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ملخص تنفيذي
لقد أدركت الدول العربية اآلثار السلبية التي يخلفها التدهور البيئي المستمر والنمو الحضري المتسارع وغير المخطط له
واتجاهات ا لتوزيع الديموغرافي والهجرة على تحقيق أهداف التنمية المستدامة في هذه المنطقة ،فيما تهدد المنطقة تحديات
أخرى تفرضها عليها المخاطر المصاحبة لتشريد السكان وانتشار األمراض الوبائية وانعدام األمن الغذائي والنزاعات
واالضطرابات وذلك بشكل يفوق ما تعرضت له المنطقة من قبل .ويأتي هذا اإلدراك مصاحبا للمسؤولية المباشرة إزاء
إدارة ومجابهة مخاطر الكوارث بفعالية على الصعيد الوطني واإلقليمي ال سيَّما أن الكوارث باتت تحدث بشكل متكرر
نتيجة تغيرات مناخية متزايدة عبر المنطقة العربية.
ويبدو جليا أن للكوارث أثرا مباشرا على األرواح والبنية التحتية وسبل المعيشة كما ندرك أيضا أن هناك آثار تنجم عن
هذه الكوارث على المدى البعيد والمتوسط والتي تظهر في انتقال األشخاص والحيوانات إلى مناطق أخرى محدودة
الموارد وفي إنشاء المساكن غير الرسمية (العشوائيات) وغير اآلمنة في المراكز الحضرية باإلضافة إلى محدودية
خدمات النقل والصحة والتعليم وغيرها من الخدمات العامة وقصور النفاذ إليها في المناطق المعرضة للخطر.
ومراعاة اللتزامها بتحقيق األهداف التنموية لأللفية 1وما تم االتفاق عليه في  2015من أهداف التنمية المستدامة والتزاما
بإطار عمل هيوغو للحد من مخاطر الكوارث  2015-2005وإطار سنداي للحد من مخاطر الكوارث 2030-2015
فقد لعبت جامعة الدول العربية دورا رياديا في تعزيز إدراج إجراءات الحد من مخاطر الكوارث في السياسات اإلقليمية
الخاصة بالتنمية المستدامة والتكيف مع تغير المناخ وآليات التنسيق المعنية باالدارة البيئية وإدارة الكوارث .وعالوة على
ذلك فقد شهدت المنتديات اإلقليمية التي عقدت مؤخرا تشديدا واضحا على الحاجة لبلورة نهج استراتيجي للحفاظ على
مكاسب التنمية العر بية االقتصادية واالجتماعية من خالل تعزيز فعالية اإلجراءات المتخذة إلدارة مخاطر الكوارث ومن
خالل تبني استراتيجيات الحد من المخاطر وخطط التكيف مع تغير المناخ.
وفي إطار متابعة قرارات القمة العربية األولى للتنمية االقتصادية واالجتماعية أصدر مجلس الوزراء العرب المسئولين
عن شؤون البيئة ( )CAMREقرارا في جلسته يوم -24مايو 2009-يدعو التخاذ إجراءات محددة للحد من مخاطر
الكوارث وإعداد إستراتيجية عربية للحد من مخاطر الكوارث بغرض:
 .1بلورة رؤية وأولويات إستراتيجية ومجاالت تنفيذ رئيسية للحد من مخاطر الكوارث في المنطقة العربية؛
 .2تعزيز اآلليات المؤسسية وآليات التنسيق وتدابير الرصد والمتابعة لدعم تنفيذ اإلستراتيجية على الصعيد اإلقليمي
والوطني والمحلي من خالل إعداد برنامج عمل.
وسوف تكون اإلستراتيجية العربية للحد من مخاطر الكوارث مكملة للجهود القائمة التي تبذلها المؤسسات الوطنية
واإلقليمية والدولية المتخصصة بهدف الحد من مخاطر الكوارث في المنطقة العربية .كما سيركز الشركاء المنفذين
لإلستراتيجية على نهج متعدد القطاعات لتحقيق انخفاض ملموس في المخاطر التي تواجه المنطقة العربية بحلول عام
 2030وذلك وفقا لألولويات العالمية التي حددها إطار سنداي وأهداف التنمية المستدامة.
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األهداف التنموية لأللفية في الدول العربية http://arabstates.undp.org/subpage.php?spid=20
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واستنادا في البدء إلى أولويات إطار عمل هيوغو فيما يتعلق بالحد من مخاطر الكوارث وبالرجوع للغرض من
االستراتيجية العربية للحد من مخاطر الكوارث ولتحقيق تناغم وموائمة مع المستجدات العالمية في مجال الحد من مخاطر
الكوارث وأ همها اعتماد إطار سنداي للحد من مخاطر الكوارث فقد تم تعديل المحاور الرئيسية لالستراتيجية العربية للحد
من مخاطر الكوارث لتتبلور حول:
.1

فهم مخاطر الكوارث.

.2

تعزيز حوكمة الحد من مخاطر الكوارث إلدارة مخاطر الكوارث.

.3

االستثمار في مجال الحد من مخاطر الكوارث من أجل زيادة القدرة على مواجهتها.

.4

تعزيز التأهب للكوارث بغية التصدي لها بفعالية وإعادة البناء بشكل أفضل في مرحلة التعافي وإعادة التأهيل واإلعمار.

والجدير بالذكر أن هذه المحاور تمثل اإلطار العام الذي سيتم من خالله تطوير األنشطة والبرامج وآليات العمل وفقا
للقدرات واالحتياجات المختلفة للدول المشاركة والمنظمات اإلقليمية المتخصصة وذلك بدعم من شركاء التنمية .وتتمثل
النتيجة المتوقعة من اإلستراتيجية العربية للحد من مخاطر الكوارث  )ASDRRبأن يتم تحقيق انخفاض فعلي ملموس في
خسائر الكوارث من أرواح وممتلكات على المستوى االجتماعي واالقتصادي والبيئي في مجتمعات وبلدان المنطقة
العربية.
تقع مسئولية تنفيذ االستراتيجية على المستوى الوطني وهي بالدرجة األولى مسئولية الدولة والحكومة ولكنها أيضا
مسئولية مشتركة للجميع من هيئات مجتمع محلي ومنظمات غير حكومية وقطاع خاص ومؤسسات دولية وعربية .وعلى
المستوى اإلقليمي تقوم جامعة الدول العربية ممثلة باألمانة العامة ومكتب األمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث بالتنسيق
لمتابعة تنفيذ االستراتيجية إقليميا بالتعاون مع منظومة األمم المتحدة والمنظمات العربية واالقليمية والدولية المتخصصة
والمراكز اإلقليمية العاملة في مجال الحد من مخاطر الكوارث والسلطات الوطنية والمحلية ومنظمات المجتمع المدني بما
في ذلك جمعيات الهالل األحمر والصليب األحمر والقطاع الخاص واإلعالم.
وقد تم إعداد االسترايجية العربية للحد من مخاطر الكوارث من قِبل األمانة الفنية لمجلس وزراء البيئة العرب المسؤولين
عن شئون البيئة في جامعة الدول العربية ومكتب األمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث وبمساهمة العديد من منظمات
األمم المتحدة والمنظمات العربية المتخصصة واالتحاد الدولي للصليب األحمر والهالل األحمر والمرفق العالمي للحد من
الكوارث والتعافي منها في البنك الدولي .إن اإلستراتيجية تأخذ في االعتبار العديد من االستراتيجيات والبرامج اإلقليمية
للحد من مخاطر الكوارث التي تبناها االتحاد اإلفريقي ومجلس التعاون االقتصادي آلسيا ودول المحيط الهادي ومجموعة
دول جنوب شرق آسيا وبرنامج اتحاد اليورو متوسطي ومنظمة المؤتمر اإلسالمي.2وقد تم تعديل االستراتيجية العربية بعد
(أ) االستراتيجية اإلفريقية للحد من مخاطر الكوارث http://www.unisdr.org/africa/af-hfa/docs/africa-regional-strategy.pdf 2 - 2004
(ب) استراتيجية الحد من مخاطر الكوارث ،االستعداد واالستجابة للطوارئ في آسيا والمحيط الهادي 2015-2009
http://www.ifrc.org/Docs/pubs/idrl/apec-drr-strategy.pdf
(ت) اتفاقية إدارة الكوارث واالستجابة للطوارئ بين دول جنوب شرق آسيا  26يوليو http://www.aseansec.org/17579.htm 2005
(ث) برنامج الوقاية من الكوارث الطبيعية والكوارث الناتجة عن النشاط البشري واالستعداد واالستجابة لها التابع التحاد اليورومتوسطي.
http://www.euromedcp.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=160&Itemid=468&lang=en
(ج) استراتيجية ادارة مخاطر الكوارث وتأثيرات التغيرات المناخية في العالم اإلسالمي 2010



http://www.sesric.org/imgs/news/image/icme_3.2%20Disaster%20Strategy.pdf
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مشاورات إقليمية وبناء على تقييم للتقدم المحرز في المنطقة العربية في تنفيذ إطار عمل هيوغو للحد من مخاطر الكوارث
 2015-2005وبناء على مراجعة االستراتيجية العربية في ضوء إطار سنداي للحد من مخاطر الكوارث -2015
 2030والذي تم اعتماده في المؤتمر العالمي الثالث لألمم المتحدة بشأن الحد من مخاطر الكوارث في سنداي باليابان في
مارس/آذار  2015وتم التصديق عليه في الجمعية العمومية لألمم المتحدة في يونيو/حزيران .2015

 .1خلفية عامة
ال يتمثل القاسم المشترك بين الدول العربية في اللغة والثقافة والتراث التاريخي وحسب بل إنها تشترك في عدد من
األخطار اإلقليمية العابرة للحدود؛ إذ تتعرض أجزاء مختلفة من المنطقة العربية بصورة منتظمة ألخطار جيولوجية مثل
الزالزل والبراكين واالنزالقات األرضية والتسونامي باإلضافة إلى األخطار المتعلقة بالمناخ مثل الفيضانات والموجات
الحرارية والجفاف والعواصف الرملية وحرائق الغابات واألعاصير .وبالنظر الى بعض األمثلة كزلزال الجزائر في
 2003وإعصار جونو الذي ضرب عمان في  2007وفيضانات اليمن في  2008وفيضانات المغرب في 2009
والسيول التي أصبحت تتكرر بشكل سنوي في مناطق مختلفة من الوطن العربي نجدها رسائل تذكير قوية حول اتجاهات
المخاطر الناشئة والكوارث المتواترة في المنطقة .3وكما من المحتمل أن تعمل آثار تغير المناخ على مضاعفة مخاطر
ارتفاع سطح البحر وموجات الجفاف المطولة والتصحر التي حلت بأجزاء متسعة من المنطقة العربية.4
والكوارث التي تشهدها المنطقة العربية ليست أحداث مفاجئة حيث أنها تحدث عند اقتران األخطار الطبيعية بقابلية عالية
على التعرض والتضرر والتي ترتبط بدورها بعمليات التنمية وما يترتب عنها من تدهور بيئي ونمو عمراني متسارع
وغير مخطط في مناطق خطرة .كما تؤثر أنظمة اإلدارة والحوكمة في التعامل مع الكوارث وتنعكس سلبا على القدرة على
تقليص المخاطر وعلى المجابهة وباألخص مع ندرة الخيارات المعيشية للفقراء .وتتفاقم خسائر الكوارث لعدم وجود
معلومات وبيانات دقيقة وحديثة عن المخاطر .كما يؤدي نقص الموارد وضعف أو عدم توافر أنظمة لإلنذار المبكر
وهشاشة البنية التحتية إلى زيادة حجم الخسائر الناجمة عن الكوارث في األرواح وسبل المعيشة واألصول واالقتصاد
والبيئة وما إلى ذلك .وتتضخم مستويات قابلية التعرض والتضرر بين سكان المنطقة العربية نظرا ألن غالبية السكان
تعيش على مساحة محدودة للغاية ويتمركزوا بشكل خاص على طول المناطق الساحلية .ويشكل التوسع العمراني السريع
والتدهور البيئي وندرة المياه وتغير التركيبة السكانية واتجاهات الهجرة ،إضافة إلى المخاطر الثانوية المرتبطة بالنزوح
السكاني وتفشي األمراض واإلنفلونزا الجائحة والصراعات واالضطرابات التي تشهدها المنطقة العربية تحديات متعددة
الجوانب على نطاق أوسع من أي وقت مضى ،وتؤثر سلبا على قدرات الدول العربية للحد من مخاطر الكوارث وإدارتها.
ولكن في نفس الوقت ،هذا الطابع المتعدد األبعاد والذي يجعل المخاطر أكثر خطورة وشدة هو أيضا الذي يجعل الطريق
إلى الحد من قابلية التضرر أكثر وضوحا من خالل اتباع نهج التنمية المستدامة واالستثمار في تعزيز القدرة على المجابهة
والحد من الكوارث.

 3ملخص تقرير الورشة اإلقليمية حول الحد من مخاطر الكوارث وتغير المناخ – القاهرة  23-21نوفمبر .2009
http://www.unisdr.org/arabstates/events/v.php?id=11716
 4برنامج األمم المتحدة اإلنمائي ،وثائق بحثية لتقرير التنمية البشرية في المنطقة العربية :إعداد خرائط تهديدات تغير المناخ وآثار التنمية البشرية في المنطقة
العربية http://www.arab-hdr.org/publications/other/ahdrps/paper02-en.pdf 2010
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وقد أشار تقرير توقعات البيئة للمنطقة العربية الصادر في  2010أن معظم الخسائر الناتجة عن األخطار الطبيعية في
الدول العربية قد حدثت بسبب الجفاف والزالزل والفيضانات والعواصف وأنه في الفترة ما بين  1980و  2008قد
تضرر ما يزيد عن  37مليون مواطن عربي وبلغ إجمالي األضرار ما يقرب من  20مليار دوالر .5بينما يشير تقرير
التنمية المستدامة العربي األول إلى أن حصيلة الوفيات جراء الكوارث الطبيعية تضاعفت بنسبة  %275في الفترة
 2015-2006مقارنة بالفترة  1999-1990كما يشير التقرير إلى أن الفيضانات هي أكثر الكوارث حدوثا بينما الجفاف
أدى إلى زيادة عدد األفراد المتضررين بفعل الكوارث.6
استجابة لالتجاه المقلق للكوارث ومراعاة اللتزامها بتحقيق األهداف التنموية لأللفية قامت الدول العربية بتبني إطار عمل
هيوغو  :2015-2005بناء قدرات األمم والمجتمعات على مجابهة الكوارث في إطار المؤتمر العالمي للحد من الكوارث
الذي ع ِقد في كوبي في اليابان عام  2005وصادقت عليه الجمعية العامة لألمم المتحدة في وقت الحق من 2005
بقرارها رقم  195/60كخطة عالمية لعشر سنوات تعكس الحاجة وااللتزام بتبني توجه شامل ومتكامل لتحديد وتفعيل
إجراءات مختلفة التخصصات للحد من مخاطر الكوارث.
منذ اعتماد إطار عمل هيوغو عام  ،2005كان هناك تقدم محرز في الحد من مخاطر الكوارث والذي أدى بدوره إلى
تقليل نسبة الوفيات في بعض األخطار ،وبشكل عام ساعد إطار عمل هيوغو في رفع الوعي العام والمؤسسي وايجاد
التزام سياسي وحشد األطراف المعنيين الرئيسيين في المجتمع المدني وتحفيز اإلجراءات التي تتخذها مجموعة كبيرة من
األطراف المعنية على كافة األصعدة .وبعد مضي عشر سنوات على اعتماد إطار عمل هيوغو ،ال تزال الكوارث تقوض
الجهود الرامية إلى تحقيق التنمية المستدامة.
وقد اعتمدت الدول إطار سنداي للحد من مخاطر الكوارث للفترة  2030-2015في مؤتمر األمم المتحدة العالمي الثالث
المعني بالحد من مخاطر الكوارث ،الذي انعقد في الفترة من  18- 14آذار/مارس  2015في مدينة سنداي ،باليابان .وتم
اعتماد إطار سنداي باإلجماع في الجمعية العمومية لألمم المتحدة (قرار  .)283/69ويرسم إطار سنداي للحد من مخاطر
الكوارث في الفترة ما بين  2030 - 2015نهج واسع النطاق محوره البشر في الحد من مخاطر الكوارث وينطبق على
مخاطر الكوارث كبيرة وصغيرة الحجم الناجمة عن األخطار الطبيعية أو من صنع االنسان وكذا األخطار والكوارث
البيئية والتقنية والبيولوجية ذات الصلة كما يهدف هذا اإلطار إلى توجيه اإلدارة المتعددة األخطار لمخاطر الكوارث في
التنمية على كافة األصعدة وكذا بين وعبر القطاعات ويتطلب تحقيق نتائج هذا اإلطار قيادة سياسية والتزام سياسي قويين.

 تقرير توقعات البيئة للمنطقة العربية http://eoar.cedare.int 20105
 6تقرير التنمية المستدامة في المنطقة العربية https://www.unescwa.org/publications/arab-sustainable-development- 2015
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وتعتبر الدولة هي المسئول األول عن التنمية االجتماعية واالقتصادية فيها من خالل وضع استراتيجيات وخطط تنموية
وطنية تشتمل على إجراءات الحد من مخاطر الكوارث غير أن توفر البيئة الدولية واإلقليمية المناسبة تعتبر أمرا ضروريا
لدعم تطور المعرفة وتنمية القدرات والموارد الالزمة لبناء قدرات الدول والمجتمعات على المجابهة .وفي هذا الصدد،
تلعب المنظمات اإلقليمية والحكومية المتخصصة دورا هاما لدعم وتعزيز الموارد والقدرات واآلليات اإلقليمية التي سوف
تسهم في تقوية القدرات الوطنية وتعزيز التقدم المحرز في مراقبة ورصد وتقييم مخاطر الكوارث والحد منها.
 1-1السياق واألساس المنطقو
لم تتوانى جامعة الدول العربية والمنظمات العربية المتخصصة ومن بينها األكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل
البحري والمركز العربي لدراسات المناطق الجافة واألراضي القاحلة (أكساد) والمنظمة العربية للتنمية الزراعية ومنظمة
العمل العربية والمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم والوكالة العربية للطاقة الذرية عن إدراج إجراءات الحد من
مخاطر الكوارث في مشروعاتها وفي برامج المساعدة الفنية التي تغطي العديد من الدول العربية .كما تم تأسيس المركز
اإلقليمي للحد من مخاطر الكوارث للتدريب والبحوث في القاهرة لتعزيز قدرات الدول العربية بهذا الشأن .ومؤخرا تم
تطوير اإلستراتيجية العربية لإلسكان والتنمية الحضرية المستدامة  2030من قبل جامعة الدول العربية  -إدارة البيئة
واإلسكان والموارد المائية والتنمية المستدامة – األمانة الفنية لمجلس وزراء اإلسكان والتعمير العرب لتتوائم مع الهدف
الحادي عشر بالتحديد من أهداف التنمية المستدامة "جعل المدن والمستقرات البشرية شاملة للجميع وأمنة وقادرة على
المجابهة ومستدامة" وغيرها من أهداف التنمية المستدامة ذات الصلة.
وقد ظهر جليا أن هنالك دمجا لمفاهيم الحد من مخاطر الكوارث في سياسات اإلدارة البيئية والتكيف مع تغير المناخ في
الدول العربية وربما ألول مرة في اإلعالن العربي الوزاري حول تغير المناخ والذي اعتمده مجلس الوزراء العرب
المسئولين عن شؤون البيئة ( )CAMREفي دورته التاسعة عشر المنعقدة في  6-5ديسمبر  .2007ويركز هذا اإلعالن
مع غيره من التوصيات على المخاطر المحتملة لتغير المناخ كما يدعو إلى أن تشتمل برامج التكيف على "اآلليات المناسبة
لتأمين المخاطر وتحسي ن إدارة وكفاءة استخدام الموارد الطبيعية من خالل استخدام التقنيات المالئمة والنظم المتقدمة
للرصد والرقابة واالنذار المبكر وكذلك من خالل االستعداد الكاف لمواجهة الكوارث الناجمة عن تغير المناخ".
وقد تمخضت الدورة العشرين لمجلس الوزراء العرب المسئولين عن شؤون البيئة التي انعقدت يومي  21-20من ديسمبر
 2008عن إنجاز هام حيث قام المجلس باعتماد القرار رقم  295الذي يدعو إلى زيادة التعاون والتنسيق مع اإلستراتيجية
الدولية للحد من الكوارث ( )ISDRومن ثم وضع متابعة تنفيذ إطار عمل هيوغو كبند دائم على جدول اعمال مجلس
الوزراء العرب المسئولين عن شؤون البيئة واللجنة المشتركة للبيئة والتنمية في الوطن العربي .كما أن المجلس قد ناشد
الدول العربية بإعداد تقارير دورية تصدر كل عامين حول التقدم المحرز في تنفيذ إطار عمل هيوغو.
وفي  2009-2008أدت المشاركة العربية في المراجعة األولى التي تجرى كل عامين حول التقدم المحرز في تنفيذ إطار
عمل هيوغو إلى إعداد التقرير اإلقليمي حول التقدم المحرز في تنفيذ إطار عمل هيوغو في المنطقة العربية .7وبناء على
 7جامعة الدول العربية واالستراتيجية الدولية للحد من مخاطر الكوارث :الملخص التنفيذي :التقدم المحرز في الحد من مخاطر الكوارث وفي تنفيذ إطار عمل
هيوغو في المنطقة العربية.
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النتائج المبدئية التي عرضها هذا التقرير وناقشتها ورشة العمل اإلقليمية لألطراف المعنية في جدة في مايو  ،2009تبنى
مجلس الوزراء العرب المسئولين عن شؤون البيئة في إطار الدورة االستثنائية في الرابع والعشرين من مايو 2009
مجموعة من اإلجراءات المتعلقة بالحد من مخاطر الكوارث وذلك على سبيل المتابعة للقمة العربية األولى للتنمية
االقتصادية واالجتماعية .وفي خطوة هامة أقرت الدول األعضاء بأن هناك حاجة لوضع إستراتيجية عربية للحد من
مخاطر الكوارث كما دعوا إلى إنشاء المنتدى اإلقليمي العربي للحد من مخاطر الكوارث (على المستوى الوزاري وعلى
مستوى األطراف المعنية) بغية تعجيل خطى تنفيذ إطار عمل هيوغو على الصعيد اإلقليمي والوطني والمحلي.
وباإلضافة لذلك هناك عدد من اإلتفاقيات والبروتوكوالت العربية واإلقليمية حول إدارة الكوارث أو الطوارئ واالستجابة
لها قامت جامعة الدول العربية بالتنسيق إلعدادها ومن بينها:
 -1اتفاقية التعاون العربي في مجال تنظيم وتيسير عمليات اإلغاثة (أقرها مجلس جامعة الدول العربية عام 1987
ودخلت حيز النفاذ عام  1990وتم تحديثها عام )2009؛
 -2مشروع بروتوكول عربي للتعاون والتحرك السريع والفوري بين الدول العربية لنقل الخبراء والمعدات أثناء
وقوع الكارثة/األزمة/حالة الطوارئ ()2008؛
 -3النظام األساسي للمركز العربي للوقاية من أخطار الزالزل والكوارث الطبيعية األخرى (الذي اعتمده مجلس
جامعة الدول العربية في دورته رقم  121عام .)2004
واستجابة لمخرجات المؤتمر العالمي الثالث لألمم المتحد بشأن الحد من مخاطر الكوارث وتماشيا مع إطار سنداي للحد
من مخاطر الكوارث  2030-2015واستجابة إلعالن شرم الشيخ للحد من مخاطر الكوارث  2014وبناء على قرار
مجلس الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة (رقم ق-444د.ع  )2014/11/9-26حول النظر في إمكانية تحديث
االسترايجية العربية للحد من مخاطر الكوارث والخطة اإلطارية لتنفيذ االستراتيجية على ضوء مخرجات سنداي .قام
مكتب األمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث وبالتعاون مع جامعة الدول العربية بعقد اجتماع إقليمي حول تنفيذ إطار
سنداي للحد من مخاطر الكوارث ووضع برنامج عمل لتنفيذ إطار سنداي للحد من مخاطر الكوارث  2030-2015في
المنطقة العربية من أجل تحقيق خفض كبير في الخسائر الناجمة عن الكوارث.
 2-1نطاق اإلستراتيجية
سوف تركز اإلستراتيجية العربية للحد من مخاطر الكوارث على المخاطر المركبة التي تهدد الشعوب العربية جراء
األخطار الطبيعية أو ما يتعلق بها من أخطار ناتجة عن أنشطة بشرية .وتواجه المنطقة مخاطر متزايدة بفعل النشاط
الزلزالي والتدهور البيئي وتدهور النظم اإليكولوجية وعدم توافر المياه وضعف الوصول إليها وانعدام األمن الغذائي
واآلثار الناشئة جراء ظاهرة تغير المناخ مثل ارتفاع سطح البحر وشدة وحدة الموجات الحرارية التي تنعكس في
الفيضانات واألعاصير وموجات الجفاف والتصحر المطولة .وقد أدت كل هذه المخاطر إلى عدم استقرار سبل المعيشة في
المناطق الريفية وتغير في اتجاهات الهجرة واالتجاهات الديموغرافية والنمو الحضري السريع وغير المخطط له
والتحدي ات التي يفرضها على البنية التحتية وأزمات الحوكمة بما فيها التحديات الناشئة عن الصحة العامة وانتشار
األمراض والنزاعات المسلحة.
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وفي إطار إدراكها للمخاطر المتعددة التي تواجهها مختلف الدول العربية وللتباين الذي تشهده هذه الدول في التقدم المحرز
إزاء تنفيذ إجراءات الحد من مخاطر الكوارث ،فإن اإلستراتيجية العربية للحد من مخاطر الكوارث تقدم رؤية ونطاقا
شامال للمحاور اإلستراتيجية الممكنة لتنفيذ أولويات الحد من مخاطر الكوارث في البلدان العربية بحلول عام .2030
وسوف تتضمن المحاور التي تقترحها هذه اإلستراتيجية العربية على إطار مبدئي سيتم من خالله تطوير مجموعة من
مجاالت التنفيذ الرئيسية ،تمثل برنامج عمل مفصل على ثالثة مراحل (المرحلة األولى  ،2020-2018المرحلة الثانية
 ،2025-2021المرحلة الثالثة  )2030- 2026يتم تنفيذه وفقا للقدرات واالحتياجات المختلفة للسلطات والجهات
الوطنية والمنظمات اإلقليمية المتخصصة وذلك بدعم من شركاء العمل اإلنساني والتنمية.
وتستمد هذه اإلستراتيجية رؤيتها من خالل االلتزامات العربية الحالية التي تبدو جلية في السياسات التي تتبناها جامعة
الدول العربية وكذلك في مختلف االستراتيجيات والبرامج اإلقليمية العاملة على الحد من مخاطر الكوارث والتي قد تم
إعدادها بالفعل في افريقيا وآسيا واالتحاد األورو متوسطي ودول العالم االسالمي بمشاركة فعالة من الدول العربية.
إلى جانب ذلك سوف تعتمد اإلستراتيجية العربية للحد من مخاطر الكوارث على المشاركة والمساهمة الحقيقية من
المنتديات واللجان الوطنية للحد من الكوارث وشراكات المجتمع المدني وعمل جمعيات الهالل األحمر والصليب األحمر
الوطنية حيث أن الكثير من التقدم الذي تم إحرازه على الصعيد المحلي قد تحقق من خالل تلك المشاركة.
 -2القضايا والثغرات بالمنطقة العربية
 1-2مشكلة الكوارث
لقد واجهت المنطقة العربية ما يربو على  507كارثة وحادث في غضون الخمس وثالثون عاما الماضية وقد خلفت هذه
الكوارث وراءها حوالي  206,390قتيال و 70مليون منكوبا وما يقارب ثالث مليون ونصف مشردا .8ويثبت تاريخ
المنطقة العربية أنها معرضة لخطر النشاط الزلزالي إذ يمتد نظام الصدع األردني من البحر األحمر مرورا بفلسطين عبر
البحر الميت وشماال في وادي البقاع بلبنان .ويجعل هذا الحزام عددا من الدول العربية عرضة لمخاطر بالغة جراء النشاط
الزلزالي فيما تتعرض الدول المجاورة لها لمخاطر كبرى نظرا لآلثار التكتونية المصاحبة لهذا النشاط إذ يعيش حوالي
ثلثي سكان األردن وكل سكان لبنان وعددا كبيرا من سكان الحضر في سوريا (يشتمل ذلك على دمشق ،حلب ،حمص
وحماة) في مسافة تبلغ  50كيلو مترا شرق وغرب نظام صدع البحر الميت ( . 9)DSFSكما أن بالد المغرب العربي
معرضة لخطر شديد من الزالزل في منطقة جبال األطلسي والتي تمتد من المغرب إلى تونس مرورا بالجزائر والتي
شهدت زلزال  2003الذي أودى بحياة أكثر من  3000شخص وتسبب في خسائر اقتصادية تجاوزت  5مليار

دوالر10.

على الرغم من أن مساهمة المنطقة العربية في انبعاثات الغازات الدفيئة ال تعدو  %4.7والتي تعتبر من األسباب المباشرة
لظاهرة تغير المناخ العالمي إ ال أنها سوف تقع تحت وطأة آثار بالغة لهذه الظاهرة في السنوات المقبلة .وتعد المنطقة
 8قاعدة البيانات الدولية للكوارث (http://www.emdat.be/database :)EM-DAT
 9برنامج األمم المتحدة اإلنمائي ،مكتب الوقاية من األزمات والتعافي منها ،الحد من مخاطر الكوارث في الدول العربية :وضع أجندة الحد من مخاطر الكوارث
الخاصة ببرنامج األمم المتحدة اإلنمائي (مسودة .)2010
تحديد أخطار الزالزل في بالد المغرب http://ares.tu.chiba-u.jp/~papers/paperIJ/EESD/EESD1996_Benouar.pdf 199610
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العربية ذات قابلية خاصة للتضرر نظرا لما تعانيه بالفعل من ندرة في موارد المياه وارتفاع مستويات الجفاف وطول
الشريط الساحلي المهدد بارتفاع مستويات سطح البحر .11وإلى جانب االتجاهات الديموغرافية الحالية فإن العديد من
أجزاء المنطقة العربية سوف تعاني من ضغوط للهجرة ومن المحتمل أن يقع الضرر األكبر من هذه الضغوط على الفئات
األكثر هشاشة وخصوصا النساء.12
ولقد توقعت الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ ( )IPCCفي تقريرها الخامس أنه من المرجح أن يتجاوز التغير
في درجة الحرارة السطحية العالمية في نهاية القرن الحادي والعشرين ( )2081-2100مقارنة مع الفترة (-1850
 )1900من  2-1٬5س °وأكثر من  2س °بحسب سيناريوهات مختلفة .وهذا يشكل تغير في درجة الحرارة السطحية
العالمية في نهاية القرن الحادي والعشرين ( )2081-2100مقارنة مع الفترة ( )1986-2005من  4٬8-1٬7س°
بحسب سيناريوهات مختلفة  .13وعالوة على ذلك سوف يصاحب هذه الزيادة في درجة الحرارة انخفاضا متوقعا في
معدالت المطر بما يتراوح بين  0و .% 20وسوف تعاني المنطقة من قصر فصول الشتاء وازدياد الجفاف وحرارة
فصول الصيف وزيادة معدالت تواتر حدوث الظواهر المناخية المتطرفة.14
وتعتبر موجات الجفاف التي ضربت األردن وسوريا خاصة خالل الفترة  2010 -2007هي األسوأ على مدار العديد من
العقود الماضية .وجدير بالذكر أن المساحة اإلجمالية للمنطقة العربية تقدر بحوالي  14مليون كيلو متر مكعب و %87من
هذه المساحة مصنف كأرض صحراوية ذات مستويات عالية من الجفاف وقلة الغطاء النباتي15؛ فيما يتوقع أن تزداد
معدالت انخفاض مستويات االمطار عبر المنطقة بأسرها مما سيتسبب في تفاقم مشكلة ندرة موارد المياه التي تعاني منها
المنطقة بالفعل إذ تحتضن ثمانية من العشر دول األكثر معاناة من اإلجهاد المائي في العالم .وال ريب في أن ازدياد
معدالت ندرة موارد المياه واألراضي الصالحة للزراعة تهدد المنطقة بارتفاع معدالت قابلية تضررها بانعدام األمن
الغذائي.
وباإلضافة إلى ذلك ،فإن تباين مستويات المطر يؤثر على عدد من الدول متسببا في زيادة غير متوقعة في حدوث
الفيضانات .وتعتبر الفيضانات التي حدثت خالل الفترة  2010 - 2008في اليمن والمملكة العربية السعودية مثاال على
ذلك إذ تسبب فيضان اليمن في حدوث أضرار وخسائر إجمالية تقدر بـ  1.7مليار دوالرا أمريكيا فيما أشارت التقديرات
إلى أنه قد تسبب في ارتفاع معدل الفقر من  %28إلى .16%51
ومن الممكن أن يكون ارتفاع مستوى سطح البحر الناجم عن ارتفاع درجة الحرارة العالمية سببا في فقدان أجزاء هامة من
األراضي الزراعية المنخفضة عبر المنطقة العربية  .ووفقا ألحد التقارير الصادرة عن برنامج األمم المتحدة للمستوطنات
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جامعة الدول العربية ،اإلستراتيجية الدولية للحد من مخاطر الكوارث :الملخص التنفيذي :التقدم المحرز في الحد من مخاطر الكوارث وفي تنفيذ إطار عمل

هيوغو في المنطقة العربية

المنظمة الدولية للهجرة  ،تغير المناخ ،التدهور البيئي والهجرة :التعامل مع أشكال قابلية التضرر والفرص
الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ ،تقرير التقييم الخامس 2014

المتاحة12.
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المجلس العربي للمياه ،مسودة التقرير اإلقليمي للدول العربية 2009

ملخص تقرير الورشة اإلقليمية حول الحد من مخاطر الكوارث وتغير المناخ – القاهرة  23-21نوفمبر .2009
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اإلستراتيجية العربية للحد من مخاطر الكوارث 2030
البشرية (الموئل) 17فإن  %18من سكان شمال إفريقيا يعيشون في مناطق ساحلية منخفضة ،فيما تعتبر االسكندرية
والجزائر والدار البيضاء وتونس ونواكشوط من المناطق األكثر قابلية للتضرر من ارتفاع مستويات سطح البحر.
وهناك اتصال وثيق بين المخاطر المتزايدة للكوارث وعملية التنمية وهو ما تدركه الدول العربية والتي تعي أيضا أنه ال
يمكن الحيلولة دون وقوع األخطار الطبيعية ولكن من خالل العمل الجماعي يمكن تقليل اآلثار المتوقعة لهذه األخطار.
وسوف يساعد الحد من الكوارث ،من خالل فهم عوامل المخاطر الكامنة وبناء المعرفة والقدرات الالزمة لتقييم األخطار
والمخاطر وأشكال قابلية التضرر ،في الحفاظ على مكاسب التنمية وتعزيز قدرات المجتمعات والشعوب على مجابهة
اآلثار الناجمة عن الكوارث.
وقد أوضح تقرير التنمية البشرية لعام  2009أن المنطقة العربية تواجه تحديات تنموية كبرى بسبب الضغوط البيئية.
وهناك اتجاهين يبدو أن لهما أهمية كبيرة في هذا الصدد إذ كان وجودهما مصحوبا بإهمال التخطيط التنموي سببا لحدوث
ارتفاع حاد في قابلية التضرر من األخطار الطبيعية .وهذين االتجاهين هما :زيادة الضغوط السكانية والنمو العمراني
المتسارع .وجدير بالذكر أن المناطق الحضرية تحتضن حاليا  %56من إجمالي السكان البالغ عددهم  320مليون نسمة
ومن المتوقع أن يصل هذا الرقم إلى  %66بحلول  .2020ولم ينعكس "االنفجار الحضري" الذي شهده العالم العربي في
النمو الكبير للمدن الكبرى بالمنطقة فحسب بل أن المدن الصغيرة والمتوسطة أيضا قد شهدت مستويات سريعة للنمو
الحضري مما تسبب في إيجاد ضغوط على كم محدود من الموارد والبنية التحتية المتهالكة.
ومن ثم يبدو جليا أن هنالك حاجة لدراسة ومناقشة وتنفيذ استراتيجيات التكيف مع هذه المتغيرات والتخفيف من مخاطرها
ذات الصلة على الصعيد اإلقليمي والوطني من خالل شراكات متعددة القطاعات.

 2-2التقدم اإلقليمو المحرز و تنفيذ إطار عمل هيوغو  :)HFAالنتائج الرئيسية
طووور مكتووب األمووم المتحوودة للحوود موون مخوواطر الكوووارث  UNISDRأداة عالميووة متاحووة عبوور اإلنترنووت لرصوود إطووار عموول
هيوغو 18تقوم من خاللها الدول بتقديم تقارير تقييمية للتقودم المحورز فوي تنفيوذ إطوار عمول هيوغوو .وفوي هوذا اإلطوار قاموت
جامعة الدول العربيوة بإعوداد تقريور إقليموي لمراجعوة التقودم المحورز فوي الفتورة مون  2015-2005فيموا يتعلوق بتنفيوذ إطوار
عمل هيوغو في الدول العربية .وقد تم تقييم التقدم اإلقليمي بناء على سبعة عشرة تقريور وطنوي وتقريورين عون الجفواف فوي
سورية وجيبوتي 19باإلضافة إلى المدخالت التي قودمتها جامعوة الودول العربيوة والمنظموات العربيوة المتخصصوة ومنظموات
األمم المتحدة والمنظمات الدولية العاملة في المنطقة.20
وبينما توفر التقارير الوطنيوة عرضوا عاموا للتقودم المحورز فوي اجوراءات الحود مون المخواطر فوي المنطقوة ،مون المهوم إدراك
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برنامج األمم المتحدة للمستوطنات البشرية (هابيتات) ،حالة المدن اإلفريقية )The State of African Cities 2008( 2008

 18أداة رصد ومتابعة إطار عمل هيوغو

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

 19قدمت سبع دول تقارير وطنية للتقدم المحرز للمراجعة األولى للتقدم المحرز في إطار عمل هيوغو ( :)2007-2009الجزائر ،والبحرين ،وجزر القمر ،ومصر ،واألردن،
وسوريا ،واليمن؛ كما قدمت جيبوتي تقرير بشأن الحد من مخاطر الجفاف؛ وعالوة على ذلك قدمت مصر مراجعة وطنية متعمقة.

 20تم ذكرها بإيجاز في الملخص التنفيذي :التقدم المحرز في الحد من مخاطر الكوارث وتنفيذ إطار عمل هيوغو في المنطقة العربية ،جامعة الدول العربية ،اإلستراتيجية الدولية للحد
من الكوارث
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حقيقة أن التحليل المقدم ال يعكس بالضرورة تقييما شامال للتقدم المحرز بالنسبة للمنطقة العربية وذلك بسبب نقوص البيانوات
والمعلومووات المقدمووة موون دول أخوورى فووي المنطقووة .ومووع ذلووك ،توووفر هووذه التقووارير عرضووا جيوودا للتوجهووات ،والفجوووات،
والتحديات التي واجهت الجهود المبذولة للحد من مخاطر الكوارث عبر أجزاء من المنطقة العربية.
ووفقوا للمعلومووات التووي قوودمتها الووبالد الموذكورة ،تشووير التقووارير إلووى إحووراز تقوودم عوام فيمووا يتعلووق بتعزيووز االلتووزام السياسووي
والوووطني بالحوود موون المخوواطر وتطوووير اآلليووات واالسووتراتيجيات المؤسسووية مثوول انشوواء منتووديات وطنيووة للحوود موون مخوواطر
الكوارث ودعم نظم اإلنذار المبكر وبناء القدرات الخاصة باالستعداد واالستجابة .وفوي معظوم الحواالت ،تشوير بعوض الوبالد
إلووى أن االلتووزام السياسووي المتزايوود ال يتوورجم بالضوورورة إلووى قوودرات تشووغيلية أو االلتووزام بتوووفير موووارد موون أجوول تنفيووذ
االستراتيجيات بفاعلية أو دمج قضية الحد من المخاطر في خطط التنمية .وتشهد بالد أخرى تقدم منخفض نسبيا فيموا يتعلوق
بووالتعليم ،والوووعي العووام ،وكووذلك جمووع وإتاحووة والوصووول إلووى البيانووات والمعلومووات الخاصووة بالمخوواطر وقابليووة التضوورر،
واألدوات والمنهجيات ذات الصلة بالحد من مخاطر الكوارث ،والمنهجيات متعددة المخاطر واألضرار.
هذا وتقدم كل من جامعة الدول العربية والمنظمات العربية المتخصصة وأمانة األمم المتحدة وهيئاتها المتخصصة
والمنظمات الدولية ،ومنظمات المجتمع المدني في المنطقة دعما حيويا للدول من خالل المنح والمساعدات الفنية وتطوير
القدرات وخدمات االستشارة السياسية وتطوير األدوات والبحوث وتأييد دمج الحد من مخاطر الكوارث في البرامج
اإلقليمية والسياسا ت الوطنية بشأن التعليم والتكيف مع تغير المناخ وإدارة مخاطر الفيضانات وتقييم الجفاف وتخفيف
المخاطر.

 -3الغرض والنتيجة المتوقعة والمحاور الرئيسية
 1-3الغرض والرؤية
ينقسم الغرض المحدد لإلستراتيجية العربية للحد من مخاطر الكوارث إلى قسمين:
 .1بلورة رؤية وأولويات إستراتيجية ومجاالت تنفيذ رئيسية للحد من مخاطر الكوارث في المنطقة العربية؛
 .2تعزيز اآلليات المؤسسية وآليات التنسيق وتدابير الرصد والمتابعة لدعم تنفيذ اإلستراتيجية على الصعيد اإلقليمي
والوطني والمحلي من خالل إعداد برنامج عمل على ثالثة مراحل (المرحلة األولى  ،2020-2018المرحلة
الثانية  ،2025-2021المرحلة الثالثة .)2030- 2026
الرؤية  :تم تطوير االستراتيجية العربية للحد من مخاطر الكوارث من أجل حماية مكتسبات التنمية الحالية وتعزيز فرص
نجاح جهود التنمية المستدامة المستقبلية ،من خالل الحد من المخاطر القائمة حاليا ومنع نشوء المخاطر في المستقبل،
وذلك عبر دمج وتعميم جهود الحد من مخاطر الكوارث والتأقلم مع تغير المناخ في استراتيجيات ومخططات التنمية.
وهكذا تساهم هذه االستراتيجية في تحقيق مستويات أفضل من العدالة والرفاهية للشعوب العربية.
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 2-3النتيجة المتوقعة
من المتوقع أن ينتج عن اإلستراتيجية العربية للحد من مخاطر الكوارث تحقيق انخفاض فعلي ملموس في خسائر الكوارث
من أرواح وممتلكات على المستوى االجتماعي واالقتصادي والبيئي في مجتمعات وبلدان المنطقة العربية .وهذا بدوره
سيساعد الدول العربية في تحقيق الغايات العالمية السبع إلطار سنداي للحد من مخاطر الكوارث ،وهي:
(أ) الحد بدرجة كبيرة من الوفيات الناجمة عن الكوارث على الصعيد العالمي بحلول عام  ،۲۰۳۰بهدف خفض متوسط
الوفيات الناجمة عن الكوارث على مستوى العالم (كما على مستوى العالم العربي) لكل  ۱۰۰۰۰۰فرد في العقد
 ۲۰۳۰- ۲۰۲۰مقارنة بالفترة ۲۰۱٥-۲۰۰٥؛
(ب) الحد بدرجة كبيرة من عدد األشخاص المتضررين على الصعيد العالمي بحلول عام  ،۲۰۳۰بهدف خفض الرقم
المتوسط على مستوى العالم (كما على مستوى العالم العربي) لكل  ۱۰۰۰۰۰فرد في العقد  ۲۰۳۰ - ۲۰۲۰مقارنة
بالفترة  ۲۰۱٥-۲۰۰٥؛
(ج) خفض الخسائر االقتصادية الناجمة مباشرة عن الكوارث قياسا على الناتج المحلي اإلجمالي العالمي بحلول عام
۲۰۳۰؛
(د) الحد بدرجة كبيرة مما تلحقه الك وارث من أضرار بالبنية التحتية الحيوية وما تسببه من تعطيل للخدمات األساسية،
ومن بينها المرافق الصحية والتعليمية ،بطرق منها تنمية قدرتها على الصمود في وجه الكوارث بحلول عام ۲۰۳۰؛
(ه) الزيادة بدرجة كبيرة في عدد البلدان التي لديها استراتيجيات وطنية ومحلية للحد من مخاطر الكوارث بحلول عام
۲۰۲۰؛
(و) الزيادة بدرجة كبيرة في تعزيز التعاون الدولي مع البلدان النامية من خالل إيجاد الدعم الكافي والمستدام لتكملة أعمالها
الوطنية المنجزة في سبيل تنفيذ هذا اإلطار بحلول عام ۲۰۳۰؛
(ز) الزيادة بدرجة كبيرة فيما هو متوافر من نظم اإلنذار المبكر باألخطار المتعددة ومن المعلومات والتقييمات عن مخاطر
الكوارث وفي إمكانية استفادة الناس بها بحلول عام .۲۰۳۰

 3-3المحاور الرئيسية
تم تطوير المحاور الرئيسية بناء على أولويات إطار سنداي للحد من مخاطر الكوارث ونتائج الموؤتمر العوالمي الثالوث للحود
من مخاطر الكوارث  2015ونتائج وتوصيات المؤتمر العربي األول للحد من مخاطر الكووارث فوي العقبوة  2013ونتوائج
وتوصيات المؤتمر العربوي الثواني للحود مون مخواطر الكووارث فوي شورم الشويخ  2014ونتوائج وتوصويات الموؤتمر العربوي
الثالث للحد مون مخواطر الكووارث فوي الدوحوة  2016والنتوائج المحوريوة للتقوارير الوطنيوة بشوأن التقودم المحورز فوي إطوار
عمل هيوغو والتي استكملتها الدول العربية ما بين  2007و  2015وكذلك نتائج اجتماع المنطقة العربية حول تنفيوذ إطوار
سنداي للحد من مخاطر الكوارث في القاهرة في  2015والذي أكد على:
 .1ضرورة تفعيل االرادة السياسية وااللتزامات التي تمت في إطار الحد من مخاطر الكوارث وفي إطار التنمية
المستدامة وتغير المناخ والقضايا اإلقليمية األخرى ذات الصلة والدعوة لرفع الوعي والتعبئة.
 .2ضرورة التكامل بين االستراتيجيات العربية المختلفة بحيث ينعكس التقدم في كل الجهات بشكل متناغم ومتكامل.
 .3أن الحوكمة والشفافية من أولويات العمل للحد من مخاطر الكوارث مع ضرورة تحديد المسئوليات واالدوار وآليات
العمل على كل المستويات.
 .4ضرورة أن يبني تطبيق إطار سنداي في المنطقة العربية على إطار عمل هيوغو وما تم تحقيقه حتى اآلن في الوطن
العربي والعمل على ما لم يت م تنفيذه مع مراعاة خصوصية وأولويات المنطقة والتحديات المختلفة السياسية

14

اإلستراتيجية العربية للحد من مخاطر الكوارث 2030
واالقتصادية والبيئية واالجتماعية والصحية ومراعاة أن قدرات الدول العربية وانجازاتها وتحدياتها وآليات التنفيذ
تتفاوت بشأن الحد من مخاطر الكوارث.
 .5أن االستراتيجية العربية للحد من مخاطر الكوارث تمثل جسرا بين إطار سنداي للحد من مخاطر الكوارث
واالستراتيجيات الوطنية كما أنها تساهم في التناغم والتكامل في تطبيق اإلجراءات وفي التقييم والرصد والمتابعة.
 .6أهمية إدراج الحد من مخاطر الكوارث في آليات الدعم التنموي.
 .7ضرورة إدراج الحد من مخاطر الكوارث في االستثمارات العامة والخاصة بحيث تكون دراسات آثار المخاطر
والكوارث جزء أساسي من تقييم االستثمارات وخطط التنمية.

وتبلور اإلستراتيجية العربية للحد مون مخواطر الكووارث التصوور العوام ألربعوة محواور رئيسوية ،تمثول أولويوات اسوتراتيجية
للعمل ،كالتالي

 1-3-3هم مخاطر الكوارث
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•
•

فهم ودراسة وتحليل للمخاطر الممتدة والحادة التي تؤثر في المنطقة العربية.
فهم التفاوتات في قابلية التضرر ودرجة التعرض والمخاطر وخسائر الكوارث بحسب الجونس والعمور والخلفيوات
االجتماعية واالقتصادية والقدرات مع تحليل للعوامل االجتماعية واالقتصادية والمؤسساتية باإلضافة إلى العوامل
الطبيعية والمادية التي تساهم في قابلية التضرر.

•

فهووم ودمووج جهووود تخفيووف تغيوور المنوواخ والتكيووف معووه فووي اسووتراتيجيات التنميووة فووي ظوول ضوومان القوودرات العلميووة،
والموارد ،ومشاركة األطراف المعنية ،وتوفير الوعي العام في هذا الصودد مون خوالل تكثيوف الجهوود لفهوم وتقيويم
اآلثار المحتملة لتغير المناخ في المناطق والقطاعات المعرضة لألخطار المناخية.

•

فهووم وتقيوويم لتفاعوول الكوووارث مووع المحركووات األساسووية للمخوواطر موون فقوور وتوودهور بيئووي وتطووور عمرانووي سووريع
وعملية التنمية وصنع السياسات التنموية واالقتصادية وارتباطها بحوكمة المخاطر والحد من الكوارث.

•

ضمان إتاحة تقييمات علمية ومجتمعية ،وطنية ومحلية ،للمخاطر المتعددة األخطار ،وأن تشمل تقييموات المخواطر
القطاعات الرئيسية مع التركيز على المراكز الحضرية وأن تأخذ بعين االعتبوار أراء الهيئوات الفاعلوة واالطوراف
ذات الصلة بما في ذلك الفئات األكثر قابلية للتضرر من مخاطر الكوارث.

•

ضوومان توووفير القوودرات والوونظم الالزمووة لرصوود وتوودوين وتوزيووع البيانووات المتعلقووة باألخطووار األساسووية وقابليووة
التضرر على المستوى اإلقليمي والوطني والمحلي.

•

إنشاء نظم وشبكات إنذار مبكر إقليمية لرصد األخطار المتعددة التي تهدد المنطقة.

•
•

تشكيل شبكة من الخبراء اإلقليميين إلدارة مخاطر الكوارث والقضايا ذات الصلة.
ضمان إتاحة المعلومات ذات الصلة بمخاطر وأحداث الكوارث على كافة المستويات وإمكانية الوصوول إليهوا مون
قبل جميوع األطوراف المعنيوة (مون خوالل الشوبكات ،وتطووير نظوم تبوادل المعلوموات وقواعود بيانوات إقليميوة وغيور
ذلك).

•

ضمان استخدام مواد ومناهج تعليمية ومنهجيات على أحودث مسوتوى بحيوث تأخوذ فوي االعتبوار السوياقات وحقوائق
المخاطر االقليمية والوطنية والمحلية الناشئة.

•

االرتقوواء بووالوعي العووام ،وتدشووين حمووالت وأنشووطة دعووم إللقوواء الضوووء علووى توودابير الحوود موون مخوواطر الكوووارث
وممارسوووات إدارة الكووووارث بمشووواركة مجتمعيوووة (أي مووون خوووالل األلعووواب المتاحوووة علوووى اإلنترنوووت والمووودارس
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والمؤسسات التعليمية وتدريبات االستعداد الخاصة بالمستشفيات والتوزيع العام لمطويوات حوول كيفيوة تقيويم ودعوم
السالمة الهيكلية للمنشآت الرئيسية على سبيل المثال).
•

إيجوواد فوورص منتظمووة للتوودريب وتنميووة مهووارات المووديرين وصووناع القوورار والمتطوووعين موون المجتمووع إلووى جانووب
ضمان مشاركة المرأة.

 2-3-3تعزيز حوكمة الحد من مخاطر الكوارث إلدارة مخاطر الكوارث
•

تحسووين الووروابط بووين العلوووم المتعلقووة بووإدارة مخوواطر الكوووارث والسياسووات التنمويووة واالقتصووادية علووى المسووتوى
الوطني ،المحلي والقطاعي.

• إدراج اعتبوارات الحوود مون المخوواطر فووي السياسوات والخطووط الوطنيوة والمحليووة واألطوور القانونيوة الخاصووة بجميووع
القطاعات الحيوية المتعلقة بتحقيق أهداف التنمية المستدامة :الحد من الفقر ودعم التنوع الحيوي في المناطق شوبه
الحضرية والريفية ،وتوفير التعلويم األساسوي وتنواول قابليوة تضورر المورأة والطفول واألشوخاص ذوي االحتياجوات
الخاصووة والنووازحين داخليووا والمجموعووات األخوورى المستضووعفة ومكافحووة األمووراض ومواجهووة تحووديات الصووحة
العامة وتعزيز اإلستدامة البيئية وضمان إقامة شراكات للتنمية.
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•

ضمان أن تتضمن االستراتيجيات الوطنية والمحلية للحد من المخاطر خطة بعيودة المودى لتنميوة القودرات بحيوث
تتوافق مع التخصيص الكافي للميزانية.

•

تضمين عناصر الحد من مخاطر الكوارث في التخطيط العمرانوي وإدارة المنواطق السوكنية بموا فوي ذلوك تطبيوق
قوانين البناء.

•

ضمان المركزية الموارد المخصصة والكافية ،والمشاركة المجتمعية ،والتعاون مع مجموعات المجتمع المودني
والقطاع الخاص أثناء كافة مراحل تخطيط وتنفيذ الجهود الرامية إلى إدارة الكوارث والحد من المخاطر.

•

تحديد اإلحتياجات المالية لتنفيذ الخطط على المستوى الوطني ،المحلي والقطاعي مع تحديد مصادر التمويل
المحتملة لسياسات إدارة مخاطر الكوارث ،من القطاعين العام (دين عام ،ضرائب ،سندات خزينة ،مساعدات)
والخاص (استثمارات ،تحويالت) ،وبناء عليه تطوير جدول زمني للتنفيذ.

•

وضع معايير ومؤشرات لتعقب التقدم فيما يتعلق بالحود مون المخواطر وتوضويح نسوبة منوافع التكواليف لالسوتثمار
في هذا المجال.

•

تطوووير وتفعيوول اللوووائح والتشووريعات موون أجوول تعزيووز المسووائلة والمحاسووبة لعمليووات تكوووين المخوواطر موون قبوول
اشووخاص وقطاعووات وتحويوول هووذه المخوواطر إلووى القطوواع العووام أو المووواطنين أو قطاعووات أخوورى مووع وضووع
تشريعات وإجراءات تقييم لتقودير آثوار مخواطر الكووارث لمشوروعات تنمويوة كبورى وخاصوة مشوروعات البنيوة
التحتية الكبرى.

•

تطوير إطار حوكمة المخاطر لتعزيز الشفافية والمساءلة للقرارات المتخذة في مراحل ما قبل التقييم ،التقييم
العلمي والمجتمعي ،التصنيف واالدارة لمخاطر الكوارث.

•

مأسسة منتديات وطنية ومحلية عوابرة للقطاعوات الدارة مخواطر الكووارث موع ضومان أن يأخوذ المنتودى المحلوي
والمنتووديات الوطنيووة فووي االعتبووار العواموول الرئيسووية للمخوواطر ،إلووى جانووب وضووع أولويووات للقطاعووات األكثوور
عرضة للمخاطر ،وكذلك السكان والمجموعات األكثر عرضة للمخاطر (خاصة فوي منواطق النوزاع) والمراكوز
أو المستقرات الحضرية.

اإلستراتيجية العربية للحد من مخاطر الكوارث 2030
 3-3-3امستثمار و مجال الحد من مخاطر الكوارث من أجل زيادة القدرة على مواجهتها
•

ضمان تدفق الموارد لدعم البحث العلمي المسوتمر الوذي يهودف إلوى إيجواد حلوول لتقلويص المخواطر يمكون تطبيقهوا
خاصة على المدى القصير والمتوسط.

•

تحليل اآلليات المالية القائمة والناشئة للحد من الكوارث إلوى جانوب تحديود وتطووير الوسوائل األكثور كفواءة لتحويول
المخاطر وتمويلها.

•

تنفيذ خطط وسياسات قطاعية اقتصادية ومنتجة للحد من قابلية األنشطة اإلقتصادية والخودمات األساسوية للتضورر
(منها السياحة والشحن والموانئ والزراعة والصناعة والبنية التحتية والتعليم والصحة العامة).

•

تطوير وتنفيذ برامج لرفع القدرة على المجابهة لمجمل البنى التحتية الوطنية الحيوية بما في ذلك التراث الثقافي
والطبيعي وأماكن العمل وقطاعي التعليم والصحة.

•

العمل على تقليص المخاطر القائمة والوقاية من المخاطر الجديدة التي قد تنشأ من خالل عملية التنمية أو
التطوير العمراني أو المشاريع االستثمارية الكبرى في قطاعات الصناعة والسياحة والطرق والبنية التحتية
كمثال.

•

إعداد وتطوير اإلجراءات اإلقتصادية واالجتماعية والمؤسساتية باإلضافة إلى التدابير الفيزيائية للحد من
المخاطر وقابلية التضرر.

•
•

تقليص قابلية تضرر سبل العيش واالستثمار في التنمية المجتمعية والضمان االجتماعي.
دمج اعتبارات الحد من مخاطر الكوارث في سياسات التنمية الريفية.

 4-3-3تعزيز التأهب للكوارث بغية التصدي لها بفعالية وإعادة التأهيل واإلعمار
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•

وضووع سياسووة قويووة وبنوواء القوودرات الفنيووة والمؤسسووية باإلضووافة إلووى وضووع آليووات إلدارة الكوووارث والتووي تشوومل
تصورات بشأن الحد من المخاطر.

•

وضع خطط استعداد للكووارث وخطوط احترازيوة وخطوط للتعوافي وإعوادة اإلعموار علوى المسوتويات اإلداريوة إلوى
جانب مشاركة المرأة وكبار السن واألطفال والمشردين وذوي االحتياجات الخاصة.

•

إنشاء نظم دعم صحي خوالل الطووارئ تعمول علوى تووفير الرعايوة الصوحية بالمجوان للضوحايا وتسواعد فوي تنواول
آثار الصحة النفسية للكوارث (واآلثار األخرى بعيدة المدى).

•

ضوومان توووافر االحتياطيووات الماليووة االقليميووة الوطنيووة والمحليووة وتطبيووق آليووات احترازيووة يعرفهووا كافووة األطووراف
المعنية لضمان االستجابة الفعالة والتعافي عند الحاجة.

•

ضوومان تطبيووق اإلجووراءات شووبه الوطنيووة والمحليووة لتبووادل المعلومووات الهامووة فووي وقتهووا أثنوواء حوودوث األخطووار
والكوارث ،ومن أجل إجراء مراجعات ما بعد الحدث.

•
•
•
•
•

دمج معايير الجودة الدولية في االستجابة للكوارث.
ضمان وجود القدرات المؤسسية الالزمة إلجراء تقييمات األضرار والخسائر.
تعزيز التعاون بين الدول العربية فيما يتعلق باالستجابة للكوارث واالستعداد لها والتعافي منها.
ضمان دمج تدابير الحد من مخاطر الكوارث في عمليات التعافي والتأهيل التي تعقب الكوارث.
تأمين استمرارية الخدمات األساسية والضرورية ،واستمرارية العمليات ،كجزء من برامج القدرة على المجابهة
القطاعية.

•

التأكيد على االستفادة من الخطط اإلقليمية القطاعية المختلفة لالستعداد والتأهب واالستجابة للطوارئ (مثل
الخطة العربية للطوارئ النووية واالشعاعية)
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•
•
•
•
•

مأسسة جهود تقييم الحاجات بعد الكوارث وربطها بالبرامج القطاعية لرفع القدرة على المجابهة
مأسسة قواعد بيانات خسائر الكوارث بحيث يتم تحديثها عقب كل كارثة.
تطوير إجراءات وقدرات الدعم النفسي واالجتماعي لألشخاص والمجتمعات المتضررة.
التخطيط للتعافي قبل الكارثة ووضع خطط التعافي منفصلة عن خطط االستجابة.
ضمان أن خطط التعافي المذكورة أعاله تعتمد على مفهوم البناء بشكل أفضل من أجل تجنب إعادة تكوين
المخاطر ضمن عملية إعادة البناء.


 -4الترتيبات المؤسسية والمالية وترتيبات التنسيق
يعتمد التنفيذ الفعال لإلستراتيجية العربية على الترتيبات المؤسسية وتوافر القدرات والموارد الالزمة على المستويات
العالمية واإلقليمية والوطنية والمحلية.
وقد خلص المنتدى العالمي للحد من مخاطر الكوارث  212009إلى أن التمويل المستدام للحد من مخاطر الكوارث أمر
بالغ األهمية في حالة السعي لتحقيق أهداف الحد من المخاطر المقرر لها عام  .2015وقد تضمنت المقترحات التي قدمها
ممثلو الدول والمنظمات الدولية والمؤسسات المالية للمنتدى العالمي في عام  2009مجموعة مختلفة من االبتكارات منها
حوافز للتحديث وطرح آليات وأدوات لتحويل وتقاسم المخاطر وإقرار تمويل التنمية الحساسة للمخاطر واستثمارات
القطاع الخاص ومقايضة الدين بتمويل تدابير الحد من المخاطر وإنشاء روابط مع تمويل التكيف وغيرها.
وتضمنت االبتكارات المؤسسية المقترحة زيادة توفير الموارد بشكل مباشر للمجموعات والمبادرات المحلية الفاعلة في
الحد من المخاطر مثل المنظمات المجتمعية المعنية بالمرأة .وبصفة عالمية فإن هناك اتفاق على الحاجة إلى مزيد من
المعلومات الصريحة بشأن فاعلية وتكلفة تدابير محددة وأنماط االستثمارات الحالية في الحد من المخاطر .وكان هناك دعم
من قبل ا لعديد من المشاركين في المنتدى العالمي ألن يستهدف ما يعادل  %10من صناديق اإلغاثة اإلنسانية الحد من
مخاطر الكوارث .وبالمثل تم اقتراح تخصيص نسبة  %10من مشروعات التعافي وإعادة اإلعمار لما بعد الكوارث
والخطط الوطني ة لالستجابة واالستعداد .كما صدرت دعوات لتخصيص على األقل  %1من التمويل الوطني للتنمية وكافة
أنواع التمويل الموجه للمساعدات التنموية لتدابير الحد من المخاطر مع االهتمام بنوعية وكيفية تأثير هذه االستثمارات.
وال يزال التمويل هو التحدي الرئيسي الذي يواجه السلطات الوطنية والمحلية ومنظمات المجتمع المدني وعمال اإلغاثة
اإلنسانية الذين ينفذون تدابير الحد من مخاطر الكوارث والمستهدفين المجتمعات المعرضة للخطر في المنطقة العربية.
وتشجع جامعة الدول العربية الدول األعضاء على الوفاء بااللتزامات العالمية الناشئة لتخصيص على األقل  %1من
التمويل الوطني للتنمية وللمساعدات التنموية لتدابير الحد من مخاطر الكوارث.
وفي الوقت الحالي يمكن للدول العربية االستفادة من مجموعة من آليات التمويل اإلقليمية القائمة للتنمية االجتماعية
واالقتصادية باإلضافة إلى ميزانيتها الوطنية المخصصة لالستجابة واإلغاثة من الكوارث وتقييم إمكانية االستفادة من
اآلليات والصناديق اإلقليمية القائمة عن طريق تخصيص ميزانية للحد من مخاطر الكوارث وأنشطة التعافي على
http://www.preventionweb.net/globalplatform/2009/ 21
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المستويات شبه اإلقليمية أو الوطنية أو المحلية وفي إطار هذه الصناديق .وتلعب المساعدات اإلنسانية للدول المانحة
ومنظمات التنمية دورا هاما في تطوير تدابير مستدامة للحد من المخاطر على الصعيد الوطني عبر المنطقة العربية.
وتشجع جامعة الدول العربية الشركاء الدوليين المعنيين بالمساعدات اإلنسانية والتنموية على تكثيف الجهود وذلك من
منطلق االلتزام الذي أعربت عنه الدول العربية.
وتجدر اإلشارة إلى أن ا لدول العربية التزمت من خالل إعالن شرم الشيخ للحد من مخاطر الكوارث والذي صدر عن
المؤتمر العربي الثاني للحد من مخاطر الكوارث والذي عقد في جمهورية مصر العربية في سبتمبر /أيلول 2014
بتطوير آليات تمويل وطنية للحد من مخاطر الكوارث والتعامل مع تداعياتها تستفيد منها جميع القطاعات والسلطات
المحلية وباستنهاض همم وموارد القطاع الخاص لالهتمام بتأثير مخاطر الكوارث على أداءها .كما نص إعالن شرم الشيخ
على ضرورة دعم األمانة الفنية لجامعة الدول العربية لتعزيز قدراتها في متابعة تنفيذ الدول إلطار سنداي للحد من مخاطر
الكوارث لما بعد  2015واالستراتيجية العربية للحد من مخاطر الكوارث ومخرجات المؤتمرات العربية المعنية
بالحد من مخاطر الكوارث.
وسوف يلعب األطراف المعنيين التالي ذكرهم دورا رئيسيا في تطوير وتنفيذ اإلستراتيجية وبرنامج عملها:
-

-

-

-

-
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جامعة الدول العربية :سوف تتولى القيادة واإلرشاد اإلستراتيجي وتيسير وتعزيز وتنسيق تنفيذ اإلستراتيجية إلى
جانب رصد التقدم وطلب الدعم من شركاء التنمية اإلقليميين والدوليين من أجل تعزيز التنسيق والتعاون على
المستوى اإلقليمي.
األمم المتحدة ومنظماتها المتخصصة ولجنتها اإلقليمية للشئون امجتماعية وامقتصادية :سوف تركز على
اإلرشاد اإلستراتيجي للدول األعضاء وتنسيق اإلجراءات ودمج أهداف اإلستراتيجية الدولية للحد من الكوارث
في برامجها من خالل تطوير إجراءات في هذا الصدد ،وتقديم تقارير سنوية بشأن التقدم المحرز وتوفير التنسيق
ودعم تدريب السلطات شبه اإلقليمية والوطنية والمحلية ذات الصلة.
المراكز اإلقليمية المعنية بالحد من مخاطر الكوارث :سوف تدعم تنفيذ اإلستراتيجية العربية من خالل تنمية
القدرات وأنشطة البحث والتدريب وذلك بالتعاون مع الشركاء الدوليين واستجابة لالحتياجات الوطنية.
السلطات الوطنية :سوف تقود عملية تطوير قدرات الحد من مخاطر الكوارث ودمج الحد من مخاطر الكوارث
في تدابير التنمية المستدامة وتعزيز آليات التنسيق بإنشاء منتديات أو لجان وطنية للحد من مخاطر الكوارث.
وسوف تضمن السلطات الوطنية إقامة بيئة مواتية من خالل إقرار التشريعات والسياسات ذات الصلة في الوقت
المناسب وذلك على المستويين الوطني والمحلي.
منظمات المجتمع المدنو ،ومنها جمعيات الصليب األحمر والهالل األحمر ،والقطاع الخاص :سوف تشارك في
تنفيذ اإلستراتيجية من خالل التعاون مع السلطات على المستويات المحلية والوطنية واإلقليمية ،ضمن مسؤوليتها
االجتماعية ،باإلضافة إلى التنسيق وإرشاد ودعم التنفيذ في القطاعات المناسبة.
اإلعالم :بكافة أشكاله سيشارك ويتفاعل مع جميع األطراف المعنية لنشر الوعي وثقافة السالمة من خالل رسائل
اعالمية واضحة عن المخاطر واألخطار الطبيعة في الدول العربية وكيفية الحد من المخاطر.
شركاء التنمية الدوليين :سوف تعمل كافة المجموعات والمؤسسات سالفة الذكر سويا على توفير اإلرشاد
للمجتمع اإلنساني والتنمية الدولية ولتوفير المساعدة والموارد الالزمة للحد من مخاطر الكوارث .وسوف يتم
توجيه مساعدة شركاء التنمية بص فة أساسية للمجاالت القطاعية الرئيسية بناء على ميزاتها النسبية .ومنها على
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سبيل المثال ال الحصر المجاالت التالية :تنمية القدرات ،والتدريب ،وإدارة المعرفة ،وتقييمات المخاطر ،ودمج
الحد من مخاطر الكوارث في البيئة ،وقطاعي الصحة والتعليم ،ودعم التنسيق والتناغم بين أدوات الحد من
مخاطر الكوارث على المستويين الوطني والمحلي ،وغيرها.

 -5مراقبة تنفيذ اإلستراتيجية
سوف يتم تخطيط مسئوليات رصد تنفيذ اإلستراتيجية بحيث تتضمن بصفة أساسية مهام تؤديها جامعة الدول العربية
والمنظمات العربية المتخصصة والحكومات الوطنية أثناء تنفيذ اإل ستراتيجية .وسوف يتم استنباط المؤشرات الرئيسية
لرصد تنفيذ اإلستراتيجية العربية من مؤشرات اإلطار العالمي لإلبالغ عن ورصد التقدم المحرز في تنفيذ إطار سنداي
على أن يتم دمجها في برنامج العمل .ولتيسير الرصد الفعال لتنفيذ برنامج عمل اإلستراتيجية العربية ،وتقوم جامعة الدول
العربية بالشراكة والتعاون مع مكتب األمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث بالتنسيق والمتابعة في عملية التقييم الدورية
للتقدم المحرز في تنفيذ إطار سنداي والتي تتم كل عامين وذلك من خالل مراجعة التقدم الوطني واإلقليمي بشأن الحد من
مخاطر الكوارث وإعداد تقرير إقليمي بهذا الشأن كل عامين.
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