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  مؤمتر األمم املتحدة العاملي الثالث املعين باحلد من أخطار الكوارث
  اللجنة التحضريية

  الدورة الثانية
  ٢٠١٤نوفمرب / تشرين الثاين١٨-١٧جنيف، 

  ن جدول األعمال املؤقت م٥لبند ا
  ٢٠١٥االعتبارات املتعلقة بإطار احلد من أخطار الكوارث ملا بعد عام 

   اإلقليمية والوطنية ضمن إطار عمل هيوغواخلربات    

  *مذكرة مقدمة من األمانة    

  موجز    
 من أجل دعم العمليـة      ٦٨/٢١١أُعدت هذه الوثيقة عمالً بقرار اجلمعية العامة          

وتقـدم  . ر األمم املتحدة العاملي الثالث املعين باحلد من أخطار الكـوارث          التحضريية ملؤمت 
الوثيقة حملة عامة عن اخلربات املكتسبة من خالل االستراتيجيات واملؤسسات واخلطط اإلقليمية            
والوطنية للحد من أخطار الكوارث وتوصياهتا، واالتفاقات اإلقليمية ذات الصلة ضمن إطـار             

  .بناء قدرة األمم واجملتمعات على مواجهة الكوارث: ٢٠١٥-٢٠٠٥عمل هيوغو 
وتشري التقارير الطوعية املقدمة من البلدان إىل إحراز تقدم يف تنفيذ الكـثري مـن      

أولويات العمل احملددة يف إطار عمل هيوغو، رغم مواجهة حتد حقيقي يف تنفيـذ إحـدى                
مر الذي يـساعد يف توضـيح      األ - أال وهي احلد من عوامل اخلطر األساسية         -األولويات  

 .ارتفاع حجم اخلسائر االقتصادية النامجة عن الكوارث على مدى السنوات العشر املاضـية            
وقد . وتبني جتارب املناطق مزيداً من املشاركة املكثفة يف أنشطة احلد من أخطار الكوارث            

ويف الوقت  . ةأثر إطار عمل هيوغو يف صياغة االتفاقات اإلقليمية وعمل املؤسسات اإلقليمي          
  .نفسه، لكل منطقة قضايا وأولويات حمددة ينبغي معاجلتها يف جهود احلد من أخطار الكوارث

  
__________ 

 .املشاورات عن املنبثقة املعلومات من ميكن ما أكثر تضمينها إىل احلاجة بسبب الوثيقة هذه تقدمي تأخر  *  
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  مقدمة    
/  كـانون األول   ٢٠ املـؤرخ    ٦٨/٢١١قررت اجلمعية العامة، مبوجب قرارهـا         -١

ث ، أن يكون أحد أهداف املؤمتر العاملي الثالث املعين باحلد من أخطار الكوار٢٠١٣ ديسمرب
النظر يف اخلربة املكتسبة من خالل االستراتيجيات واملؤسسات واخلطط اإلقليمية والوطنيـة            
للحد من أخطار الكوارث وتوصياهتا، واالتفاقات اإلقليمية ذات الصلة يف ظل تنفيذ إطـار              

  .ناء قدرة األمم واجملتمعات على مواجهة الكوارث ب:٢٠١٥-٢٠٠٥عمل هيوغو 
فالفرع األول يتـضمن    . ردة يف هذا التقرير املوجز يف فرعني      وُتعرض التجارب الوا    -٢

معلومات عن االستراتيجيات واملؤسسات واخلطط الوطنية اليت اسُتخلصت مـن التقـارير            
ويقدم الفـرع أيـضاً     . املنتظمة اليت تقدمها البلدان كل سنتني عن تنفيذ إطار عمل هيوغو          

 عن بعض األرقام املتعلقة مبعدالت الوفيـات        موجزاً عن التقدم احملرز واخلربة املكتسبة فضالً      
أما الفرع الثاين فيعرض اخلربات املكتـسبة مـن         . واخلسائر االقتصادية النامجة عن الكوارث    

. املشاركة اإلقليمية يف أنشطة احلد من أخطار الكوارث يف ظل تنفيذ إطار عمـل هيوغـو               
قليمية، ومن املقابالت اليت أجريت     واسُتقيت اخلربات من التقارير واالتفاقات واخلالصات اإل      

ويتضمن الفرع الثاين حملة عامـة عـن        . مع املنظمات والكيانات احلكومية الدولية اإلقليمية     
أفريقيـا، والـدول    :  يف مخس مناطق هـي     ٢٠٠٥اخلربات واملستجدات اإلقليمية منذ عام      

  .العربية، واألمريكتان، وآسيا واحمليط اهلادئ، وأوروبا

  اخلربات الوطنية: ولالفرع األ    
منذ االتفاق على إطار عمل هيوغو، أبلغت بلدان عن التقدم احملرز يف تنفيذه علـى                 -٣

. ٢٠١٣-٢٠١١، و ٢٠١١-٢٠٠٩، و ٢٠٠٩-٢٠٠٧: مدى دورات اإلبالغ الثالث التالية    
وتقدم التقارير نظرة متعمقة وغنية باملعلومات عن اخلربات الوطنية اليت اكتسبتها البلدان من             

ويركز اجلزء األول من اخلربات الوطنيـة     . نفيذ سياسات وأنشطة احلد من أخطار الكوارث      ت
على التقدم احملرز يف تنفيذ األولويات اخلمس الواردة يف إطار عمل هيوغـو بوجـه عـام،                 

وُتعرض أيضاً حقائق   . ويتضمن بضعة أمثلة قطرية هتدف إىل توضيح الصورة يف هذا الصدد          
  .الوفيات واخلسائر االقتصادية اجلماعية النامجة عن الكوارثوأرقام بشأن معدالت 

   هيوغو والتقدم احملرز يف تنفيذهاخلربات املكتسبة من تنفيذ إطار عمل    
. أحرزت املناطق كافة تقدماً تدرجيياً يف مجيع أولويات العمل املبينة يف إطار هيوغو              -٤

 والتشريعية والسياساتية؛ وتطوير نظم اإلنذار      وَتحقق بالذات تقدم يف تعزيز أطر البلدان املؤسسية       
املبكر؛ وحتسني أنشطة التأهب للكوارث ومواجهتها؛ وزيادة تقييم املخاطر والتثقيف والبحـث؛            

 مقتـضب   ويرد أدنـاه مـوجز    . وإذكاء الوعي العام بأخطار الكوارث وحتسني فهمها املشترك       
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 إىل ٢٠٠٧الث املمتدة من عـام  الغ الث حالة التقدم احملرز يف التنفيذ، خالل دورات اإلب        عن
  .)١(٢٠١٣ عام

 إىل تـستند  وحمليـة  وطنية أولوية الكوارث أخطار من احلد اعتبار ضمان: ١ العمل أولوية    
  .متينة مؤسسية تنفيذ قاعدة

أُحرز تقدم كبري يف جعل احلد من أخطار الكوارث أولوية وطنية وحملية على السواء                -٥
وَتحقق تقدم هائل بالذات يف إرساء      . تقارير منذ دورة اإلبالغ األوىل    يف البلدان اليت قدمت     

السياسات واألطر القانونية الوطنية، وإضفاء الطابع الالمركزي على املسؤوليات والقدرات،          
. وزيادة االهتمام بإنشاء منتديات وطنية أو هيئات للتنسيق يف جمال احلد من أخطار الكوارث         

، شدد عدد من البلدان على أن التقدم مل ٢٠١١-٢٠٠٩تشمل الفترة ويف دورة اإلبالغ اليت 
يتبلور بالضرورة يف حد فعلي من أخطار الكوارث، وهذا استنتاج يتفـق واالسـتنتاجات              

، إذ أشري إىل حتقيق تقـدم يف  )٢(املستخلصة من استعراض إطار عمل هيوغو يف منتصف املدة    
 ظل التقدم حمدوداً يف توفري املوارد والتنفيذ على         إنشاء اهلياكل املؤسسية ووضع اخلطط، بينما     

  .الصعيد احمللي
وأضحى كثري من البلدان يرى ضرورة وجود أطر قانونية وسياساتية للحـد مـن                -٦

فقد أرست الصني نظاماً قانونيـاً      . وُبذلت جهود كبرية لوضع هذه األطر     . أخطار الكوارث 
استحداث قوانني وطنية وإطاراً سياساتياً مـن       للوقاية من الكوارث واحلد منها، مبا يف ذلك         

أجل الوقاية من الكوارث واحلد منها؛ وحتديد مسؤولية احلكومة املركزية واحلكومات احمللية؛            
وإنشاء نظم خاضعة للحكومة تعىن بالوقاية من أخطار الكوارث واحلد منها واإلغاثة يف حال         

بري من عدد الوفيات النامجة عن املخاطر      ووضعت الصني أهدافاً وطنية للحد بقدر ك      . وقوعها
 يف املائة مـن  ١,٥الطبيعية وإبقاء اخلسائر االقتصادية املباشرة الناجتة عن الكوارث يف حدود          

وأشارت الربازيل إىل إجناز شامل فيما يتعلـق بـاألطر القانونيـة            . )٣(الناتج احمللي اإلمجايل  
 التوجيهية وصاغت تشريعاً يركـز علـى        والسياساتية، إذ أقرت جمموعة واسعة من املبادئ      

ووضعت جيبويت سياسة عامة وطنية بشأن إدارة أخطـار الكـوارث           . الوقاية من الكوارث  
وصاغت جزر كاميـان    . ودونتها يف شكل قانون، واعتمدت من مث إطاراً مؤسسياً لتنفيذها         

 وكالـة إدارة    إطاراً استراتيجياً جديداً إلدارة أخطار الكوارث، مدعوماً هبيكل جديد هـو          
  .املخاطر يف جزر كاميان

وأبلغت بلدان عن توافر املوارد املخصصة للحد من أخطـار الكـوارث، مقارنـة                -٧
باملوارد املخصصة إلدارة حاالت الطوارئ أو اإلغاثة واالستجابة، لتبني أهنا جتعل من مسألة             

إلبالغ الثانيـة الـيت     وأفادت اليابان، يف دورة ا    . احلد من أخطار الكوارث إحدى أولوياهتا     
__________ 

)١( http://www.unisdr.org/files/32916_implementationofthehyogoframeworkfo.pdf. 
)٢( http://www.preventionweb.net/files/18197_midterm.pdf. 
)٣( http://www.unisdr.org/archive/38302. 
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 يف املائة من ميزانيتها الوطنية للحد مـن         ١,٢، بأهنا خصصت    ٢٠١١-٢٠٠٩تشمل الفترة   
 باليني دوالر لالستثمار يف تنمية قطاعية قادرة على         ٧,٩أخطار الكوارث، إذ ُخصص مبلغ      
 بليـون دوالر مـن      ٢,٧وُخصص مبلغ إضايف قدره     . مقاومة املخاطر، مثل النقل والزراعة    

عتمادات امليزانية الستثمارات قائمة بذاهتا يف جمال احلد من أخطار الكوارث، مثـل تقيـيم      ا
  .األخطار، وإنشاء املؤسسات، ووضع نظم اإلنذار املبكر

وذكرت عدة بلدان أهنا تعمل على تفويض مزيد من السلطات إىل اإلدارات احمللية،               -٨
 ٢٠٠٩ويف عـام    .  من أخطار الكوارث   وتشجيع مشاركة اجملتمعات احمللية يف أنشطة احلد      

تشمل على سبيل الذكر ال احلصر الفلبني وسري النكا         (أشارت بلدان يف خمتلف أحناء آسيا       
مركزية للحوكمة تتوىل أنشطة احلد من أخطار        إىل وضع نظم ال   ) ومجهورية إيران اإلسالمية  

دارة احملليـة   وتتيح هذه النظم الالمركزية فرص املـشاركة علـى صـعيدي اإل           . الكوارث
وعزز النيجر شبكته اخلاصة بالنظم اجملتمعية لإلنذار املبكر، لالستفادة من          . واجملتمعات احمللية 

. املسؤولني املنتخبني حملياً ومن جمتمعاهتم يف بناء القدرات، ولتمتني دورهم يف جمال الوقايـة             
من كل ميزانيـة حمليـة    يف املائة ٢وحترص مجهورية إيران اإلسالمية على أن ُتخصَّص نسبة         

وتعتمد سياسات أستراليا وبراجمها لتطوير القدرة على مواجهـة         . للحد من أخطار الكوارث   
وأبلغت فرتويال  . الكوارث على تفويض السلطة إىل اإلدارات احمللية وتزويدها باملوارد الكافية         

الناس مجيعاً مبا تواجهه     بأن اللجان احمللية املعنية بإدارة األخطار خترب         ٢٠١١يف تقريرها لعام    
اجملتمعات احمللية من أخطار وهتديدات وما تعانيه من أوجه ضعف نامجة عـن الكـوارث،               

  .وتدرهبم على التأهب للكوارث وجماهبتها
وهناك رغبة متزايدة يف حتسني آليات التنسيق الوطنية للحد من أخطار الكـوارث               -٩

املنتديات الوطنية الشاملة جلهات متعددة مـن       واالستفادة من تلك اآلليات، مبا فيها منوذج        
وُصممت املنتديات القائمة واجلديدة معاً من أجل إشراك مزيد من          . ناحية الشكل والوظيفة  

فقد أشرك اجلبل األسود، علـى سـبيل   . اجلهات املعنية يف جهود احلد من أخطار الكوارث   
لطـوارئ، منـها اجلامعـات       مؤسسة يف إعداد استراتيجيته الوطنية حلـاالت ا        ١٦املثال،  

ويف بـضع   . واملؤسسات ذات اخلربة املتخصصة يف جمال املخاطر واملوظفـون احلكوميـون          
حاالت، تتألف املنتديات الوطنية، مثل املنتديات املوجودة يف اجلمهورية التشيكية وأملانيا، من            

 جلنة وطنيـة    ، أفادت البحرين بأهنا أنشأت    ٢٠٠٩ويف عام   . املنظمات غري احلكومية أساساً   
وتشهد الدول العربيـة    . )٤(إلدارة الكوارث، واعترفت باحلاجة إىل وضع سياسة عامة وطنية        

ففي بعض الدول العربية، وال سـيما حيـث         . التزاماً وطنياً قوياً باحلد من أخطار الكوارث      
، أُنـشئت   )مثل مـصر وتـونس    (توجد قاعدة تضم جهات معنية متعددة إلدارة الكوارث         

  .طنية أو جلان تنسيق رمسية معنية باحلد من الكوارثمنتديات و

__________ 
 .٢٠٠٩تقرير التقييم العاملي  )٤(
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وتنطوي هذه األولوية على حالة جديدة هي احتمال تسبب املخـاطر الطبيعيـة يف          -١٠
 أكرب مثال   ٢٠١١ويشكل الزلزال الكبري الذي هز شرق اليابان يف عام          . كوارث تكنولوجية 

وميكن أن تتحول هذه    . ولوجيةمأساوي على احتمال حتول املخاطر الطبيعية إىل كوارث تكن        
ويف كثري من األحيان ُتكلَّـف املنظمـات        . األحداث املتزامنة أو املتعاقبة إىل أحداث كارثية      

اإلدارية ومؤسسات التشريع والبحث بالتعامل إما مع خطر طبيعـي أو حـادث صـناعي،     
جهـود إدارة   وميكن أن يؤدي ذلك إىل تعقيد فعاليـة         . ولكنها قلما ُتكلف مبواجهتهما معاً    

ويبني حجم الضرر االقتصادي واجتماع األخطار ضرورة وضع ترتيبات مؤسسية          . األخطار
وما انفكت سياسات احلـد مـن       . جديدة وإدارة املعارف وزيادة سياسات إدارة األخطار      

  .أخطار الكوارث تتسع نطاقاً وتتبع هنجاً أكمل وأمشل إلدارة األخطار

  . الكوارث وتقييمها ورصدها وتعزيز اإلنذار املبكرحتديد أخطار: ٢ية العمل وأول    
فقد . شهدت مجيع مؤشرات هذه األولوية من أولويات العمل تقدماً كبرياً ومطرداً            -١١

وأفادت . أبلغت هولندا وسلوفينيا بوجه خاص عن إجناز شامل جلميع مؤشرات هذه األولوية           
فاملعلومـات  .  وضع نظام اإلنذار الوطينإيطاليا بأن عمليات اإلنذار املبكر حتسنت كثرياً منذ       

اليت جيمعها املركز الوظيفي الوطين وجتمعها املراكز الوظيفية اإلقليمية ُتعمـم يوميـاً علـى               
  .متخذي القرارات يف نظام احلماية املدنية الوطين

وأبلغت عدة بلدان عن تنفيذ عمليات تقييم األخطار اليت هتدد البىن التحتية احليوية،               -١٢
وأشارت صربيا إىل اعتماد القانون املتعلق حباالت الطوارئ الذي         . ل املستشفيات واملدارس  مث

وجعلت ماليزيا مسألة تقييم أخطار الكوارث . ينص على إجراء تقييم عقالين منتظم لألخطار   
ويف ملديف، تـستخدم وزارة     . شرطاً ال بد منه للتخطيط والربجمة يف جمال التنمية القطاعية         

والبيئة، يف مشاريع التخطيط الوطين واحمللي، مناذج مناخية إقليمية عالية االسـتبانة            اإلسكان  
وتشمل عمليات أوروغواي لتقييم األخطـار      . صادرة عن دائرة األرصاد اجلوية يف ملديف      

برامج املراقبة الرامية إىل رصد خطر دخول األمراض إىل البلد عن طريق احليوانات واملنتجات              
 ويربز كل من قانون إدارة الكوارث والسياسة العامة الوطنية ملواجهة الكوارث            .املشتقة منها 

يف اهلند احلاجة إىل إجراء تقييمات للمخاطر ومواطن الضعف، ولذلك أعدت اهلند أطلـساً              
ويف أفريقيا، ُعزز نظام مجع املعلومات املتعلقة بأخطار الكوارث يف تـسعة            . ملواطن الضعف 

عاً قواعد بيانات عن اخلسائر النامجة عن الكوارث يتاح للجمهـور           بلدان أصبحت متلك مجي   
 بلداً إضـافياً قواعـد   ٢٠وُيتوقع أن يضع ما ال يقل عن        . الوصول إليها عن طريق اإلنترنت    

  .البيانات تلك يف املستقبل
وأبلغ العديد من البلدان عن وضع نظم تشغيلية لرصد األخطار، وال سيما املخاطر               -١٣

واشترت هندوراس نظاماً للمعلومات إلدارة األخطار      . التهديدات الصحية الناشئة  الطبيعية و 
على الصعيد الوطين ال بد من تنفيذه وتكييفه وفقاً لالحتياجات احمللية؛ وُخـصص وقـت               

لإلبـالغ عـن    "ووضعت اململكة املتحدة اسـتراتيجية      . لتدريب املوظفني على استخدامه   
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وتـشمل  .  لتيسري التعاون يف التخطيط ملواجهة الطـوارئ       هدفها تبادل املعلومات  " األخطار
االستراتيجية متطلبات قانونية تلزم اجلهات املعنية باالستجابة يف حاالت الطوارئ بتقاسـم            

  .املعلومات مع األفراد اآلخرين املعنيني باالستجابة
 فقد وضعت الـصني   . وأُبلغ عن حتقيق جناح كبري يف وضع نظم اإلخطار بالطوارئ           -١٤

أصبحت تقدم خدمات اإلنـذار     ونظماً لرصد املخاطر الطبيعية الرئيسية واإلنذار املبكر هبا،         
وُتقدم بيالروس لعامة الناس معلومات يف الوقت املناسـب عـن           . املبكر للمجتمعات احمللية  

وذكرت مالوي نظاماً لإلنذار    . التهديدات وحاالت الطوارئ احملتملة عرب نظام وطين لإلنذار       
وأنشأت فنلندا أول   . ر تشرف عليه اإلدارة املعنية بتغري املناخ وخدمات األرصاد اجلوية         املبك

اجلهاز الالسلكي األرضـي املتعـدد     "شبكة وطنية لإلذاعة الرقمية يف العامل تستند إىل معيار          
، مما يتيح إرسال أصوات وبيانات وصور متحركة عالية اجلودة، حـىت يف أقـسى               "القنوات
  .الظروف

االستفادة من املعارف واالبتكارات والتعليم لبناء ثقافة للسالمة والقـدرة          : ٣لوية العمل   أو    
  .على مواجهة الكوارث على مجيع املستويات

أبلغ عدد من البلدان عن إجناز كبري أو شامل جلميع املؤشرات ضمن أولوية العمـل                -١٥
فقـد  . ر أكثر اإلجنازات املبلغ عنها    وميثل النجاح يف نشر املعلومات املتعلقة باألخطا      . الثالثة

أنشأت الصني، على سبيل املثال، دائرة لتبادل املعلومات املتعلقة بالكوارث ونظمت محلـة             
  .عامة بشأن الوقاية من الكوارث واحلد منها

وأبلغت بلدان عن النجاح يف إعداد وتوفري مناهج تعليمية تتعلق باحلد من أخطـار                -١٦
حديد، أشارت تقارير دورة اإلبالغ األخرية إىل ابتكارات يف تثقيف وعلى وجه الت. الكوارث

. أطفال املدارس وعامة الناس واملهنيني مبسأليت القدرة على مواجهة الكـوارث والـسالمة            
وتشمل بعض األمثلة التطبيقات التعليمية اليت تتضمنها اهلواتف الذكية يف أسـتراليا، واألداة             

يف ) ?What’s the Plan, Stan(‘ كيف السبيل يا خليـل؟ ‘تصرف التعليمية الشبكية املسماة ب
وُحققت إجنازات رئيسية أيضاً يف جمال التوعية العامة باحلد من أخطار الكوارث،            . نيوزيلندا

وأبلغت جزر سليمان عـن     . وتيسري محالت التوعية الوطنية بشأن احلد من أخطار الكوارث        
وُبـذلت  . ، وال سيما قبل موسم األعاصري وخالله      إجراء محالت تثقيفية عامة واسعة النطاق     

جهود يف جمال الدعوة يف املدن واملدارس واملستشفيات يف العديد من بلدان أفريقيا، متشياً مع               
وأُدرجت مسألة احلد من أخطار الكوارث يف املناهج الدراسـية يف إثيوبيـا             . اجلهود العاملية 

  .يجريياوسرياليون ومدغشقر وموريشيوس وموزامبيق ون
وفيما يتعلق بتطوير أساليب وأدوات البحث إلجراء تقييمات لألخطار املتعـددة،              -١٧

أدت أنشطة البحث والتطوير اليت اضطلع هبا القطاع العام يف جمال تكنولوجيات التخفيف من 
املخاطر إىل حتسني قدرة نظام النقل الوطين يف الواليات املتحدة األمريكية على مواجهة خماطر  
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وُوضعت منهجيات ومبادئ توجيهية ملساعدة قطاع النقـل يف تقيـيم األخطـار             . تعددةم
ويف . والتخطيط ملواجهة الكوارث واإلجالء واإلنعاش، والتخطيط للظواهر املناخية القصوى        

ناميبيا، يضطلع املعهد النامييب ألحباث السياسات االقتصادية بعمل يدعم أنشطة البحث ومجع            
  .يب فيما يتعلق باحلد من الفقر واحلد من أخطار الكوارثاملعلومات والتدر

  .احلد من عوامل اخلطر األساسية: ٤أولوية العمل     
واجهت البلدان حتديات أكرب يف إدماج مسألة احلد مـن أخطـار الكـوارث يف                 -١٨

االستثمار العام، والتخطيط الستخدام األراضي، ومشاريع الـبىن التحتيـة، وإدارة البيئـة،             
  .سياسات االجتماعية، وهي األنشطة املندرجة يف إطار أولوية العمل الرابعةوال
وتؤدي حمركات اخلطر الكامنة هذه، مثل سوء احلوكمة احلضرية، وهشاشة أسباب             -١٩

املعيشة يف املناطق الريفية، وتدهور النظم اإليكولوجية، إىل تقويض جهود التنمية وزيادة الفقر 
فليس . ل اجملتمعات احمللية واألسر املعيشية ذات الدخل املنخفض       بتكثيف خطر الكوارث داخ   

هناك مثال واحد على إجناز شامل جلميع املؤشرات يف أي من دورات اإلبالغ الثالث، ممـا                
وظل التقـدم حمـدوداً     . يكشف عن حجم التحدي الذي تطرحه هذه األولوية أمام البلدان         

  .٤للغاية فيما يتعلق بأولوية العمل 
قد أفادت بلدان عديدة بأن إدماج اعتبارات احلـد مـن أخطـار الكـوارث يف           ف  -٢٠

وأبلغت موزامبيق، على سبيل املثال، بـأن       . السياسات واخلطط املتصلة بالبيئة ليس إال ومهاً      
اعتماد اجملتمعات احمللية الشديد على املوارد الطبيعية من أجل البقاء، بسبب ارتفاع مستويات             

  .ط على املوارد، جعل السياسات البيئية غري عملية باملرةالفقر، وزيادة الضغ
ويف بعض احلاالت، أشري إىل أن االفتقار إىل القدرات املالية واإلداريـة يف بـرامج                 -٢١

وذكـرت  . ٤التأمني االجتماعي العامة واخلاصة حال دون إحراز تقدم يف أولوية العمـل             
 هنجاً شامالً إزاء إدارة أخطار الكوارث، غري        باراغواي أن السياسات اإلمنائية الوطنية اتبعت     

 يف املائة من السكان     ٣٦أن اآلثار املترتبة على عمليات احلكومة ظلت حمدودة بالنظر إىل أن            
وأبلغت فييت نام عن عـدم وجـود        .  يف املائة يعيشون يف فقر مدقع      ١٩يعيشون يف فقر، و   

  .مني احمللي، مما يؤدي إىل ضعف قدرات قطاع التأ"ثقافة التأمني"
ويطرح ذلك أمام البلدان ذات الدخل املنخفض حتدياً شديداً بوجه خاص فيما يتعلق     -٢٢

 -واليات (فقد أشارت ميكرونيزيا . بتنفيذ العناصر اإللزامية يف جمال احلد من اخلطر وإنفاذها
إن ، على سبيل املثال، إىل أن القدرات ختتلف بني كل واحدة من جزرها، وقالـت           )املوحدة

  .إجراءات التخطيط الستخدام األراضي وقوانني البناء ال ُتنفذ إنفاذاً فعلياً
فقد اتبعت ترينيداد وتوباغو هنجاً     . ومع ذلك هناك بعض التجارب الوطنية الناجحة        -٢٣

متعدد االختصاصات إىل حد بعيد إزاء تصميم املشاريع الوطنية ودون الوطنيـة الرئيـسية،              
الستشارية التقنية اليت تضم خرباء من وكاالت وجهـات معنيـة           ومجع إسهامات اللجان ا   
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وتدخلت باكستان اجتماعياً واقتصادياً للحد من مواطن       . رئيسية يف القطاعني العام واخلاص    
ضعف السكان املعرضني للخطر من خالل سن نظام الزكاة الذي يلزم املسلمني بالتـصدق              

  .بربع عشر ثروهتم لألعمال اخلريية

  .تعزيز التأهب للكوارث بغية التصدي هلا بفعالية على مجيع املستويات: ٥العمل أولوية     
أبلغ أكثر من ثلث البلدان عن إجناز كبري أو شامل جلميع املؤشرات يف إطار أولوية                 -٢٤

وأحـد أسـباب النجـاح      . العمل اخلامسة، وهذا أعلى معدل على صعيد األولويات كافة        
كومات احمللية املتزايد على وضع خطط للتأهـب ملواجهـة          الرئيسية يف هذا الصدد عمل احل     

وينص قانون الفلبني للحـد مـن      . الكوارث، وإجراء متارين تدريبية منتظمة لزيادة القدرات      
 مثالً، على إنشاء مكتب للحد من أخطار الكـوارث          ٢٠١٠أخطار الكوارث وإدارهتا لعام     

  .ختبار نظم اإلنذار املبكر وسالسل االتصالوإدارهتا يف كل وحدة حكومية حملية ُيعىن بتنسيق ا
وعززت الصني خطتها الرامية إىل التأهب للكوارث لتشمل نظاماً خلطط مواجهـة              -٢٥

الكوارث، ووضع احتياطيات من مواد اإلغاثة، وحتسني متويل عمليات اإلغاثة يف حـاالت             
وضعت سياسة عامـة    وأفادت غانا بأهنا    . الكوارث، وزيادة مستويات االشتراك يف التأمني     

وطنية إلدارة الكوارث هتدف إىل إرشاد املنظمة الوطنية إلدارة الكوارث بشأن اإلجـراءات             
بأهنـا  ) مثل أرمينيا وتركيا  (وأبلغت عدة بلدان    . التشغيلية املوحدة ملواجهة حاالت الطوارئ    

رئ، تراعي اخلربات املكتسبة من الكوارث السابقة يف إعداد خطط مواجهة حاالت الطـوا            
ووضع مشاريع البحث، وشراء معدات جديدة، وتثقيف أفراد قـوات اإلنقـاذ واإلغاثـة              

ويف جامايكا، ُتعمم املعلومات والدروس املستخلصة فيما       . وتدريبهم، فضالً عن عامة الناس    
يتعلق بالتأهب ملواجهة الكوارث وُتنشر من خالل التقارير الواردة من مجيع القطاعات بعـد              

  .وقوع كارثة
وأبلغت بعض البلدان عن إنشاء صناديق احتياطية جلهود مواجهة الكوارث أو عـن            -٢٦

ففي أفريقيا مثالً، أبلغت ترتانيا وجنوب أفريقيـا وسيـشيل وكينيـا    . وجود هذه الصناديق  
وأُشري إىل وجود صناديق مماثلة يف بلـدان        . ومالوي وموزامبيق عن وجود صندوق احتياطي     

مجهورية إيران اإلسالمية   (، وآسيا   )لسلفادور وكوستاريكا وكولومبيا  ا(خمتلفة يف األمريكتني    
وذكرت جزر مارشال إنشاء صندوق     ). أستراليا ونيوزيلندا (، ومنطقة احمليط اهلادئ     )والفلبني

 يف املائـة مـن      ٠,١٥ويف بوليفيا، ُتخصص نسبة     . للمساعدة الطارئة يف حاالت الكوارث    
ومن املهم التشديد على أن احلد من أخطار الكوارث         . )٥(امليزانية الوطنية لصندوق احتياطي   

  .يتطلب استثمارات متواصلة ومستدامة ال ترتبط حباالت الطوارئ فحسب

__________ 
)٥ ( http://www.preventionweb.net/english/hyogo/gar/report/documents/GAR_Chapter_5_2009_eng.pdf. 
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  معدالت الوفيات    
زاد حجم التعرض الفعلي لألعاصري املدارية على الصعيد العاملي مبقدار ثالثة أمثـال               -٢٧

وُيفترض أن يؤدي النمو الـسريع      . ٢٠٠٩عام   إىل   ١٩٧٠تقريباً يف الفترة املمتدة من عام       
للسكان املعرضني للخطر، مقترناً باشتداد األعاصري املدارية، إىل مزيـد مـن الوفيـات يف               

ورغم تعرض السكان املتزايد للظواهر املناخية واشتداد وطـأة املخـاطر،           . الظروف العادية 
املتعلقة باخلسائر، فإن خطر الوفيـات      استناداً إىل التقارير الواردة وإىل حتسن قواعد البيانات         

املرتبط باملخاطر الرئيسية املتصلة بالطقس ما فتئ يتراجع على الصعيد العاملي، وال سـيما يف               
ويف معظم أحناء العامل، فإن احتمال املوت مـن جـراء           . آسيا حيث تتركز أغلب األخطار    

فعلى سبيل املثال،   . ١٩٩٠ام  إعصار مداري أو فيضان هنر كبري أقل اليوم مما كان عليه يف ع            
تذهب التقديرات إىل أن خطر الوفيات املرتبط باألعاصري املدارية يف شرق آسـيا واحملـيط               

، رغـم أن    ٢٠١٠ و ١٩٨٠ يف املائة يف الفترة املمتدة بني عامي         ٥٠اهلادئ قد تقلص بنسبة     
  .)٦( يف املائة تقريبا١٦٠ًحجم التعرض لتلك األعاصري قد ازداد بنسبة 

وأسهمت اإلجنازات املتصلة بتحقيق األهداف اإلمنائية لأللفية، مقترنة باالستثمارات           -٢٨
وأدى حتـسن  . يف جمال التأهب واإلنذار املبكر، يف اخنفاض معدل الوفيات على مر العقـود           

هياكل النقل األساسية واملرافق الصحية، وحتسن نظم اإلنذار املبكر وإجـراءات اإلجـالء،             
ية الطبية العاجلة، إىل تقليل أوجه الضعف، على األقل يف حالـة الفيـضانات      فضالً عن العنا  

فخالل العقود األربعة املاضية مثالً، تعرضت بنغالديش لثالثة أعاصـري          . واألعاصري املدارية 
وتسبب إعصار هبـوال    ). ٢٠٠٧(، وسيدر   )١٩٩١(، وغوركي   )١٩٧٠(هبوال  : عنيفة هي 
وبلغ عدد  .  شخص ١٣٨ ٠٠٠ر غوركي حبياة     شخص، وأودى إعصا   ٣٠٠ ٠٠٠يف مقتل   

 شخص، مما يعزى بقدر كبري إىل وجود برنامج للمآوي يف           ٤ ٠٠٠قتلى إعصار سيدر حنو     
  .)٧(حاالت اإلعصار

وما زال خطر الوفيات النامجة عن مجيع املخاطر يتركز يف البلدان ذات الناتج احمللي                -٢٩
يد يف البلدان اليت تعاين من ضعف احلوكمة يف اإلمجايل املنخفض، وما زال معدل الوفيات يتزا   

وعموماً، جنحت البلدان األعلى دخالً والبلدان اليت شهدت منواً اقتصادياً          . مواجهة األخطار 
وتؤدي التنمية االقتـصادية إىل     . سريعاً خالل العقود األخرية يف احلد من خطر الوفيات فيها         

وعلى سبيل اإليـضاح، أدى     . ت الطوارئ زيادة القدرات عموماً يف إدارة الكوارث وحاال      
ويف املقابل، بلـغ    .  شخصاً ٢٢٢ ٥١٧ إىل مقتل    ٢٠١٠الزلزال الذي ضرب هاييت يف عام       

 شخصاً رغم أن ٤٨٦عدد قتلى الزلزال الذي وقع يف شيلي بعد بضعة أشهر من زلزال هاييت     
وعالوة على ذلك، . هاييت مرة الطاقة املنبعثة من زلزال ٥٠٠الطاقة املنبعثة منه جتاوزت بنحو 

  . مبىن ومل يوقع أي ضحية٥٠٠ دمر حوايل ٢٠١٠فإن الزلزال الذي ضرب نيوزيلندا يف عام 
__________ 

)٦( Asia Pacific Disaster Report 2012. 
 .٢٠١١تقرير التقييم العاملي  )٧(
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وعلى العكس من ذلك، ال يزال خطر الوفيات شديداً يف املناطق اليت تشهد تبـاطؤ                 -٣٠
عـن  ففي أفريقيا جنوب الصحراء مثالً، ما فتئ خطر الوفيات النامجـة            . النمو االقتصادي 

، ألن الزيـادة الـسريعة يف حجـم التعـرض           ١٩٨٠الفيضانات يتزايد باستمرار منذ عام      
  .للفيضانات مل تقترن بتراجع متناسب يف مواطن الضعف

وخيتلف خطر الوفيات النامجة عن الزالزل عن خطر الوفيات املرتبطة بالفيـضانات              -٣١
ع املخاطر الطبيعية تـزداد تطـوراً،    فما انفكت نظم اإلنذار اخلاصة جبمي     . واألعاصري املدارية 

وقد يزداد خطر الوفيات . ولكن الوفيات النامجة عن الزالزل ترتبط ارتباطاً وثيقاً باهنيار املباين      
املرتبطة بالزالزل أيضاً يف البلدان املعرضة للزالزل اليت تشهد منواً اقتصادياً ولكنها تعجز عن              

  .وضع حد هلشاشة مبانيها

  صاديةاخلسائر االقت    
تبني عدة جتارب أن الكوارث تؤثر يف كثري من األحيان تأثرياً سلبياً شديداً وطويـل      -٣٢

فقد شهدت البلدان ذات االقتصادات الصغرية والضعيفة، مثل        . األمد يف النشاط االقتصادي   
العديد من الدول اجلزرية الصغرية النامية والبلدان النامية غري الـساحلية، تراجـع تنميتـها               

ومجيع البلدان اليت عانت من أكرب نسبة من اخلسائر         . قتصادية عقوداً بسبب آثار الكوارث    اال
االقتصادية يف حاالت الكوارث، مشلت أسهمها من رأس املال، هي دول جزرية صغرية نامية              

  .وبلدان نامية غري ساحلية) مثل ساموا وسانت لوسيا(
 أكرب نسبة من اخلـسائر االقتـصادية        وأضعف البلدان اقتصادياً هي اليت تعاين من        -٣٣

وتعجز اقتصاداهتا أكثر من غريها على جماهبة الصدمات، كما يتبني من تدين حجم وفوراهتـا      
 باليـني دوالر    ٨ هـاييت حبـوايل      فقد قُدرت األضرار واخلسائر النامجة عن زلزال      . الوطنية

 يف  ٣,٥ النمو احلقيقي من     ، وحدث اخنفاض يف   )٨( يف املائة من الناتج احمللي اإلمجايل      ١٢٠ أو
ولدى كثري من هـذه     . )٩( بسبب اآلثار غري املباشرة    ٢٠١٠ يف املائة يف عام      ٥,١-املائة إىل   

البلدان قدرة حمدودة للغاية على االستفادة من التجارة الدولية، وتتسم بقلـة مـشاركتها يف      
وتشكل . نويع الصادراتوباخنفاض معدل ت)  يف املائة٠,١أقل من (أسواق الصادرات العاملية    

 يف املائة من البلدان     ٦٧الدول اجلزرية الصغرية النامية والبلدان النامية غري الساحلية معاً نسبة           
  .)١٠(اليت تعاين اقتصاداهتا ضعفاً شديداً للغاية بسبب الكوارث

 ٢٠٦ خسائر مباشرة بلغت حوايل     ٢٠١١وخلف زلزال شرق اليابان الكبري يف عام          -٣٤
 يف املائة من متوسط تكوين رأس املال الثابت اإلمجـايل           ٢٠والر، وهو ما ميثل حنو      باليني د 

وملا كان اقتصاد اليابان متكامالً إىل حد       . ٢٠١٢ إىل عام    ٢٠٠٨السنوي يف الفترة من عام      
__________ 

 .البنك الدويل )٨(
)٩( http://www.forbes.com/lists/2011/6/best-countries-11_Haiti_CHI135.html. 
 .٢٠١٣تقرير التقييم العاملي  )١٠(
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بعيد مع االقتصاد العاملي، فقد عانت مناطق أخرى مما نتج عن الزلزال من اضطرابات مباشرة             
 ٢٤-(فأدت هذه الكارثة إىل اخنفاض إنتاج السيارات يف الفلبني          .  اإلمدادات وغري مباشرة يف  

  .)١١() يف املائة٦-(، وإندونيسيا ) يف املائة٢٠-(، وتايلند )يف املائة
 ٢٠١١نات يف تايلنـد يف عـام        وبلغت اخلسائر االقتصادية املباشرة من الفيـضا        -٣٥

 يف املائة من متوسط تكوين رأمساهلـا  ٦٠ بليون دوالر، أي ما يعادل أكثر من     ٤٥,٧ حوايل
وقُـدرت اخلـسائر    . ٢٠١٠ إىل عـام     ٢٠٠٦الثابت اإلمجايل السنوي يف الفترة من عام        

 ٢٠١٢االقتصادية املباشرة النامجة عن إعصار ساندي يف الواليات املتحدة األمريكية يف عام             
أثراً شديداً ألن كثرياً مـن      وميكن أن تتأثر االقتصادات الوطنية ت     . )١٢( بليون دوالر  ٥٠بزهاء  

 الفيضانات  وأدت الكوارث الكربى، مثل   . األعمال التجارية تعاين يف آن واحد من هذه الكوارث        
، وزلزال شرق اليابان    ٢٠١٢، وإعصار ساندي يف عام      ٢٠١١اليت حدثت يف تايلند يف عام       

  .يف القطاع اخلاص، إىل تركيز االهتمام على تأثري الكوارث املتزايد ٢٠١١الكبري يف عام 
واخلسائر املمكنة ليست وحدها ما يربر مصلحة قطاع األعمال يف احلد من أخطار               -٣٦

ففي معظـم االقتـصادات،     . فاالستثمار اخلاص حيدد بقدر كبري حجم األخطار      . الكوارث
 يف املائة من إمجايل االستثمارات،      ٨٥ يف املائة و   ٧٠يستأثر القطاع اخلاص بنسبة تتراوح بني       

فقد .  تريليون دوالر عاملياً   ٨٠ا يف ذلك االستثمارات املؤسسية السنوية اليت تتجاوز قيمتها          مب
ارتفعت قيمة رأس املال املنَتج يف شرق آسيا واحمليط اهلادئ، على سبيل املثال، بـأكثر مـن                 

 تريليونـات دوالر يف     ١٠ إىل   ١٩٩٥ تريليونات دوالر يف عام      ٤,٦الضعف إذ انتقلت من     
 ٧١ عاماً أصوالً قيمتها     ٢٥٠وعلى الصعيد العاملي، ُتدمر الزالزل مرة كل        . )١٣(٢٠٠٥ عام

  .تريليون دوالر
وحفزت العوملة النمو االقتصادي وأحدثت أيضاً زيادة هائلـة يف قيمـة األصـول             -٣٧

وما فتئ املسؤولون عن التنظيم واملستثمرون على السواء يطالبون الشركات          . املعرضة للخطر 
وتعمل العديد من الشركات حالياً على      . طار الكامنة، مبا فيها أخطار الكوارث     بكشف األخ 

  .تعزيز قدراهتا على إدارة األخطار
واستناداً إىل املعلومات الواردة من البلدان اليت قدمت تقارير طوعية عن تنفيذ إطار               -٣٨

قتـصادية املقـدرة    هيوغو، ُيتوقع أن تشهد مجيع املناطق يف املستقبل تزايد خطر اخلسائر اال           
فعلى سبيل املثال، ارتفعت نسبة الناتج احمللي اإلمجايل . املرتبطة بالفيضانات واألعاصري املدارية

 السبعينات من القـرن املاضـي        يف املائة يف   ٣,٦العاملي املعرض خلطر األعاصري املدارية من       
ل تلك الفتـرة، زادت     وخال.  يف املائة يف العقد األول من القرن احلادي والعشرين         ٤,٣ إىل

__________ 
 .٢٠١٣تقرير التقييم العاملي  )١١(
)١٢( http://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/ADSR_2012.pdf. 
 .٢٠١٣تقرير التقييم العاملي  )١٣(
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القيمة املطلقة من الناتج احمللي اإلمجايل العاملي املعرض خلطر األعاصري املدارية مبقدار ثالثـة              
ويف بلدان منظمة التعاون    . )١٤( تريليون دوالر  ١,٦ بليون دوالر إىل     ٥٢٥,٧ أمثال، أي من  

ة من الناتج احمللي اإلمجايل  يف املائ٥٣والتنمية يف امليدان االقتصادي حيث تتعرض سنوياً نسبة   
 ٢٠١٠ خلطر الكوارث، ارتفع خطر اخلسائر االقتصادية املقدرة النامجة عن الفيضانات يف عـام            

  .)١٥(١٩٩٠ يف املائة عما كان عليه يف عام ١٧٠بنسبة 
وتتحمل احلكومات املسؤولية عن خمتلف األصول العامة، مثل املـدارس واملرافـق              -٣٩

كل األساسية وغريها، وتتوىل يف الوقت نفسه دور اجلهة اليت ُيلجأ إليها الصحية والطرق واهليا
. كمالذ أخري لتأمني منازل وأصول األسر املعيشية واجملتمعات احمللية ذات الدخل املـنخفض            

ولألسف، ال تؤدي االستثمارات العامة يف العديد من احلاالت إىل زيادة رصيد البلـد مـن                
وتفيد التقارير الوطنيـة    .  إىل زيادة األخطار واملسؤوليات    األصول فحسب، بل تفضي أيضاً    

 بلداً يف أفريقيا وآسيا وأمريكا الالتينية بأن الكوارث ٢١عن اخلسائر النامجة عن الكوارث يف   
 يف املائة من ٥٤ يف املائة من املدارس، و٤٦املتكررة الواسعة النطاق أدت إىل إضرار أو تدمري   

 يف املائة من منشآت املياه والصرف    ٩٠ املائة من الطرق، وأكثر من        يف ٨٠املرافق الصحية، و  
  .)١٦(الصحي والطاقة

والتأمني من أهم األدوات املالية املتاحة لألسر املعيشية والشركات لتعزيز قدرهتا على            -٤٠
وإذا . وينبغي أن يكون مبدئياً حافزاً قوياً للحد من أخطار الكـوارث     . )١٧(مواجهة الكوارث 

سعار التأمني تعكس األخطار احلقيقية، ميكن أن ييسر التأمني االستثمارات يف جمـال            كانت أ 
وميكن أن يساهم جتميع عمليات     ). مثل التأمني ضد الزالزل يف كاليفورنيا     (احلد من األخطار    

التأمني على الصعيد اإلقليمي أيضاً يف تعزيز القدرة على مواجهة الكوارث، مثل مرفق جنوب      
والقوقاز للتأمني ضد أخطار الكوارث الذي يشكل جهداً تعاونياً بني شـركة            شرق أوروبا   

وميكـن أن   . تأمني خاصة وحكومات وطنية ومنظمات دولية لتوسيع نطاق التغطية التأمينية         
فعلى سـبيل املثـال، أدى      . تؤدي الكوارث الكربى أيضاً إىل تنقيح أسعار التأمني وتوافره        

 إىل مراجعة سياسات    ٢٠١١ و ٢٠١٠كرايستشورتش يف عامي    الزلزاالن اللذان ضربا مدينة     
ضانات اليت شـهدهتا تايلنـد يف       وأدت الفي . )١٨(التأمني وأنظمة تقسيم املناطق يف نيوزيلندا     

  .)١٩( إىل وضع تصنيفات منقحة ُيتوقع أن تزيد األسعار وتقلص نطاق التغطية٢٠١١ عام

__________ 
 .٣١، الصفحة ٢٠١١تقرير التقييم العاملي  )١٤(
 .٢٠١٣لتقييم العاملي تقرير ا )١٥(
 .١٠٢، الصفحة ٢٠١١تقرير التقييم العاملي  )١٦(
 .٢٠١٣تقرير التقييم العاملي  )١٧(
)١٨( Muir-Wood, 2012. 
)١٩( Aon Benfield 2012a. 
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قتصادي هي توافر شـبكات األمـان       ومثة مسألة ترتبط ارتباطاً وثيقاً بالضعف اال        -٤١
فاألسر املعيشية الفقرية واملثقلة بالديون ال متتلك سوى قدرات إضافية قليلـة أو             . االجتماعي

وتقل من مث قدرهتا على     . قد ال متتلكها إطالقاً الستيعاب اخلسائر يف دخل احملاصيل أو املاشية          
 مما يؤدي إىل سلسلة من اآلثار املتعاقبة التأقلم مع تأثري أبسط تقلبات الطقس أو أدىن املخاطر،

اليت تفضي يف كثري من األحيان إىل زيادة الفقر والضعف يف املستقبل من جراء عدم وجـود                 
ورغم أن صكوك احلماية االجتماعية ال هتدف       . )٢٠(شبكات األمان االقتصادي واالجتماعي   

ت املعرضة للخطر، فتحول دون إىل التعامل مع آثار الكوارث، باإلمكان تكييفها لتشمل الفئا  
حدوث زيادة كبرية على املديني املتوسط والطويل يف عدد األشخاص الذين يعـانون بعـد               

فعلى سبيل املثال، وسعت شيلي نطاق مدفوعات برامج املساعدة االجتماعية          . )٢١(الكوارث
لة األخـرى يف    ومن األمث . ٢٠١٠فرباير  /يف البلد لتشمل األسر املعيشية املتأثرة بزلزال شباط       

هذا الصدد عمل الصليب األمحر يف كينيا على دعم صناديق الدفيئة يف املدارس واجملتمعـات               
  .)٢٢(وتصميم وتنفيذ شبكات األمان من املخاطر الطبيعية اعتباران هامان. احمللية
فقـد هـوى    . وتؤدي اخلسائر غري املشمولة بالتأمني إىل اضطراب االقتصاد الكلي          -٤٢

 ٢٠١٠من جراء اخلسائر املباشرة النامجة عن الزلزال الذي ضرب هاييت يف عام             معدل النمو   
وسـّبب  ).  يف املائة من الناتج احمللي اإلمجايل      ١٢٦  باليني دوالر، أو   ٨وتقدر قيمتها مببلغ    (

 ٦,٥ خسائر مباشرة تقدر قيمتها مببلـغ        ٢٠١٠زلزال كرايستشورتش يف نيوزيلندا يف عام       
، وأدت عمليات إعادة التعمري وتسوية      ) املائة من الناتج احمللي اإلمجايل      يف ٥,٣(باليني دوالر   

يقـدر  ( إىل أثر إجيـايب خفيـف        املخزونات والزيادات الكبرية يف اإلنفاق احلكومي احمللي      
 ٨٠وأحد األسباب املالية اليت تربر ذلك أن أكثر من          . يف معدالت النمو  )  يف املائة  ٠,٤ بنحو

أما يف هاييت فلم يـشمل      . املباشرة يف نيوزيلندا كانت مشمولة بالتأمني     يف املائة من اخلسائر     
ويوجه ذلك مزيداً من االهتمام إىل      . )٢٣( يف املائة من اخلسائر املباشرة     ١التأمني سوى أقل من     

  .أمهية آليات نقل املخاطر للمساعدة يف التخفيف من تكاليف الكوارث

  اخلربات اإلقليمية: الفرع الثاين    
عرض الفرع الثاين اخلربات املكتسبة من العمل اإلقليمي يف جمال احلد من أخطـار              ي  -٤٣

واسُتقيت اخلربات من التقارير واالتفاقات واخلالصات      . الكوارث يف ظل تنفيذ إطار هيوغو     
. اإلقليمية، ومن املقابالت اليت أجريت مع املنظمات والكيانات احلكومية الدولية اإلقليميـة           

، وعـن   ٢٠٠٥ة عامة عن التجارب وأهم املستجدات اإلقليمية منذ عـام           ويقدم الفرع حمل  
__________ 

 .٢٠٠٩تقرير التقييم العاملي  )٢٠(
)٢١( Siegel, P. and de la Fuente, A. 2010. 
)٢٢( The World Bank: Natural Disasters: What is the Role for Social Safety Nets?. 
)٢٣( Bank for International Settlements Working Paper No. 394, Unmitigated Disasters? New Evidence 

on the Macroeconomic Cost of Natural Catastrophes, 2012.. 
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أفريقيا، والدول : املمارسات املتطورة يف جمال احلد من أخطار الكوارث، يف مخس مناطق هي 
وُيقصد مبنطقة الدول العربية يف هـذا       . العربية، واألمريكتان، وآسيا واحمليط اهلادئ، وأوروبا     

أما منطقة احمليط . داً من أفريقيا وآسيا أعضاء يف جامعة الدول العربيةالتقرير اثنان وعشرون بل
اهلادئ دون اإلقليمية فيقصد هبا أوقيانوسيا وفقاً للتقسيم املعتمد يف شـعبة اإلحـصاءات يف         

  .األمم املتحدة

  احلد من أخطار الكوارثجمال  اإلقليمية يف اخلربة    
. تلفة يف احلد من أخطار الكـوارث      مرت كل منطقة، حبسب ظروفها، بتجارب خم        -٤٤

 التركيز ينصب على    ٢٠٠٤ففي منطقة آسيا واحمليط اهلادئ، جعلت موجة تسونامي يف عام           
ضرورة تقوية ُنهج إدارة أخطار الكوارث وعجلت باالعتماد الرمسي التفاق رابطـة أمـم              

قواعـد  وأدى تدوين   . جنوب شرق آسيا إلدارة الكوارث واالستجابة يف حاالت الطوارئ        
، إىل زيادة تعزيز العمل علـى       ٢٠٠٨املنطقة وقيمها، يف سياق اعتماد ميثاق الرابطة يف عام          

ويف أوروبا أتاح هيكل التعاون اإلقليمي الطويل األمد بني جملس          . احلد من أخطار الكوارث   
أوروبا واالحتاد األورويب إمكانية وضع تشريع بشأن احلد من أخطار الكـوارث، وأدى إىل              

وشهدت الدول العربية انتقال التركيـز مـن        . مي احلوافز والدعم إىل كل بلد على حدة       تقد
، ومشل ذلك وضع االستراتيجية العربية      "احلد من أخطار الكوارث   "إىل  " مواجهة الكوارث "

 مـؤخراً لتنفيـذ     ٢٠٢٠-٢٠١٢للحد من خماطر الكوارث، واعتماد خطة العمل اإلطارية         
ت األمريكتان تدرجيياً إنشاء مؤسسات ووضع أطر للحد مـن          وشهد. االستراتيجية العربية 

  .أخطار الكوارث، مثل السياسة العامة ألمريكا الوسطى بشأن اإلدارة املتكاملة لألخطار
وهناك العديد من األمثلة على اإلجراءات اليت يّسرها العمل اإلقليمي، مبا يف ذلـك                -٤٥

هج وسياسات وأدوات وبرامج احلـد      إنشاء مؤسسات ووضع صكوك تعزز وتكفل اتساق نُ       
  :من أخطار الكوارث عرب احلدود، من قبيل ما يلي

صك رابطة أمم جنوب شرق آسيا امللزم قانوناً، الذي يقتضي من مجيـع               )أ(  
الدول األعضاء أن تبذل جهوداً تتجاوز ما ينص عليه إطار عمل هيوغو؛ وصكوك االحتـاد               

ملعايري واإلجراءات الدنيا؛ ويف األمريكتني السياسة العامـة     األورويب امللزمة قانوناً اليت ترسي ا     
كاملة ألخطـار   ألمريكا الوسطى بشأن اإلدارة املتكاملة لألخطار، اليت تتيح إطاراً إلدارة مت          

  ؛الكوارث يف املنطقة
الربط بني التكيف مع تغري املناخ واحلد من أخطار الكـوارث والتنميـة               )ب(  

طاعات يف الصكوك واملؤسسات اإلقليمية، مثل إدراج احلـد مـن        املستدامة بإدماج هذه الق   
أخطار الكوارث والتكيف مع تغري املناخ يف ختطيط االستثمارات العامـة يف األمـريكتني؛              
ودمج احلد من أخطار الكوارث يف إطار الدول العربية اإلقليمي للتعامل مع قـضايا تغـري                

لى التأقلم مع املناخ ومواجهة الكوارث يف منطقة        املناخ؛ ووضع استراتيجية التنمية القادرة ع     
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احمليط اهلادئ؛ وحبث مسألة احلد من أخطار الكوارث ومسألة تغري املناخ يف اجتماع وزاري              
حملفل التعاون يف جنوب شرق أوروبا؛ وعقد منتديات التوقعات املناخية يف مجيع املناطق دون              

املناخ والعاملني يف جمال التنمية من أجـل جعـل          اإلقليمية يف أفريقيا، اليت جتمع بني علماء        
  ؛منائي أكثر مراعاة لتغري املناخالتخطيط اإل

إجراء تقييمات إقليمية للخطر تقدم رؤية متعمقة لألخطار اإلقليمية أو دون             )ج(  
اإلقليمية املشتركة، مما يساعد البلدان على فهم مدى ضعفها أمام األخطار ويتـيح أساسـاً               

قليمية اليت تشمل وضع قواعد البيانات املتعلقة باخلسائر النامجة عن الكوارث،           للمبادرات اإل 
  ؛) لتقييم أخطار الكوارث والتمويلمثل مبادرة احمليط اهلادئ(والتشارك يف حتمل املخاطر 

تيسري احلوار وحتفيز االلتزام السياسي، مثل إطار هيوغو وتفسريه اإلقليمي            )د(  
عربية، الذي أتاح توجيهاً وإهلاماً استراتيجيني ملعاجلة القضايا احمللية،         من خالل االستراتيجية ال   

مبا يف ذلك املياه واجلفاف يف منطقة الدول العربية، وساعد على زيادة تنسيق اجلهود املبذولة               
  .يف املنطقة

  أفريقيا    
ا هو  احملرك الرئيسي للعمل املنهجي بشأن احلد من أخطار الكوارث يف منطقة أفريقي             -٤٦

 وأدى إىل خسائر اقتصادية كبرية يف عـدة         ٢٠٠١-١٩٩٩اجلفاف الذي شهدته يف الفترة      
وأدى هـذا   . )٢٤( مليـون دوالر   ٣٤٠فقد أُبلغ يف كينيا وحدها عن خسائر قدرها         . بلدان

احلدث عموماً إىل إجراء دراسة أساسية إلمكانيات أفريقيا يف جمال احلد من أخطار الكوارث              
.  عن طريق الشراكة اجلديدة من أجل تنمية أفريقيـا         ٢٠٠٤ إىل عام    ٢٠٠٣امتدت من عام    

وخلصت الدراسة إىل أن العديد من احلكومات يف املنطقة مل تراع يف عمليـات التخطـيط                
وخلصت الدراسة أيـضاً    . ي التأثري احملتمل للكوارث على النمو االقتصادي واالستقرار       اإلمنائ

إىل وجود ثغرات حمددة يف جمال احلد من أخطار الكوارث تشمل جوانب إنشاء املؤسسات              
وإدارة املعارف واحلوكمة وحتديد األخطار واالستجابة يف حاالت الطوارئ، والحظـت أن            

وافز للنهوض بأنشطة الوقاية من الكوارث اليت هتدف إىل تعزيز التنمية هناك عدداً قليالً من احل
  .اهليكلية واألمن الغذائي

واحلد من أخطار الكوارث جمال جديد نسبياً يف أفريقيا، َتطور يف املقام األول باتباع           -٤٧
لكوارث، وما فتئ الفريق األفريقي العامل املعين باحلد من أخطار ا         . هنج يشمل أفريقيا برمتها   

، يوجه االهتمام إىل األعمال املضطلع هبا يف املنطقة للحـد مـن           ٢٠٠٣الذي أنشئ يف عام     
وترأس مفوضية االحتاد األفريقي الفريق العامل الذي يـضم ممـثلني مـن       . أخطار الكوارث 

مصرف التنمية األفريقي، واجلماعات االقتصادية اإلقليمية الثماين، واستراتيجية األمم املتحدة          
لدولية للحد من الكوارث، والبنك الدويل، واجملتمع املدين، واألوساط األكادميية، وهيئـات            ا

  .إقليمية األخرى
__________ 

)٢٤( http://www.irinnews.org/report/84253/africa-disaster-preparedness-woefully-inadequate. 
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، االسـتراتيجية   ٢٠٠٣يونيه  /وباملثل، اعتمدت مجعية االحتاد األفريقي، يف حزيران        -٤٨
األفريقي اإلقليمية األفريقية للحد من أخطار الكوارث يف االجتماع العاشر للمؤمتر الوزاري            

 اعتمد فيه الوزراء االستراتيجية     ٢٠٠٤وتال ذلك اجتماع وزاري ُعقد يف عام        . املعين بالبيئة 
واعُتمـد  . اإلقليمية األفريقية للحد من أخطار الكوارث ودعوا فيه إىل وضع برنامج لتنفيذها           

 ٢٠٠٥يف عام   خالل املؤمتر الوزاري األفريقي األول املعين باحلد من أخطار الكوارث الذي ُعقد             
). ٢٠١٠-٢٠٠٥(برنامج العمل لتنفيذ االستراتيجية األفريقية للحد من أخطار الكـوارث           

وبغية مواءمة الربنامج مع إطار عمل هيوغو، اعُتمد برنامج العمل املمـدد خـالل املـؤمتر                
وتنفذ املنطقة حالياً خطـة     . ٢٠١٠الوزاري الثاين املعين باحلد من أخطار الكوارث يف عام          

، أعيد تشكيل الفريق األفريقي العامل املعين باحلد من أخطـار           ٢٠١١ويف عام   . عمل هذه ال
الكوارث، الذي جيتمع مرتني يف السنة، لتوفري التنسيق والدعم التقين للـدول األعـضاء يف               

  .االحتاد األفريقي
ة وأدى العمل اإلقليمي يف أفريقيا، وال سيما يف شكل اجتماعات وزارية، إىل زيـاد         -٤٩

. ٢٠٠٥-٢٠٠٤كبرية يف األمهية السياسية ملسألة احلد من أخطار الكوارث يف القارة منذ الفترة              
وأفضى ذلك بدوره إىل التركيز على استعراض سياسات احلد من أخطار الكوارث، وتعبئـة             
املوارد للحد من أخطار الكوارث، ووضع هذه املسألة على جدول أعمال القادة األفارقة، مما              

  .ىل أمهية العمل الوزاري يف اجلهود الفعالة للحد من أخطار الكوارثيشري إ
 ٢٠٠٥ وُعقد املؤمتر الوزاري األفريقي األول املعين باحلد من أخطار الكوارث يف عـام              -٥٠

يب يف كينيا، ومؤمتر ثالـث يف        بنريو ٢٠١٠بأديس أبابا يف إثيوبيا، مث تاله مؤمتر ثان يف عام           
قليمي أيـضاً مخـس دورات يف       وعقد املنتدى األفريقي اإل   . رييا بأبوجا يف نيج   ٢٠١٤ عام
وشاركت فيها جهـات    .  على التوايل  ٢٠١٤ و ٢٠١٣ و ٢٠١٠ و ٢٠٠٩ و ٢٠٠٧ أعوام

معنية من جماالت خمتلفة ملناقشة املعارف املتاحة وحتديد الثغرات يف التنفيذ وتبادل املعلومات             
التقارير اليت قدمتها البلدان عن جهودها      ومبوازاة ذلك، لفتت    . عن احلد من أخطار الكوارث    

الرامية إىل تنفيذ إطار هيوغو االنتباه إىل أوجه النجاح وأوجه القصور يف العمـل التعـاوين                
وألزمت هذه اآلليات كلـها البلـدان       . واجلماعي على احلد من أخطار الكوارث يف املنطقة       

ويؤدي تقاسم املوارد بـشأن     . دهابتحديد الثغرات اليت تعوق التقدم واإلجراءات الالزمة لس       
  .القضايا العابرة للحدود إىل تعزيز التعاون اإلقليمي من خالل االتفاقات واملنتديات اإلقليمية

وباإلضافة إىل النهج الشامل ألفريقيا، ركزت املناطق دون اإلقليمية اليت تعمل أساساً         -٥١
فقـد  . د من أخطار الكوارث أيضاً    عن طريق اجلماعات االقتصادية اإلقليمية على قضايا احل       

وضعت مخس مجاعات اقتصادية إقليمية على األقل هي اجلماعة االقتصادية لـدول أفريقيـا              
الوسطى، واجلماعة االقتصادية لدول غرب أفريقيا، واهليئة احلكومية الدولية املعنية بالتنميـة،            

سات للحـد مـن أخطـار    واجلماعة اإلمنائية للجنوب األفريقي، ومجاعة شرق أفريقيا، سيا   
وشـجعت اهليئـة احلكوميـة      . أو استراتيجيات قائمة على إطار عمل هيوغو      /الكوارث و 
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املعنية بالتنمية، اليت تركز على األخطار النامجة عن اجلفـاف واألوبئـة والرتاعـات               الدولية
ر يف  ويف أعقاب اجلفاف املدم   . والفيضانات، القادة يف املنطقة على فهم الكوارث فهماً أمشل        

، اعتمدت الدول األعضاء يف اهليئة مبادرة التحصني ضـد كـوارث            ٢٠١١-٢٠٠٩الفترة  
  .اجلفاف هبدف إهناء حاالت الطوارئ املتصلة باجلفاف

ومن األمثلة األخرى يف هذا الصدد عمل مجاعة شرق أفريقيا حالياً علـى اعتمـاد                 -٥٢
وقـدرات  . يعي لشرق أفريقياتشريع بشأن احلد من أخطار الكوارث عن طريق اجمللس التشر     

املنطقة على وضع سياسات للحد من أخطار الكوارث وتنفيذها ال تكفي دائماً، ومع ذلـك    
ووضـعت اجلماعـة   . ٢٠٠٥فإن وجود هذه السياسات دليل على حتول يف النُهج منذ عام    

وأنـشأت اجلماعـة   . االقتصادية لدول غرب أفريقيا سياسات للحد من أخطار الكـوارث        
ئية للجنوب األفريقي وحدة للحد من أخطار الكوارث تعىن بتنسيق الربامج اإلقليميـة             اإلمنا

للتأهب للمخاطر والكوارث العابرة للحدود ومواجهتها؛ وافُتتح منتدى اجلماعة اإلقليمـي           
  .٢٠١١للحد من أخطار الكوارث يف عام 

  األمريكتان    
.  على احلد من أخطـار الكـوارث       تشهد األمريكتان منذ مدة طويلة تعاوناً إقليمياً        -٥٣

 وأدى إىل خسائر بـشرية  ١٩٩٨وشكّل إعصار ميتش الذي اجتاح أمريكا الوسطى يف عام    
يف البحث عن منظور طويل األمد وأكثر استدامة للعمل املـشترك           " سبباً"واقتصادية مدمرة،   

 بـني البلـدان     على معاجلة عوامل اخلطر الرئيسية وإنشاء اآلليات املؤسسية الالزمة للتعاون         
  .بغرض النهوض مبجال إدارة الكوارث

ودفعت ضرورة تعزيز إدارة الكوارث إىل زيادة تطوير التعاون اإلقليمي بشأن احلد              -٥٤
بإنـشاء مؤسـسات ووضـع      ) يف البداية (من أخطار الكوارث بني املناطق دون اإلقليمية        

ركز تنسيق الوقايـة مـن       م ٢٠٠٤ففي أمريكا الوسطى مثالً، أنشئ يف عام        . استراتيجيات
الكوارث الطبيعية يف أمريكا الوسطى وكُلف مبسؤولية دعم البلدان األعـضاء يف جهودهـا             

وشارك املركـز   . الرامية إىل املضي قدماً يف تنفيذ اإلطار اإلقليمي للحد من أخطار الكوارث           
طـار، الـيت    يف رسم وتنفيذ السياسة العامة ألمريكا الوسطى بشأن اإلدارة املتكاملـة لألخ           

تضمنت األولويات املبينة يف إطار عمل هيوغو، وأدت إىل إنشاء وتعزيز آليات التعاون مـع               
  .األعضاء وفيما بينها

 يف إعادة   ٢٠٠٥ويف منطقة الكارييب سامهت املوافقة على إطار عمل هيوغو يف عام              -٥٥
مة بني إدارة الكوارث وباالعتراف بالروابط اهلا . صياغة الصكوك اإلقليمية املتخصصة السارية    

والتنمية املستدامة، اضطلعت الوكالة الكاريبية للتصدي السريع للكوارث، الـيت أصـبحت            
تسمى الوكالة الكاريبية إلدارة طوارئ الكوارث، بدور رائد يف اعتماد إطار االستراتيجيات            

مع اجلهـات    بالتعاون   ٢٠٠١والنتائج لإلدارة الشاملة للكوارث يف منطقة الكارييب يف عام          
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، وجتسيداً لألولويات احملددة يف إطار عمل هيوغو، أكملت البلـدان           ٢٠٠٧ويف عام   . املعنية
األعضاء االستراتيجية اإلقليمية واإلطار الربناجمي املنقحني واملعززين لتوجيه عمليات الربجمة يف 

الستراتيجية واسُتخدمت ا. ٢٠١٢-٢٠٠٧إطار اإلدارة الشاملة للكوارث يف الكارييب للفترة 
املعززة اليت تدخل يف نطاق اإلدارة الشاملة للكوارث أساسـاً إلعـداد اسـتراتيجية اإلدارة        

  .٢٠١٣ ديسمرب/قرت أخرياً يف كانون األولأُ اليت ٢٠٢٤-٢٠١٤وارث يف الفترة الشاملة للك
واضطلعت املؤسسات احلكومية الدولية اليت أنشئت لتعزيز التنميـة والتعـاون يف              -٥٦
يكا اجلنوبية بدور اإلطار اجلامع ملعاجلة املشاكل العويصة اليت تواجهها البلـدان بـسبب              أمر

ويف هذا السياق، قررت مجاعة دول األنديز إنشاء جلنة األنـديز           . املخاطر الطبيعية املتكررة  
وعززت اللجنة استراتيجية دول األنـديز للوقايـة مـن          . للوقاية من الكوارث ومواجهتها   

 بقرار من األعضاء ملواءمتها مع      ٢٠٠٧، اليت ُعدلت يف عام      ٢٠١٠-٢٠٠٥رة  الكوارث للفت 
  .أولويات إطار عمل هيوغو

وكان .  ليكون منظمة دون إقليمية    ٢٠٠٨وأنشئ احتاد أمم أمريكا اجلنوبية يف عام          -٥٧
رمة اليت اجتاحت كولومبيـا يف       والفيضانات العا  ٢٠١٠الزلزال الذي ضرب شيلي يف عام       

إنـشاء  : دفعا هذه املنظمة احلكومية الدولية إىل رسم األولويات التالية        " سببني "٢٠١١ عام
فريق عامل رفيع مستوى برئاسة شيلي، وحتديد استراتيجية مشتركة إلدارة الكوارث، وإعداد  

  .سياسة عامة إقليمية للحد من أخطار الكوارث
ط والسياسات الوطنية   وساهم النهوض بأفرقة دون إقليمية خمتلفة يف دعم وضع اخلط           -٥٨

وكُيف العديد من السياسات اإلقليميـة لتـوائم        . ٢٠١٤ إىل عام    ٢٠٠٠يف الفترة من عام     
ونتيجـة لـذلك،   . أولويات إطار عمل هيوغو على حنو يعكس هنجاً شامالً إزاء األخطـار     

ـ              ل وبفضل آليات الدعم اإلقليمية املوجودة، انتقلت بلدان كثرية يف األمريكتني إىل هنج أمش
 بلداً علـى وضـع      ٢٠، عمل ما ال يقل عن       ٢٠١١فمنذ عام   . للحد من أخطار الكوارث   

واعتماد أطر شاملة جديدة للحوكمة يف جمال األخطار وُنهج شاملة متكاملة على مـستوى              
  ).يف جماالت الصحة والشؤون املالية والتخطيط والتعليم، على سبيل املثال(القطاعات 

ية إلدارة طوارئ الكوارث وجلنة األنديز للوقاية من الكوارث        وحتظى الوكالة الكاريب    -٥٩
ومواجهتها، بفضل جهودمها اليت سبقت إطار هيوغو، مبكانة متميزة يف األمـريكتني نظـراً              

ورمبا ترتبط فعاليتهما مبستوى النـضج      . لتأثريمها الربناجمي يف جمال احلد من أخطار الكوارث       
ومن األمثلة على األنشطة املضطلع هبا يف هذا الـصدد،          . لالتنظيمي الذي بلغتاه يف هذا اجملا     

استفادة دول منطقة الكارييب اليت هي أعضاء يف الوكالة من تنمية املنافع العامة اإلقليمية، من               
وقدمت الوكالة، بفضل ما حشدته من      . قبيل التشريع النموذجي للحد من أخطار الكوارث      

وأعدت اللجنة أدلـة    . صل عليها لوال عضويتها فيها    موارد، املساعدة إىل بلدان مل تكن لتح      
لتصميم الطرق الرئيسية تتضمن عنصر احلد من أخطار الكوارث، ومبادئ توجيهية لـدمج             

  .احلد من أخطار الكوارث يف االستثمارات العامة واألطر الوطنية للتعايف من الكوارث
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عتماد رؤسـاء الـدول يف      ة إىل ا  وأدت جهود املنظمات احلكومية الدولية اإلقليمي       -٦٠
وتضع هـذه   .  السياسة العامة ألمريكا الوسطى بشأن اإلدارة املتكاملة لألخطار        ٢٠١٠ عام

السياسة مخسة جماالت للتدخل على جدول أعمال املنطقة يف جمال احلد من أخطار الكوارث              
  .تتماشى وإطار هيوغو

ت تطورات أيضاً علـى     وباإلضافة إىل التطورات على الصعيد دون اإلقليمي، حدث         -٦١
 عمل منظمة الـدول األمريكيـة       مستوى القارة األمريكية برمتها نتجت يف املقام األول عن        

أقرت خطة البلدان األمريكية التقاء الكوارث ومواجهتها وتنسيق املساعدة اإلنسانية يف            اليت
أجل الوقايـة   وهذه اخلطة أداة إدارية لتنسيق اجلهود اليت تبذهلا احلكومات من           . ٢٠١٢ عام

من الكوارث والتأهب هلا ومواجهتها والتخفيف من حدهتا، وتنطبق على املنطقـة برمتـها              
  .باستثناء كوبا

وسنت منظمة الدول األمريكية جمموعة من القرارات امللزمة لتعمل هبا اهليئات الفنية              -٦٢
دان األعضاء يف هـذا     التابعة ألمانتها العامة وفقاً إلطار عمل هيوغو، ولتقدم الدعم إىل البل          

  :وتشمل األمثلة اإلقليمية األخرى ما يلي. الصدد
جلنة األنديز للوقاية من الكوارث ومواجهتها، اليت تشجع أنشطة احلد من             )أ(  

أخطار الكوارث على الصعيد دون اإلقليمي وداخل دوهلا األعـضاء مـن خـالل تنفيـذ                
  هتها؛استراتيجية دول األنديز للوقاية من الكوارث ومواج

الوكالة الكاريبية إلدارة طوارئ الكوارث اليت وضعت، بعـد اسـتعراض             )ب(  
استراتيجيتها لإلدارة الشاملة للكوارث، أهدافاً للنهوض مبجال احلد من أخطار الكوارث يف            

  ؛)ويتماشى هذا اجلهد مع إطار عمل هيوغو (٢٠٢٢-٢٠١٢منطقة الكارييب للفترة 
ضاء يف رابطة الدول الكاريبية على إعالن وخطة        موافقة رؤساء الدول األع     )ج(  

فيل اللذين أعطيا األولوية لدمج مسألة احلد من أخطار الكوارث يف خطـط              - عمل بيتيون 
  التنمية الوطنية وجعال من هذه املسألة إحدى أهم األولويات؛

اتفاق احتاد أمم أمريكا اجلنوبية على إنشاء فريق عامل رفيع املستوى لوضع              )د(  
يعكف الفريق  (طة عمل لدعم الدول األعضاء يف إدماج مسألة احلد من أخطار الكوارث             خ

  ؛)العامل الرفيع املستوى حالياً على إعداد استراتيجية دون إقليمية للحد من أخطار الكوارث
إنشاء السوق اجلنوبية املشتركة آليةً هي االجتماُع املتخصص للحـد مـن         )ه(  

 الطبيعية والدفاع املدين واحلماية املدنية واملـساعدة اإلنـسانية،    أخطار الكوارث االجتماعية  
مثل اإلدارة املتكاملة لإلمـدادات اإلنـسانية،       (لتعزيز املبادرات املشتركة يف خمتلف اجملاالت       

ومعاجلة قضايا مستجمعات املياه، وغريها من القضايا العابرة للحدود، وإنشاء شـبكة مـن         
  ؛)خطار الكوارثمؤسسات البحث يف احلد من أ
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، الذي يدعم تنفيـذ     ٢٠٠٩إنشاء املنتدى اإلقليمي يف األمريكتني يف عام          )و(  
إطار عمل هيوغو واألطر اليت ختلفه، وتبادل املعلومات لتحديد اجتاهات األخطار، وإعطـاء             

يف : وقد عقد املنتدى اإلقليمي أربـع دورات      (األولوية إلجراءات احلد من أخطار الكوارث       
، ٢٠١٢ ، يف نويبو بايارتا باملكسيك؛ ويف عام      ٢٠١١، يف مدينة بنما ببنما؛ ويف عام        ٢٠٠٩ عام

. ، يف غواياكيـل بـإكوادور     ٢٠١٤يف مقاطعة بوينس آيرس االحتادية باألرجنتني؛ ويف عام         
  ).٢٠٠٩وزادت املشاركة يف املنتدى اإلقليمي ثالثة أمثال تقريباً منذ عام 

  الدول العربية    
وخيتلـف  . العربية معرضة ملخاطر جيولوجية وخماطر جوية هيدرولوجية شىت       املنطقة    -٦٣

تأثري الكوارث يف بلدان املنطقة واقتصاداهتا ويرتبط بدرجة تعرضها للمخاطر وحبـدة هـذه              
، نفذت البلدان العربية أنشطة اإلغاثـة يف حـاالت الكـوارث            ٢٠٠٥وقبل عام   . املخاطر

وعقب اعتماد إطار عمل هيوغو يف      . إدارة هذه الظواهر  ومواجهتها إىل حد أتاح هلا إمكانية       
، زاد االهتمام مبسألة احلد من أخطار الكوارث، وال سيما عن طريـق جامعـة               ٢٠٠٥عام  

واضطلعت اجلامعة تدرجيياً بدور أقوى يف جمال احلد من أخطار الكـوارث،            . الدول العربية 
ة النُهج واألدوات اإلقليمية للحد من      وبدأت تركز على تعزيز آليات التنسيق اإلقليمي ومواءم       

واعتمدت املنطقة يف هناية املطاف االستراتيجية العربية للحد مـن خمـاطر        . أخطار الكوارث 
  .)٢٥(٢٠٢٠الكوارث 

 املؤمتر العريب األول للحد مـن خمـاطر         ٢٠١٣مايو  /وعقدت الدول العربية يف أيار      -٦٤
نبثق منه معلمني بارزين أديا إىل توفري الـدعم         وُيعترب هذا احلدث وإعالن العقبة امل     . الكوارث

وأصبحت مسألة احلد من أخطـار الكـوارث        . اإلقليمي ألنشطة احلد من أخطار الكوارث     
عنصراً من عناصر األطر اإلقليمية العربية بشأن تغري املناخ والتنمية املستدامة، وحتظى مبكانـة         

وأقرت جامعة الدول العربيـة     . اء الداخلية هامة يف برامج هيئات احلماية املدنية التابعة لوزر       
زل يف اجلزائر سـيبدأ عملـه يف        إنشاء مركز عريب لالمتياز يف جمال الوقاية من أخطار الزال         

ويف اآلونة األخرية، شرع جملس التعاون اخلليجي يف إعداد اسـتراتيجية دون            . ٢٠١٤ عام
  .إقليمية للحد من خماطر الكوارث

الدراسة املنهجية ألسباب األخطـار ومـواطن الـضعف         وأُدخلت تعديالت على      -٦٥
ونتجت هذه األنشطة . واملخاطر والزالزل والفيضانات، رغم أن نطاق هذا العمل ليس كافياً         

وعقـب  . إىل حد كبري عن اتباع صناع القرار برناجماً أوسع نطاقاً مقارنة بالربامج التصاعدية     
نطقة مشاركة أقوى مـن مؤسـساهتا       ، شهدت امل  ٢٠٠٥اعتماد إطار عمل هيوغو يف عام       

فقد أدجمت مثالً جامعة النجاح الوطنية يف فلسطني أولويات العمل املبينة           (العلمية واألكادميية   
يف إطار هيوغو ضمن املنهاج الدراسي لكلية اهلندسة وأنشأت مركـزاً علميـاً للتخطـيط               

__________ 
)٢٥( http://www.preventionweb.net/files/18903_17934asdrrfinalenglishjanuary20111.pdf. 
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 املؤسسات العلمية على ويف اجلزائر ولبنان ومصر تعمل  ). احلضري واحلد من خماطر الكوارث    
  .دعم واضعي السياسات باملعارف واملعلومات املوثوقة

وباإلضافة إىل جامعة الدول العربية، شرعت منظمات دولية مثل جلنة األمم املتحدة              -٦٦
االقتصادية واالجتماعية لغرب آسيا، ومنظمات أخرى، يف تنفيذ مشاريع احلد من أخطـار             

برامج لتنمية القدرات، تركز فيها على اإلنـذار املبكـر،          الكوارث وتطبيق البحوث ووضع     
  .)٢٦(واجلفاف والتصحر، وإدارة املعارف، وتقييم األخطار النامجة عن آثار تغري املناخ

، أتاح إطار عمل هيوغو وتفسريه اإلقليمي من خالل االستراتيجية          ٢٠٠٥ويف عام     -٦٧
 وإهلاماً فيما يتعلق بالقضايا احمللية، مبـا        العربية للحد من خماطر الكوارث توجيهاً استراتيجياً      

وسامهت االسـتراتيجية   . فيها املياه واجلفاف، ورسخا مكانة اإلطار باعتباره أساساً مرجعياً        
واسـُتكملت االسـتراتيجية اإلقليميـة يف       . اإلقليمية أيضاً يف زيادة اتساق جهود املنطقـة       

وتـشري  . بيئة يف جامعة الدول العربية     خبطة عمل أقرها جملس وزراء ال      ٢٠١٤يونيه  /حزيران
هذه التطورات إىل أن العمليات اإلقليمية ميكن أن تزيد الوعي وتيسر احلوار وحتشد الـدعم               

ويضفي الدعم السياسي بدوره مزيداً من املشروعية على العمل الوطين يف جمـال             . السياسي
  .احلد من أخطار الكوارث

 ال يتعاونون عادة يف جمال احلد من أخطـار          ومجع العمل اإلقليمي أصحاب مصلحة      -٦٨
الكوارث، منهم ممثلون عن املدن والسلطات احمللية ووسائط اإلعالم واجملتمع املدين والدوائر            

وعالوة على ذلك ركز العمل اإلقليمي على مواضيع حتظى باالهتمام املشترك يف            . األكادميية
وستركز املبادرات اإلقليميـة املقبلـة   . املناخاملنطقة، مثل األخطار يف املناطق احلضرية وتغري   

وُحددت هـذه القـضايا   . على األمن الغذائي وإدارة املوارد املائية ومشاركة القطاع اخلاص      
  .ذات األولوية باستعراض األولويات الوطنية لتحديد املواضيع املشتركة

املنطقة، بـل إن    وَتبني أن التصدي لألخطار اإلقليمية العابرة للحدود أمر صعب يف             -٦٩
وتشمل . معاجلة بعض القضايا مثل اجلراد القادم من غرب أفريقيا جتري على الصعيد الوطين            

 ومها قضيتان   -االستثناءات يف هذا الصدد األخطار العابرة للحدود املتصلة باملياه واملهاجرين           
جهـة الفيـضانات    وتظل اجلهود املبذولة يف موا    . حتظيان مبكانة بارزة يف احلوارات اإلقليمية     

  .والزالزل وطنية النطاق
وميكن أن تعزى   . وُوضعت قوائم جرد وقواعد بيانات للكوارث يف عدد من البلدان           -٧٠

الزيادة التدرجيية يف عدد قواعد البيانات اخلاصة باخلسائر النامجة عن الكوارث اليت ُوضـعت              
اجة إىل بيانات أساسية لدعم     على الصعيد الوطين إىل احلوار اإلقليمي الذي أذكى الوعي باحل         

وتقدر جامعة الدول العربيـة قيمـة مواءمـة         . التخطيط يف جمال احلد من أخطار الكوارث      
املنهجيات واألدوات يف اجلهود الرامية إىل فهم آثار الكوارث، وتـسمح بتنـسيق النـهج               

  .اإلقليمي إزاء تنفيذ إجراءات احلد من أخطار الكوارث
__________ 

)٢٦( http://www.preventionweb.net/files/32916_implementationofthehyogoframeworkfo.pdf. 
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  آسيا واحمليط اهلادئ    
اضطلعت كيانات إقليمية خمتلفة يف منطقة آسيا واحمليط اهلادئ بعدد من املبـادرات               -٧١

ورغم أن هذه العمليات جارية منذ عدة سنوات، أدت عوامل شـىت إىل             . املتعلقة بالكوارث 
  .تعجيل العمل املتعلق باحلد من أخطار الكوارث

فلم تؤد موجة   . ٢٠٠٤ عام   وأول هذه العوامل موجة تسونامي يف احمليط اهلندي يف          -٧٢
تسونامي إىل تعزيز قيادة بلدان املنطقة وعزمها على حتسني التعاون اإلقليمـي بـشأن إدارة               
أخطار الكوارث فحسب، بل شكلت أيضاً منطلقاً ملبادرات تعاونية حمددة بـشأن اإلنـذار              

. ل املتعلق باألخطار  املبكر ومجع املعلومات املتعلقة باألخطار والتأهب واملدارس اآلمنة والتموي        
ي املعين باحلد من الكـوارث      والعامل الثاين هو اعتماد إطار عمل هيوغو خالل املؤمتر العامل         

واستناداً إىل إطار عمل هيوغو، وضع أو حّسن الكثري . ، املعقود يف كويب باليابان٢٠٠٥ لعام
إلقليميـة اخلاصـة    رهـا دون ا   من املناطق دون اإلقليمية يف منطقة آسيا واحمليط اهلادئ أط         

فقد اعتمدت بلدان جنوب آسيا على سبيل املثال اإلطار الـشامل           . أخطار الكوارث  بإدارة
واعتمدت البلدان اجلزريـة يف     . إلدارة الكوارث التابع لرابطة جنوب آسيا للتعاون اإلقليمي       

الكـوارث  كوارث وإدارة   احمليط اهلادئ إطار احمليط اهلادئ للعمل املتعلق باحلد من أخطار ال          
ووقعت بلدان رابطة أمم    . ، الذي تعكس عناصره إطار عمل هيوغو      ٢٠١٥-٢٠٠٥ للفترة

جنوب شرق آسيا على االتفاق املتعلق بإدارة الكوارث واالستجابة يف حاالت الطـوارئ يف        
  .٢٠٠٥يوليه /متوز
ومثة حدث رئيسي آخر أدى إىل تسريع وترية التغيري فيما يتعلق باحلد من أخطـار                 -٧٣
 وأسفر عن مقتـل أكثـر       ٢٠٠٨ عام   لكوارث هو إعصار نرجس الذي اجتاح ميامنار يف       ا

 وتسريع دور الرابطـة يف أنـشطة        وأدى إعصار نرجس إىل إبراز    .  شخص ١٣٠ ٠٠٠ من
بعد الكوارث، مبا يف ذلك االضطالع مبهمة املنسق الرئيسي بني حكومة ميامنار والشركاء              ما

 اآلليات يف إطار الرابطة تتعلق جبملة أمـور منـها التقيـيم             وعزز أيضاً عدداً من   . اإلمنائيني
  .والتخطيط وتعبئة املوارد والدعم التقين يف مرحلة ما بعد الكوارث

ورغم أن السببني املذكورين أعاله كارثتان كبريتان، فقد أثرت اهلياكل اإلقليمية يف              -٧٤
فعلى سبيل املثال، . ث يف املنطقةحد ذاهتا أيضاً يف وضع وتنفيذ برامج احلد من أخطار الكوار

مثل رابطة (متكنت جمموعات من البلدان، إما عن طريق منظمات حكومية دولية دون إقليمية          
أمم جنوب شرق آسيا، ورابطة جنوب آسيا للتعاون اإلقليمي، وشعبة علوم األرض التطبيقية             

معات جغرافية أو سياسية،    أو عن طريق جت   ) والتكنولوجية التابعة ألمانة مجاعة احمليط اهلادئ     
من إضفاء الطابع املؤسسي على التعاون بني احلكومات يف جمال إدارة أخطـار الكـوارث،               

فقـد  . استناداً إىل األخطار املشتركة والقيادة اإلقليمية وتاريخ التعاون بني بلـدان املنطقـة            
رق آسـيا    اتفاق رابطة أمم جنوب ش     ٢٠٠٩اعتمدت بلدان جنوب شرق آسيا مثالً يف عام         
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، وهو أول صك ملـزم قانونـاً        )٢٧(املتعلق بإدارة الكوارث واالستجابة يف حاالت الطوارئ      
وحدد برنامج الرابطة اإلقليمي الالحق إلدارة الكوارث اجملاالت        . متصل بإطار عمل هيوغو   

وتـشمل النجاحـات    . ذات األولوية اليت ينبغي أن تتخذ املنطقة إجراءات مشتركة بشأهنا         
ليت حققها العمل املشترك األنشطة املتعلقة بالتأهب للكوارث من خالل إجراء متارين            املبكرة ا 

  .حملاكاة حاالت الكوارث ووضع إجراءات تشغيلية موحدة للتنسيق
طـار الكـوارث يف جنـوب آسـيا يف          وانطلق العمل دون اإلقليمي للحد من أخ        -٧٥
ويف . تعاون اإلقليمي يف كامتاندو    خالل مؤمتر القمة الثالث لرابطة جنوب آسيا لل        ١٩٨٧ عام

أعقاب موجة تسونامي يف احمليط اهلندي، اعتمدت هذه املنطقة دون اإلقليمية اإلطار الشامل             
وأقر وزراء البيئة يف الرابطة، يف      . إلدارة الكوارث التابع لرابطة جنوب آسيا للتعاون اإلقليمي       

وقبل ذلك، أنشأت . ر عمل هيوغو، هذا اإلطار الذي كُيف ليتسق مع إطا       ٢٠٠٦يوليه  /متوز
 مركز إدارة الكوارث اخلاص برابطة جنوب آسيا للتعاون اإلقليمي يف           ٢٠٠٥الرابطة يف عام    

دهلي باهلند، من أجل مـساعدة البلـدان يف اجلهـود الراميـة إىل صـياغة الـسياسات                  
 واالستراتيجيات وأطر إدارة الكوارث؛ ويف إجراء البحوث والدراسات، ووضـع بـرامج           

ووضعت املنطقة بعد ذلك، عن طريق      . التدريب؛ ويف نشر املعلومات عن أفضل املمارسات      
مركز إدارة الكوارث، خرائط طريق إقليمية بشأن ستة جمـاالت رئيـسية تتعلـق بـإدارة                

 -الكوارث، تشمل العمل اجملتمعي للحد من أخطار الكوارث والتكيف مع تغـري املنـاخ               
تعني أن تضطلع هبا السلطات احمللية واحلكومات الوطنية واملنظمات         وحتدد املهام اليت ال يزال ي     

واستناداً إىل خرائط الطريق، ُنفذ عـدد       . دون اإلقليمية يف اآلجال القصري واملتوسط والطويل      
  .من املشاريع على املستوى دون اإلقليمي

اليت تتألف من أوزبكـستان وتركمانـستان وطاجيكـستان         (ففي آسيا الوسطى      -٧٦
مل ُتنشأ متاماً بعد آلية دون إقليمية للحد من أخطار الكـوارث،            ) ريغيزستان وكازاخستان وق

ولكن التعاون تعزز من خالل جتمعات خمتلفة، مثل رابطة الدول املستقلة ومنظمة شـنغهاي              
وللمنطقة تاريخ من التعاون يف مواجهـة الكـوارث،         . للتعاون ومنظمة التعاون االقتصادي   

وينصب التركيز اآلن   .  للتعاون بشأن الوقاية من الكوارث ووقفها      ١٩٩٨ جيسده اتفاق عام  
  .على اتباع هنج استباقي للتعاون يف جمال احلد من األخطار

ويف منطقة احمليط اهلادئ دون اإلقليمية، أسهم العمل اإلقليمي إسهاماً هاماً يف بلورة               -٧٧
؛ وإطار ٢٠١٥-٢٠٠٥قليمي للفترة األطر العاملية إىل عمل ملموس عن طريق إطار العمل اإل 

؛ واستراتيجية التنمية القادرة ٢٠١٥-٢٠٠٦عمل جزر احمليط اهلادئ املعين بتغري املناخ للفترة 
واضـطلعت هـذه    . )٢٨(على التكيف مع املناخ ومواجهة الكوارث يف منطقة احمليط اهلادئ         

. حلد من أخطـار الكـوارث     املنطقة دون اإلقليمية بدور رائد يف إدماج قضايا تغري املناخ وا          
__________ 

 .٢٠١٢رابطة أمم جنوب شرق آسيا،  )٢٧(
 .٢٠١٤استراتيجية األمم املتحدة الدولية للحد من الكوارث،  )٢٨(
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ووضعت حكومات بلدان املنطقة دون اإلقليمية خطط عمل وطنية مشتركة، سدت الفجوة            
وعالوة على ذلك، ففي    . القائمة بني األنشطة املتعلقة بتغري املناخ واحلد من أخطار الكوارث         

 املواجهة  حني أن مسألة احلد من أخطار الكوارث كانت ُتعاجل يف السابق انطالقاً من منوذج             
وختضع باألساس للقيادة احلكومية، شهد العقد املاضي زيادة مشاركة جهات معنية متعـددة       

وعملت أمانة مجاعة   . تشمل القطاع اخلاص واجملتمعات احمللية، يف أنشطة احلد من الكوارث         
ا احمليط اهلادئ وأمانة برنامج البيئة اإلقليمي للمحيط اهلادئ معاً عن كثب على إدماج قـضاي     

منتدى  ٢٠٠٩وُنظم سنوياً منذ عام . احلد من أخطار الكوارث وتغري املناخ والتنمية املستدامة
. ٢٠١٤يونيـه   /احمليط اهلادئ إلدارة أخطار الكوارث الذي عقد دورته السادسة يف حزيران          

 ضوء ما ذُكر أعاله من جهود مبذولة إلدماج قضايا احلد من أخطار الكوارث وتغـري                ويف
دث تقدم تدرجيي صوب عقد منتدى احمليط اهلادئ للحد من أخطـار الكـوارث              املناخ، ح 

  .باالشتراك مع اجتماع املائدة املستديرة يف منطقة احمليط اهلادئ بشأن تغري املناخ
وأتاحت اجلهود التعاونية اليت مشلت عموم آسيا واحمليط اهلادئ من خالل املنتديات              -٧٨

فرصة للجهات املعنية للعمل معاً من أجل دعـم التعـاون           اإلقليمية إلدارة أخطار الكوارث     
ففي آسيا، ُعقدت ستة مؤمترات وزارية آسيوية بشأن احلد من أخطار الكوارث،            . اإلقليمي

وأسفرت . استضافتها على التوايل الصني واهلند وماليزيا ومجهورية كوريا وإندونيسيا وتايلند         
، وكواالملبور  )٢٠٠٧(، ونيودهلي   )٢٠٠٥(  املؤمترات عن صدور إعالنات سياسية يف بيجني      

، وأظهـرت   )٢٠١٤(، وبانكوك   )٢٠١٢(، وجوغجاكارتا   )٢٠١٠(، وإنشيون   )٢٠٠٨(
تزايد الوعي مبسألة احلد من أخطار الكوارث على مر السنني، وبرهنت على التزام متزايـد               

  .بالتصدي للكوارث باعتباره مسألة إمنائية
ة اآلسيوية بشأن احلد من أخطار الكوارث أيضاً يف زيادة          وسامهت املؤمترات اإلقليمي    -٧٩

وزاد مبرور الوقت نطاق هذه     . مشاركة اجلهات املعنية املتعددة والتنسيق واالتساق بوجه عام       
. وتعزز مبدأ الشمولية يف اإلعالنـات األخـرية       . املؤمترات الوزارية ومستوى املشاركة فيها    
 التزامات من جمموعة واسعة من      ٢٠١٢ة منذ عام    ونتيجة لذلك، تضمنت اإلعالنات الصادر    

ومن نتائج هذه اإلعالنات القبول التدرجيي إلدماج قضايا احلد من أخطـار            . اجلهات املعنية 
وميكن مالحظة ذلك يف استعراض للمـشهد       . الكوارث والتكيف مع تغري املناخ يف املنطقة      

  .)٢٩(خ واحلد من أخطار الكوارثاملؤسسي والسياسايت يف املنطقة فيما يتعلق بتغري املنا
وقد ساعد منتدى احمليط اهلادئ السنوي إلدارة أخطار الكوارث يف رصد وتنفيـذ               -٨٠

وأدى التعاون اإلقليمي إىل إنـشاء      . )٣٠(اخلطط واالستراتيجيات على الصعيد دون اإلقليمي     
ـ             ادئ املعنيـة   شبكة احمليط اهلادئ إلدارة أخطار الكوارث اليت انبثقت منها شبكة احمليط اهل

__________ 
)٢٩( http://www.preventionweb.net/files/21414_21414apregionalmappingdrrcca1.pdf. 
 .٢٠١٤استراتيجية األمم املتحدة الدولية للحد من الكوارث،  )٣٠(
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 يف جمال إدماج قضايا احلد      )٣١(بالكوارث، وهي موقع إلكتروين حيوي للمعلومات والدعوة      
 بلداً مـن    ١٣وأدى ذلك حىت اآلن إىل تعهد       . من أخطار الكوارث والتكيف مع تغري املناخ      

 وتعكف املنطقة دون اإلقليمية أيضاً على جتريب      .  يف احمليط اهلادئ بالتزامات وطنية     ١٤أصل  
  .مشروع للتأمني ضد األخطار

  أوروبا    
تطور التعاون اإلقليمي بشأن احلد من أخطار الكوارث تطوراً تدرجيياً يف أوروبا من               -٨١

 دولة عـضواً يف     ٤٧فعلى سبيل املثال، تضم هذه املنطقة       . خالل املنظمات احلكومية الدولية   
وقد اضطلع كل من جملـس      .  منها دول أعضاء أيضاً يف االحتاد األورويب       ٢٨جملس أوروبا،   

أوروبا واملفوضية األوروبية وحمفل التعاون يف جنوب شرق أوروبا بدور نـشط للغايـة يف               
أنشطة احلد من أخطار الكوارث، وتعاونت هذه الكيانات مع املنتدى األورويب للحد مـن              

كني  الذي يسعى لتشجيع وتيسري تبادل املعلومات واملعارف بني املـشار          -أخطار الكوارث   
من جهات التنسيق الوطنية إلطار عمل هيوغو واملنتديات الوطنية والشركاء اإلقليميني ودون            

  .اإلقليميني
، أعدت جلنة الوزراء يف جملس أوروبا اتفاقاً حكومياً دولياً جزئيـاً            ١٩٨٧ويف عام     -٨٢

لذي انضم   ا - هو اتفاق أوروبا والبحر األبيض املتوسط املتعلق باملخاطر الكربى           -مفتوحاً  
تعزيز وتشجيع التعاون بني الدول األعـضاء يف        "وأهم هدف من االتفاق هو      .  بلداً ٢٦إليه  

سياق متعدد التخصصات لضمان حتسني سبل الوقاية واحلماية وتنظيم اإلغاثة يف حـاالت             
الكوارث الطبيعية أو التكنولوجية الكربى من خالل االستفادة من املوارد واملعارف احلاليـة             

وتعكس خطة عمل االتفاق أولويات العمل      ". قاً إلدارة فعالة ومترابطة للكوارث الكربى     حتقي
يف جمال احلد من الكوارث يف منطقة أوروبا والبحر األبيض املتوسط يف سياق إطار عمـل                

  .هيوغو
وسن جملس أوروبا أيضاً جمموعة من القرارات املتصلة باحلد من أخطار الكـوارث،        -٨٣

ر حيث جملس أوروبا ورؤساء البلديات والسلطات احمللية علـى التطـرق إىل             مبا يف ذلك قرا   
مـن  ‘ العناصر األساسية العـشرة ‘مسألة قدرة املناطق احلضرية على مواجهة الكوارث بتبين    

محلة متكني املدن من جماهبة الكوارث، والتدابري ذات الصلة مثل خطة العمل بشأن اإلعاقـة               
  .للتقليل من مواطن الضعف

، أطلق ميثاق االستقرار يف جنوب شرقي أوروبـا         ٢٠٠٠نوفمرب  /ويف تشرين الثاين    -٨٤
وتتيح هذه املبـادرة   . )٣٢(ةمبادرة التأهب للكوارث والوقاية منها لدوله األعضاء االثنيت عشر        

__________ 
)٣١( http://www.pacificdisaster.net/pdn2008/. 
ـ           )٣٢( دونيا ألبانيا وبلغاريا والبوسنة واهلرسك وتركيا ورومانيا وسلوفينيا وصربيا واجلبل األسود وكرواتيـا ومق

 .ومولدوفا واليونان
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لدول جنوب شرق أوروبا إطاراً لوضع برامج ومشاريع تعزز القدرات على احلد من أخطار              
، ما فتئ جنوب شرق أوروبا ُيحول النهج التقليدية القائمة على           ٢٠٠٥ومنذ عام   . الكوارث

. مواجهة الكوارث إىل ُنهج تركز على احلد من أخطار الكوارث والتكيف مع تغري املنـاخ              
ويشكل استعداد البلدان إلدماج مبادئ إطار عمل هيوغو يف اخلطط اإلمنائية الوطنية عـامالً              

قة أيضاً اجتماعات وزارية ركزت على احلد من أخطـار          وعقدت املنط . هاماً يف هذا الصدد   
 مثالً، حبث وزراء الشؤون اخلارجية قضايا احلد مـن أخطـار            ٢٠١٣ففي عام   . الكوارث

. الكوارث والتكيف مع تغري املناخ خالل مؤمتر قمة حمفل التعاون يف جنوب شرق أوروبـا              
 األطراف للتأهب لألخطـار العـابرة       وأُحرز تقدم أيضاً يف جمال التدريبات الثنائية واملتعددة       

  .للحدود، اليت نظمت مبادرة التأهب للكوارث والوقاية منها العديد من التمارين بشأهنا
، ٢٠٠٥وتعهد االحتاد األورويب مبوجب توافق اآلراء األورويب بشأن التنمية لعـام              -٨٥

اسات وإجراءات احلد   ، بدعم سي  ٢٠٠٧وتوافق اآلراء األورويب بشأن املعونة اإلنسانية لعام        
ودعا جملس االحتاد األورويب املفوضية األوروبية، يف االستنتاجات اليت         . من أخطار الكوارث  
 بشأن تعزيز قدرة االحتاد األورويب على االسـتجابة، إىل تقـدمي      ٢٠٠٨خلص إليها يف عام     

  .استراتيجية بشأن دعم إجراءات احلد من أخطار الكوارث يف البلدان النامية
وبناًء على التعاون القائم يف مواجهة الكوارث والتأهب هلا، وضع االحتاد األورويب              -٨٦

وشرع االحتاد  .  استراتيجية لدعم البلدان النامية يف احلد من أخطار الكوارث         ٢٠٠٩يف عام   
األورويب أيضاً يف وضع سياسة عامة إلدارة األخطار تشمل مجيع القطاعات تشجع تقيـيم              

ط ملواجهتها على الصعيد الوطين، وتقاسم املمارسات السليمة بني البلدان،          األخطار والتخطي 
اليت تدعمها  " القادرة على مواجهة الكوارث   "بطرق تشمل استعراض النظراء، واالستثمارات      

وتتبوأ احللول املبتكرة لتمويل الوقاية من الكوارث مكانة        . صناديق االحتاد األورويب، والتوعية   
 أعمال االحتاد األورويب، مبا يف ذلـك اسـتخدام التـأمني أداةً إلدارة              الصدارة على جدول  

  .الكوارث وحمفزاً للتوعية باألخطار والوقاية منها والتخفيف من آثارها
وأُدرجت االعتبارات املتعلقة بالوقاية من األخطار وإدارهتا أيـضاً يف عـدد مـن                -٨٧

 سياسات الوئام، والصحة، وتقييم اآلثار      مثل(ريعاته الرئيسية   شسياسات االحتاد األورويب وت   
البيئية، والتكيف مع تغري املناخ، والنظم اإليكولوجية، والزراعة، واألمن الغذائي والتغذوي،           
واملياه، وإدارة أخطار الفيضانات، ومتويل الوقاية من خطر احلـوادث الـصناعية الكـربى،        

وعالوة على ذلك، يشكل بنـاء      ). اروالسالمة النووية، والنقل والطاقة، والبحوث، واالبتك     
القدرة على مواجهة الكوارث جزءاً أساسياً من سياسات االحتاد األورويب يف اجملالني اإلمنائي             

  .واإلنساين
 التشريع املتعلـق بآليـة      ٢٠١٣ديسمرب  /واعتمد الربملان األورويب يف كانون األول       -٨٨

تشريع إجنازاً يف جمال احلد من أخطار الكوارث        واعُترب هذا ال  . االحتاد األورويب للحماية املدنية   
يف أوروبا ألنه رسخ يف قانون االحتاد األورويب االعتبارات املتعلقـة باحلـد مـن أخطـار                 
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ويشدد التشريع بقوة على بناء ثقافة الوقاية من الكوارث، ويركز بوجه خـاص             . الكوارث
ويبني املثال األورويب مدى تأثري     . على تقييم األخطار والتخطيط إلدارهتا واستعراض النظراء      

. املتطلبات امللزمة قانوناً على الصعيد اإلقليمي تأثرياً شديداً مباشراً على الـدول األعـضاء             
  .وميكن استعراض هذا املثال وحبث إمكانية تطبيقه يف مناطق أخرى

. رويبوُتدمج قضايا احلد من أخطار الكوارث إدماجاً شديداً يف عمليات االحتاد األو          -٨٩
فقد أُدرجت يف سياسات االحتاد األورويب وتشريعاته مثالً االعتبارات املتعلقة بالوقاية مـن             

  .)٣٣(أخطار الكوارث وإدارهتا
، اعتمدت املفوضية األوروبية استراتيجية للتكيف مع تغري        ٢٠١٣أبريل  /ويف نيسان   -٩٠

وجتـدر  .  مع تغري املناخ   املناخ تعزز الصالت القوية بني احلد من أخطار الكوارث والتكيف         
اإلشارة أيضاً إىل نطاق الدعم الذي تقدمه املفوضية األوروبية إىل مناطق أخرى من خـالل               

بناء القدرة على مواجهة الكوارث يف غرب البلقان        " بشأن   ٢٠١٢مبادرات مثل مبادرة عام     
، وال سيما يف    ، اليت هتدف إىل تعزيز التعاون وزيادة القدرات على الصعيد اإلقليمي          "وتركيا

  .مواجهة املخاطر اجلوية واهليدرولوجية
وقاد املنتدى األورويب للحد من أخطار الكوارث استعراضات النظراء يف هذا اجملال              -٩١

بالتعاون مع املفوضية األوروبية واستراتيجية األمم املتحدة الدولية للحد من الكوارث وبدعم            
وسامهت استعراضات النظراء الـيت     . دان االقتصادي تقين من منظمة التعاون والتنمية يف املي      

  .يف تسريع وترية التقدم على الصعيد الوطين) يف اململكة املتحدة وفنلندا(أُجريت حىت اآلن 
 أُحرز تقدم أيـضاً يف التعـاون        وباإلضافة إىل العمليات احلكومية الدولية الرمسية،       -٩٢
ى األورويب للحد من أخطار الكـوارث       جمال احلد من أخطار الكوارث عن طريق املنتد        يف

الذي يؤدي دور حمفل لتبادل املعلومات واملعارف، وتنسيق اجلهود املبذولة يف مجيـع أحنـاء      
ويشارك يف  . املنطقة األوروبية، والدعوة إىل اختاذ إجراءات فعالة للحد من أخطار الكوارث          

روبية ومبادرة جنـوب شـرقي       بلداً باإلضافة إىل جملس أوروبا واملفوضية األو       ٢٨املنتدى  
  .أوروبا للتأهب للكوارث والوقاية منها واستراتيجية األمم املتحدة الدولية للحد من الكوارث

 ٢٠١٥وساهم املنتدى يف وضع إطار عمل للحد من أخطار الكوارث ملا بعد عام                -٩٣
لتـابع  وقدم الفريـق العامـل ا     . بصياغة منشورين يتضمنان املمارسات السليمة والتوصيات     

ار عمل هيوغو على الصعيد احمللي توصيات بشأن أمهيـة تبـادل            طللمنتدى واملعين بتنفيذ إ   
اخلربات بني اجملالس البلدية، مثل أنشطة التوأمة، وإدماج احلد من أخطار الكوارث يف أنشطة              
استخدام األراضي والتخطيط احلضري، واستعمال أداة التقييم الذايت للحكم احمللي للوقوف            

__________ 
 والنظم املناخ، تغري مع والتكيف البيئية، اآلثار وتقييم والصحة، الوئام، سياسات: الصدد هذا يف األمثلة من )٣٣(

 مـن  الوقاية ومتويل الفيضانات، أخطار وإدارة واملياه، والتغذوي، الغذائي واألمن والزراعة، اإليكولوجية،
 .واالبتكار والبحوث، والطاقة، والنقل النووية، السالمةو الكربى، الصناعية احلوادث خطر
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وركز الفريق العامل التـابع للمنتـدى   . ى التقدم احملرز حملياً يف احلد من أخطار الكوارث    عل
واملعين باحلوكمة واملساءلة على التوصيات املتعلقة باستعراض النظـراء، واالسـتراتيجيات           

  .الوطنية بشأن احلد من أخطار الكوارث، واقتصاديات الكوارث
ن أخطار الكوارث، واضطلع بأنـشطة التوعيـة        ودعا املنتدى إىل مبادرات للحد م       -٩٤

يف " بطل التغيري احمللي  "بالعمل الناجح يف هذا اجملال بوسائل عدة مثل الدعم املقدم إىل مبادرة             
أوروبا اليت تعترف باإلجنازات الفردية يف سبيل بناء جمتمع أسـلم وأقـدر علـى مواجهـة         

  .رتبطة مبرصد إطار عمل هيوغووحّسن املنتدى أيضاً نوعية املعلومات امل. الكوارث

        


