المؤسسٌة والمالٌة وترتٌبات التنسٌق
ٌعتمد التنفٌذ الفعال لئلستراتٌجٌة العربٌة على الترتٌبات المإسسٌة وتوافر القدرات والموارد البلزمة على المستوٌات
العالمٌة واإلقلٌمٌة والوطنٌة والمحلٌة.
وقد خلص المنتدى العالمً للحد من مخاطر الكوارث  242009إلى أن التموٌل المستدام للحد من مخاطر الكوارث أمر
بالػ األهمٌة فً حالة السعً لتحقٌق أهداؾ الحد من المخاطر المقرر لها عام  .2015وقد تضمنت المقترحات التً قدمها
ممثلو الدول والمنظمات الدولٌة والمإسسات المالٌة للمنتدى العالمً فً عام  2009مجموعة مختلفة من االبتكارات منها
حوافز للتحدٌث وطرح آلٌات وأدوات لتحوٌل وتقاسم المخاطر وإقرار تموٌل التنمٌة الحساسة للمخاطر واستثمارات
القطاع الخاص ومقاٌضة الدٌن بتموٌل تدابٌر الحد من المخاطر وإنشاء روابط مع تموٌل التكٌؾ وؼٌرها.

http://www.preventionweb.net/globalplatform/2009/24
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وتضمنت االبتكارات المإسسٌة المقترحة زٌادة توفٌر الموارد بشكل مباشر للمجموعات والمبادرات المحلٌة الفاعلة فً
الحد من المخاطر مثل المنظمات المجتمعٌة المعنٌة بالمرأة .وبصفة عالمٌة فإن هناك اتفاق على الحاجة إلى مزٌد من
المعلومات الصرٌحة بشؤن فاعلٌة وتكلفة تدابٌر محددة وأنماط االستثمارات الحالٌة فً الحد من المخاطر .وكان هناك دعم
من قبل العدٌد من المشاركٌن فً المنتدى العالمً ألن ٌستهدؾ ما ٌعادل  %10من صنادٌق اإلؼاثة اإلنسانٌة الحد من
مخاطر الكوارث .وبالمثل تم اقتراح تخصٌص نسبة  %10من مشروعات التعافً وإعادة اإلعمار لما بعد الكوارث
والخطط الوطنٌة لبلستجابة واالستعداد .كما صدرت دعوات لتخصٌص على األقل  %1من التموٌل الوطنً للتنمٌة وكافة
أنواع التموٌل الموجه للمساعدات التنموٌة لتدابٌر الحد من المخاطر مع االهتمام بنوعٌة وكٌفٌة تؤثٌر هذه االستثمارات.
وال ٌزال التموٌل هو التحدي الرئٌسً الذي ٌواجه السلطات الوطنٌة والمحلٌة ومنظمات المجتمع المدنً وعمال اإلؼاثة
اإلنسانٌة الذٌن ٌنفذون تدابٌر الحد من مخاطر الكوارث والمستهدفٌن المجتمعات المعرضة للخطر فً المنطقة العربٌة.
وتشجع جامعة الدول العربٌة الدول األعضاء على الوفاء بااللتزامات العالمٌة الناشئة لتخصٌص على األقل  %1من
التموٌل الوطنً للتنمٌة وللمساعدات التنموٌة لتدابٌر الحد من مخاطر الكوارث.
وفً الوقت الحالً ٌمكن للدول العربٌة االستفادة من مجموعة من آلٌات التموٌل اإلقلٌمٌة القائمة للتنمٌة االجتماعٌة
و االقتصادٌة باإلضافة إلى مٌزانٌتها الوطنٌة المخصصة لبلستجابة واإلؼاثة من الكوارث وتقٌٌم إمكانٌة االستفادة من
اآللٌات والصنادٌق اإلقلٌمٌة القائمة عن طرٌق تخصٌص مٌزانٌة للحد من مخاطر الكوارث وأنشطة التعافً على
المستوٌات شبه اإلقلٌمٌة أو الوطنٌة أو المحلٌة وفً إطار هذه الصنادٌق.
وتلعب المساعدات اإلنسانٌة للدول المانحة ومنظمات التنمٌة دورا هاما فً تطوٌر تدابٌر مستدامة للحد من المخاطر على
الصعٌد الوطنً عبر المنطقة العربٌة .وتشجع جامعة الدول العربٌة الشركاء الدولٌٌن المعنٌٌن بالمساعدات اإلنسانٌة
والتنموٌة على تكثٌؾ الجهود وذلك من منطلق االلتزام الذي أعربت عنه الدول العربٌة.
وسوؾ ٌلعب األطراؾ المعنٌٌن التالً ذكرهم دورا رئٌسٌا فً تطوٌر وتنفٌذ اإلستراتٌجٌة وبرنامج عملها:
-

جامعة الدول العربٌة :سوؾ تتولى القٌادة واإلرشاد اإلستراتٌجً وتٌسٌر وتعزٌز وتنسٌق تنفٌذ اإلستراتٌجٌة إلى
جانب رصد التقدم وطلب الدعم من شركاء التنمٌة اإلقلٌمٌٌن والدولٌٌن من أجل تعزٌز التنسٌق والتعاون على
المستوى اإلقلٌمً.

-

األمم المتحدة ومنظماتها المتخصصة ولجنتها اإلقلٌمٌة للشئون امجتماعٌة وامقتصادٌة :سوؾ تركز على
اإلرشاد اإلستراتٌجً للدول األعضاء وتنسٌق اإلجراءات ودمج أهداؾ اإلستراتٌجٌة الدولٌة للحد من الكوارث
فً برامجها من خبلل تطوٌر إجراءات فً هذا الصدد ،وتقدٌم تقارٌر سنوٌة بشؤن التقدم المحرز وتوفٌر التنسٌق
ودعم تدرٌب السلطات شبه اإلقلٌمٌة والوطنٌة والمحلٌة ذات الصلة.
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-

المراكز اإلقلٌمٌة المعنٌة بالحد من مخاطر الكوارث :سوؾ تدعم تنفٌذ اإلستراتٌجٌة العربٌة من خبلل تنمٌة
القدرات وأنشطة البحث والتدرٌب وذلك بالتعاون مع الشركاء الدولٌٌن واستجابة لبلحتٌاجات الوطنٌة.

-

السلطات الوطنٌة :سوؾ تقود عملٌة تطوٌر قدرات الحد من مخاطر الكوارث ودمج الحد من مخاطر الكوارث
فً تدابٌر التنمٌة المستدامة وتعزٌز آلٌات التنسٌق بانشاء منتدٌات أو لجان وطنٌة للحد من مخاطر الكوارث.
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وسوؾ تضمن السلطات الوطنٌة إقامة بٌئة مواتٌة من خبلل إقرار التشرٌعات والسٌاسات ذات الصلة فً الوقت
المناسب وذلك على المستوٌٌن الوطنً المحلً.
-

منظمات المجتمع المدنً ،ومنها جمعٌات الصلٌب األحمر والهبلل األحمر ،والقطاع الخاص :سوؾ تشارك فً
تنفٌذ اإلستراتٌجٌة من خبلل التعاون مع السلطات على المستوٌات المحلٌة والوطنٌة واإلقلٌمٌة ،ضمن مسإولٌتها
االجتماعٌة ،باإلضافة إلى التنسٌق وإرشاد ودعم التنفٌذ فً القطاعات المناسبة.

-

اإلعالم :بكافة أشكاله سٌشارك وٌتفاعل مع جمٌع األطراؾ المعنٌة لنشر الوعً وثقافة السبلمة من خبلل رسائل
اعبلمٌة واضحة عن المخاطر واألخطار الطبٌعة فً الدول العربٌة وكٌفٌة الحد من المخاطر.

-

شركاء التنمٌة الدولٌٌن :سوؾ تعمل كافة المجموعات والمإسسات سالفة الذكر سوٌا على توفٌر اإلرشاد
للمجتمع اإلنسانً والتنمٌة الدولٌة ولتوفٌر المساعدة والموارد البلزمة للحد من مخاطر الكوارث .وسوؾ ٌتم
توجٌه مساعدة شركاء التنمٌة بصفة أساسٌة للمجاالت القطاعٌة الرئٌسٌة بناء على مٌزاتها النسبٌة .ومنها على
سبٌل المثال ال الحصر المجاالت التالٌة :تنمٌة القدرات ،والتدرٌب ،وإدارة المعرفة ،وتقٌٌمات المخاطر ،ودمج
الحد من مخاطر الكوارث فً البٌئة ،وقطاعً الصحة والتعلٌم ،ودعم التنسٌق والتناؼم بٌن أدوات الحد من
مخاطر الكوارث على المستوٌٌن الوطنً والمحلً ،وؼٌرها.

 -5مراقبة تنفٌذ اإلستراتٌجٌة
سوؾ ٌتم تخطٌط مسئولٌات رصد تنفٌذ اإلستراتٌجٌة بحٌث تتضمن بصفة أساسٌة مهام تإدٌها جامعة الدول العربٌة
والمنظمات العربٌة المتخصص ة والحكومات الوطنٌة أثناء تنفٌذ اإلستراتٌجٌة .وسوؾ ٌتم استنباط المإشرات الرئٌسٌة
لرصد تنفٌذ اإلستراتٌجٌة العربٌة من مإشرات اإلطار العالمً لئلببلغ عن ورصد التقدم المحرز فً تنفٌذ إطار هٌوؼو
على أن ٌتم دمجها فً برنامج العمل .ولتٌسٌر الرصد الفعال لتنفٌذ برنامج عمل اإلستراتٌجٌة العربٌة ،تقوم جامعة الدول
العربٌة بالشراكة والتعاون مع االستراتٌجٌة الدولٌة للحد من االكوارث بالتنسٌق والمتابعة فً عملٌة التقٌٌم الدورٌة للتقدم
المحرز فً تنفٌذ إطار عمل هٌوؼو والتً تتم كل عامٌن وذلك من خبلل مراجعة التقدم الوطنً واإلقلٌمً بشؤن الحد من
مخاطر الكوارث وإعداد تقرٌر إقلٌمً بهذا الشؤن كل عامٌن.

********************
*******************
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