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مواجهة  يف  املرونة  وزيادة  الكوارث  وقوع  خطر  لتقليل  يكون  اأن  "وميكن 
الأخطار الطبيعية يف خمتلف قطاعات التنمية اآثار م�ضاعفة وميكن اأن 

يعجل بتحقيق الأهداف الإمنائية للألفية."

التي  الكوارث  من  وغريها  احلدوث  متكررة  والفي�ضانات  الزلزل  "توؤدي 
حتدث دماراً مماثًل اإىل خ�ضائر يف الأرواح ويكون لها عواقب اجتماعية 

واقت�ضادية وبيئية طويلة الأمد. يقع على اأع�ضاء املجال�س النيابية جزء من 
م�ضوؤولية التاأكد من اأن خطط التنمية الوطنية تتمتع بالقدرة على جمابهة 

الكوارث؛ فالنواب، ب�ضفتهم ممثلني منتخبني من قبل ال�ضعب، ي�ضرفون على 
عمل احلكومة ويلعبون دوراً حا�ضماً يف تعبئة املوارد الوطنية يف اإعادة الإعمار 

والتنمية يف املناطق املتاأثرة بالكوارث."

بان-كي مون
الأمني العام للأمم املتحدة

د. ثيو-بن غريراب
رئي�س الحتاد الربملاين الدويل
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اندر�س ب. جون�سون
الأمني العام للحتاد الربملاين الدويل

مرغريتا فال�سرتوم
املمثلة اخلا�شة للأمني العام للأمم املتحدة ل�ش�ؤون 

احلد من خماطر الك�ارث

متهيد
حتقيق  اأجل  من  الي�م  ُتبذل  التي  التاريخية  اجله�د  يف  حم�ريًا  دورًا  العامل  بلدان  كافة  يف  الربملاني�ن  يلعب 
 2015 الفقر بحل�ل عام  التقليل من  اإىل  للقيا�س ترمي  اأهداف وا�شحة قابلة  الأهداف الإمنائية للألفية وهي 
و�شعها قادة الدول يف م�ؤمتر قمة الألفية للأمم املتحدة يف اأيل�ل/�شبتمرب 2000. ما من �شيا�شي م�ش�ؤول يريد 
اإنفاق املليني على بناء مدار�س ُيحتمل اأن تنهار على روؤو�س الأطفال. وما من نائب يف الربملان يرغب يف اأن يرى 
الفئات املعر�شة للخطر ُيلقى بها اإىل حافة الفقر ال�شديد ب�شبب الفتقار اإىل امل�ارد الب�شرية واملالية للحد من 

خماطر الك�ارث.

ل وقاية التنمية من خماطر الك�ارث واحدة من اأكرث ال�شتثمارات جدوى يف جمال التقليل من الفقر التي  ت�شكِّ
ميكن للدولة اأن تق�م بها. يقع الفقراء مرارًا وتكرارًا �شحايا للفي�شانات والزلزل والأخطار الطبيعية اأو يرون 
املدار�س وامل�شت�شفيات واملنازل وم�شادر الرزق برمتها تتعر�س للدمار جراء وق�عها. ومع ذلك فاإنه ميكن غالبًا 
الك�ارث حماية  ال�شتثمار يف احلد من خماطر  اأن مبقدور  ذلك  التنمية؛  مكا�شب  وتقهقر  الدمار  هذا  جتنب 

ال�شكان وخزينة الدولة من تلك اخل�شائر ب�ش�رة كبرية.

مقابل فقط ب�شعة �شنتات اإ�شافية على كل دولر يتم ا�شتثماره ميكن بناء عيادات �شحية جديدة ت�شمد للأخطار 
اإليها.  احلاجة  اأ�شد  فيه يف  نك�ن  الذي  ال�قت  وه�  الك�ارث  وق�ع  عند  العمل  م�ا�شلة  بحيث ميكنها  الطبيعية 
وميكن �شناعة اأنابيب مياه جديدة ت�شمد يف وجه الفي�شان القادم ومتنع تف�شي الأمرا�س املنتقلة ب�ا�شطة املاء 
بعد حدوث الك�ارث. وميكن حماية م�شادر الرزق من اجلفاف والفي�شانات بحيث ل ي�شطر الأطفال اإىل ترك 

املدار�س مل�شاعدة عائلتهم على العي�س.

تهدف عدة الأدوات للت�جيه والدع�ة للربملانيني هذه اإىل م�شاعدة اأع�شاء الربملان على مراقبة التقدم وال�شتثمار 
ال�طنينينّ اللذين مت اإحرازهما على طريق حتقيق الأهداف الإمنائية للألفية يف بلدانهم، وذلك من خلل عملية 
احلد من خماطر الك�ارث. وتبنينّ لكل هدف من الأهداف الأول�يات واخلط�ات والتدخلت اللزمة للحد من 
التي مت تنفيذها  الناجحة  الأعمال  اأمثلة على  اإزالة تلك املخاطر. وت�شرب بطبيعة احلال  اأو  الك�ارث  خماطر 

�شابقًا من قبل برملانات من خمتلف اأنحاء العامل.

اإن احلد من خماطر الك�ارث يع�د بالنفع على البلد والعباد واإن من واجب الربملانات ومن �شلحياتها قيادة 
م�شرية حماية مكت�شبات التنمية من الك�ارث.
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عدة اأدوات للت�جيه والدع�ة للربملانيني  

تنويهات
ت�شكل عدة الأدوات للت�جيه والدع�ة للربملانيني هذه ثمرة للتعاون بني الحتاد الربملاين الدويل وال�شرتاتيجية 
اإ�شرايف فعال يف بناء  اإىل ت�شجيع الربملانيني على لعب دور  الدولية للأمم املتحدة للحد من الك�ارث. وتهدف 
قدرة بلدانهم وجمتمعاتهم على جمابهة الك�ارث وذلك بهدف دفع عجلة التقدم نح� حتقيق الأهداف الإمنائية 

للألفية.

اإنتاج هذه العدة بت�جيه ج�هري من امل�شت�شارة اخلا�شة للممثلة اخلا�شة للأمني العام للأمم املتحدة  وقد مت 
ل�ش�ؤون احلد من الك�ارث يف ال�شرتاتيجية الدولية للأمم املتحدة للحد من الك�ارث، فينغ من كان، ومت تن�شيقها 
من قبل اآنا كري�شتينا اأنغ�ل�-ث�رل�ند، وهي امل�ظفة امل�ش�ؤولة عن الربامج  ل�ش�ؤون ال�شرتاتيجية الدولية للحد من 
الك�ارث. نتقدم بجزيل ال�شكر اإىل ال�شيد �شريجي ت�شيل�نك�ف، مدير الربامج يف اأمانة الحتاد الربملاين الدويل 
وكذلك اإىل �شعادة ال�شيدة �شاوم�را تي�ل�نغ، نائب رئي�س اللجنة الدائمة الثانية للتنمية امل�شتدامة وال�ش�ؤون املالية 

والتجارة يف الحتاد الربملاين الدويل على الت�شجيع والدعم الق�ي اللذين قدمتهما.

وقد اأفادت هذه العدة اأي�شًا من النقا�س املعمق الذي دار يف الجتماع الت�شاوري لربملانيي غرب اأفريقيا �شمن 
م��ش�ع »احلد من خماطر الك�ارث: اأداة لتحقيق الأهداف الإمنائية للألفية« والذي انعقد يف العا�شمة ال�شنغالية 
دكار يف حزيران/ي�ني� عام 2010 وح�شره اأع�شاء يف برملانات كل من ب�ركينا فا�ش� وجمه�رية الراأ�س الأخ�شر 

وك�ت ديف�ار وغامبيا وكينيا ومايل وت�غ� وال�شنغال.

وقد مت مت�يل اإ�شدار عدة الأدوات هذه من �شندوق الأمم املتحدة ال�شتئماين للحد من خماطر الك�ارث.
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مقدمة
ما هو الفرق بني اخلطر الطبيعي والكارثة؟

يتعذر  ما  وعادة  'طبيعيًا'  الأخطار  من  الكثري  ُيعترب  'طبيعية'.  كارثة  ا�سمه  �سيء  يوجد  ل 
على  تنطوي  لأنها  'خماطَر'  هذه  وُتعد  والزلزل.  واجلفاف  والفي�سانات  كالأعا�سري  اجتنابه 
اإمكانية اإحلاق ال�سرر بالنا�س والقت�ساد والبيئة  اإن مل يكن هوؤلء م�ستعدين على النحو الكايف. 
'الكارثة' عندما تت�شبب الأخطار يف دمار يجعل جمتمعات حملية بل ودوًل برمتها عاجزة عن التعامل مع  تقع 
ال��شع دون احل�ش�ل على امل�شاعدة كما حدث م�ؤخرًا يف هايتي بعد اأن �شربها زلزال. ولكن الك�ارث لي�شت اأمرًا 

ل ميكن اجتنابه ولي�شت 'طبيعية'.

ما هو احلد من خماطر الكوارث؟
التقليل  اإىل  التي ترمي  نهج عري�س ي�ستمل على كل الإجراءات  الكوارث هو  احلد من خماطر 
اأو  اجتماعية  اأو  تقنية  اأو  �سيا�سية  تكون  اأن  الإجراءات  لهذا  وميكن  الكوارث.  خماطر  من 
التوجيهات  بني  ترتاوح  خمتلفة  اأ�سكاًل  الكوارث  خماطر  من  احلد  عملية  وتتخذ  اقت�سادية. 
املتعلقة بال�سيا�سات، والت�سريع، وخطط اجلاهزية، وامل�ساريع الزراعية وبرامج التاأمني وحتى 
ن هذا النهج النا�س من التفكري والعمل يف املجتمع كله وذلك للتاأكد من اأن اجلميع  درو�س ال�سباحة. وميكِّ
– ابتداًء باحلك�مة وانتهاًء بالأفراد – يتخذ القرار ال�شائب للحد من خماطر الك�ارث وتاأثرياتها. ومن خلل 
القيام بذلك لن تك�ن العا�شفة اأو الفي�شان القادم قادرًا على حت�يل الطق�س ال�شيء اإىل كارثة و�شيكة احلدوث.

لكل فرد دور يقوم به من اأجل احلد من خماطر الكوارث.

حول عدة الأدوات هذه
تهدف عدة الأدوات هذه اإىل تزويد الربملانيني بالأول�يات احلرجة الأ�شا�شية واخلط�ات العملية جلعل احلد من 
خماطر الك�ارث اأداة لتحقيق الأهداف الإمنائية للألفية هدفًا اإثر هدف. وهي تبني الكيفية التي ميكن للك�ارث 
ب�ا�شطتها اإخراج التقدم الذي مت اإحرازه نح� حتقيق الأهداف الإمنائية للألفية والتنمية عن م�شاره، وت��شح 
�شبب الأهمية ال�شديدة للحد من خماطر الك�ارث يف احلفاظ على املكا�شب الإمنائية. كما وتربز عدة الأدوات 
التي ينبغي تنفيذها يف عملية احلد من خماطر الك�ارث وذلك لت�شريع عملية  بع�شًا من التدخلت الرئي�شية 
حتقيق الأهداف الإمنائية للألفية، كما اأنها تظهر الكيفية التي ميكن للربملانيني عن طريقها حتقيق تغيريات 

على �شعيد ال�شيا�شات وال�شعيد العملي، وذلك على امل�شت�يني ال�طني واملحلي.
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ما �سبب    اأهمية احلد من خماطر الكوارث للتنمية امل�ضتدامة؟
يعي�س %85 من الأ�سخا�س املعر�سني لأخطار الزلزل والأعا�سري والفي�سانات واجلفاف يف الدول 
النامية. ي�شكل الثمن الباهظ للك�ارث تهديدًا كبريًا للقدرة على حتقيق الأهداف الإمنائية للألفية وخا�شة 

الهدف الأول املتمثل يف تقليل ن�شبة الفقر اإىل الن�شف بحل�ل عام 2015.

يف  دولر  بليون   75.5 من  الكوارث  عن  الناجمة  فقط  املبا�سرة  الأ�سرار  تكاليف  ارتفعت  لقد 
 Munich Re( املا�سية  الع�سر  ال�سنوات  يف  دولر  تريليون  نحو  اإىل  املا�سي  القرن  من  ال�ستينات 
اأن حتيط بالتكلفة ط�يلة الأمد التي  CRED 2009 ,2002(. وحتى تلك الأرقام الآخذة يف التعاظم ل ميكنها 

تتكبدها ال�شع�ب واملجتمعات التي تتحمل الأثر الأكرب للك�ارث وتدفع ثمنها من اأرواح اأبنائها ومن م�شادر رزقهم 
وتطلعاتهم التنم�ية امل�شتقبلية.

الكوارث  يعدُّ احلد من خماطر  العامل.  بقاع  الأ�شد فقرًا يف خمتلف  للفئات  الغذائي  الأمن  الك�ارث  تهدد 
– األ وهو التحرر من اجلوع. وما مل  م�ساألة حيوية ل�سمان اأحد اأهم حقوق الإن�سان الأ�سا�سية 
ن�شرع يف ا�شتخدام احلد من خماطر الك�ارث يف التاأقلم مع التغري املناخي واإدارة النم� على نح� م�ش�ؤول واإيقاف 
التده�ر البيئي فاإن الك�ارث �شت�ا�شل تعري�س حياة النا�س وم�شادر عي�شهم للخطر ب�ش�رة اأكرب من اأي وقت 

م�شى.

على  املجتمعات  وي�ساعد  الإمنائية  ال�ستثمارات  الكوارث  خماطر  من  احلد  يحمي  وباإيجاز، 
نام ومدغ�شقر  اأ�شبحت كل من بنغلدي�س وك�با وفيت  مراكمة الرثوات على الرغم من الأخطار. لقد 
قادرة على احلد اإىل حد كبري من تاأثري اأخطار الأح�ال اجل�ية من قبيل الع�ا�شف املدارية والفي�شانات من خلل 
اأنظمة متقدمة للإنذار املبكر واجلاهزية للك�ارث وغري ذلك من اإجراءات احلد من املخاطر )ال�شرتاتيجية 
الدولية للحد من الك�ارث، UNISDR 2009(. لقد اأنفقت ال�شني 3.15 بلي�ن دولر اأمريكي على احلد من اآثار 
الفي�شانات وبالتايل جتنبت خ�شائر تقدر قيمتها بـ 12 بلي�ن دولر )اإدارة التنمية الدولية، DFID 2009(. يزيد 
احلد من خماطر الك�ارث من مقدرة تنمية املجتمعات على ال�شم�د؛ وي�شاعد الفئات الأكرث عر�شة للخطر يف 
العامل لي�شبح�ا اأكرث ماًل واأف�شل �شحة واأوفر اأمنًا غذائيًا عن طريق حماية م�شادر رزقهم وحت�شينها؛ كما اأنه 

يحرر قدرًا اأكرب من امل�ارد الإمنائية من خلل تقليل الحتياجات وتقلي�س العتماد على الإغاثة والنتعا�س.

من  األمد  فوائد طويلة  يحقق  أن  الكوارث  مخاطر  من  الحد  مجال  في  لالستثمار  يمكن 
ضمنها التقدم نحو تحقيق األهداف اإلنمائية لأللفية.

تقرير الأهداف الإمنائية للألفية 2010
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ما الذي    يتوجب فعله جلعل التنمية قادرة على مواجهة الكوارث؟
الأولويات اخلم�س

الجتماعي-القت�سادي . 1 الإمنائي  التخطيط  يف  الكوارث  خماطر  من  احلد  اإدماج  اإن 
اإىل  واملعرفة  والتكن�ل�جيا  الأم�ال  نقل  ذلك  ويتطلب  التنمية.  يف  ال�ستثمارات  يحمي  وبراجمها 
املجتمعات املحلية الأكرث تعر�شًا للخطر وذلك من خلل التعاون متعدد اأ�شحاب امل�شلحة ومتعدد الفروع 

املعرفية ومن خلل ال�شراكات على كافة امل�شت�يات.
اإن جعل احلد من خماطر الكوارث جزءًا اأ�سا�سيًا من ا�سرتاتيجيات احلد من الفقر وبراجمها . 2

اهتمام  اإيلء  مع  الك�ارث  زيادة قدرتهم على جمابهة  ويغنيهم عن طريق  الفقراء  و�شبه  الفقراء  يحمي 
خا�س للأقليات واملجتمعات املحلية املهم�شة واملعر�شة للخطر.

مقاومة . 3 ال�سحي  وال�سرف  للمياه  التحتية  والبنية  ال�سحية  واملرافق  املدار�س  جعل  اإن 
وي�شاعد  والطارئة.  الأ�شا�شية  ال�شحية  والرعاية  ال�شامل  التعليم  اإمكانية احل�ش�ل على  للكوارث يحمي 
اأي�شًا على تخفي�س معدل وفيات الأطفال وحت�شني ال�شحة النفا�شية ويحافظ على اجله�د املبذولة للق�شاء 
)الإيدز(  املكت�شب  املناعة  نق�س  الب�شرية/متلزمة  املناعة  نق�س  كفريو�س  الرئي�شية  الأمرا�س  على 

وامللريا وال�شل.
اإن متكني املراأة �سمن احلد من خماطر الكوارث ي�شرع من حتقيق الأهداف الإمنائية للألفية. يت�جب . 4

على احلك�مات اأن تعمل على تاأمني امل�شاركة الفاعلة للمراأة يف عمليات و�شع ال�شيا�شات و�شنع القرارات ل 
�شيما تلك املتعلقة منها بتنمية املجتمعات املحلية واإدارة امل�ارد الطبيعية ومنع اجلفاف واإدارة املياه وزراعة 

الكفاف.
اإن كبح جماح النمو املديني ال�سريع وغري املخطط له يقلل من خماطر الك�ارث. يجب اأن تق�م . 5

عملية بناء البنية التحتية للمدينة واإن�شاءاتها على نتائج التقييم ال�شليم للمخاطر وذلك خ�شية الفقدان 
ال�شريع للمكا�شب الجتماعية-القت�شادية يف الك�ارث.

كيف    ميكن للربملانيني اأن يحققوا التغيري؟
الطرق اخلم�س للقيام بذلك

الربملانيون قادة �سيا�سيون لهم دورهم الفريد الذي يتمثل يف التعبري عن ال�ش�اغل املحلية وت��شيلها  اأ. 
اإىل احلك�مة ال�طنية ويف منا�شرة الق�شايا التي ت�ؤثر على حياة النا�س الي�مية و�شبل عي�شهم. واإذا دعم 
فاإن  النتخابية  الدوائر  الك�ارث يف  القادرة على م�اجهة  بالتنمية  الق�انني اخلا�شة  ع�ا  و�شرَّ الربملاني�ن 

الفائز ه� كل النا�س.
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 الربملانيون مراقبون اأقوياء لل�سيا�سات ب��شعهم التاأثري على ال�شيا�شات والإنفاق ال�طنينينّ من خلل ب. 
اخلا�شة  الربملانية  اللجان  يف  ع�ش�يتهم  خلل  ومن  لبلدهم  ال�طنية  امل�ازنة  على  الإ�شرافية  اأدوارهم 
التنمية  اأدوات  اأداة من  الك�ارث  الرئي�شية مما يجعل من عملية احلد من خماطر  الإمنائية  بالقطاعات 

امل�شتدامة.
 الربملانيون م�سرعون وطنيون ميتلك�ن �شلطة فريدة ل��شع الق�انني اجلديدة اأو تعديل الق�انني القائمة ج. 

بحيث اأنهم يخلق�ن على نح� م�ث�ق بيئة م�ؤاتية لتحقيق تنمية قادرة على م�اجهة الك�ارث وتقليل الفقر 
وحتقيق الأهداف الإمنائية للألفية.

خلل د.  من  للربملانيني  ميكن  اإذا  عملهم.  طبيعة  بحكم  معينة  لق�سايا  منا�سرون   الربملانيون 
وا�شتقاء  اأف�شل  الك�ارث تقدمي ن�شيحة  املنا�شبة يف جمال احلد من خماطر  واملعرفة  الكافية  املعل�مات 
املعرفة  لتح�شني  وذلك  والتنمية  الك�ارث  احلد من خماطر  العاملة ح�ل  �شبكات اخلرباء  من  املعل�مات 

احلك�مية ب�شاأن ال�شيا�شات والإجراءات والتدريب واملبادئ الت�جيهية.
اإىل ه.  بالإ�شافة  الدول  روؤ�شاء  على  حتى  التاأثري  ميكنها  امل�ستوى  عالية  �سغط  جماعات  الربملانيون 

املنظمات الدولية العاملة مع الربملانيني من اأجل متتني اللتزام ال�شيا�شي بجعل احلد من خماطر الك�ارث 
�شرطًا م�شبقًا لتم�يل التنمية.

الجمعية البرلمانية الدولية الثانية والعشرون بعد المائة

والمستشفيات  المدارس  مثل  الحيوية،  العامة  مرافقها  جميع  تقييم  على  الحكومات  تحث 
الحد من مخاطر  والعواصف، وجعل  والفيضانات  للزالزل  مقاومة  بهدف جعلها  وذلك 
الكوارث جزءًا من عملية الحد من الفقر ومن جميع عمليات التخطيط ووضع البرامج التي 
تهدف إلى تحقيق األهداف اإلنمائية لأللفية، وتحقيق الرفاهية على المدى الطويل للشعب.

القرار الذي تبنته بالإجماع اجلمعية الثانية والع�شرين بعد املائة، بانك�ك، 1 ني�شان/اأبريل 2010
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ممار�سات �سليمة
ال�سنغال: �ضبكة الربملانيني اخلا�ضة باحلد من خماطر الكوارث

مب�جب ت�جيهات رئي�س اجلمعية ال�طنية قام اأع�شاء جمل�شي الن�اب وال�شي�خ ال�شنغالينينّ باإن�شاء �شبكة احلد 
من خماطر الك�ارث التط�عية اخلا�شة بهم. يرى ه�ؤلء الن�اب وال�شي�خ اأن احلد من خماطر الك�ارث م�شاألة 
ج�هرية من اأجل حتقيق التنمية امل�شتدامة. وتتاألف ع�ش�ية ال�شبكة من 80 ممثل لل�شعب من اأ�شل 250 ممثل. 
وعلى الرغم من امليزانية املتدنية اإل اأنهم يتمتع�ن بالقدرة على ح�شد التاأييد بفعالية وخا�شة عرب عقد �شراكات 
ا�شرتاتيجية. وهم يعتمدون على املهارات الفنية للربملانيني وكذلك، وعلى نح� مهم، على ن�شري رفيع امل�شت�ى ه� 

رئي�س اجلمعية ال�طنية. وقد ا�شتطاعت ال�شبكة القيام مبا يلي:

• اإقامة �شراكات مع ال�زارات يف احلك�مة وجمع املعل�مات من جمعيات املجتمع املدين املحلية والعمل مع 	
ال�كالت الدولية كربنامج الأمم املتحدة الإمنائي؛

• زيادة ال�عي �شمن الربملان وكذلك -ومن خلل العمل مع برنامج الأمم املتحدة الإمنائي ووزارة احلماية 	
املدنية- تنظيم ندوة تدريبية للربملانيني تركز على دورهم كم�شرفني على �شيا�شات احلك�مة؛

• اإنتاج اأفلم وم�اد حل�شد التاأييد ح�ل اأهمية احلد من خماطر الك�ارث والتكيف مع التغري املناخي بالتعاون 	
ال�ثيق مع وزارة البيئة والحتاد الدويل حلفظ الطبيعة.

الأرجنتني: القيادة الت�ضريعية املحلية
املجل�س  اأقر  للآخرين، فقد  مثنّلت مبادراته قدوة  املجال حيث  قائدًا يف هذا  اإقليم ميندوزا  �شي�خ  كان جمل�س 
اجلن�بي  املخروط  لبلدان  الربملاين  الحتاد  م�شاركته  خلل  من  الك�ارث  خماطر  من  احلد  تعزز  ت�شريعات 
)Mercosur( واملنرب ال�طني الأرجنتيني للحد من خماطر الك�ارث. وقد عمد املجل�س اإىل اإدماج اإدارة املخاطر 
يف قان�ن تنظيم ا�شتخدام الأرا�شي. كما يعكف املجل�س حاليًا على اإقرار قان�ن خا�س باإدارة املخاطر والط�ارئ 
وعلى مناق�شة ق�انني تتعلق بالتكيف مع التغري املناخي ومنع املخاطر املحلية. وثمة جمال�س ت�شريعية يف اأقاليم 

اأخرى، مثل اإقليم نيكني، حتذو حذو اإقليم ميندوزا.

• على ال�شعيد املحلي، يعمل جمل�س ال�شي�خ مع كل من قطاع الأعمال وال�شناعة واحلماية املدنية واحلك�مة 	
املحلية للحد من تعر�س ال�شكان املحليني للخطر.

• دفع الزلزال الذي وقع يف �شيلي عام 2010 امل�شرعني اإىل العمل على نح� اأوثق مع املعاهد العلمية واجلامعات 	
يف املنطقة مما اأ�شفر يف النهاية عن م�شاركة اأكرث من 300 عامل وحمرتف حملي يف تقدمي عرو�س اأمام 

املجل�س الت�شريعي ح�ل مقرتحات تخ�س القطاع العام.
• كما بداأ جمل�س ال�شي�خ يتعاون مع منظمة ال�شحة للبلدان الأمريكية بعد وق�ع الزلزال، وذلك لت��شيع نطاق 	

برنامج اجلاهزية للك�ارث التابع للحتاد الأوروبي اخلا�س بامل�شت�شفيات الآمنة بحيث ي�شمل منطقتهم.
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الفلبني: ن�ضري على ال�ضعيدين الإقليمي والدويل
قامت الهيئات النيابية الفلبينية بامل�افقة على ق�انني وامل�شادقة على اتفاقيات دولية تعمل على تعميم نهج احلد 
من خماطر الك�ارث، وقد األهمها يف ذلك التاأييد عايل امل�شت�ى الذي يحظى به احلد من خماطر الك�ارث يف 

جمل�س ال�شي�خ الفلبيني، ومن هذه الق�انني:

• �شيا�شة 	 يف  املناخي  التغري  مع  التكيف  مفاهيم  اإدخال  على  عمل  الذي   2009 لعام  املناخي  التغري  قان�ن 
احلك�مة مع اإبراز اأوجه التاآزر بني احلد من خماطر الك�ارث والتكيف مع التغري املناخي. ويقر هذا القان�ن 
باأن النهج الفعال للحد من خماطر الك�ارث من �شاأنه اأن يح�شن من القدرة على التكيف مع التغري املناخي. 
وقد متت امل�افقة على هذا القان�ن لي�شبح قان�نًا نافذًا يف ت�شرين اأول/اأكت�بر 2009 ومت تقدميه للحتاد 

الربملاين الدويل كنم�ذج ت�شريعي.

• قان�ن احلد من خماطر الك�ارث واإدارتها يف الفلبني الذي ل�حظ فيه مطلبه املتعلق بنهج للحد من خماطر 	
الك�ارث يراعي ن�ع اجلن�س.

• امل�شادقة على اتفاقية رابطة اأمم جن�ب �شرق اآ�شيا اخلا�شة باإدارة الك�ارث وال�شتجابة للط�ارئ، وهي 	
اتفاقية اإقليمية ملزمة قان�نيا للحد من خماطر الك�ارث، ومب�شادقة الفلبني عليها دخلت هذه التفاقية 

حيز النفاذ يف كان�ن الأول/دي�شمرب 2009.
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الهدف 1   الق�ساء على الفقر املدقع واجلوع

ملاذا   ي�ضتلزم الق�ضاء على الفقر احلد من خماطر الكوارث؟
اآثار الكوارث واأكرثهم عر�سة لفقدان حياتهم وم�سادر  اأكرث النا�س معاناة من  اإن الفقراء هم 
عي�سهم عند حدوث الفي�سانات والزلزل والعوا�سف. ت�شكل الكارثة مع الفقر حلقة مفرغة؛ فاإذا ما 
�شرب اإع�شار بالق�ة ذاتها كًل من اليابان والفلبني فاإن عدد ال�شحايا يف الفلبني �شيك�ن اأكرب ب�شبعة ع�شر �شعفًا 
1.4 مرة عنهم يف الفلبني. ويف حقيقة  اأن عدد الأ�شخا�س املعر�شني للأعا�شري املدارية يف اليابان يزيد  رغم 
الأمر، فاإن خطر ال�فاة لنف�س العدد من الأ�شخا�س املعر�شني للخطر يف البلدان ذات الدخل املتدين اأعلى منها 

.)UNISDR 2009( يف دول منظمة التعاون والتنمية يف امليدان القت�شادي بنح� 200 مرة

تزيد الكوارث من �سح الغذاء وتدمر �سبل العي�س التي يعتمد عليها الفقري والتي هي حمدودة 
اأ�سًل. ففي عام 1998 ت�شبب الإع�شار ميت�س بفقدان %31 من م�شادر الإنتاج العائدة للأ�شر الأ�شد فقرًا يف 
هندورا�س بينما خ�شرت الأ�شر الأي�شر حاًل %8 فقط من م�شادر اإنتاجها )Carter et al 2005(. غالبًا ما يجرب 
الفقر ال�شديد الفقراء على العي�س يف مناطق مهددة بالك�ارث وبالتايل فاإنهم ل ميتلك�ن امل�ارد التي متكنهم من 

احلد من م�شت�ى انك�شافهم للكارثة التالية ذلك اأنهم بالكاد يح�شل�ن على احتياجاتهم الي�مية.

ي�ساعد  واأن  ال�سلبية  احللقة  يك�سر  اأن  الكوارث  خماطر  من  احلد  لنهج  امل�ستمر  للتطبيق  ميكن 
الأمن  من  اأوفر  بقدر  يتمتعوا  واأن  الكوارث  جمابهة  على  قدرة  اأكرث  ي�سبحوا  اأن  على  الفقراء 
الغذائي. كما اأن التقليل من تكلفة الك�ارث يحمي الأم�ال ال�طنية مما يعزز النم� وال�شتقرار املايل وت�فري 

خدمات الدولة، وه� ي�فر اأم�ال الإغاثة بحيث يتم ا�شتثمارها يف التنمية.

تقع على الفقراء الوطاأة الأ�ضد للكارثة فهي تدمر الغذاء وم�ضادر الدخل
• تقدر اخل�شائر الناجمة عن الزلزال الذي �شرب هايتي يف كان�ن ثاين/يناير 2010 بنح� 7.9 بلي�ن دولر 	

.)Haiti 2010،اأمريكي اأي اأكرث من %120 من الناجت املحلي الإجمايل للدولة عام 2009 )هايتي
• تخ�شر مالوي ما معدله %1.7 من ناجتها املحلي الإجمايل �شن�يًا نتيجة خ�شائر املحا�شيل ب�شبب اجلفاف 	

�شيا�شات  لبح�ث  الدويل  )املعهد   1.3% بن�شبة  ملوي  يف  الفقر  يزيد  وحده  اجلفاف  اإن  والفي�شانات. 
)IFPRI 2010 ،التغذية

• للدولة 	 املت�قع  الإجمايل  املحلي  الناجت  من   2.7% ميامنار  يف  نارجي�س  لإع�شار  املبا�شرة  التكاليف  بلغت 
من   50% اإىل هلك  اأدى  الزراعية مما  الأرا�شي  من  600,000 هكتار  الإع�شار  2008 حيث غمر  لعام 
الدواب امل�شتخدمة يف جر الأثقال واإىل حتطيم ق�ارب ال�شيد وجرف خمزون الأغذية والأدوات الزراعية 

.)GoUM-ASEAN-UN 2008(
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• من 	 �شيزيد  والفي�شانات  والع�ا�شف  اجلفاف  كثافة  ازدياد  اأن  )الفاو(  والزراعة  الأغذية  منظمة  تت�قع 
املعنية  الدولية  احلك�مية  الهيئة  وحتذر  اآ�شيا.  وجن�ب  اأفريقيا  جن�ب  يف  �شيما  ل  الغذائي  الأمن  انعدام 
 FAO،بتغري املناخ من اأنه ميكن للتغري املناخي اأن يزيد من اأزمة الغذاء العاملية )منظمة الأغذية والزراعة

.)2008

• اإن الفقر يف الريف الناجت عن زحف اجلفاف و�شعف التنمية يف مناطق الريف يف الأجزاء املعر�شة للخطر 	
يف اأفريقيا ه� املحرك وراء النم� ال�شكاين غري امل�شتدام يف املدن والزيادة يف العمل غري الر�شمي وغري 

.)UNISDR 2008a( الآمن
• يف عام 2004، دمر الإع�شار اإيفان %90 من البنية التحتية لغرينادا مت�شببًا يف اأ�شرار اقت�شادية ت�شاوي 	

 ،OECS 2004 الكاريبي،  البحر  �شرق  دول  )منظمة  للدولة  الإجمايل  املحلي  الناجت  من   200% قيمتها 
.)ECLAC 2006 ،اللجنة القت�شادية لأمريكا اللتينية ومنطقة البحر الكاريبي

• اأو 	 املتدين  الدخل  2000-1975 من ذوي  الفرتة من  الك�ارث يف  لق�ا م�شرعهم يف  الذين  %94 من  كان 
 UNISDR( الك�ارث  جميع  �شحايا  من   68% فقرًا  الأ�شد  للفئات  املنتم�ن  �شكل  وقد  املتدين-املت��شط. 

.)2008a

املمار�ضات ال�ضليمة يف جمال احلد من خماطر الكوارث فيما يتعلق باحلد من الفقر
الغذائي  الأمن  وحت�شني  الدخل  م�شادر  وتـن�يع  اجلفاف  حدة  من  التخفيف  على  ملوي  يف  املزارع�ن  عمل 
والتقليل من الفقر من خلل تاأمني م�شادر املياه وزراعة حما�شيل مقاومة للجفاف بدعم من �شندوق 'تريفند' 
منظمة  عملت  وقد  وغريهم.  اإيد(  )كري�شتيان  امل�شيحية  املع�نة  ورابطة  الدولية  التنمية  واإدارة   )Tearfund(
'جريمان اأغرو اآك�شن' الأملانية مع املجتمعات املحلية يف كينيا لتقاء اآثار اجلفاف من خلل اأ�شاليب جتميع املياه 
ال�شخرية. ميكنكم الطلع على املزيد ح�ل املمار�شات ال�شليمة يف عملية احلد من خماطر الك�ارث واحلد من 
الفقر والتي ينط�ي معظمها على اإدارة اجلفاف واملياه والفي�شانات يف "الربط بني احلد من خماطر الك�ارث 

واحلد من الفقر: املمار�شات ال�شليمة والدرو�س امل�شتفادة": 
 Linking Disaster Risk Reduction and Poverty Reduction: Good Practices and
Lessons Learned )UNISDR، 2008a(، www.unisdr.org/publications

ما الذي    يتوجب فعله؟
الأولويات اخلم�س

�شبل . 1 والتنمية حلماية  املناخي  التغري  مع  التكيف  الكوارث يف جمال  تطبيق احلد من خماطر 
العي�س وم�شادر الغذاء بالن�شبة للفقراء واملجتمعات املحلية.

دعم املزارعني من اأجل اإدماج تقييم خماطر اجلفاف والغذاء يف خطط الزراعة وا�ستغلل الأرا�سي . 2
اأف�شل لل�شرتاتيجيات  ا�شتخدام  وللفي�شانات من خلل  للجفاف  اأكرث مقاومة  الزراعة  التي ي�سعونها وجعل 

املتعلقة بزراعة املحا�شيل و�شللت املحا�شيل، وتن�يع م�شادر الدخل وامل�ارد، واإدارة م�شادر املياه.



15

احلد من خماطر الك�ارث: اأداة لتحقيق الأهداف الإمنائية للألفية

عدة اأدوات للت�جيه والدع�ة للربملانيني  

حت�سني اإمكانية ح�سول املزارعني على التاأمني وفر�س �سروط ملئمة لإعطاء الت�سهيلت . 3
فيما يتعلق باإك�ساب م�سادر عي�سهم القدرة على مواجهة الكوارث من قبيل اأ�شعار فائدة مدع�مة 
لل�شتثمارات يف جمال حفظ املياه والرتبة، وت��شيع نطاق احل�ش�ل على التاأمني البالغ ال�شغر والتاأمني 
الجتماعي �شد خماطر قد تتلف املحا�شيل وم�شادر الدخل، و�شمان الت�شاوي يف حق�ق الأر�س واملمتلكات 
بني الرجال والن�شاء بحيث تتمكن الن�شاء من احل�ش�ل على قدر اأكرب من التحكم يف الإنتاج الزراعي ودخل 

الأ�شرة.
جعل الزراعة م�ستدامة بيئيًا من خلل الإدارة ال�سليمة للموارد الطبيعية. وهذا يتطلب اأن . 4

املناخي  التغري  مع  التكيف  على  والقابلية  اجلفاف  مكافحة  على  الأغذية  اإنتاج  جمال  يف  الأبحاث  تركز 
والإدارة امل�شتدامة مل�ارد الرتبة واملياه.

دعم اأن�سطة حتقيق الدخل لفقراء املدن من اأجل تزويدهم مب�سادر دخل اأكرث قدرة على . 5
مواجهة للكوارث.

كيف   ميكن للربملانيني اإحداث التغيري؟
الطرق اخلم�س للقيام بذلك

بالتعبير عن الشواغل المحليةأ. 
اإعطاء احلد من خماطر الكوارث من اأجل اجتثاث الفقر واجلوع منربًا يف الربملان الوطني مع 

الرتكيز ب�جه خا�س على املناطق املعر�شة للجفاف والفي�شانات والع�ا�شف.
 بالتأثير على اإلنفاق العام والقوانين والسياسات الوطنية	. 

املعنية  اللجان  اإىل  املناخي والبيئة بالإ�سافة  بالزارعة والتغري  املعنية  اللجان  العمل مع 
املتعلقة  ال�سواغل  مع  التعامل  اأجل  من  وذلك  الربملان  يف  والتنمية  اخلارجية  بامل�ساعدات 
وعلى  والفي�شانات  اجلفاف  احلد من خماطر  على  الرتكيز  مع  املناخي  التغري  وتاأثري  الكوارث  بخطر 
العمل  �شاأن  ومن  املبكر.  الإنذار  نظم  يف  ال�شتثمار  وعلى  الك�ارث  اأخطار  �شد  للتاأمني  ال�طني  التم�يل 
القائمة  ال�طنية  اللجان  اأو  املنابر  ال�ثيق مع  التعاون  للغاية من خلل  اأن يك�ن فاعًل  للقطاعات  ال�شامل 

للحد من خماطر الك�ارث.
 بأن يصبحوا مراقبين ومستشارين على قدر كبير من الدراية	. 

معرفتهم  وتكوين  الكوارث  خماطر  من  احلد  اأجل  من  الربملانيني  �سبكة  اإىل  الن�سمام 
بالأولويات املحلية واملناطقية من اأجل منا�شرة الربامج املراعية للمخاطر واملبادئ الت�جيهية لتقييم 
امل�شاريع والقيام بدور فعال يف مراقبة امل�شاريع ال�طنية املتعلقة باحلد من الفقر والأمن الغذائي واإدارة 

خماطر اجلفاف.
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 بالتأثير على المانحين الدوليين	. 
املحلية  املجتمعات  يف  الفقر  من  احلد  جهود  يف  الكوارث  خماطر  من  احلد  اأ�ساليب  اإدخال 
الدولية  الإمنائية  امل�ساعدة  على  احل�سول  اأجل  من  ال�سليمة  املمار�سات  وتبني  وتنميتها 
لأغرا�س احلد من الفقر والأمن الغذائي القائمني على القدرة على جمابهة الك�ارث. ثمة جمم�عة كبرية 
باأوراق  املعنية  القطرية  املتحدة  الأمم  واأفرقة  املانحني  مع  العمل  قبيل  من  القطرية  الدخ�ل  نقاط  من 
ال�شرتاتيجية اخلا�شة باحلد من خماطر الك�ارث واأطر امل�شاعدة الإمنائية للأمم املتحدة وبرامج العمل 

ال�طني للتكيف.

 بزيا	ة الوعي	. 
زيادة وعي ال�سكان املحليني باحلد من خماطر الكوارث وتاأثري التغري املناخي وذلك من خلل 
غري  واملنظمات  املحلي  املجتمع  منظمات  مع  وال�شراكات  وال�شحف  املحلية  واللقاءات  الإذاعية  الربامج 
احلك�مية. اعمل�ا على جلب ق�شايا احلد من خماطر الك�ارث اإىل املنابر القائمة التي تتناول احلد من 
املناخي  التغري  ب�شاأن  الأطراف  م�ؤمتر  املنابر  هذه  ومن  والتنمية،  املناخي  والتغري  الغذائي  والأمن  الفقر 
الأفريقي  الحتاد  دول  قادة  قمة  وم�ؤمترات  اآ�شيا  �شرق  دول جن�ب  ورابطة  العاملي  الغذائي  الأمن  وجلنة 

وال�شبكات الربملانية واجلمعية العامة للأمم املتحدة.

الجمعية البرلمانية الدولية الثانية والعشرون بعد المائة

ضمن  تخصص  وأن  القوية  السياسية  اإلرا	ة  تعزيز  على  البرلمانات  جميع  أيضًا  تحث 
الميزانية األموال المطلوبة لتطوير إطار قانوني وطني يهدف إلى كفالة التآزر بين الحد من 
مخاطر الكوارث والتكيف مع تغير المناخ، وبين الحد من مخاطر الكوارث والحد من الفقر 
والتنمية االجتماعية واالقتصا	ية، وذلك لحماية مصالح المستضعفين المعرضين لكوارث 

جيولوجية وكوارث متصلة بالمناخ.

القرار الذي تبنته باإلجماع الجمعية الثانية والعشرين بعد المائة، بانكوك، 1 نيسان/أبريل 2010
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الهدف 2   حتقيق تعميم التعليم البتدائي

ملاذا   ي�ضتلزم حتقيق تعميم التعليم البتدائي احلد من خماطر الكوارث؟

اإن الهدف املتمثل يف و�سع جميع الأطفال ممن هم يف �سن الدرا�سة البتدائية يف املدار�س بحلول 
 World واآخرون،  الدويل  )البنك  الإطلق"  على  العامل  ي�سهده  بناء  م�سروع  "اأكرب  ميثل   2015 عام 
Bank et al, 2009(. اإل اأن معايري البناء اخلا�شة باملدار�س ل تقدم امل�شت�ى املطل�ب من احلماية للأطفال. 

يعي�س نح� بلي�ن طفل من �شن 14-0 �شنة يف مناطق تعاين من خطر الزلزل من امل�شت�ى العايل اأو العايل جدًا. 
واإذا ما مت حتقيق هدف تعميم التعليم البتدائي يف الدول الع�شرين الأكرث عر�شة للزلزل فاإن 34 ملي�ن طفل 

.)UNISDR 2006( اآخر �شيتم تعري�شهم للخطر ما مل يتم ت�شييد اأبنية مدر�شية مقاومة للك�ارث

عدد كبري جداً من املدار�س مهدد باخلطر
• اأدى زلزال هايتي يف عام 2010 اإىل مقتل 1,300 معلم و38,000 تلميذ واإىل تدمري اأو اإحلاق اأ�شرار باأكرث 	

.)UNICEF 2010 ،من 4,000 بناء مدر�شي )الي�ني�شيف
• 10,000 طفل يف غرف �شفهم. 	 2008 اإىل مقتل اأكرث من  اأدى زلزال وين�ش�ان يف �شي�ش�ان بال�شني عام 

.)Miyamoto 2008( وُيقدر اأن الزلزال دمر 7,000 غرفة �شف
• اآخر. 	 بناٍء   2,110 بـ  اأ�شرارًا  واأحلق  بناًء مدر�شيًا   496 بنغلدي�س  �شيدر يف  اإع�شار  دمر   ،2007 عام  يف 

20 ملي�ن دولر  بلغت قيمتها  الفلبني  للمدار�س يف  اأ�شرارًا  الكبري  اإع�شار دوريان  2006، �شبب  ويف عام 
اأمريكي. وقد �شملت الأ�شرار من 90 اإىل %100 من املباين املدر�شية يف ثلث مدن ومن 50 اإىل %60 من 
املباين املدر�شية يف مدينتني اأخريتني )البنك الدويل/املرفق العاملي للحد من الك�ارث والإنعا�س واآخرون،    

.)World Bank/GFDRR et al 2009

• واإ�شابة 	 الباك�شتانية  املدار�س  يف  طالب   17,000 عن  يقل  ل  ما  مقتل  اإىل   2005 عام  ك�شمري  زلزال  اأدى 
 300,000 من  اأكرث  اآثاره  وطالت  باإعاقات  منهم  كثريون  واأ�شيب  خطرية،  بجروح  اآخرين   50,000 نح� 
طفل. اإ�شافة اإىل ذلك، دمر الزلزال 10,000 بناء مدر�شي ويف بع�س املقاطعات ُدمر %80 من املدار�س     

.)World Bank/GFDRR et al 2009(

اإن كلفة حتقيق تعميم التعليم البتدائي عالية ولكن النهيار اجلماعي للمدار�س املبنية دون 
املعايري اأو املبنية على نحو رديء اأثناء الكوارث يجعل من الكلفة اأعلى بكثري. يذهب ثلثا التكلفة 
للجميع/ التعليم  برناجمه  مب�جب  املدار�س  لبناء  الدويل  البنك  مت�يل  �شمن  دولر  بليني   6 البالغة  ال�شن�ية 
الهدف الإمنائي الثاين للألفية اإىل "ا�شتبدال غرف ال�شف الآيلة لل�شق�ط بكل معنى الكلمة" وذلك ب�شبب رداءة 

.)World Bank/GFDRR et al 2009(  ال�شيانة والبناء
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كما اأن الفقر يدفع البنات والأولد اإىل اخلروج من املدر�سة للعمل يف املنازل واحلقول وال�سوارع 
وحتى امل�سانع. وغالبًا ما تزيد الك�ارث احلرمان من التعليم �ش�ءًا وخا�شة بني ال�شكان الأ�شد فقرًا املتاأثرين 
واملجتمعات  للعائلت  اجلماعي  للنزوح  نتيجة  الدرا�شة  تعطيل  اإىل  الك�ارث  وت�ؤدي  كما  والفي�شان.  باجلفاف 
املحلية اإىل حيث ل تت�فر املدار�س واملرافق التعليمية الأ�شا�شية على الإطلق. ويف بع�س احلالت، يتم ا�شتغلل 
املدار�س املت�فرة لإي�اء النا�س ب�ش�رة م�ؤقتة اأثناء الفي�شانات والع�ا�شف املدارية )وبالتايل يتم اإغلق املدار�س 
اأمام الدار�شة(. ت�شكل الك�ارث تهديدًا كبريًا للهدف املتمثل يف حتقيق تعميم التعليم البتدائي يف غالبية الدول 

املعر�شة للك�ارث.

تعمد المدارس التي تجتاحها الفيضانات إلى تقليص تعليم األطفال. وغالبًا ما يؤ	ي الجفاف 
المتواصل إلى تشريد المجتمعات المحلية إلى مناطق ال يوجد فيها مدارس.

خطة عمل البرلمانيين لجعل برامج األهداف اإلنمائية لأللفية قا	رة على
 مواجهة الكوارث والتي تم تبنيها في االجتماع التشاوري لبرلمانيي
 غر	 أفريقيا، 	كار، 2 حزيران/يونيو 2010

ما الذي    يتوجب فعله؟
الأولويات اخلم�س

اأن كافة الأبنية املدر�شية . 1 التاأكد من  اأمنًا من خطر الكوارث عن طريق  جعل جميع املدار�س اأكرث 
اجلديدة مقاومة للأخطار واأن جميع املدار�س القائمة تخ�شع لتقييم للمخاطر �شمن عملية م�شح �شاملة 
للبلد ويتم حت�شينها اإذا لزم الأمر. الق�شاء على الف�شاد يف جمال الإن�شاءات اخلا�شة واحلك�مية با�شتخدام 
حماية املدار�س كم�شاألة حل�شد التاأييد بحيث ميكن اإنفاذ اأنظمة البناء باأعلى امل�شت�يات. وبالقدر نف�شه من 

الأهمية، ياأتي تدريب متعهدي الإن�شاءات على البناء وفقًا ملعايري مقاومة الأخطار وت�فري احل�افز لهم.

تعليم احلد من خماطر الكوارث يف كافة مدار�س املرحلة الأ�شا�شية كجزء من املنهاج ال�طني بحيث . 2
يتمكن الأطفال واملعلم�ن من حماية اأنف�شهم من الأخطار الطبيعية عن طريق معرفة ما يت�جب القيام به 
بال�شبط. علوة على ذلك، ميكن للأطفال اأن يت�ل�ا بدورهم تعليم عائلتهم وجمتمعاتهم املحلية ح�ل 

خماطر الك�ارث التي يعاي�ش�نها.

التاأكد من اأن املدار�س الواقعة يف مناطق معر�سة مل�ستوى عال من اخلطر قد و�سعت وطبقت . 3
الك�ارث  من  النجاة  من  الطلب  متكني  اأجل  من  للطوارئ  وخططًا  للكوارث  للجاهزية  خططًا 
معايري  من  الأدنى  احلد  تطبيق  طريق  عن  ذلك  يف  البدء  وميكن  الك�ارث.  وق�ع  بعد  تعليمهم  وم�ا�شلة 

ال�شبكة امل�شرتكة بني ال�كالت ب�شاأن التعليم يف حالت الط�ارئ.
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زيادة قدرة الأطفال الأ�سد فقرًا وعر�سة للخطر على جمابهة الكوارث وتعبئة امل�ارد للحد من . 4
مدى اإمكانية تعر�شهم بدنيًا لتاأثري الك�ارث. يجب اأن ميتد نطاق برامج التنمية والتعليم لي�شل اإىل العدد 
ال�شخم من الأطفال يف م�اقع العمل والذين يعي�ش�ن يف ال�ش�ارع والذين يعيل�ن اأ�شرهم اأو اأولئك امل�شجلني 

يف املدار�س ولكنهم ل ي�اظب�ن على احل�ش�ر.

مواجهة . 5 على  القدرة  على  قائمة  الفقر  من  للحد  وبرامج  ا�سرتاتيجيات  لو�سع  ال�سعي 
الكوارث. بهذه الطريقة ميكن للأهايل اأن ير�شل�ا اأطفالهم اإىل املدار�س بدًل من دفعهم اإىل العمل خلل 
فرتة الإنعا�س التي تعقب الكارثة. ميكن لل�شتثمار يف احلد من خماطر الك�ارث اأن يزيد من م�شت�يات 
للك�ارث )ملعرفة كيفية عمل ذلك،  الأ�شد فقرًا املعر�شة  الغذائي يف املجتمعات  الأمن  واأن يحمي  الدخل 

انظر الهدف 1(.

املمار�ضات ال�ضليمة يف جمال �ضلمة املدار�س
احلد من خماطر  م��ش�ع  باإدراج  العامل  اأنحاء  �شتى  احلك�مية يف  واملنظمات غري  واملدار�س  احلك�مات  تق�م 
املجتمعات  وتثقيف  املخاطر  "�شفراء خماطر" لر�شم خريطة  واإر�شال  ال�طنية،  املدر�شية  املناهج  الك�ارث يف 
املحلية، وتدريب املعلمني لأغرا�س اجلاهزية املدر�شية، وو�شع اإر�شادات ح�ل اإن�شاء املدار�س وحت�شينها. ملزيد 
من املعل�مات ح�ل هذه املمار�شات ال�شليمة يرجى الرج�ع اإىل "نح� ثقافة ال�قاية: احلد من خماطر الك�ارث 

يبداأ من املدر�شة: املمار�شات ال�شليمة والدرو�س امل�شتفادة": 
Towards a Culture of Prevention: disaster risk reduction begins at school: Good 
Practices and Lessons Learned )UNISDR, 2006( 

كيف   ميكن للربملانيني اإحداث التغيري؟
الطرق اخلم�س للقيام بذلك

أ.  بالتعبير عن الشواغل المحلية
اأجل احل�سول على  من  الوطنية  الربملانات  اأروقة  للنقا�س يف  الآمنة  املدار�س  طرح ق�سية 
خم�س�سات �سنوية اأكرب من املوارد املالية جلعل املدار�س اأكرث اأمانًا من الكوارث. وميكن دعم 
النقا�شات الربملانية با�شتخدام ق�ش�س يتم جمعها من جمه�ر الناخبني ح�ل جتربتهم واأ�شباب عدم كفاية 

معايري الأبنية املدر�شية.
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 بالتأثير على اإلنفاق العام والقوانين والسياسات الوطنية	. 
طرح اأو دعم ت�سريع يكفل بناء كل املدار�س اجلديدة وفقًا ملعايري مقاومة الأخطار، وتقييم 
املدار�س القائمة وحت�سينها كلما لزم الأمر. وينبغي اأن تتاأكد اللجان الربملانية املعنية بامل�شاعدات 
اخلارجية والتنمية من ا�شتمال مت�يل بناء املدار�س على برامج خا�شة باإجراء حت�شينات حملية م�شتدامة 
واعتماد معايري مقاومة الأخطار. وينبغي على اللجنة الربملانية ل�ش�ؤون التعليم اأن حت�س احلك�مات على 
و�شع �شيا�شة وطنية ب�شاأن التعليم الإجباري للحد من خماطر الك�ارث يف املدار�س من امل�شت�ى البتدائي 
فما ف�ق. يعترب اإدماج املعرفة باحلد من خماطر الك�ارث يف النظام التعليمي حًل ط�يل الأمد لبناء قدرة 

البلدان واملجتمعات املحلية على جمابهة الك�ارث والتغري املناخي.

 بأن يصبحوا مراقبين ومستشارين على قدر كبير من الدراية	. 
الإملام بالأولويات الوطنية من حيث �سلمة املدار�س والتعليم املدر�سي يف مو�سوع احلد من 
خماطر الكوارث، وذلك �شمن �شراكات مع خرباء واأخ�شائيني من قبيل ال�شبكة امل�شرتكة بني ال�كالت 
ب�شاأن التعليم يف حالت الط�ارئ. وقد اأثبتت الجتماعات الت�شاورية اأو حلقات العمل التي تركز على م��ش�ع 
الربامج  مراقبة  يف  الفاعل  لدورهم  اللزمة  واملعل�مات  باملعرفة  الربملانيني  تزويد  يف  فعالة  اأنها  حمدد 
ال�طنية اخلا�شة باإن�شاء املدار�س ودعم البحث والبتكار فيما يتعلق باإجراءات التح�شني والبناء الأف�شل 

جدوى من الناحية القت�شادية.

بالتأثير على المانحين الدوليين	. 
تقدمي اأ�ساليب وتقنيات احلد من املخاطر من اأجل اإدماج مو�سوع احلد من خماطر الكوارث 
يف املنهاج الدرا�سي، والتاأكد من اأن املدار�س التي يتم بناوؤها تخ�سع ملعايري مقاومة الأخطار 
متويل  ربط  يتوجب  خا�سة،  وب�سورة  حت�سينها.  يتم  باملعايري  تفي  ل  التي  املدار�س  واأن 
التو�سع يف التعليم بعملية التاأكد من اأن البنية التحتية للمدار�س تتوافق مع معايري مقاومة 
الأخطار. وينبغي العمل على نح� وثيق مع املنظمات املجتمعية واملنظمات غري احلك�مية مع احل�ش�ل على 
دعم وكالت الأمم املتحدة ووكالت املانحني التي تعمل على اأ�شا�س قطري بحيث تتمكن هذه املبادرات اأي�شًا 

من الإ�شهام يف امل�شاعدة الإمنائية الدولية من اأجل حتقيق غايات تعميم التعليم البتدائي.

بزيا	ة الوعي	. 
ينبغي على امل�ستوى املحلي ك�سف الف�ساد الذي يت�سبب يف الغ�س يف البناء ووقوع خ�سائر يف 
الأرواح. وينبغي اإي�سال اأخبار الوقائع املحلية اإىل و�سائل الإعلم العاملية واإبراز اخلطر 
الذي يتم تعري�س الأطفال له يف الأبنية املعر�سة خلطر الكوارث. وعلى امل�شت�ى الأعلى، طرح 
ق�شايا احلد من خماطر الك�ارث على املنابر القائمة التي تعنى مب�ا�شيع حمددة مع التطرق اإىل ت�فري 

التعليم للجميع، ومن بني هذه املنابر الفريق رفيع امل�شت�ى الذي نظمته الي�ني�شك�.
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الهدف 3    تعزيز امل�ساواة بني اجلن�سني ومتكني  املراأة

ملاذا   ت�ضتلزم امل�ضاواة بني اجلن�ضني احلد من خماطر الكوارث؟
يختلف تاأثري الكوارث على الرجال عنه على الن�ساء. فالكوارث تعيد اإىل الوراء التقدم الذي 
قد تكون املراأة قد حققته على طريق مزيد من امل�ساواة مع الرجل ذلك اأن الن�ساء اأكرث تاأثرًا 
بها من الرجال ب�سورة عامة. اإن القدرة غري املت�شاوية يف احل�ش�ل على الأ�ش�ل والتعليم واملعرفة وال�شلطة 
يفتقر  ما  غالبًا  الك�ارث.  من  وممتلكاتهن  واأطفالهن  اأنف�شهن  حماية  على  والقدرة  امل�ارد  من  الن�شاء  حترم 
للخطر  التعر�س  اإمكانية  بالعتبار  الأخذ  اإىل  منها  والنتعا�س  الك�ارث  حالت  يف  للإغاثة  ال�طني  التخطيط 
واملخاطر القائمة على اأ�شا�س ن�ع اجلن�س على الرغم من اأن الن�شاء يف البلدان النامية يتحملن امل�ش�ؤولية الأكرب 
يف اإدارة م�ارد الأ�شرة. اإن للفقر والك�ارث تاأثري �شلبي اأكرب على تعليم البنات منه على الأولد فغالبًا ما ت�شهم 
الك�ارث، كاجلفاف مثًل، يف اإجبار العائلت الفقرية و�شبه الفقرية على اإخراج بناتهن من املدار�س كي يتمكنَّ 

من امل�شاعدة يف اإبقاء الأ�شرة على قيد احلياة. )ال�شرتاتيجية الدولية للحد من الك�ارث واآخرون، 
.)UNISDR et al 2009

دفع  لهن  يتيح  ا�سرتاتيجيًا  مو�سعًا  للخطر  عر�سة  الأكرث  املحلية  املجتمعات  يف  الن�ساء  حتتل 
التنمية امل�ستدامة من خلل احلد من خماطر الكوارث ك�نهن م�ش�ؤولت اإىل حد كبري عن تاأمني الغذاء 
البيئية. يف  باملعرفة  يتمتعن  الطبيعية  للم�ارد  وك�نهن مديرات وحار�شات  الأماكن  والطاقة يف كثري من  واملاء 
ومدخراتهن  ومقتنياتهن  لديهن  الطارئة  الغذاء  وم�شادر  الن�شاء  تك�شبها  التي  الأم�ال  ت�شكل  الأحيان  اأغلب 
الحتياطي بالن�شبة للمجتمعات املحلية التي تعاين جراء حدوث الك�ارث وذلك عندما ينقطع دخل الرجال يف 

القت�شاد الر�شمي نتيجة للكارثة.

اإن متكني املراأة يف اإطار احلد من خماطر الكوارث يعزز قوة ال�ستثمارات يف امل�ساواة بني اجلن�سني 
اأجل حتقيق قدرة  اإن تعزيز معرفة املراأة وقدرتها من  يف التنمية على كل امل�ستويني الوطني واملحلي. 
املجتمع املحلي على جمابهة الك�ارث لن يعمل فقط على التقليل من حجم خ�شائر التنمية بل �شي�شاعد اأي�شًا يف 
الإ�شراع بعملية التنمية وخا�شة يف جمالت الزراعة والتكيف مع التغري املناخي واإدارة امل�شادر املائية والأمن 

.)UNISDR et al 2009( الغذائي للمجتمع املحلي
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تقوم النساء في غر	 أفريقيا بدور مهم فيما يتعلق باألمن الغذائي لعائالتهن. تزيد الكوارث 
من الضغط على النساء وعبء العمل الواقع على كاهلهن مجر	ًا إياهن من الوقت الالزم 
للتعامل مع احتياجات أسرهن ومؤ	يًا إلى تسر	 البنات من المدارس للمساعدة في البيت.

خطة عمل البرلمانيين لجعل برامج األهداف اإلنمائية لأللفية قا	رة على
 مواجهة الكوارث والتي تم تبنيها في االجتماع التشاوري لبرلمانيي
غر	 أفريقيا، 	كار، 2 حزيران/يونيو 2010

ما الذي    يتوجب فعله؟
الأولويات اخلم�س

تعميم مو�سوع احلد من خماطر الكوارث يف الأعمال الإمنائية التي تركز على املراأة. ينبغي . 1
اأن ت�شتمل املبادرات وال�شيا�شات اأو الت�شريعات الإمنائية اخلا�شة بالن�شاء على م��ش�ع احلد من خماطر 
الك�ارث وخا�شة عند التعامل مع اإدارة املياه والزراعة واإدارة امل�ارد الطبيعية واحلد من الفقر والتعليم 

والقيادة.

املحلي يف . 2 املجتمع  لتنمية  اأهداف وا�سع  الن�ساء وخماوفهن �سمن برنامج  اإدراج احتياجات 
م�شاركة  تعزيز  اأجل  من  املزيد  تفعل  اأن  احلك�مات  على  وينبغي  الكوارث.  خلطر  املعر�سة  املناطق 
املراأة وقيامها باأدوار قيادية يف جه�د احلد من خماطر الك�ارث وال�شتمال على منظ�ر الن�شاء والفتيات 

ومعرفتهن يف تقييم خطر الك�ارث وتخطيط اإدارة الك�ارث واجلاهزية.

للعتبارات . 3 مراعية  حاليًا  القائمة  الكوارث  خماطر  من  احلد  وبرامج  �سيا�سات  جعل 
اجلن�سانية. وثمة حاجة لبذل مزيد من اجله�د من اأجل تعزيز القدرة على جمابهة الك�ارث عند الن�شاء 
�شنع  وعملية  ال�شيا�شات  يف  الن�شاء  م�شاركة  على  والت�شجيع  الن�شاء  قدرات  وت�شخري  للخطر  املعر�شات 

القرارات فيما يتعلق ببناء القدرة ال�طنية على جمابهة الك�ارث والتغري املناخي.

يف . 4 بناتها.  تعليم  نفقات  حتمل  ميكنها  الكوارث  خلطر  املعر�سة  العائلت  اأن  من  التاأكد 
املجتمعات الريفية الفقرية املعر�شة للجفاف وتاأثريات التغري املناخي ينبغي اأن يتم الرتكيز على الإجراءات 
التي من �شاأنها تن�يع م�شادر الدخل، وبناء القدرة على جمابهة اجلفاف، وت�شجيع العمل الزراعي البالغ 
اأول�ية  اإعطاء  يف  ال�شتمرار  والن�شاء  الرجال  من  الفقراء  يتمكن  بحيث  ال�شغر،  البالغ  والتاأمني  ال�شغر 

لتعليم بناتهن )ملعرفة كيفية القيام بذلك، انظر الهدف 1 والهدف 2(.

تعزيز م�ساركة الفتيات وقيامهن باأدوار قيادية يف جمال تعليم احلد من خماطر الكوارث . 5
من خلل م�ساريع التعلم والتنمية املجتمعية املدر�سية. وينبغي اأن يك�ن ذلك من �شمن املناهج 

الدرا�شية ال�طنية )ملعرفة كيفية القيام بذلك، انظر الهدف 2(.
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املمار�ضات ال�ضليمة لتطبيق احلد من خماطر الكوارث يف جمال امل�ضاواة بني اجلن�ضني
تتعلم العائلت التي تعيلها الن�شاء يف جامايكا اأ�شاليب تخطيط املخاطر والبناء حلماية منازلها من الأعا�شري 
وبتنظيم جاهزية  ال�شباحة  الأطفال  بتعليم  الن�شائية  الذاتية  امل�شاعدة  تق�م جمم�عات  الهند  )CRDC(. ويف 
وامل�شاركة  القيادة  اإفرادية عن  درا�شات حالت  املزيد عن  لقراءة  الهند(.  للك�ارث )كاريتا�س  املحلي  املجتمع 
الن�شائية يف جمال احلد من خماطر الك�ارث من اأجل التنمية، انظر: "املنظ�ر اجلن�شاين: العمل معًا من اأجل 
اإدماج  2007( و"املنظ�ر اجلن�شاين:  احلد من خماطر الك�ارث": )ال�شرتاتيجية الدولية للحد من الك�ارث، 

احلد من خماطر الك�ارث يف التكيف مع التغري املناخي" )ال�شرتاتيجية الدولية للحد من الك�ارث، 2008( : 
 Gender perspective: working together for disaster risk reduction )UNISDR, 2007(،
www.unisdr.org/publications

 Gender perspectives: integrating disaster risk reduction into climate change
adaptation )UNISDR, 2008(، www.unisdr.org/publications

كيف    ميكن للربملانيني اإحداث التغيري؟
الطرق اخلم�س للقيام بذلك

 بالتعبير عن الشواغل المحليةأ. 
جل�انب  اأف�شل  فهم  على  ذلك  ي�شتمل  اأن  ويجب  املحلي.  ال�سعيد  على  الن�ساء  جتربة  من  التعلم 
تعر�شهن للخطر ونقاط ق�تهن ومعرفتهن ونظرتهن العميقة وذلك من خلل املناق�شة وجمع املمار�شات 
ال�شليمة وذلك بالتعاون مع املنظمات املجتمعية. وينبغي بذل اجله�د الر�شمية من اأجل تقييم الإ�شهامات 

التي ميكن للن�شاء تقدميها يف جمال بناء القدرة على جمابهة الك�ارث ومن ثم احلث على تطبيقها.

 بالتأثير على اإلنفاق العام والقوانين والسياسات الوطنية	. 
�سن الت�سريعات من اأجل اإدماج مو�سوع احلد من خماطر الكوارث املراعي للعتبارات اجلن�سانية 
يف الإنفاق على التنمية والأعمال اجلارية للحد من خماطر الكوارث. وينبغي اأن تهدف ال�شيا�شات 
والت�شريعات ال�طنية اإىل متكني القيادات الن�شائية يف جه�د احلد من خماطر الك�ارث وتنمية املجتمع املحلي 
وتعزيز م�شاركة البنات يف تعليم احلد من خماطر الك�ارث وذلك ب�ج�د الدعم الفعال للجان الربملانية للقطاعات 
الإمنائية وال�زارات امل�ش�ؤولة عن ق�شايا التعليم والن�ع اجلن�شاين، وذلك مبا يتفق مع التفاقيات الدولية كاتفاقية 

الق�شاء على جميع اأ�شكال التمييز �شد املراأة )�شيداو( واإعلن بيجني وقان�ن حق�ق الإن�شان وال�شيا�شة املحلية.

 بأن يصبحوا مراقبين ومستشارين على قدر كبير من الدراية	. 
الن�سمام اإىل �سبكات اخلرباء من قبيل ال�سبكة املعنية بال�سوؤون اجلن�سانية والكوارث لتبادل 
اخلربات واكت�ساب املعرفة وامل�ساركة مع تلك ال�سبكات من اأجل عقد حلقات عمل لبناء قدرات 
التي  العملية  الت�جيهية  واملبادئ  ال�شيا�شة  ا�شتخدام  بدء  بادئ ذي  والربملانيني. وميكن  الدولة  موظفي 
ا�شرتك يف ن�شرها برنامج الأمم املتحدة الإمنائي والحتاد الدويل حلفظ الطبيعة وال�شرتاتيجية الدولية للحد 
من الك�ارث عام 2009 ح�ل جعل احلد من خماطر الك�ارث مراعيًا للعتبارات اجلن�شانية، وذلك كمرجع 
مي�شر من اأجل اإدماج منظ�رات مراعية للن�ع اجلن�شاين يف التدريب على احلد من خماطر الك�ارث وبراجمه.
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بالتأثير على المانحين الدوليين	. 
ال�سغط من اأجل ربط متويل هذا الهدف الإمنائي للألفية وبرجمته ومراقبته باملوؤ�سرات 
اخلا�سة بتاأثري الكوارث وامل�سنفة ح�سب نوع اجلن�س. ينبغي ا�شتخدام ق�شايا احلد من خماطر 
الك�ارث ذات ال�شلة بهذا الهدف الإمنائي كعن�شر معزز يف املفاو�شات ح�ل امل�شاعدات الإمنائية الدولية 
التي مت�ل جه�د احلد من الفقر القائمة على القدرة على م�اجهة الك�ارث وتعليم م��ش�ع م�اجهة الك�ارث.

 بزيا	ة الوعي	. 
تنمية  حتقيق  يف  واإمكانياتهن  وم�سوؤولياتهن  املحلي  ال�سعيد  على  الن�ساء  لدور  الدعاية 
قادرة على مواجهة الكوارث للمجتمع املحلي، والدع�ة يف و�شائل الإعلم املحلية وال�طنية وحتى 
العتبارات اجلن�شانية يف احلد من  وغياب  ن�ع اجلن�س  اأ�شا�س  على  القائمني  والفقر  الظلم  العاملية �شد 
خماطر الك�ارث. ومن �شاأن ال�شراكات مع املنظمات التي تركز على ق�شايا ن�ع اجلن�س والك�ارث والتنمية 
اأن تك�ن فعالة. وحيثما اأمكن، ينبغي طرح ق�شايا احلد من خماطر الك�ارث يف املنتديات ال�طنية والعاملية 
القائمة رفيعة امل�شت�ى التي تتناول اأ�شًل م�شاألة اللم�شاواة بني اجلن�شني يف التنمية مبا يف ذلك م��ش�ع 
احلد من الك�ارث، ومن هذه املنتديات املجل�س القت�شادي والجتماعي وجلنة و�شع املراأة بالأمم املتحدة.
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الأهداف 4 و5 و6

ملاذا    ت�ضتلزم �ضحة الطفل وال�ضحة النفا�ضية والق�ضاء على الأمرا�س 
اخلطرية احلد من خماطر الكوارث؟

يجب اأن يتم احلد من خماطر عدد من الكوارث كي يتم تخفي�س معدل وفيات الأطفال وحت�سني 
من  وغريهما  وامللريا  الب�سرية/الإيدز  املناعة  نق�س  فريو�س  ومكافحة  النفا�سية  ال�سحة 
التغذية  اإىل �ش�ء  ال�فيات بني الأطفال ب�ش�رة كبرية  ل  ال�شبب يف الأمرا�س امل�ش�ؤولة عن جُّ الأمرا�س. يع�د 
الطبية )Bryce et al 2005( يف  التدخلت  كفاية  واإىل عدم  ال�شحي  وال�شرف  النظيف  املاء  اإىل  والفتقار 
حني يتمثل اأحد املتطلبات الأ�شا�شية لتح�شني ال�شحة النفا�شية وتخفي�س معدل ال�فيات بني الأمهات يف اإمكانية 
 UNDESA ، احل�ش�ل على الرعاية ال�شحية املحرتفة )اإدارة ال�ش�ؤون القت�شادية والجتماعية بالأمم املتحدة
2008(. اإن املعركة �شد فريو�س نق�س املناعة الب�شرية/الإيدز وامللريا وغريهما من الأمرا�س الرئي�شية تعتمد 

اأي�شًا على اإمكانية احل�ش�ل على املاء النظيف وخدمات ال�شرف ال�شحي واأنظمة ق�ية لل�شحة العامة وعلى 
التعليم ب�شاأن ال�شحة الإجنابية.

البنية التحتية ال�ضحية مهددة باخلطر
اإن اأغلى امل�ست�سفيات تكلفة هو امل�ست�سفى الذي يف�سل يف مهمته ؛ فالتدمري وال�شرر الذي يلحق باملرافق 

ال�شحية وحمت�ياتها وبنيتها التحتية ميثل يف حد ذاته خ�شارة كبرية جدًا لل�شتثمار يف التنمية.

املوازنة  من   60% يكافئ  ما   2005 عام  ك�سمري  زلزال  يف  ال�سحي  القطاع  خ�سائر  قيمة  بلغت 
'ببينغ'  اإع�شار  دمر   ،2009 عام  ويف   .)UNISDR et al 2008( باأ�سرها  لباك�ستان  الوطنية  ال�سحية 
30 م�شت�شفى و100 مركز �شحي يف الفلبني )UNISDR 2008(. تعترب امل�شت�شفيات ومراكز الرعاية ال�شحية 

بالن�شبة  وكذلك  الك�ارث  من  امل�شتدام  النتعا�س  يف  اأ�شا�شية  عنا�شر  ال�شحية  املرافق  من  وغريها  الأ�شا�شية 
للأهداف الإمنائية القائمة على ال�شحة.

يف غالبية الأحيان، تك�ن املعدات والأدوية اأكرث حمت�يات املرفق ال�شحي عر�شة للخطر وبالتايل فاإن تدمريها 
- حتى ل� بقي البناء قائمًا - ميكنه اأن يعطل جه�د ال�شيطرة على الأمرا�س كربامج التطعيم �شد ذات الرئة 

)ني�م�نيا( عند الأطفال.

ال�سحة  وحت�سني  الأطفال  وفيات  معدل  تخفي�س 
النفا�سيـــة ومكافحـــــة فريو�س  نقـــــ�س املناعـــــــة 
الب�سرية/الإيدز  وامللريا  وغريهما  من  الأمرا�س
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ال تؤثر الكوارث ذات الصلة بالمناخ على المستشفيات والمرافق الصحية أو المراكز 
الصحية المهمة فقط، بل إنها تزيد أيضًا من خطر األمراض كالمالريا والكوليرا.

خطة عمل البرلمانيين لجعل برامج األهداف اإلنمائية لأللفية قا	رة على
 مواجهة الكوارث والتي تم تبنيها في االجتماع التشاوري لبرلمانيي
 غر	 أفريقيا، 	كار، 2 حزيران/يونيو 2010

موظفو ال�ضحة العامة وال�ضحة النفا�ضية املهرة مهددون باخلطر
 - املحلي  املجتمع  توعية  يف  يعملون  الذين  اأولئك  -ل�سيما  املحرتفون  ال�سحة  موظفو  يعترب 
الإجنابية.  وال�سحة  النفا�سية  ال�سحة  وحت�سني  الأمهات  وفيات  اأرقام  من  للحد  مهمًا  عن�سرًا 
اإل اأن حياة عمال ال�شحة تك�ن عر�شة للخطر ب�شبب ت��شيع البنية التحتية ال�شحية غري املبنية ح�شب معايري 
مقاومة الأخطار. وغالبًا ما تك�ن احلماية املت�فرة لعمال ال�شحة يف املجتمع املحلي ولعيادات الرعاية الأ�شا�شية 

التي تقدم معظم الرعاية ال�شحية للأم�مة والطف�لة اأقل حتى منها يف امل�شت�شفيات.

%61 من املرافق ال�سحية يف  بـ  اأمواج ت�سونامي يف املحيط الهندي ال�سرر  2004 اأحلقت  يف عام 
اإقليم اأت�سيه ال�سمايل واأدت اإىل مقتل نحو %7 من عمال ال�سحة فيه. كذلك ُقتل ما ن�شبته %30 من 
القابلت يف املنطقة اأو فقدن اأعمالهن مما ت�شبب يف اأزمة �شحية عامة يف منطقة ُتقدم %90-80 من الرعاية 
النفا�شية ورعاية حديثي ال�لدة على يد القابلت. وقد ا�شتدعى تعايف اأنظمة ال�شحة النفا�شية ا�شتثمارًا كثيفًا 

.)IBI/JHPIEGO, 2005(

املياه وال�ضرف ال�ضحي مهددان باخلطر
�ستتعر�س �سبكات املياه وال�سرف ال�سحي املوجودة خلطر التدمري اإن مل تكن ُبنيت وفقًا ملعايري 
ن البنية التحتية للمياه وال�شرف ال�شحي التي ل ترقى اإىل امل�ا�شفات املطل�بة  مقاومة الأخطار. وقد ل متكِّ
املجتمعات املحلية اأو البلدان من تلبية الأهداف الإمنائية للألفية ك�ن تلك البنى التحتية غري مقاومة للك�ارث 
الأنظمة ال�شحية يف ت�شديها  الك�ارث. تعتمد  الدمار ب�شبب  اأو  ال�شرر  اإىل  ولأنها �شتتعر�س يف نهاية املطاف 
للك�ارث اعتمادًا كبريًا على تلك البنى التحتية املهمة، وهكذا فاإن عددًا اأكرب بكثري من اأولئك الذين تاأذوا مبدئيًا 

من اخلطر �شيعاين من نتائج غياب املياه النظيفة وال�شرف ال�شحي:
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• ال�شرر 	 اأن  اإل   700,000 زهاء   2005 عام  ك�شمري  زلزال  بعد  للماأوى  احتاج�ا  الذين  الأ�شخا�س  بلغ عدد 
الذي حلق بالبنية التحتية للمياه وال�شرف ال�شحي ا�شتلزم تزويد مياه ال�شرب النقية وال�شرف ال�شحي 
واآخرون،  الأمريكية  للبلدان  ال�شحة  العاملية/منظمة  ال�شحة  1.7 ملي�ن �شخ�س )منظمة  لنح�  املنا�شب 

.)WHO/PAHO et al 2006

• بعد اإع�شار ميت�س عام 1998 كانت خدمات الت�شريف ال�اقعة حتت �شغط زائد وحمدودية املاء املت�فر 	
يف   .)WHO/PAHO et al 2006( والأمعاء  املعدة  لأمرا�س  الأوىل  التف�شي  حلالت  الرئي�شيان  ال�شببان 
ال�اقع ي�شيع انت�شار مثل هذه الأمرا�س املنتقلة ب�ا�شطة املاء يف الدول النامية بعد الفي�شانات والع�ا�شف.

التغذية والأمن الغذائي مهددان باخلطر
قد تكون الن�ساء والأطفال والفقراء معر�سني على نحو متزايد ل�سوء التغذية والأمرا�س وذلك 
اجلن�ب  ل�شيما يف  الغذائي  الأمن  والعوا�سف على  والفي�سانات  للجفاف  املت�ساعد  التاأثري  ب�سبب 
الأطفال حتت �شن  %53 من وفيات  وراء  الأ�شا�شي  ال�شبب  التغذية ه�  اإن نق�س  الآ�شي�ي.  الأفريقي واجلن�ب 

.)Bryce et al 2005( اخلام�شة
ومن املحتمل اأن تكون الن�ساء الفئة الأكرث معاناة من غريها من �سوء التغذية واأن يكن اأكرث فقرًا 
مع  مقارنة  اأكرث،  يعانني  اأن  املرجح  من  فاإنه  وبالتايل  جاهزية  واأقل  احلركة  على  قدرة  واأقل 
الرجال، وحتى اأن يفقدن اأرواحهن نتيجة للأخطار الطبيعية. تعاين الن�شاء احل�امل من قدرة اأقل 
على احلركة كما اأنهن اأكرث عر�شة للخطر وكذلك احلال بالن�شبة للأطفال ال�شغار. ب�ش�رة عامة، اإن اإمكانية 

تعر�س احل�امل والأطفال ال�شغار لتاأثريات الأخطار من كافة الأن�اع هي اإمكانية عالية.

حماية املرافق ال�ضحية جمدية اقت�ضادياً
بالن�سبة للغالبية العظمى من املرافق ال�سحية اجلديدة تبلغ الكلفة الإ�سافية لإدخال احلماية 
WHO/( ال�ساملة من الزلزل واحلوادث اجلوية على ت�ساميم تلك املرافق منذ البداية %4 فقط

.)PAHO 2003

ومتثل عملية حت�سني العنا�سر غري الإن�سائية للمرافق ال�سحية يف معظم احلالت نحو %1 فقط 
 UNISDR et al,( من الكلفة الإجمالية يف حني اأنها حتمي اأحيانًا ما ي�شل اإىل %90 من قيمة امل�شت�شفى
2008، منظمة ال�شحة العاملية واجلمعية ال�طنية لتكن�ل�جيا الزلزل، WHO & NSET، كتماندو، ني�شان/اأبريل 

.)2004
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ما الذي    يتوجب فعله؟
الأولويات اخلم�س

يجب اأن تكون جميع امل�ست�سفيات واملرافق ال�سحية اجلديدة مقاومة للأخطار واأن تخ�سع . 1
ت�شتخدم  اأن  وينبغي  ال�سرورة.  اإن دعت  واأن يتم حت�سينها  للتقييم  القائمة  ال�سحية  املرافق 
الإن�شاءات اخلا�شة  الف�شاد يف جمال  اأجل الق�شاء على  احلك�مات امل�شت�شفيات كعامل حل�شد الق�ى من 
واحلك�مية بحيث يتم اإنفاذ ق�اعد البناء باأعلى امل�شت�يات. وينبغي لهذه املعايري اأن ت�شمل ب�شفة خا�شة 
تنفيذ  على  البناء  متعهدي  تدريب  الأمر  ي�شتدعي  كما  الأ�شا�شية.  العناية  ت�فر  التي  ال�شغرية  العيادات 
الأبنية وفقًا ملعايري مقاومة الأخطار وت�فري احل�افز لهم، وت�شتمل املعايري على حت�شني املرافق ال�شحية 

التي ل تفي باملقايي�س وتنفيذ عمليات تقييم للأخطار و�شن الق�انني املتعلقة بالبناء املقاوم للأخطار.

على . 2 امل�ست�سفيات  وموظفي  النفا�سية  وال�سحة  الأ�سا�سية  ال�سحة  موظفي  وتدريب  تعليم 
اجلاهزية للكوارث. يف العديد من املجتمعات املحلية هناك ن�شبة كبرية من املحرتفني يف جمال رعاية 
الأم�مة وال�شحة الإجنابية ل يعمل�ن يف عيادة حمددة، كما اأن مقدرتهم متدنية على احلد من تعر�شهم 

للك�ارث وحماية معداتهم والتمتع باجلاهزية مل�اجهة الك�ارث.

التحتية . 3 البنى  كافة  الدول  تبني  اأن  وينبغي  للأخطار.  ومقاوم  ماأمون  مياه  م�سدر  توفر  �سمان 
اجلديدة للمياه وال�شرف ال�شحي وفقًا ملعايري مقاومة الأخطار واأن جتري تقييمًا للبنى التحتية امل�ج�دة 
على  ط�ارئ  وخطط  للك�ارث  جاهزية  بخطط  الإجراءات  هذه  م  ُتدعَّ اأن  اأي�شًا  وي�شتلزم  حت�شنها.  واأن 
م�شت�ى القطاع باأكمله ميكن تفعيلها يف اأي وقت. كما اأن اإدماج م��ش�ع احلد من خماطر اجلفاف واأعمال 
الأهداف الإمنائية للألفية اخلا�شة بتح�شني م�شادر املياه النقية –كالآبار والينابيع املحمية- والتخزين 
اأن ي�شهم يف حت�شني خدمات املياه وال�شرف ال�شحي يف املناطق الريفية  الفعال ملياه الأمطار من �شاأنه 

الأكرث عر�شة للأخطار )ملعرفة املزيد عن كيفية عمل ذلك، انظر الهدف 2 والهدف 7(.

احلد من م�ستوى الفقر واجلوع يف املناطق الريفية املعر�سة للجفاف من خلل جهود احلد . 4
من خماطر اجلفاف املرتكزة على اإدارة املحا�شيل واإدارة املياه وتن�يع م�شادر الدخل. اإن من �شاأن ذلك 
اأن يقلل من الهجرة اإىل الأحياء ال�شعبية الفقرية يف املدن )ملعرفة املزيد عن كيفية عمل ذلك، انظر الهدف 1 

والهدف 3(.

التعليم . 5 خلل  من  الكوارث  خماطر  من  واحلد  للكوارث  اجلاهزية  جمال  يف  الن�ساء  قدرات  زيادة 
املراعي للن�ع اجلن�شاين وقيادة املجتمع املحلي )ملعرفة املزيد عن كيفية عمل ذلك، انظر الهدف 2 والهدف 3(.
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املمار�ضات ال�ضليمة يف جمال �ضلمة امل�ضت�ضفيات
طريق  عن  امل�شنني  برعاية  اخلا�شة  املرافق  بتح�شني  الأعا�شري  خلطر  معر�شة  دولة  وهي  غرينادا  قامت 
"ا�شت�شاري تفتي�س" يق�م بتفقد املرافق. وجتري نيبال وهي بلد يتعر�س خلطر الزلزل مترينات على اجلاهزية. 
للبلدان  ال�شحة  العاملية/منظمة  ال�شحة  منظمة  و�شعته  الذي  امل�شت�شفيات  �شلمة  م�ؤ�شر  املك�شيك  وتطبق 
الأمريكية. اأما يف باك�شتان فتعمل ال�كالة ال�طنية لإعمار ما دمره الزلزال على التاأكد من اأن جميع امل�شت�شفيات 
ال�شليمة،  املمار�شات  املعل�مات ح�ل هذه  ملزيد من  الك�ارث.  القدرة على م�اجهة  ملعايري  وفقًا  تبنى  اجلديدة 

. http://safehospitalsinfo:انظر

كيف    ميكن للربملانيني اإحداث التغيري؟
الطرق اخلم�س للقيام بذلك

 بالتعبير عن الشواغل المحليةأ. 
يت�جب فهم الفئات الأكرث عر�شة ل�فيات الأطفال و�ش�ء ال�شحة النفا�شية والأمرا�س الرئي�شية، والإ�شراع 
ال�شحي يف  وال�شرف  واملياه  ال�شحة  العمل يف قطاعات  الك�ارث يف جمال  اإدخال احلد من خماطر  يف 

املجتمعات املحلية الأ�شد فقرًا. وينبغي العمل بالتعاون مع املنظمات املجتمعية واحلك�مات املحلية.

 بالتأثير على اإلنفاق العام والقوانين والسياسات الوطنية	. 
التقدم بت�سريع جلعل امل�ست�سفيات واملرافق ال�سحية اآمنة من خطر الكوارث وفقًا للمبادئ 
التوجيهية ملنظمة ال�سحة العاملية. يجب على الربملانيني العمل يف اإطار اللجان الربملانية اخلا�شة 
بال�شحة والتنمية واإدارة الك�ارث لفر�س خطط ط�ارئ ملا بعد الك�ارث تك�ن مراقبة وطنيًا وتركز على منع 

انت�شار الأمرا�س التي تنتقل باملياه اأو احت�ائها ب�شرعة وحماية مرافق ال�شحة واملياه وال�شرف ال�شحي.

 بأن يصبحوا مراقبين ومستشارين على قدر كبير من الدراية	. 
احل�سول على املعرفة واخلربة من خلل �شبكة ال�شحة واحلد من خماطر الك�ارث )منظمة ال�شحة 
الك�ارث(  من  للحد  املتحدة  للأمم  الدولية  الأمريكية/ال�شرتاتيجية  للبلدان  ال�شحة  منظمة   - العاملية 
وبرنامج ت�فري املياه وال�شرف ال�شحي والنظافة ال�شحية للجميع )WASH( و�شبكة اجلن�شانية والك�ارث 
وغريها، وذلك من اأجل ح�شد تاأييد الربملانيني وممثلي احلك�مات. ميكن للربملانيني من خلل امتلكهم 
بالإن�شاءات  املعنية  ال�طنية  الربامج  على  الرقابة  يف  فاعًل  دورًا  يت�ل�ا  اأن  امل��ش�ع  يف  الكافية  للمعرفة 

اخلا�شة بال�شحة واملياه وال�شرف ال�شحي.
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بالتأثير على المانحين الدوليين	. 
ال�سحي  ال�سحة وال�سرف  امل�ستخدمة يف جمال  اأ�ساليب وتقنيات احلد من املخاطر  تعزيز 
املنظمات  مع  �شراكات  خلل  من  املحلية  املجتمعات  خمتلف  من  ال�سليمة  املمار�سات  وجتميع 
املجتمعية ووكالت الأمم املتحدة ووكالت املانحني التي تعمل على اأ�شا�س قطري. وينبغي على الربملانيني 
اأن ي�شتخدم�ا ق�ش�س النجاح لل�شغط من اأجل احل�ش�ل على امل�شاعدة الإمنائية الدولية لغايات �شحية 
وال�شرف  واملياه  لل�شحة  التحتية  البنى  وفاء  ت�شرتط  التي  باملتطلبات  ال�شحي  التم�يل  ربط  –وبخا�شة 

ال�شحي مبقايي�س مقاومة الأخطار.

 بزيا	ة الوعي	. 
املرافق  فيها  )مبا  امل�ست�سفيات  اإنقاذ  لق�سية  والوطنية  املحلية  الإعلم  و�سائل  تاأييد  ح�سد 
تنهار  عندما  املهمة.  التحتية  البنى  من  وغريها  الأ�شا�شية(  الرعاية  وعيادات  امل�شنني  برعاية  اخلا�شة 
امل�شت�شفيات ومرافق الرعاية ال�شحية اأثناء الك�ارث وتعجز الأنظمة ال�شحية عن ا�شتيعاب الطلب املتزايد 
ال�شيا�شيني.  القادة  اآثار �شلبية جدًا على  الك�ارث فقد ترتد  اأعقاب  الرعاية ال�شحية واخلدمات يف  على 
ينبغي على الربملانيني طرح ق�شايا احلد من خماطر الك�ارث يف املنتديات ال�طنية والعاملية ذات املكانة 
املرم�قة التي تعنى بال�شحة والتنمية ووفيات الأطفال وال�شحة النفا�شية واملياه وال�شرف ال�شحي كاملنتدى 

ال�شحي العاملي واملنتدى العاملي للمياه.
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كفالة ال�ستدامة البيئيةالهدف 7

ملاذا   ت�ضتلزم ال�ضتدامة البيئية احلد من خماطر الكوارث؟

التنوع البيولوجي وحماية البيئة
يعترب احلد من خماطر الكوارث عن�سرًا رئي�سيًا من عنا�سر التكيف مع التغري املناخي. وه� اأي�شًا اأحد 
اأف�شل حلقات الرتباط مع برنامج اأهداف التنمية الب�شرية من اأجل تعزيز التن�ع البي�ل�جي والإدارة امل�شتدامة 
رنا ك�ارث من قبيل النهيارات الأر�شية التي تت�شبب بها اإزالة الأحراج باأن �شلمتنا تعتمد  للم�ارد البيئية. تذكنّ
والغابات  اخل�شراء  واملراعي  البي�ل�جي  التن�ع  على  احلفاظ  اإن  للبيئة.  ال�شائبة  احلماية  على  كبري  حد  اإىل 
والأرا�شي ال�شاحلية الرطبة وال�شعاب املرجانية والكثبان ه� عن�شر مهم من عنا�شر حماية امل�شت�طنات الب�شرية 
– التي يت�قع لها  من اجلفاف والت�شحر والنهيارات الأر�شية والفي�شانات وارتفاع م�شت�ى البحر والع�ا�شف 
للحد من  الدولية  وال�شرتاتيجية  للبيئة  املتحدة  الأمم  املناخي )برنامج  التغري  ب�شبب  �شدتها  تزداد  اأن  جميعًا 

.)UNEP & UNISDR 2006  ،الك�ارث

خماطر  من  احلد  اإىل  م�سى،  وقت  اأي  من  اأكرث  النقي،  املاء  على  احل�سول  �سمان  يحتاج  املياه: 
الكوارث. يت�شافر التده�ر البيئي مع التغري املناخي يف جعل اجلفاف اأكرث �ش�ءًا. يق�ل احتاد بيئة املياه اإنه يف 
ال�قت الذي يعي�س فيه 2.8 بلي�ن �شخ�س يف مناطق ذات اإجهاد مائي عال فاإن هذا الرقم �شريتفع اإىل 3.9 بلي�ن 
�شخ�س بحل�ل عام 2030 وه� ال�قت الذي ميكن ل�شح املياه فيه اأن يت�شبب يف نق�س كبري يف غلل املحا�شيل 
يف العامل )احتاد بيئة املياه، WEF 2009(. ي�شري تقرير تنمية املياه يف العامل اإىل اأن نق�س املياه بداأ بالفعل يف 
)الي�ن�شك�،  واإندوني�شيا  والهند  واأ�شرتاليا  وال�شني  كاليف�رنيا  مثل  القت�شادي يف مناطق خمتلفة  النم�  تقييد 
الت�شحر  والزراعة ومنع  املياه  لتاأمني م�شادر  للغاية  الك�ارث مهم  اإن احلد من خماطر   .)UNESCO 2009

وزيادة القدرة على جمابهة اجلفاف )انظر الأهداف 4-6(.

�سكان الأحياء الفقرية: اإن احلد من اإمكانية تعر�س �سكان الأحياء الفقرية خلطر الكوارث اأمر 
وم�اقعهم  الفقرية مب�شاكنهم  الأحياء  �شكان  اإن  املعي�سية.  �سروري لأي حت�سني م�ستدام على ظروفهم 
اجلغرافية عم�مًا هم من بني الفئات الأكرث عر�شة خلطر الزلزل والنهيارات الأر�شية والفي�شانات والع�ا�شف 
وكذلك الأمرا�س التي تتف�شى على اإثرها. اإن ال�شتثمار يف حت�شني �شبل عي�س ه�ؤلء ميكن له اأن ي�شبح بكل �شه�لة 
هباء منث�رًا. تعمل الهجرة اإىل املدينة والتي حتدث ب�شبب الك�ارث والأ�شرار التي تلحق بالبنية التحتية للمدينة 

.)DFID 2004( على زيادة عدد �شكان الأحياء الفقرية مع عدم اإمكانية احل�ش�ل على اخلدمات الأ�شا�شية
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اإن اأكرث من %70 من الوفيات التي جنمت عن في�سانات موزمبيق عام 2000 وقع يف مناطق 
مدنية. وقد مت تدمري حي ل�ي�س كابرال ال�شعبي يف العا�شمة ماب�ت� باأكمله وتعطلت خدمات املياه وال�شرف 
ال�شحي مما ت�شبب يف تف�شي الديزنطاريا والك�لريا. ويف تلك ال�شنة كان %71.8 من قاطني املدن الأفريقية 

.)Ramin 2009( ال�اقعة جن�بي ال�شحراء الكربى يعي�ش�ن يف اأحياء فقرية

ما الذي    يتوجب فعله؟
الأولويات اخلم�س

للحث . 1 املناخي  التغري  مع  والتكيف  الكوارث  خماطر  من  باحلد  املتعلقة  النقا�سات  ا�ستغلل 
على اإدارة اأف�سل للبيئة. وينبغي الرتكيز على �شيانة وجتديد احل�اجز الطبيعية للفي�شانات واجلفاف 
للأرا�شي  النطاق  وا�شعة  حتريج  اإعادة  عملية  تنفيذ  وعلى  والع�ا�شف،  الأر�شية  والنهيارات  والت�شحر 
الرطبة يف املناطق الأكرث عر�شة والأكرث تده�رًا بيئيًا. وميكن ت�جيه الأم�ال وال�شيا�شات بحيث ت�شتهدف 
ق�اعد  ح�شب  الك�ارث  خماطر  من  احلد  اأعمال  تنفيذ  خلل  من  البيئية  وال�شتدامة  البي�ل�جي  التن�ع 

التكيف مع التغري املناخي.

من . 2 احلد  على  العمل  اجلفاف  مقاومة  تتطلب  الأرياف.  يف  اجلفاف  مقاومة  على  القدرة  زيادة 
مقاومة  زراعة  واأ�شاليب  للجفاف  مقاومة  حما�شيل  واإدخال  اأف�شل  ب�ش�رة  املياه  واإدارة  البيئي  التده�ر 
للجفاف والتاأمني بالغ ال�شغر يف املناطق املعر�شة للجفاف. �شيعمل ذلك على حماية م�شادر العي�س والبيئة 
وب��شعه اأي�شًا اأن يقلل من الهجرة اإىل املناطق ال�شعبية الفقرية من املدن )ملعرفة املزيد عن كيفية عمل 

ذلك، انظر الهدف 1(.

جتريب املمار�سات ال�سليمة، ومن ثم ن�سر ا�ستخدامها، يف جمال احلد من خماطر الكوارث . 3
اإىل  تهدف  تق�دها احلك�مات  �شراكات  املدن من خلل  الفقرية يف  الأحياء  يتعلق بقاطني  فيما 
جتديد املدن من قبيل مبادرة املدن الكربى الزلزالية: �شراكات املدن الكربى. ميكن ا�شتخدام احلد من 
خماطر الك�ارث كمدخل ملبادرات احلد من الفقر ومبادرات التعليم وال�شحة العامة وال�ش�ؤون اجلن�شانية 

التي ت�شتهدف �شكان الأحياء ال�شعبية الفقرية.

تعميم مو�سوع احلد من خماطر الكوارث يف تنمية املدن وخا�شة من خلل الرتكيز على تخطيط . 4
اإن مراعاة عنا�شر الأخطار يف ا�شتخدام  ا�شتخدام الأرا�شي واأعمال الإن�شاء واملياه وال�شرف ال�شحي. 
بل  املياه  اإدارة  يف  فقط  ت�شهم  لن  ال�شليمة  التحتية  والبنية  الآمنة  والإن�شاءات  املدن  وتخطيط  الأرا�شي 
و�شتحمي اأي�شًا اأرواح قاطني الأحياء الفقرية ومقدراتهم و�شبل عي�شهم وبالتايل تع�د بالفائدة على املدينة 

باأكملها.

للزلزل . 5 مقاومة  جلعلها  حت�سينها  الأمر  لزم  واإذا  واملجاري  للمياه  التحتية  البنية  تقييم 
والنهيارات الأر�شية والفي�شانات ب�ش�رة خا�شة.
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املمار�ضات ال�ضليمة يف جمال احلد من اإزالة الأحراج

تعمل الن�شاء من منطقة ال�شاحل املعر�شة للجفاف يف مايل على احلد من اإزالة الأحراج والت�شحر عن طريق 
التح�ل عن مهنتهم التقليدية يف قطع الأخ�شاب اإىل م�شادر دخل زراعية اأكرث دمي�مة ومهارة. اإن احلد من قطع 
الأخ�شاب ي�شاعد يف احلد من الت�شحر ومن خطر اجلفاف والنهيارات الأر�شية. وقد مت تطبيق هذا امل�شروع من 
قبل مايل-ف�لك�شنرت نييتا بدعم من احلك�مة الفنلندية. للطلع على مزيد من الأمثلة على املمار�شات ال�شليمة 
للحد من خماطر الك�ارث بخ�ش��س التكيف مع التغري املناخي واإدارة امل�ارد الطبيعية يف "مذكرة الإحاطة 2: 
ودرو�س قطرية" )ال�شرتاتيجية  الك�ارث: ممار�شات  املناخي عن طريق احلد من خماطر  التغري  مع  التكيف 
الدولية للحد من الك�ارث، 2009اأ(، و"مناظري جن�شانية: اإدماج احلد من خماطر الك�ارث يف التكيف مع التغري 

املناخي" )ال�شرتاتيجية الدولية للحد من الك�ارث، 2008(:
 Briefing Note 2: Adaptation to climate change by reducing disaster risks: country practices

 and lessons (UNISDR, 2009a) www.unisdr.org/publications

 Gender Perspectives: Integrating Disaster Risk Reduction into Climate Change Adaptation

 (UNISDR, 2008), www.unisdr.org/publications

كيف    ميكن للربملانيني اإحداث التغيري؟
الطرق اخلم�س للقيام بذلك

 بالتعبير عن الشواغل المحليةأ. 
ال�ساحلية  واملناطق  اجلفاف  خلطر  املعر�سة  املناطق  يف  الناخبني  جتارب  على  التعرف 
هم وبالتايل عدم  املعر�سة للفي�سانات وب�سورة خا�سة فقراء املدن منهم الذين غالبًا ما ل يتم عدُّ
متثيلهم ر�شميًا. وينبغي التعرف على الآثار البيئية للتنمية غري املخطط لها اأو التي كان التخطيط لها رديئًا 

وكيف ي�ؤدي ذلك اإىل تفاقم تاأثريات الك�ارث على الفئات الأ�شد فقرًا.

 بالتأثير على اإلنفاق العام والقوانين والسياسات الوطنية	. 
الإدارة  يف  لل�ستثمار  املناخي  والتغري  واملياه  البيئة  عن  امل�سوؤولني  الوزراء  تاأييد  ك�سب 
البيئية ملناطق الريف للوقاية من اجلفاف والإ�سلح البيئي للمناطق ال�ساحلية من اأجل 
التخطيط  عن  امل�ش�ؤولة  والدوائر  املحلية  احلك�مات  على  ال�شغط  وينبغي  الفي�سانات.  من  الوقاية 

واخلدمات العامة من اأجل فر�س تطبيق معايري التخطيط املراعي للأخطار والبناء املقاوم للك�ارث.

 بأن يصبحوا مراقبين ومستشارين على قدر كبير من الدراية	. 
املعرفة واخلربات يف جمال احلد من  لتبادل  عقد �سراكات مع �سبكات اخلرباء واملنظمات 
كالحتاد   - والطبيعية  البيئية  املوارد  واإدارة  املناخي  التغري  مع  والتكيف  الكوارث  خماطر 
الدويل حلفظ الطبيعة، وكذلك مع املخت�شني يف احلد من خماطر الك�ارث يف املدن من قبيل مبادرة املدن 

الكربى الزلزالية: م�شروع املدن الكربى.
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 بالتأثير على المانحين الدوليين	. 
الرتكيز بقوة على متطلبات احلد من خماطر الكوارث عند التفاو�س على اللتزامات 

املتعلقة بالتكيف مع التغري املناخي.

 بزيا	ة الوعي	. 
هناك عدد من املنابر التي ميكن من خللها الدعوة علنيًا لن�سرة الق�سايا املرتبطة �سمن 

الهدف الإمنائي ال�سابع للألفية، ومنها على �سبيل املثال:

• ال�شغط من اأجل التكيف مع التغري املناخي من خلل احلد من خماطر الك�ارث.	

• الدع�ة اإىل ن�شرة احلق يف املياه والرتكيز على تعزيز التنمية التي تتعامل مع التخفيف من حدة اجلفاف 	
وال�شتدامة البيئية.

• الدع�ة اإىل املحافظة على اأحراج املانغروف التي تعمل على احلفاظ على احلياة وجتديد تلك الأحراج 	
وكذلك الأرا�شي ال�شاحلية الرطبة يف املناطق املعر�شة خلطر الأعا�شري والزوابع.

• الدع�ة لن�شرة فقراء املدن غري املَمثلني وك�شب التاأييد من اأجل حقهم يف احل�ش�ل على حماية مت�شاوية 	
من الأخطار و–اإذا لزم الأمر- دعم حقهم يف النتخاب اأو التمثيل يف ال�شلطات املحلية.

بالتكيف  الصلة  ذات  وتشريعاتنا  قوانيننا  مراجعة  على  البرلمانيون،  نحن  نعمل،  سوف 
اتخاذ  بعضًا، وعلى  بعضها  تكمل  أنها  للتأكد من  والكوارث  والبيئة  المناخي  التغير  مع 
اإلجراءات الالزمة لتعزيز أوجه التآزر بين التكيف مع التغير المناخي والحد من مخاطر 

الكوارث.

خطة عمل البرلمانيين لجعل برامج األهداف اإلنمائية لأللفية قار	ة على
 مواجهة الكوارث والتي تم تبنيها في االجتماع التشاوري لبرلمانيي
 غر	 أفريقيا، 	كار، 2 حزيران/يونيو 2010
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ملاذا    ت�ضتلزم ال�ضراكات العاملية احلد من خماطر الكوارث؟
متثل ال�ستثمارات يف احلد من خماطر الكوارث قيمة للمال عندما تكون هناك ثمة حاجة اأكرب 
ر البنك  يقدِّ بكثري للم�ساعدة الإمنائية اخلارجية من اأجل حتقيق الأهداف الإمنائية للألفية. 
الدويل اأن ما بني اأربعة اإىل �شبعة دولرات يتم ت�فريها على املدى الط�يل مقابل كل دولر يتم ا�شتثماره يف احلد 
من خماطر الك�ارث. ففي البريو اأدى اإدماج احلد من الأخطار يف ال�شتثمارات الإمنائية اإىل بل�غ ن�شبة الكلفة-

.)UNISDR 2009( 37 : 1 اإىل-الفائدة

ميكن لل�سراكات املتطورة اليوم اأن جتمع ما بني ممثلني عن املنظمات احلكومية وغري احلكومية 
الدينية، ممن  املنظمات  قبيل  اأخرى من  اأو جماعات  م�شتفيدين  اإىل  بالإ�شافة  القطاع اخلا�س  ومنظمات 

يعمل�ن معًا للحد من خماطر الك�ارث يف خمتلف ج�انب املجتمع.

ت�سبه ال�ستثمارات يف التنمية دون احلد من خماطر الكوارث امل�سرتيات غالية الثمن دون تاأمني. 
ت�شكل خماطر امل�شاعدات املهدورة عقبة اأمام ال�شتثمار. وميكن للحد من خماطر الك�ارث اأن يجعل من زيادة 

ميزانيات امل�شاعدات خيارًا اأكرث ثقة لكل من الدولة املانحة والدولة املتلقية.

كثريًا ما ت�ستفيد ال�سراكة العاملية الناجحة من اخلربة واملعرفة اخلا�ستني للدول النامية التي 
تكون حلولها يف الغالب اأ�سهل وتطبيقها اأقل كلفة.

ما الذي    يتوجب فعله؟
الأولويات اخلم�س

اإحداث زخم �سيا�سي وراء الأهداف الدولية امللزمة حول احلد من خماطر الكوارث بال�شتفادة . 1
من غايات التكيف مع التغري املناخي التي مت حتديدها اأ�شًل يف التفاقية الإطارية ب�شاأن تغري املناخ.

من . 2 احلد  يف  ال�ستثمار  نحو  الأطراف  متعددة  وامل�ساعدات  املبا�سرة  امل�ساعدات  توجيه 
خماطر الكوارث بغية احل�ش�ل على اأف�شل قيمة لأم�ال التنمية.

اإقامة �سراكات عاملية من اأجل التنميةالهدف 8
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تنظيم ال�سراكات الوا�سعة التي جتمع بني الكثري من القطاعات ودول نامية ومتقدمة على . 3
حد �سواء بحيث يتم ح�شد تاأييدها ال�شيا�شي لنهج ا�شتباقي يف احلد من خماطر الك�ارث يتم انتهاجه يف 
جمال التنمية ال�طنية وال�شراكات العاملية اخلا�شة بامل�شاعدات. وينبغي اإيلء اهتمام خا�س لبناء القدرات 

ونقل املعرفة من خلل ال�شراكات فيما بني بلدان اجلن�ب.

نقل التكنولوجيا من احلكومات وال�سركات اخلا�سة اإىل الدول واملجتمعات املحلية املعر�سة . 4
للخطر وذلك لدعم اأف�شل اأنظمة الإنذار املبكر واأ�شاليب البناء املقاوم للأخطار وغري ذلك من احلل�ل 

املبتكرة منخف�شة الكلفة.

ال�سروع يف احلوار بني الدول املتقدمة والبلدان الأقل مناًء حول مقاي�سة الديون بال�ستثمار . 5
يف احلد من خماطر الكوارث.

إن الجمعية الثانية عشرة بعد المائة لالتحا	 البرلماني الدولي 

تأخذ بعين االعتبار أهمية التعاون والتضامن والشراكات على الصعيد الدولي باإلضافة 
إلى الحوكمة الرشيدة على كافة المستويات في تعزيز أنشطة الحد من مخاطر الكوارث.

القرار الذي تبنته باإلجماع الجمعية الثانية عشرة بعد المائة، مانيال، 8 نيسان/أبريل 2005

كيف    ميكن للربملانيني اإحداث التغيري؟
الطرق اخلم�س للقيام بذلك

 بالتعبير عن الشواغل المحليةأ. 
الإمنائية  الأهداف  لتحقيق  اللزمة  املحلية  القدرات  لبناء  اللزم  الدعم  على  احل�سول 
للألفية عن طريق دفع عجلة التعاون بني بلدان اجلن�ب وبني بلدان اجلن�ب وال�شمال من خلل ال�شبكات 

واجلمعيات الربملانية الإقليمية والعاملية القائمة.

 بالتأثير على اإلنفاق العام والقوانين والسياسات الوطنية	. 
التاأثري على املواقف الوطنية فيما يتعلق بتطوير اأو تعديل التفاقيات الدولية ب�شاأن ق�شايا 
تتطلب تعاونًا دوليًا مثل تلك املتعلقة بالأهداف الإمنائية للألفية والتنمية امل�شتدامة والتغري املناخي واحلد 
وال�شبكات  اجلمعيات  واإ�شراك  احلك�ميني  امل�ش�ؤولني  كبار  تاأييد  ك�شب  طريق  عن  الك�ارث  خماطر  من 

الربملانية من بلدان نامية ومتقدمة.
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 بأن يصبحوا مراقبين ومستشارين على قدر كبير من الدراية	. 
امل�ساركة بفعالية يف الق�سايا الإمنائية حيثما تتطلب امل�سكلت العاملية حلوًل عاملية وذلك 
بلدان اجلن�ب  الق�شايا ومن خلل منتديات و�شبكات  تتعامل مع هذه  ال�شراكات مع منظمات  من خلل 

و�شبكات بلدان اجلن�ب وال�شمال.

 بالتأثير على المانحين الدوليين	. 
اأو تنظيم ذلك احلوار، بني برملانيني من دول نامية ودول متقدمة  البدء يف اإجراء حوار، 
واإن�شاء �شبكات م�شتدامة مع برملانيني من دول متقدمة من اأجل ال�شعي نح� حتقيق جميع مبادرات الأهداف 

الإمنائية للألفية قادرة على م�اجهة الك�ارث.

 بزيا	ة الوعي	. 
ال�سلت بني احلد من  الزملء الربملانيني ب�ساأن  الوعي بني  املعلومات وزيادة  تعزيز تبادل 
خماطر الكوارث والتنمية والتغري املناخي والأهداف الإمنائية للألفية وت�شجيع الزملء يف 
اأجل  وذلك من  املناخي  التغري  التفاو�س ح�ل  الداخلة يف  ال�طنية  الأطراف  اإىل  الن�شمام  الربملان على 

الدع�ة اإىل �شرورة حتقيق الأهداف الإمنائية للألفية بطريقة قادرة على م�اجهة الك�ارث واملناخ.

إنه ال يمكننا تحقيق األهداف اإلنمائية لأللفية دون التعامل مع إمكانية التعرض للكوارث 
والمخاطر وتأثير التغير في المناخ. ينبغي أن يكون الحد من مخاطر الكوارث جزءًا 
ال يتجزأ وجزءًا أساسيًا من استراتيجياتنا وبرامجنا الرامية إلى تجنب خلق مزيد من 

المخاطر والكوارث وتأثيرات للتغير المناخي في العملية اإلنمائية.

خطة عمل البرلمانيين لجعل برامج األهداف اإلنمائية لأللفية قا	رة على
 مواجهة الكوارث والتي تم تبنيها في االجتماع التشاوري لبرلمانيي
 غر	 أفريقيا، 	كار، 2 حزيران/يونيو 2010
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ملحق

	ور البرلمانات في تعزيز تضامن المجتمع الدولي مع شعبي هايتي وشيلي في أعقا	 الكارثتين 
الكبيرتين المدمرتين، واألعمال العاجلة المطلوبة في جميع البلدان المعرضة للكوارث لتحسين 

عملية تقييم مخاطر الكوارث والوقاية منها والتقليل من أثارها.

القرار الذي تبنته باإلجماع الجمعية الثانية والعشرين بعد المائة
(بانكوك، 1 نيسان/أبريل 2010(

اإن جمعية الحتاد الربملاين الدويل،

اإذ ت�شلم بالدليل املتنامي على اأن الك�ارث وتغري املناخ كلهما ي�شربان الأمم واملجتماعات املحلية الفقرية باأ�شد 
ما يك�ن، واأن احلد من خماطر الك�ارث من اأجل التكيف الف�ري مع تغري املناخ ه� خطة ا�شرتاتيجية نح� حتقيق 

التنمية امل�شتدامة،

واإذ تدرك اأنه يف ال�شه�ر الأخرية اأ�شاب زلزال مدمر مدينة ب�ر اأو برين�س، عا�شمة هايتي، كما �شرب زلزال 
�شاحل �شيلي، مما اأدى اإىل اإحداث اأ�شرار كبرية للبلدين،

واإذ تدرك اأي�شًا اأن اأكرث من 200,000 �شخ�س قد فقدوا اأرواحهم يف الزلزال الذي اأ�شاب هايتي، والذي ت�شبب 
اأي�شًا يف اأ�شرار وخ�شائر بلغت تقديراتها 7,8 بليني دولر اأمريكي )4,3 بليني دولر اأ�شرار مادية و3,5 بليني 
دولر خ�شائر اقت�شادية(، اأو ما يعادل اأكرث من 120 باملائة من الناجت املحلي الإجمايل لهايتي يف عام 2009، واأن 
الزلزال الذي وقع يف �شيلي ت�شبب باأ�شرار وخ�شائر قدرت مبا بني 15 اإىل 30 بلي�ن دولر اأمريكي، اأو ما يعادل 15 

باملائة من الناجت املحلي الإجمايل ل�شيلي،

واإذ تقر باأن هايتي، وهي اأفقر دولة يف ن�شف الكرة الأر�شية الغربي، ت�اجه اأي�شًا م�شاكل حادة يف الأمن الغذائي 
كاإحدى تبعات الكارثة،

واإذ ت�شلم باأن تنامي تكرار الك�ارث و�شدتها وتاأثرياها ي�شكل تهديدًا كبريًا لأرواح النا�س و�شبل عي�شهم، وعلى 
حتقيق الأهداف الإمنائية للألفية،

الحتاد الربملاين الدويل
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واإذ تاأخذ بالعتبار الطرق املختلفة التي قد ت�ؤثر بها هذه الك�ارث على كل بلد وفقًا لدرجة �شعفه، اإل اأنها مقتنعة 
اأوؤلئك الذين تاأثروا، واأن ياأخذ باحل�شبان يف ال�قت ذاته  اأن ي�شل العمل الإن�شاين الدويل اإىل جميع  ب�شرورة 

املبادرات املحلية الرامية اإىل تقدمي الإغاثة،

واإذ ت�شلم باأن الفقراء ي�شكل�ن غالبية الأ�شخا�س الذين يخ�شرون اأرواحهم يف الك�ارث، واأن اقرتان املخاطر مثل 
ا�شتعداده، ي�شبب زيادة  اأو املجتمع املحلي و�شعفه و�ش�ء  ال�شكان  انك�شاف  الفي�شانات والع�ا�شف املدارية، مع 

التاأثر بالك�ارث،

واإذ ت�شدد على اأن املجتمع الدويل واحلك�مات يف حاجة ما�شة اإىل اإن�شاء اأطر وتدابري مل�شاعدة الدول واملجتمعات 
املحلية الفقرية  على التكينّف مع تغري املناخ مع ال�شتمرار يف النخراط يف نقا�س وتفاو�س ب�شاأن التخفيف من 

اآثار تغري املناخ،

واإذ ت�شري اإىل اأن القرار ب�شاأن الك�ارث الطبيعية الذي اتخذته بالإجماع اجلمعية العامة الثانية ع�شرة بعد املائة 
للحتاد الربملاين الدويل )مانيل، 2005( يقرتح اأن ت�شطلع الدول بتعزيز التعاون يف جه�د ال�قاية من الك�ارث، 
واإذ ت�شلم باأن اإطار عمل هي�غ� 2005-2015، الذي اأيدته 168 حك�مة يف امل�ؤمتر العاملي للحد من الك�ارث الذي 
عقد يف عام 2005، ي�شع الأ�شا�س لتنفيذ عملية احلد من خماطر الك�ارث وُيقر على وجه التحديد باحلاجة اإىل 
تعزيز دمج عملية احلد من املخاطر من ال�شرتاتيجيات احلالية مل�اجهة تقلنّب املناخ وال�شرتاتيجيات امل�شتقبلية 

مل�اجهة تغري املناخ،

تثني على اجله�د التي تبذلها ال�شلطات ال�طنية يف هايتي و�شيلي مل�اجهة الك�ارث، وترحب بتدفق م�شاعر . 1
ذلك  يف  م�شاهماتها  زيادة  احلك�مات  اإىل  وتطلب  املدمرة،  الكارثة  اأعقاب  يف  �شعبيهما  جتاه  الت�شامن 
اأعربت  التي  البلدان، مع مراعاة الحتياجات  التعبئة املت�ا�شلة للمجتمع املدين لأجل �شالح تلك  وتعزيز 
عنها ال�شلطات ال�شيلية والهايتية، ويف حالة هايتي، مراعاة التعقيد الإ�شايف املتمثل يف التدمري �شبه الكامل 

للبنية التحتية للبلد؛

تتلقاها حاليًا حك�مة . 2 التي  الك�ارث،  املقدمة يف حالت  امل�شاعدة  يتبع  لأن  ت�ؤكد من جديد على احلاجة 
اإعمار البلد على املدى الط�يل واإقامة  اإعادة  هايتي، تقدمي مع�نة، ما دامت هناك �شرورة لذلك، لأجل 

دولة مكتفية ذاتيًا وقادرة على ت�فري ظروف معي�شية اأف�شل ل�شعبها؛

الك�ارث . 3 تقييم خماطر  وذلك جلعل  �ش�اء،  وهيكلية على حد  تدابري عاجلة  اتخاذ  اإىل  تدع� احلك�مات 
جزءًا ل يتجزاأ من عملية التخطيط للإنعا�س واإعادة الإعمار يف مرحلة ما بعد الزلزل ومن اأجل برامج 

حماية النا�س من الك�ارث يف امل�شتقبل؛
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حتث احلك�مات على تقييم جميع مرافقها العامة احلي�ية، مثل املدار�س وامل�شت�شفيات وذلك بهدف جعلها . 4
مقاومة للزلزل والفي�شانات والع�ا�شف، وجعل احلد من خماطر الك�ارث جزءًا من عملية احلد من الفقر 
ومن جميع عمليات التخطيط وو�شع الربامج التي تهدف اإىل حتقيق الأهداف الإمنائية للألفية، وحتقيق 

الرفاهية على املدى الط�يل لل�شعب؛

حتث احلك�مات اأي�شًا على اإيلء اهتمام وثيق حلماية الن�شاء والأطفال يف حالت ما بعد وق�ع الك�ارث، . 5
التي ميكن اأن ترتكهم عر�شة ب�شكل خا�س ل�ش�ء املعاملة، مبا يف ذلك الجتار؛

حتث احلك�مات اأي�شًا على م�ا�شلة تن�شيق اأن�شطتها للإغاثة واإعادة الإعمار وحتقيق النتعا�س على ال�شعيد . 6
الدويل، فيما بينها ومع الهيئات الإن�شانية، وعلى اتخاذ اإجراءات ملم��شة لتعزيز فهم النا�س وقدرتهم على 

معاجلة اآثار تغري املناخ واحلد من خماطر الك�ارث عن طريق ال�عي العام والتثقيف والتدريب؛

الأم�ال . 7 امليزانية  �شمن  تخ�ش�س  واأن  الق�ية  ال�شيا�شية  الإرادة  تعزيز  على  الربملانات  جميع  اأي�شًا  حتث 
املطل�بة لتط�ير اإطار قان�ين وطني يهدف اإىل كفالة التاآزر بني احلد من خماطر الك�ارث والتكيف مع تغري 
املناخ، وبني احلد من خماطر الك�ارث واحلد من الفقر والتنمية الجتماعية والقت�شادية، وذلك حلماية 

م�شالح امل�شت�شعفني املعر�شني لك�ارث جي�ل�جية وك�ارث مت�شلة باملناخ.
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الكوارث الطبيعية: 	ور البرلمانات في الوقاية، وإعا	ة التأهيل، وإعا	ة اإلعمار، وحماية 
الجماعات المستضعفة

القرار الذي تبنته باإلجماع الجمعية الثالثة عشرة بعد المائة
(جنيف، 19 تشرين األول/أكتوبر 2005(

اإن جمعية الحتاد الربملاين الدويل،

اإذ تعرب عن بالغ قلقها لتكرار وق�ع الك�ارث الطبيعية وتزايد تاأثريها يف ال�شن�ات الأخرية، والتي جنم عنها 
خ�شائر هائلة يف الأرواح وتبعات اجتماعية واقت�شادية وبيئية �شلبية وبعيدة الأمد يف جميع اأنحاء العامل، 

واإذ ت�شري اإىل القرارات التي تبناها الحتاد الربملاين الدويل ب�شاأن الك�ارث الطبيعية يف جمعيته الثامنة بعد املائة 
التي عقدت يف مدينة �شانتياغ� يف �شيلي ويف جمعيته الثانية ع�شرة بعد املائة التي عقدت يف مدينة مانيل يف الفلبني،

املعارف  وا�شتخدام  تط�ير  مل�ا�شلة  ملحة  ثمة حاجة  واأن  الإن�شاين،  الأمن  اأن من اجل�هري �شمان  تدرك  واإذ 
العلمية والتقنية من اجل احلد من النك�شاف للك�ارث الطبيعية، واإذ ت�شدد على حاجة البلدان النامية للح�ش�ل 

على التقنيات املعنية كي تتمكن من الت�شدي بفاعلية للك�ارث الطبيعية،

وقع يف  الذي  الق�ي  الزلزال  ب�شبب  اآ�شيا  لق�ا حتفهم يف جن�ب  50,000 �شخ�س  يزيد عن  ما  اأن  ي�ؤ�شفها  واإذ 
فادحة  عنه خ�شائر  باإ�شابات خطرية وجنم  امل�شابني  اآلف  اأي�شًا  خلنّف  والذي   2005 الأول/اأكت�بر  ت�شرين   8

باملمتلكات،

واإذ تاأ�شف اأي�شًا ب�شبب اخل�شائر يف الأرواح والدمار الذي حلق باملمتلكات يف اأعقاب الإع�شار الذي �شرب عدة 
وليات يف جن�ب ال�ليات املتحدة الأمريكية والأعا�شري املدارية التي اأثنّرت على اليابان يف اآب/اأغ�شط�س واأيل�ل/

�شبتمرب 2005، والأعا�شري التي �شربت املك�شيك وبع�س بلدان اأمريكا ال��شطى يف بدايات ت�شرين الأول/اأكت�بر 
،2005

الأخرى يف  الطبيعية  والك�ارث  املجاعات  ن�شاأ عن  الذي  والدمار  الأرواح  اخل�شائر يف  ب�شبب  اأي�شًا  تاأ�شف  واإذ 
اأجزاء من اأفريقيا،

واإذ تعرب عن تعازيها ال�شادقة للعائلت املفج�عة واإىل �شع�ب وبرملانات وحك�مات الدول املتاأثرة،

واإذ تعرب عن تقديرها جله�د الأمم التي تاأثرت يف ال�شتجابة للدمار الذي خلفه الزلزال، وتقديرها للتعاون 
الذي بذله املجتمع الدويل يف جه�د الإغاثة والإنقاذ،

الحتاد الربملاين الدويل
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واإذ تعرب عن تقديرها اأي�شًا لدور الأمم املتحدة ووكالتها املتخ�ش�شة واملنظمات الدولية يف ت�فري امل�شاعدات 
الإن�شانية لل�شحايا،

واإذ ت�شدد على اأن اجلاهزية للك�ارث واإدارة ال�شتجابة لها، مبا يف ذلك احلد من النك�شاف للك�ارث الطبيعية، 
هي عن�شر مهم ي�شاهم يف حتقيق التنمية امل�شتدامة،

واإذ ت�شدد على اأهمية اإعلن هي�غ� واإطار عمل هي�غ� 2005-2015 ال�شادر عن امل�ؤمتر العاملي للحد من الك�ارث 
للحد من  ا�شرتاتيجيات فعالة  2005، يف تط�ير  الثاين/يناير  18-22 كان�ن  اليابان يف  الذي عقد يف ك�بي يف 

خماطر الك�ارث على ال�شعيد ال�طني، وت�ؤكد على اأهمية بناء القدرات لتحقيق هذا الهدف،

واإذ ت�شلم باأن الن�شاء والأطفال وغريهم من الفئات امل�شت�شعفة يتاأثرون على نح� خطري بالك�ارث الطبيعية، واأن 
ثمة حاجة لإيلء اهتمام خا�س للتخفيف من اأمل ومعاناة ه�ؤلء الأ�شخا�س يف اأو�شاع ما بعد الك�ارث،

واإذ ت�شدد على احلاجة اإىل تقدمي امل�شاعدة وامل�ش�رة النف�شية من اأجل الق�شاء على ال�شدمة العقلية، وخ�ش��شًا 
بني الأطفال املتاأثرين بالك�ارث الطبيعية، وذلك من خلل اأ�شكال متن�عة من الدعم تقدمه احلك�مات ومنظمة 

ال�شحة العاملية والي�ني�شيف واملنظمات غري احلك�مية،

واإذ ت�شدد اأي�شًا على اأن التزام املجتمع الدويل، مبا يف ذلك الدول واملنظمات الدولية، ه� اأمر ج�هري مل�شاعدة 
البلدان يف بناء قدراتها على اإدارة الك�ارث كما اأنه اأمر حي�ي لإعادة التاأهيل واإعادة الإعمار يف اأو�شاع ما بعد 

الك�ارث،

التاأهيل  واإعادة  والإغاثة  امل�شاعدة  لت�فري  الدويل  املجتمع  قبل  مت�ا�شل من  التزام  اإىل  ت�ؤكد على احلاجة  واإذ 
والإعمار للمناطق واملجتمعات املحلية املتاأثرة جراء الزلزال يف جن�ب اآ�شيا،

واإذ تعرب عن ت�شامنها مع النا�س واملجتمعات املتاأثرين بالك�ارث الطبيعية، خ�ش��شًا الذين تاأثروا بالزلزال 
املدمر الذي �شرب جن�ب اآ�شيا يف 8 ت�شرين الأول/اأكت�بر 2005؛

ت�ؤكد على احلاجة اإىل و�شع ا�شرتاتيجية دولية فعالة للحد من خماطر الك�ارث، اإ�شافة اإىل التزام وجه�د . 1
للم�شاعدة يف ن�شاطات الإنقاذ والإغاثة واإعادة التاأهيل والإعمار يف اأو�شاع ما بعد الك�ارث؛

حتث جميع الربملانات الأع�شاء يف الحتاد الربملاين الدويل واملنظمات الدولية املعنية اأن تنظر يف تاأ�شي�س . 2
قاعدة بيانات للم�ارد الب�شرية واملادية املت�فرة للبلدان كي تت�شدى بفاعلية للك�ارث الطبيعية؛

تهيب بالربملانات اأن حتث حك�ماتها على بناء قدراتها من خلل اإقامة اأنظمة اإنذار مبكر، واإن�شاء مراكز . 3
اإخلء وو�شع اإجراءات لل�قاية من الك�ارث لتي�شري اآليات اإبلغ �شريعة وفعالة عن حدوث الك�ارث؛
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زة لإعادة الإعمار يف اأعقاب الك�ارث للتخفيف من . 4 ت�ؤكد على احلاجة اإىل بذل جه�د �شريعة وملم��شة ومركنّ
معاناة ال�شكان املتاأثرين؛

ت�شدد على اأنه ميكن للربملانات اأن ت�ؤدي دورًا مهمًا يف تعبئة امل�ارد ال�طنية جله�د اإعادة الإعمار والتنمية . 5
يف املناطق املتاأثرة بالك�ارث؛

اإعادة . 6 جه�د  يف  فعال  نح�  على  ال�طنية  امل�ارد  تكمل  اأن  ميكن  الدولية  امل�شاعدات  اأن  على  اأي�شًا  ت�شدد 
التاأهيل واإعادة الإعمار والتنمية يف املناطق املتاأثرة بالك�ارث؛

ت�شدد على اأن جه�د الإغاثة واإعادة التاأهيل واإعادة الإعمار يجب اأن ت�يل اأهمية خا�شة للم�شاريع املكر�شة . 7
للعناية بالن�شاء والأطفال والفئات امل�شت�شعفة الأخرى وتنميتهم؛

ر اأهمية امل�شاهمات التي تقدمها املنظمات غري احلك�مية يف جه�د الإغاثة والإنقاذ، اإ�شافة اإىل مرحلة . 8 تقدنّ
اإعادة التاأهيل واإعادة الإعمار على املدى البعيد يف املناطق املتاأثرة بالك�ارث؛

البيئة، . 9 العامل وبني حماية  اأنحاء  املتن�عة يف جميع  املناخية  الظ�اهر  بالرتابط بني  اأن تقر  بالدول  تهيب 
والإقرار مب�ش�ؤولية جميع البلدان عن تنفيذ ن�شاطات وبرامج عاملية للحد من التاأثري البيئي، مثل التاأثريات 
الناجمة عن امل�شت�يات العالية للنبعاثات واإطلق املل�ثات اإىل اجل� واملناطق املائية، واإزالة الغابات والهدر 

يف ا�شتخدام امل�ارد الطبيعية؛

تعرب عن دعمها جله�د كبري من�شقي منظ�مة الأمم املتحدة املعني باإنفل�نزا الطي�ر والإنفل�نزا الب�شرية، . 10
وتهيب بالربملانات الأع�شاء للقيام بدورها يف �شمان ت�فري الأم�ال اللزمة ون�شر املعل�مات والإر�شادات 

على نح� كاٍف بني ال�شكان؛

ملبادئ . 11 وفقًا  الإن�شانية  امل�شاعدات  وت�فري  لتنظيم  دويل  اإطار  تط�ير  باأهمية  للإقرار  بالدول  اأي�شًا  تهيب 
احلياد والنزاهة، مع الحرتام الكامل ل�شيادة الدول و�شلمتها الإقليمية ووحدتها ال�طنية؛

تدع� جميع الربملانات الأع�شاء والحتاد الربملاين الدويل اإىل القيام بن�شاطات عاجلة ملتابعة الت��شيات . 12
ال�اردة يف هذا القرار.
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