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احلد من خماطر الكوارث:
�أداة لتحقيق الأهداف
الإمنائية للألفية

"وميكن �أن يكون لتقليل خطر وقوع الكوارث وزيادة املرونة يف مواجهة
الأخطار الطبيعية يف خمتلف قطاعات التنمية �آثار م�ضاعفة وميكن �أن
يعجل بتحقيق الأهداف الإمنائية للألفية".
بان-كي مون

الأمني العام للأمم املتحدة

"ت�ؤدي الزالزل والفي�ضانات متكررة احلدوث وغريها من الكوارث التي
حتدث دماراً مماث ً
ال �إىل خ�سائر يف الأرواح ويكون لها عواقب اجتماعية
واقت�صادية وبيئية طويلة الأمد .يقع على �أع�ضاء املجال�س النيابية جزء من
م�س�ؤولية الت�أكد من �أن خطط التنمية الوطنية تتمتع بالقدرة على جمابهة
الكوارث؛ فالنواب ،ب�صفتهم ممثلني منتخبني من قبل ال�شعب ،ي�شرفون على
عمل احلكومة ويلعبون دوراً حا�سماً يف تعبئة املوارد الوطنية يف �إعادة الإعمار
والتنمية يف املناطق املت�أثرة بالكوارث".
د .ثيو-بن غريراب

رئي�س االحتاد الربملاين الدويل
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متهيد
يلعب الربملانيون يف كافة بلدان العامل دور ًا حموري ًا يف اجلهود التاريخية التي تُبذل اليوم من �أجل حتقيق
الأهداف الإمنائية للألفية وهي �أهداف وا�ضحة قابلة للقيا�س ترمي �إىل التقليل من الفقر بحلول عام 2015
و�ضعها قادة الدول يف م�ؤمتر قمة الألفية للأمم املتحدة يف �أيلول�/سبتمرب  .2000ما من �سيا�سي م�س�ؤول يريد
�إنفاق املاليني على بناء مدار�س ُيحتمل �أن تنهار على ر�ؤو�س الأطفال .وما من نائب يف الربملان يرغب يف �أن يرى
الفئات املعر�ضة للخطر ُيلقى بها �إىل حافة الفقر ال�شديد ب�سبب االفتقار �إىل املوارد الب�شرية واملالية للحد من
خماطر الكوارث.
ت�ش ِّكل وقاية التنمية من خماطر الكوارث واحدة من �أكرث اال�ستثمارات جدوى يف جمال التقليل من الفقر التي
ميكن للدولة �أن تقوم بها .يقع الفقراء مرار ًا وتكرار ًا �ضحايا للفي�ضانات والزالزل والأخطار الطبيعية �أو يرون
املدار�س وامل�ست�شفيات واملنازل وم�صادر الرزق برمتها تتعر�ض للدمار جراء وقوعها .ومع ذلك ف�إنه ميكن غالب ًا
جتنب هذا الدمار وتقهقر مكا�سب التنمية؛ ذلك �أن مبقدور اال�ستثمار يف احلد من خماطر الكوارث حماية
ال�سكان وخزينة الدولة من تلك اخل�سائر ب�صورة كبرية.
مقابل فقط ب�ضعة �سنتات �إ�ضافية على كل دوالر يتم ا�ستثماره ميكن بناء عيادات �صحية جديدة ت�صمد للأخطار
الطبيعية بحيث ميكنها موا�صلة العمل عند وقوع الكوارث وهو الوقت الذي نكون فيه يف �أ�شد احلاجة �إليها.
وميكن �صناعة �أنابيب مياه جديدة ت�صمد يف وجه الفي�ضان القادم ومتنع تف�شي الأمرا�ض املنتقلة بوا�سطة املاء
بعد حدوث الكوارث .وميكن حماية م�صادر الرزق من اجلفاف والفي�ضانات بحيث ال ي�ضطر الأطفال �إىل ترك
املدار�س مل�ساعدة عائالتهم على العي�ش.
تهدف عدة الأدوات للتوجيه والدعوة للربملانيني هذه �إىل م�ساعدة �أع�ضاء الربملان على مراقبة التقدم واال�ستثمار
الوطنيي اللذين مت �إحرازهما على طريق حتقيق الأهداف الإمنائية للألفية يف بلدانهم ،وذلك من خالل عملية
نّ
وتبي لكل هدف من الأهداف الأولويات واخلطوات والتدخالت الالزمة للحد من
احلد من خماطر الكوارث .نّ
خماطر الكوارث �أو �إزالة تلك املخاطر .وت�ضرب بطبيعة احلال �أمثلة على الأعمال الناجحة التي مت تنفيذها
�سابق ًا من قبل برملانات من خمتلف �أنحاء العامل.
�إن احلد من خماطر الكوارث يعود بالنفع على البالد والعباد و�إن من واجب الربملانات ومن �صالحياتها قيادة
م�سرية حماية مكت�سبات التنمية من الكوارث.

مرغريتا فال�شرتوم

املمثلة اخلا�صة للأمني العام للأمم املتحدة ل�ش�ؤون
احلد من خماطر الكوارث

اندر�س ب .جون�سون
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تنويهات
ت�شكل عدة الأدوات للتوجيه والدعوة للربملانيني هذه ثمرة للتعاون بني االحتاد الربملاين الدويل واال�سرتاتيجية
الدولية للأمم املتحدة للحد من الكوارث .وتهدف �إىل ت�شجيع الربملانيني على لعب دور �إ�شرايف فعال يف بناء
قدرة بلدانهم وجمتمعاتهم على جمابهة الكوارث وذلك بهدف دفع عجلة التقدم نحو حتقيق الأهداف الإمنائية
للألفية.
وقد مت �إنتاج هذه العدة بتوجيه جوهري من امل�ست�شارة اخلا�صة للممثلة اخلا�صة للأمني العام للأمم املتحدة
ل�ش�ؤون احلد من الكوارث يف اال�سرتاتيجية الدولية للأمم املتحدة للحد من الكوارث ،فينغ من كان ،ومت تن�سيقها
من قبل �آنا كري�ستينا �أنغولو-ثورلوند ،وهي املوظفة امل�س�ؤولة عن الربامج ل�ش�ؤون اال�سرتاتيجية الدولية للحد من
الكوارث .نتقدم بجزيل ال�شكر �إىل ال�سيد �سريجي ت�شيلونكوف ،مدير الربامج يف �أمانة االحتاد الربملاين الدويل
وكذلك �إىل �سعادة ال�سيدة �ساومورا تيولونغ ،نائب رئي�س اللجنة الدائمة الثانية للتنمية امل�ستدامة وال�ش�ؤون املالية
والتجارة يف االحتاد الربملاين الدويل على الت�شجيع والدعم القوي اللذين قدمتهما.
وقد �أفادت هذه العدة �أي�ض ًا من النقا�ش املعمق الذي دار يف االجتماع الت�شاوري لربملانيي غرب �أفريقيا �ضمن
مو�ضوع «احلد من خماطر الكوارث� :أداة لتحقيق الأهداف الإمنائية للألفية» والذي انعقد يف العا�صمة ال�سنغالية
دكار يف حزيران/يونيو عام  2010وح�ضره �أع�ضاء يف برملانات كل من بوركينا فا�سو وجمهورية الر�أ�س الأخ�ضر
وكوت ديفوار وغامبيا وكينيا ومايل وتوغو وال�سنغال.
وقد مت متويل �إ�صدار عدة الأدوات هذه من �صندوق الأمم املتحدة اال�ستئماين للحد من خماطر الكوارث.
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مقدمة
ما هو الفرق بني اخلطر الطبيعي والكارثة؟

ال يوجد �شيء ا�سمه كارثة 'طبيعية'ُ .يعترب الكثري من الأخطار 'طبيعي ًا' وعادة ما يتعذر
خماطر' لأنها تنطوي على
اجتنابه كالأعا�صري والفي�ضانات واجلفاف والزالزل .و ُتعد هذه '
َ
�إمكانية �إحلاق ال�ضرر بالنا�س واالقت�صاد والبيئة �إن مل يكن ه�ؤالء م�ستعدين على النحو الكايف.
تقع 'الكارثة' عندما تت�سبب الأخطار يف دمار يجعل جمتمعات حملية بل ودو ًال برمتها عاجزة عن التعامل مع
الو�ضع دون احل�صول على امل�ساعدة كما حدث م�ؤخر ًا يف هايتي بعد �أن �ضربها زلزال .ولكن الكوارث لي�ست �أمر ًا
ال ميكن اجتنابه ولي�ست 'طبيعية'.

ما هو احلد من خماطر الكوارث؟

احلد من خماطر الكوارث هو نهج عري�ض ي�شتمل على كل الإجراءات التي ترمي �إىل التقليل
من خماطر الكوارث .وميكن لهذا الإجراءات �أن تكون �سيا�سية �أو تقنية �أو اجتماعية �أو
اقت�صادية .وتتخذ عملية احلد من خماطر الكوارث �أ�شكا ًال خمتلفة ترتاوح بني التوجيهات
املتعلقة بال�سيا�سات ،والت�شريع ،وخطط اجلاهزية ،وامل�شاريع الزراعية وبرامج الت�أمني وحتى
درو�س ال�سباحة .ومي ِّكن هذا النهج النا�س من التفكري والعمل يف املجتمع كله وذلك للت�أكد من �أن اجلميع
– ابتدا ًء باحلكومة وانتها ًء بالأفراد – يتخذ القرار ال�صائب للحد من خماطر الكوارث وت�أثرياتها .ومن خالل
القيام بذلك لن تكون العا�صفة �أو الفي�ضان القادم قادر ًا على حتويل الطق�س ال�سيء �إىل كارثة و�شيكة احلدوث.

لكل فرد دور يقوم به من �أجل احلد من خماطر الكوارث.
حول عدة الأدوات هذه

تهدف عدة الأدوات هذه �إىل تزويد الربملانيني بالأولويات احلرجة الأ�سا�سية واخلطوات العملية جلعل احلد من
خماطر الكوارث �أداة لتحقيق الأهداف الإمنائية للألفية هدف ًا �إثر هدف .وهي تبني الكيفية التي ميكن للكوارث
بوا�سطتها �إخراج التقدم الذي مت �إحرازه نحو حتقيق الأهداف الإمنائية للألفية والتنمية عن م�ساره ،وتو�ضح
�سبب الأهمية ال�شديدة للحد من خماطر الكوارث يف احلفاظ على املكا�سب الإمنائية .كما وتربز عدة الأدوات
بع�ض ًا من التدخالت الرئي�سية التي ينبغي تنفيذها يف عملية احلد من خماطر الكوارث وذلك لت�سريع عملية
حتقيق الأهداف الإمنائية للألفية ،كما �أنها تظهر الكيفية التي ميكن للربملانيني عن طريقها حتقيق تغيريات
على �صعيد ال�سيا�سات وال�صعيد العملي ،وذلك على امل�ستويني الوطني واملحلي.
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ما �سبب �أهمية احلد من خماطر الكوارث للتنمية امل�ستدامة؟
يعي�ش  85%من الأ�شخا�ص املعر�ضني لأخطار الزالزل والأعا�صري والفي�ضانات واجلفاف يف الدول
النامية .ي�شكل الثمن الباهظ للكوارث تهديد ًا كبري ًا للقدرة على حتقيق الأهداف الإمنائية للألفية وخا�صة
الهدف الأول املتمثل يف تقليل ن�سبة الفقر �إىل الن�صف بحلول عام .2015
لقد ارتفعت تكاليف الأ�ضرار املبا�شرة فقط الناجمة عن الكوارث من  75.5بليون دوالر يف
ال�ستينات من القرن املا�ضي �إىل نحو تريليون دوالر يف ال�سنوات الع�شر املا�ضية (Munich Re
 .)2002, CRED 2009وحتى تلك الأرقام الآخذة يف التعاظم ال ميكنها �أن حتيط بالتكلفة طويلة الأمد التي
تتكبدها ال�شعوب واملجتمعات التي تتحمل الأثر الأكرب للكوارث وتدفع ثمنها من �أرواح �أبنائها ومن م�صادر رزقهم
وتطلعاتهم التنموية امل�ستقبلية.
تهدد الكوارث الأمن الغذائي للفئات الأ�شد فقر ًا يف خمتلف بقاع العامل .يعدُّ احلد من خماطر الكوارث
م�س�ألة حيوية ل�ضمان �أحد �أهم حقوق الإن�سان الأ�سا�سية – �أال وهو التحرر من اجلوع .وما مل
ن�شرع يف ا�ستخدام احلد من خماطر الكوارث يف الت�أقلم مع التغري املناخي و�إدارة النمو على نحو م�س�ؤول و�إيقاف
التدهور البيئي ف�إن الكوارث �ستوا�صل تعري�ض حياة النا�س وم�صادر عي�شهم للخطر ب�صورة �أكرب من �أي وقت
م�ضى.
وب�إيجاز ،يحمي احلد من خماطر الكوارث اال�ستثمارات الإمنائية وي�ساعد املجتمعات على
مراكمة الرثوات على الرغم من الأخطار .لقد �أ�صبحت كل من بنغالدي�ش وكوبا وفيت نام ومدغ�شقر
قادرة على احلد �إىل حد كبري من ت�أثري �أخطار الأحوال اجلوية من قبيل العوا�صف املدارية والفي�ضانات من خالل
�أنظمة متقدمة للإنذار املبكر واجلاهزية للكوارث وغري ذلك من �إجراءات احلد من املخاطر (اال�سرتاتيجية
الدولية للحد من الكوارث .)UNISDR 2009 ،لقد �أنفقت ال�صني  3.15بليون دوالر �أمريكي على احلد من �آثار
الفي�ضانات وبالتايل جتنبت خ�سائر تقدر قيمتها بـ  12بليون دوالر (�إدارة التنمية الدولية .)DFID 2009 ،يزيد
احلد من خماطر الكوارث من مقدرة تنمية املجتمعات على ال�صمود؛ وي�ساعد الفئات الأكرث عر�ضة للخطر يف
العامل لي�صبحوا �أكرث ما ًال و�أف�ضل �صحة و�أوفر �أمن ًا غذائي ًا عن طريق حماية م�صادر رزقهم وحت�سينها؛ كما �أنه
يحرر قدر ًا �أكرب من املوارد الإمنائية من خالل تقليل االحتياجات وتقلي�ص االعتماد على الإغاثة واالنتعا�ش.

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

تقرير الأهداف الإمنائية للألفية
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ما الذي يتوجب فعله جلعل التنمية قادرة على مواجهة الكوارث؟
الأولويات اخلم�س
.1

�1إن �إدماج احلد من خماطر الكوارث يف التخطيط الإمنائي االجتماعي-االقت�صادي
وبراجمها يحمي اال�ستثمارات يف التنمية .ويتطلب ذلك نقل الأموال والتكنولوجيا واملعرفة �إىل
املجتمعات املحلية الأكرث تعر�ض ًا للخطر وذلك من خالل التعاون متعدد �أ�صحاب امل�صلحة ومتعدد الفروع
املعرفية ومن خالل ال�شراكات على كافة امل�ستويات.
�2إن جعل احلد من خماطر الكوارث جزء ًا �أ�سا�سي ًا من ا�سرتاتيجيات احلد من الفقر وبراجمها
يحمي الفقراء و�شبه الفقراء ويغنيهم عن طريق زيادة قدرتهم على جمابهة الكوارث مع �إيالء اهتمام
خا�ص للأقليات واملجتمعات املحلية املهم�شة واملعر�ضة للخطر.

.3

�3إن جعل املدار�س واملرافق ال�صحية والبنية التحتية للمياه وال�صرف ال�صحي مقاومة
للكوارث يحمي �إمكانية احل�صول على التعليم ال�شامل والرعاية ال�صحية الأ�سا�سية والطارئة .وي�ساعد
�أي�ض ًا على تخفي�ض معدل وفيات الأطفال وحت�سني ال�صحة النفا�سية ويحافظ على اجلهود املبذولة للق�ضاء
على الأمرا�ض الرئي�سية كفريو�س نق�ص املناعة الب�شرية/متالزمة نق�ص املناعة املكت�سب (الإيدز)
واملالريا وال�سل.

.4

�4إن متكني املر�أة �ضمن احلد من خماطر الكوارث ي�سرع من حتقيق الأهداف الإمنائية للألفية .يتوجب
على احلكومات �أن تعمل على ت�أمني امل�شاركة الفاعلة للمر�أة يف عمليات و�ضع ال�سيا�سات و�صنع القرارات ال
�سيما تلك املتعلقة منها بتنمية املجتمعات املحلية و�إدارة املوارد الطبيعية ومنع اجلفاف و�إدارة املياه وزراعة
الكفاف.

.5

�5إن كبح جماح النمو املديني ال�سريع وغري املخطط له يقلل من خماطر الكوارث .يجب �أن تقوم
عملية بناء البنية التحتية للمدينة و�إن�شاءاتها على نتائج التقييم ال�سليم للمخاطر وذلك خ�شية الفقدان
ال�سريع للمكا�سب االجتماعية-االقت�صادية يف الكوارث.

.2

كيف ميكن للربملانيني �أن يحققوا التغيري؟
الطرق اخلم�س للقيام بذلك
�أ .الربملانيون قادة �سيا�سيون لهم دورهم الفريد الذي يتمثل يف التعبري عن ال�شواغل املحلية وتو�صيلها
�إىل احلكومة الوطنية ويف منا�صرة الق�ضايا التي ت�ؤثر على حياة النا�س اليومية و�سبل عي�شهم .و�إذا دعم
الربملانيون و�ش َّرعوا القوانني اخلا�صة بالتنمية القادرة على مواجهة الكوارث يف الدوائر االنتخابية ف�إن
الفائز هو كل النا�س.

عدة �أدوات للتوجيه والدعوة للربملانيني
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الوطنيي من خالل
 .بالربملانيون مراقبون �أقوياء لل�سيا�سات بو�سعهم الت�أثري على ال�سيا�سات والإنفاق
نّ
�أدوارهم الإ�شرافية على املوازنة الوطنية لبالدهم ومن خالل ع�ضويتهم يف اللجان الربملانية اخلا�صة
بالقطاعات الإمنائية الرئي�سية مما يجعل من عملية احلد من خماطر الكوارث �أداة من �أدوات التنمية
امل�ستدامة.
 .جالربملانيون م�شرعون وطنيون ميتلكون �سلطة فريدة لو�ضع القوانني اجلديدة �أو تعديل القوانني القائمة
بحيث �أنهم يخلقون على نحو موثوق بيئة م�ؤاتية لتحقيق تنمية قادرة على مواجهة الكوارث وتقليل الفقر
وحتقيق الأهداف الإمنائية للألفية.
 .دالربملانيون منا�صرون لق�ضايا معينة بحكم طبيعة عملهم� .إذا ميكن للربملانيني من خالل
املعلومات الكافية واملعرفة املنا�سبة يف جمال احلد من خماطر الكوارث تقدمي ن�صيحة �أف�ضل وا�ستقاء
املعلومات من �شبكات اخلرباء العاملة حول احلد من خماطر الكوارث والتنمية وذلك لتح�سني املعرفة
احلكومية ب�ش�أن ال�سيا�سات والإجراءات والتدريب واملبادئ التوجيهية.
 .هالربملانيون جماعات �ضغط عالية امل�ستوى ميكنها الت�أثري حتى على ر�ؤ�ساء الدول بالإ�ضافة �إىل
املنظمات الدولية العاملة مع الربملانيني من �أجل متتني االلتزام ال�سيا�سي بجعل احلد من خماطر الكوارث
�شرط ًا م�سبق ًا لتمويل التنمية.

الجمعية البرلمانية الدولية الثانية والعشرون بعد المائة
تحث الحكومات على تقييم جميع مرافقها العامة الحيوية ،مثل المدارس والمستشفيات
وذلك بهدف جعلها مقاومة للزالزل والفيضانات والعواصف ،وجعل الحد من مخاطر
الكوارث جزءاً 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 ،بانكوك 1 ،ني�سان�/أبريل
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ممار�سات �سليمة

ال�سنغال� :شبكة الربملانيني اخلا�صة باحلد من خماطر الكوارث
ال�سنغاليي ب�إن�شاء �شبكة احلد
مبوجب توجيهات رئي�س اجلمعية الوطنية قام �أع�ضاء جمل�سي النواب وال�شيوخ
نّ
من خماطر الكوارث التطوعية اخلا�صة بهم .يرى ه�ؤالء النواب وال�شيوخ �أن احلد من خماطر الكوارث م�س�ألة
جوهرية من �أجل حتقيق التنمية امل�ستدامة .وتت�ألف ع�ضوية ال�شبكة من  80ممثل لل�شعب من �أ�صل  250ممثل.
وعلى الرغم من امليزانية املتدنية �إال �أنهم يتمتعون بالقدرة على ح�شد الت�أييد بفعالية وخا�صة عرب عقد �شراكات
ا�سرتاتيجية .وهم يعتمدون على املهارات الفنية للربملانيني وكذلك ،وعلى نحو مهم ،على ن�صري رفيع امل�ستوى هو
رئي�س اجلمعية الوطنية .وقد ا�ستطاعت ال�شبكة القيام مبا يلي:
•�إقامة �شراكات مع الوزارات يف احلكومة وجمع املعلومات من جمعيات املجتمع املدين املحلية والعمل مع
الوكاالت الدولية كربنامج الأمم املتحدة الإمنائي؛
•زيادة الوعي �ضمن الربملان وكذلك -ومن خالل العمل مع برنامج الأمم املتحدة الإمنائي ووزارة احلماية
املدنية -تنظيم ندوة تدريبية للربملانيني تركز على دورهم كم�شرفني على �سيا�سات احلكومة؛
•�إنتاج �أفالم ومواد حل�شد الت�أييد حول �أهمية احلد من خماطر الكوارث والتكيف مع التغري املناخي بالتعاون
الوثيق مع وزارة البيئة واالحتاد الدويل حلفظ الطبيعة.

الأرجنتني :القيادة الت�شريعية املحلية
كان جمل�س �شيوخ �إقليم ميندوزا قائد ًا يف هذا املجال حيث م ّثلت مبادراته قدوة للآخرين ،فقد �أقر املجل�س
ت�شريعات تعزز احلد من خماطر الكوارث من خالل م�شاركته االحتاد الربملاين لبلدان املخروط اجلنوبي
( )Mercosurواملنرب الوطني الأرجنتيني للحد من خماطر الكوارث .وقد عمد املجل�س �إىل �إدماج �إدارة املخاطر
يف قانون تنظيم ا�ستخدام الأرا�ضي .كما يعكف املجل�س حالي ًا على �إقرار قانون خا�ص ب�إدارة املخاطر والطوارئ
وعلى مناق�شة قوانني تتعلق بالتكيف مع التغري املناخي ومنع املخاطر املحلية .وثمة جمال�س ت�شريعية يف �أقاليم
�أخرى ،مثل �إقليم نيكني ،حتذو حذو �إقليم ميندوزا.
•على ال�صعيد املحلي ،يعمل جمل�س ال�شيوخ مع كل من قطاع الأعمال وال�صناعة واحلماية املدنية واحلكومة
املحلية للحد من تعر�ض ال�سكان املحليني للخطر.
•دفع الزلزال الذي وقع يف �شيلي عام  2010امل�شرعني �إىل العمل على نحو �أوثق مع املعاهد العلمية واجلامعات
يف املنطقة مما �أ�سفر يف النهاية عن م�شاركة �أكرث من  300عامل وحمرتف حملي يف تقدمي عرو�ض �أمام
املجل�س الت�شريعي حول مقرتحات تخ�ص القطاع العام.
•كما بد�أ جمل�س ال�شيوخ يتعاون مع منظمة ال�صحة للبلدان الأمريكية بعد وقوع الزلزال ،وذلك لتو�سيع نطاق
برنامج اجلاهزية للكوارث التابع لالحتاد الأوروبي اخلا�ص بامل�ست�شفيات الآمنة بحيث ي�شمل منطقتهم.
عدة �أدوات للتوجيه والدعوة للربملانيني
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الفلبني :ن�صري على ال�صعيدين الإقليمي والدويل
قامت الهيئات النيابية الفلبينية باملوافقة على قوانني وامل�صادقة على اتفاقيات دولية تعمل على تعميم نهج احلد
من خماطر الكوارث ،وقد �ألهمها يف ذلك الت�أييد عايل امل�ستوى الذي يحظى به احلد من خماطر الكوارث يف
جمل�س ال�شيوخ الفلبيني ،ومن هذه القوانني:
•قانون التغري املناخي لعام  2009الذي عمل على �إدخال مفاهيم التكيف مع التغري املناخي يف �سيا�سة
احلكومة مع �إبراز �أوجه الت�آزر بني احلد من خماطر الكوارث والتكيف مع التغري املناخي .ويقر هذا القانون
ب�أن النهج الفعال للحد من خماطر الكوارث من �ش�أنه �أن يح�سن من القدرة على التكيف مع التغري املناخي.
وقد متت املوافقة على هذا القانون لي�صبح قانون ًا نافذ ًا يف ت�شرين �أول�/أكتوبر  2009ومت تقدميه لالحتاد
الربملاين الدويل كنموذج ت�شريعي.
•قانون احلد من خماطر الكوارث و�إدارتها يف الفلبني الذي لوحظ فيه مطلبه املتعلق بنهج للحد من خماطر
الكوارث يراعي نوع اجلن�س.
•امل�صادقة على اتفاقية رابطة �أمم جنوب �شرق �آ�سيا اخلا�صة ب�إدارة الكوارث واال�ستجابة للطوارئ ،وهي
اتفاقية �إقليمية ملزمة قانونيا للحد من خماطر الكوارث ،ومب�صادقة الفلبني عليها دخلت هذه االتفاقية
حيز النفاذ يف كانون الأول/دي�سمرب .2009
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الهدف  1الق�ضاء على الفقر املدقع واجلوع
ملاذا ي�ستلزم الق�ضاء على الفقر احلد من خماطر الكوارث؟
�إن الفقراء هم �أكرث النا�س معاناة من �آثار الكوارث و�أكرثهم عر�ضة لفقدان حياتهم وم�صادر
عي�شهم عند حدوث الفي�ضانات والزالزل والعوا�صف .ت�شكل الكارثة مع الفقر حلقة مفرغة؛ ف�إذا ما
�ضرب �إع�صار بالقوة ذاتها ك ًال من اليابان والفلبني ف�إن عدد ال�ضحايا يف الفلبني �سيكون �أكرب ب�سبعة ع�شر �ضعف ًا
رغم �أن عدد الأ�شخا�ص املعر�ضني للأعا�صري املدارية يف اليابان يزيد  1.4مرة عنهم يف الفلبني .ويف حقيقة
الأمر ،ف�إن خطر الوفاة لنف�س العدد من الأ�شخا�ص املعر�ضني للخطر يف البلدان ذات الدخل املتدين �أعلى منها
يف دول منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقت�صادي بنحو  200مرة (.)UNISDR 2009
تزيد الكوارث من �شح الغذاء وتدمر �سبل العي�ش التي يعتمد عليها الفقري والتي هي حمدودة
�أ� ً
صال .ففي عام  1998ت�سبب الإع�صار ميت�ش بفقدان  31%من م�صادر الإنتاج العائدة للأ�سر الأ�شد فقر ًا يف
ً
ً
هندورا�س بينما خ�سرت الأ�سر الأي�سر حاال  8%فقط من م�صادر �إنتاجها ( .)Carter et al 2005غالبا ما يجرب
الفقر ال�شديد الفقراء على العي�ش يف مناطق مهددة بالكوارث وبالتايل ف�إنهم ال ميتلكون املوارد التي متكنهم من
احلد من م�ستوى انك�شافهم للكارثة التالية ذلك �أنهم بالكاد يح�صلون على احتياجاتهم اليومية.
ميكن للتطبيق امل�ستمر لنهج احلد من خماطر الكوارث �أن يك�سر احللقة ال�سلبية و�أن ي�ساعد
الفقراء على �أن ي�صبحوا �أكرث قدرة على جمابهة الكوارث و�أن يتمتعوا بقدر �أوفر من الأمن
الغذائي .كما �أن التقليل من تكلفة الكوارث يحمي الأموال الوطنية مما يعزز النمو واال�ستقرار املايل وتوفري
خدمات الدولة ،وهو يوفر �أموال الإغاثة بحيث يتم ا�ستثمارها يف التنمية.

تقع على الفقراء الوط�أة الأ�شد للكارثة فهي تدمر الغذاء وم�صادر الدخل
•تقدر اخل�سائر الناجمة عن الزلزال الذي �ضرب هايتي يف كانون ثاين/يناير  2010بنحو  7.9بليون دوالر
�أمريكي �أي �أكرث من  120%من الناجت املحلي الإجمايل للدولة عام ( 2009هايتي.)Haiti 2010،
•تخ�سر ماالوي ما معدله  1.7%من ناجتها املحلي الإجمايل �سنوي ًا نتيجة خ�سائر املحا�صيل ب�سبب اجلفاف
والفي�ضانات� .إن اجلفاف وحده يزيد الفقر يف مالوي بن�سبة ( 1.3%املعهد الدويل لبحوث �سيا�سات
التغذية)IFPRI 2010 ،
•بلغت التكاليف املبا�شرة لإع�صار نارجي�س يف ميامنار  2.7%من الناجت املحلي الإجمايل املتوقع للدولة
لعام  2008حيث غمر الإع�صار  600,000هكتار من الأرا�ضي الزراعية مما �أدى �إىل هالك  50%من
الدواب امل�ستخدمة يف جر الأثقال و�إىل حتطيم قوارب ال�صيد وجرف خمزون الأغذية والأدوات الزراعية
(.)GoUM-ASEAN-UN 2008
عدة �أدوات للتوجيه والدعوة للربملانيني
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•تتوقع منظمة الأغذية والزراعة (الفاو) �أن ازدياد كثافة اجلفاف والعوا�صف والفي�ضانات �سيزيد من
انعدام الأمن الغذائي ال �سيما يف جنوب �أفريقيا وجنوب �آ�سيا .وحتذر الهيئة احلكومية الدولية املعنية
بتغري املناخ من �أنه ميكن للتغري املناخي �أن يزيد من �أزمة الغذاء العاملية (منظمة الأغذية والزراعةFAO،
.)2008
•�إن الفقر يف الريف الناجت عن زحف اجلفاف و�ضعف التنمية يف مناطق الريف يف الأجزاء املعر�ضة للخطر
يف �أفريقيا هو املحرك وراء النمو ال�سكاين غري امل�ستدام يف املدن والزيادة يف العمل غري الر�سمي وغري
الآمن (.)UNISDR 2008a
•يف عام  ،2004دمر الإع�صار �إيفان  90%من البنية التحتية لغرينادا مت�سبب ًا يف �أ�ضرار اقت�صادية ت�ساوي
قيمتها  200%من الناجت املحلي الإجمايل للدولة (منظمة دول �شرق البحر الكاريبي،OECS 2004 ،
اللجنة االقت�صادية لأمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي.)ECLAC 2006 ،
•كان  94%من الذين لقوا م�صرعهم يف الكوارث يف الفرتة من  1975-2000من ذوي الدخل املتدين �أو
املتدين-املتو�سط .وقد �شكل املنتمون للفئات الأ�شد فقر ًا  68%من �ضحايا جميع الكوارث (UNISDR
.)2008a

املمار�سات ال�سليمة يف جمال احلد من خماطر الكوارث فيما يتعلق باحلد من الفقر
عمل املزارعون يف مالوي على التخفيف من حدة اجلفاف وتـنويع م�صادر الدخل وحت�سني الأمن الغذائي
والتقليل من الفقر من خالل ت�أمني م�صادر املياه وزراعة حما�صيل مقاومة للجفاف بدعم من �صندوق 'تريفند'
( )Tearfundو�إدارة التنمية الدولية ورابطة املعونة امل�سيحية (كري�ستيان �إيد) وغريهم .وقد عملت منظمة
'جريمان �أغرو �آك�شن' الأملانية مع املجتمعات املحلية يف كينيا التقاء �آثار اجلفاف من خالل �أ�ساليب جتميع املياه
ال�صخرية .ميكنكم االطالع على املزيد حول املمار�سات ال�سليمة يف عملية احلد من خماطر الكوارث واحلد من
الفقر والتي ينطوي معظمها على �إدارة اجلفاف واملياه والفي�ضانات يف "الربط بني احلد من خماطر الكوارث
واحلد من الفقر :املمار�سات ال�سليمة والدرو�س امل�ستفادة":
Linking Disaster Risk Reduction and Poverty Reduction: Good Practices and
Lessons Learned (UNISDR, 2008a), www.unisdr.org/publications
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الأولويات اخلم�س

14

.1

1تطبيق احلد من خماطر الكوارث يف جمال التكيف مع التغري املناخي والتنمية حلماية �سبل
العي�ش وم�صادر الغذاء بالن�سبة للفقراء واملجتمعات املحلية.

.2

2دعم املزارعني من �أجل �إدماج تقييم خماطر اجلفاف والغذاء يف خطط الزراعة وا�ستغالل الأرا�ضي
التي ي�ضعونها وجعل الزراعة �أكرث مقاومة للجفاف وللفي�ضانات من خالل ا�ستخدام �أف�ضل لال�سرتاتيجيات
املتعلقة بزراعة املحا�صيل و�سالالت املحا�صيل ،وتنويع م�صادر الدخل واملوارد ،و�إدارة م�صادر املياه.
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.3

.4

.5

3حت�سني �إمكانية ح�صول املزارعني على الت�أمني وفر�ض �شروط مالئمة لإعطاء الت�سهيالت
فيما يتعلق ب�إك�ساب م�صادر عي�شهم القدرة على مواجهة الكوارث من قبيل �أ�سعار فائدة مدعومة
لال�ستثمارات يف جمال حفظ املياه والرتبة ،وتو�سيع نطاق احل�صول على الت�أمني البالغ ال�صغر والت�أمني
االجتماعي �ضد خماطر قد تتلف املحا�صيل وم�صادر الدخل ،و�ضمان الت�ساوي يف حقوق الأر�ض واملمتلكات
بني الرجال والن�ساء بحيث تتمكن الن�ساء من احل�صول على قدر �أكرب من التحكم يف الإنتاج الزراعي ودخل
الأ�سرة.
4جعل الزراعة م�ستدامة بيئي ًا من خالل الإدارة ال�سليمة للموارد الطبيعية .وهذا يتطلب �أن
تركز الأبحاث يف جمال �إنتاج الأغذية على مكافحة اجلفاف والقابلية على التكيف مع التغري املناخي
والإدارة امل�ستدامة ملوارد الرتبة واملياه.
5دعم �أن�شطة حتقيق الدخل لفقراء املدن من �أجل تزويدهم مب�صادر دخل �أكرث قدرة على
مواجهة للكوارث.

كيف ميكن للربملانيني �إحداث التغيري؟
الطرق اخلم�س للقيام بذلك
 .أبالتعبير عن الشواغل المحلية

�إعطاء احلد من خماطر الكوارث من �أجل اجتثاث الفقر واجلوع منرب ًا يف الربملان الوطني مع
الرتكيز بوجه خا�ص على املناطق املعر�ضة للجفاف والفي�ضانات والعوا�صف.

 .ببالتأثير على اإلنفاق العام والقوانين والسياسات الوطنية

العمل مع اللجان املعنية بالزارعة والتغري املناخي والبيئة بالإ�ضافة �إىل اللجان املعنية
بامل�ساعدات اخلارجية والتنمية يف الربملان وذلك من �أجل التعامل مع ال�شواغل املتعلقة
بخطر الكوارث وت�أثري التغري املناخي مع الرتكيز على احلد من خماطر اجلفاف والفي�ضانات وعلى
التمويل الوطني للت�أمني �ضد �أخطار الكوارث وعلى اال�ستثمار يف نظم الإنذار املبكر .ومن �ش�أن العمل
ال�شامل للقطاعات �أن يكون فاع ًال للغاية من خالل التعاون الوثيق مع املنابر �أو اللجان الوطنية القائمة
للحد من خماطر الكوارث.

 .جبأن يصبحوا مراقبين ومستشارين على قدر كبير من الدراية

االن�ضمام �إىل �شبكة الربملانيني من �أجل احلد من خماطر الكوارث وتكوين معرفتهم
بالأولويات املحلية واملناطقية من �أجل منا�صرة الربامج املراعية للمخاطر واملبادئ التوجيهية لتقييم
امل�شاريع والقيام بدور فعال يف مراقبة امل�شاريع الوطنية املتعلقة باحلد من الفقر والأمن الغذائي و�إدارة
خماطر اجلفاف.

عدة �أدوات للتوجيه والدعوة للربملانيني
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 .دبالتأثير على المانحين الدوليين

�إدخال �أ�ساليب احلد من خماطر الكوارث يف جهود احلد من الفقر يف املجتمعات املحلية
وتنميتها وتبني املمار�سات ال�سليمة من �أجل احل�صول على امل�ساعدة الإمنائية الدولية
لأغرا�ض احلد من الفقر والأمن الغذائي القائمني على القدرة على جمابهة الكوارث .ثمة جمموعة كبرية
من نقاط الدخول القطرية من قبيل العمل مع املانحني و�أفرقة الأمم املتحدة القطرية املعنية ب�أوراق
اال�سرتاتيجية اخلا�صة باحلد من خماطر الكوارث و�أطر امل�ساعدة الإمنائية للأمم املتحدة وبرامج العمل
الوطني للتكيف.

 .هبزيادة الوعي

زيادة وعي ال�سكان املحليني باحلد من خماطر الكوارث وت�أثري التغري املناخي وذلك من خالل
الربامج الإذاعية واللقاءات املحلية وال�صحف وال�شراكات مع منظمات املجتمع املحلي واملنظمات غري
احلكومية .اعملوا على جلب ق�ضايا احلد من خماطر الكوارث �إىل املنابر القائمة التي تتناول احلد من
الفقر والأمن الغذائي والتغري املناخي والتنمية ،ومن هذه املنابر م�ؤمتر الأطراف ب�ش�أن التغري املناخي
وجلنة الأمن الغذائي العاملي ورابطة دول جنوب �شرق �آ�سيا وم�ؤمترات قمة قادة دول االحتاد الأفريقي
وال�شبكات الربملانية واجلمعية العامة للأمم املتحدة.

الجمعية البرلمانية الدولية الثانية والعشرون بعد المائة
تحث أيضاً جميع البرلمانات على تعزيز اإلرادة السياسية القوية وأن تخصص ضمن
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 واالقتصادية ،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 االبتدائي

ملاذا ي�ستلزم حتقيق تعميم التعليم االبتدائي احلد من خماطر الكوارث؟
�إن الهدف املتمثل يف و�ضع جميع الأطفال ممن هم يف �سن الدرا�سة االبتدائية يف املدار�س بحلول
عام  2015ميثل "�أكرب م�شروع بناء ي�شهده العامل على الإطالق" (البنك الدويل و�آخرونWorld ،
� .)Bank et al, 2009إال �أن معايري البناء اخلا�صة باملدار�س ال تقدم امل�ستوى املطلوب من احلماية للأطفال.
يعي�ش نحو بليون طفل من �سن � 0-14سنة يف مناطق تعاين من خطر الزالزل من امل�ستوى العايل �أو العايل جد ًا.
و�إذا ما مت حتقيق هدف تعميم التعليم االبتدائي يف الدول الع�شرين الأكرث عر�ضة للزالزل ف�إن  34مليون طفل
�آخر �سيتم تعري�ضهم للخطر ما مل يتم ت�شييد �أبنية مدر�سية مقاومة للكوارث (.)UNISDR 2006

عدد كبري جداً من املدار�س مهدد باخلطر
•�أدى زلزال هايتي يف عام � 2010إىل مقتل  1,300معلم و 38,000تلميذ و�إىل تدمري �أو �إحلاق �أ�ضرار ب�أكرث
من  4,000بناء مدر�سي (اليوني�سيف.)UNICEF 2010 ،
•�أدى زلزال وين�شوان يف �سي�شوان بال�صني عام � 2008إىل مقتل �أكرث من  10,000طفل يف غرف �صفهم.
و ُيقدر �أن الزلزال دمر  7,000غرفة �صف (.)Miyamoto 2008
•يف عام  ،2007دمر �إع�صار �سيدر يف بنغالدي�ش  496بنا ًء مدر�سي ًا و�أحلق �أ�ضرار ًا بـ  2,110بناءٍ �آخر.
ويف عام � ،2006سبب �إع�صار دوريان الكبري �أ�ضرار ًا للمدار�س يف الفلبني بلغت قيمتها  20مليون دوالر
�أمريكي .وقد �شملت الأ�ضرار من � 90إىل  100%من املباين املدر�سية يف ثالث مدن ومن � 50إىل  60%من
املباين املدر�سية يف مدينتني �أخريتني (البنك الدويل/املرفق العاملي للحد من الكوارث والإنعا�ش و�آخرون،
.)World Bank/GFDRR et al 2009
•�أدى زلزال ك�شمري عام � 2005إىل مقتل ما ال يقل عن  17,000طالب يف املدار�س الباك�ستانية و�إ�صابة
نحو � 50,000آخرين بجروح خطرية ،و�أ�صيب كثريون منهم ب�إعاقات وطالت �آثاره �أكرث من 300,000
طفل� .إ�ضافة �إىل ذلك ،دمر الزلزال  10,000بناء مدر�سي ويف بع�ض املقاطعات دُمر  80%من املدار�س
(.)World Bank/GFDRR et al 2009
�إن كلفة حتقيق تعميم التعليم االبتدائي عالية ولكن االنهيار اجلماعي للمدار�س املبنية دون
املعايري �أو املبنية على نحو رديء �أثناء الكوارث يجعل من الكلفة �أعلى بكثري .يذهب ثلثا التكلفة
ال�سنوية البالغة  6باليني دوالر �ضمن متويل البنك الدويل لبناء املدار�س مبوجب برناجمه التعليم للجميع/
الهدف الإمنائي الثاين للألفية �إىل "ا�ستبدال غرف ال�صف الآيلة لل�سقوط بكل معنى الكلمة" وذلك ب�سبب رداءة
ال�صيانة والبناء (.)World Bank/GFDRR et al 2009
عدة �أدوات للتوجيه والدعوة للربملانيني
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كما �أن الفقر يدفع البنات والأوالد �إىل اخلروج من املدر�سة للعمل يف املنازل واحلقول وال�شوارع
وحتى امل�صانع .وغالب ًا ما تزيد الكوارث احلرمان من التعليم �سوء ًا وخا�صة بني ال�سكان الأ�شد فقر ًا املت�أثرين
باجلفاف والفي�ضان .كما وت�ؤدي الكوارث �إىل تعطيل الدرا�سة نتيجة للنزوح اجلماعي للعائالت واملجتمعات
املحلية �إىل حيث ال تتوفر املدار�س واملرافق التعليمية الأ�سا�سية على الإطالق .ويف بع�ض احلاالت ،يتم ا�ستغالل
املدار�س املتوفرة لإيواء النا�س ب�صورة م�ؤقتة �أثناء الفي�ضانات والعوا�صف املدارية (وبالتايل يتم �إغالق املدار�س
�أمام الدار�سة) .ت�شكل الكوارث تهديد ًا كبري ًا للهدف املتمثل يف حتقيق تعميم التعليم االبتدائي يف غالبية الدول
املعر�ضة للكوارث.
تعمد المدارس التي تجتاحها الفيضانات إلى تقليص تعليم األطفال .وغالباً ما يؤدي الجفاف
المتواصل إلى تشريد المجتمعات المحلية إلى مناطق ال يوجد فيها مدارس.
خطة عمل البرلمانيين لجعل برامج األهداف اإلنمائية لأللفية قادرة على
مواجهة الكوارث والتي تم تبنيها في االجتماع التشاوري لبرلمانيي
غرب أفريقيا ،دكار 2 ،حزيران/يونيو 2010
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الأولويات اخلم�س
.1

18

1جعل جميع املدار�س �أكرث �أمن ًا من خطر الكوارث عن طريق الت�أكد من �أن كافة الأبنية املدر�سية
اجلديدة مقاومة للأخطار و�أن جميع املدار�س القائمة تخ�ضع لتقييم للمخاطر �ضمن عملية م�سح �شاملة
للبلد ويتم حت�صينها �إذا لزم الأمر .الق�ضاء على الف�ساد يف جمال الإن�شاءات اخلا�صة واحلكومية با�ستخدام
حماية املدار�س كم�س�ألة حل�شد الت�أييد بحيث ميكن �إنفاذ �أنظمة البناء ب�أعلى امل�ستويات .وبالقدر نف�سه من
الأهمية ،ي�أتي تدريب متعهدي الإن�شاءات على البناء وفق ًا ملعايري مقاومة الأخطار وتوفري احلوافز لهم.

.2

2تعليم احلد من خماطر الكوارث يف كافة مدار�س املرحلة الأ�سا�سية كجزء من املنهاج الوطني بحيث
يتمكن الأطفال واملعلمون من حماية �أنف�سهم من الأخطار الطبيعية عن طريق معرفة ما يتوجب القيام به
بال�ضبط .عالوة على ذلك ،ميكن للأطفال �أن يتولوا بدورهم تعليم عائالتهم وجمتمعاتهم املحلية حول
خماطر الكوارث التي يعاي�شونها.

.3

3الت�أكد من �أن املدار�س الواقعة يف مناطق معر�ضة مل�ستوى عال من اخلطر قد و�ضعت وطبقت
خطط ًا للجاهزية للكوارث وخطط ًا للطوارئ من �أجل متكني الطالب من النجاة من الكوارث
وموا�صلة تعليمهم بعد وقوع الكوارث .وميكن البدء يف ذلك عن طريق تطبيق احلد الأدنى من معايري
ال�شبكة امل�شرتكة بني الوكاالت ب�ش�أن التعليم يف حاالت الطوارئ.
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.5

4زيادة قدرة الأطفال الأ�شد فقر ًا وعر�ضة للخطر على جمابهة الكوارث وتعبئة املوارد للحد من
مدى �إمكانية تعر�ضهم بدني ًا لت�أثري الكوارث .يجب �أن ميتد نطاق برامج التنمية والتعليم لي�صل �إىل العدد
ال�ضخم من الأطفال يف مواقع العمل والذين يعي�شون يف ال�شوارع والذين يعيلون �أ�سرهم �أو �أولئك امل�سجلني
يف املدار�س ولكنهم ال يواظبون على احل�ضور.
5ال�سعي لو�ضع ا�سرتاتيجيات وبرامج للحد من الفقر قائمة على القدرة على مواجهة
الكوارث .بهذه الطريقة ميكن للأهايل �أن ير�سلوا �أطفالهم �إىل املدار�س بد ًال من دفعهم �إىل العمل خالل
فرتة الإنعا�ش التي تعقب الكارثة .ميكن لال�ستثمار يف احلد من خماطر الكوارث �أن يزيد من م�ستويات
الدخل و�أن يحمي الأمن الغذائي يف املجتمعات الأ�شد فقر ًا املعر�ضة للكوارث (ملعرفة كيفية عمل ذلك،
انظر الهدف .)1

املمار�سات ال�سليمة يف جمال �سالمة املدار�س
تقوم احلكومات واملدار�س واملنظمات غري احلكومية يف �شتى �أنحاء العامل ب�إدراج مو�ضوع احلد من خماطر
الكوارث يف املناهج املدر�سية الوطنية ،و�إر�سال "�سفراء خماطر" لر�سم خريطة املخاطر وتثقيف املجتمعات
املحلية ،وتدريب املعلمني لأغرا�ض اجلاهزية املدر�سية ،وو�ضع �إر�شادات حول �إن�شاء املدار�س وحت�صينها .ملزيد
من املعلومات حول هذه املمار�سات ال�سليمة يرجى الرجوع �إىل "نحو ثقافة الوقاية :احلد من خماطر الكوارث
يبد�أ من املدر�سة :املمار�سات ال�سليمة والدرو�س امل�ستفادة":
Towards a Culture of Prevention: disaster risk reduction begins at school: Good
)Practices and Lessons Learned (UNISDR, 2006

كيف ميكن للربملانيني �إحداث التغيري؟
الطرق اخلم�س للقيام بذلك
أ	.بالتعبير عن الشواغل المحلية

طرح ق�ضية املدار�س الآمنة للنقا�ش يف �أروقة الربملانات الوطنية من �أجل احل�صول على
خم�ص�صات �سنوية �أكرب من املوارد املالية جلعل املدار�س �أكرث �أمان ًا من الكوارث .وميكن دعم
النقا�شات الربملانية با�ستخدام ق�ص�ص يتم جمعها من جمهور الناخبني حول جتربتهم و�أ�سباب عدم كفاية
معايري الأبنية املدر�سية.
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 .ببالتأثير على اإلنفاق العام والقوانين والسياسات الوطنية

طرح �أو دعم ت�شريع يكفل بناء كل املدار�س اجلديدة وفق ًا ملعايري مقاومة الأخطار ،وتقييم
املدار�س القائمة وحت�صينها كلما لزم الأمر .وينبغي �أن تت�أكد اللجان الربملانية املعنية بامل�ساعدات
اخلارجية والتنمية من ا�شتمال متويل بناء املدار�س على برامج خا�صة ب�إجراء حت�صينات حملية م�ستدامة
واعتماد معايري مقاومة الأخطار .وينبغي على اللجنة الربملانية ل�ش�ؤون التعليم �أن حت�ض احلكومات على
و�ضع �سيا�سة وطنية ب�ش�أن التعليم الإجباري للحد من خماطر الكوارث يف املدار�س من امل�ستوى االبتدائي
فما فوق .يعترب �إدماج املعرفة باحلد من خماطر الكوارث يف النظام التعليمي ح ًال طويل الأمد لبناء قدرة
البلدان واملجتمعات املحلية على جمابهة الكوارث والتغري املناخي.

 .جبأن يصبحوا مراقبين ومستشارين على قدر كبير من الدراية

الإملام بالأولويات الوطنية من حيث �سالمة املدار�س والتعليم املدر�سي يف مو�ضوع احلد من
خماطر الكوارث ،وذلك �ضمن �شراكات مع خرباء و�أخ�صائيني من قبيل ال�شبكة امل�شرتكة بني الوكاالت
ب�ش�أن التعليم يف حاالت الطوارئ .وقد �أثبتت االجتماعات الت�شاورية �أو حلقات العمل التي تركز على مو�ضوع
حمدد �أنها فعالة يف تزويد الربملانيني باملعرفة واملعلومات الالزمة لدورهم الفاعل يف مراقبة الربامج
الوطنية اخلا�صة ب�إن�شاء املدار�س ودعم البحث واالبتكار فيما يتعلق ب�إجراءات التح�سني والبناء الأف�ضل
جدوى من الناحية االقت�صادية.

 .دبالتأثير على المانحين الدوليين

تقدمي �أ�ساليب وتقنيات احلد من املخاطر من �أجل �إدماج مو�ضوع احلد من خماطر الكوارث
يف املنهاج الدرا�سي ،والت�أكد من �أن املدار�س التي يتم بنا�ؤها تخ�ضع ملعايري مقاومة الأخطار
و�أن املدار�س التي ال تفي باملعايري يتم حت�صينها .وب�صورة خا�صة ،يتوجب ربط متويل
التو�سع يف التعليم بعملية الت�أكد من �أن البنية التحتية للمدار�س تتوافق مع معايري مقاومة
الأخطار .وينبغي العمل على نحو وثيق مع املنظمات املجتمعية واملنظمات غري احلكومية مع احل�صول على
دعم وكاالت الأمم املتحدة ووكاالت املانحني التي تعمل على �أ�سا�س قطري بحيث تتمكن هذه املبادرات �أي�ض ًا
من الإ�سهام يف امل�ساعدة الإمنائية الدولية من �أجل حتقيق غايات تعميم التعليم االبتدائي.

 .هبزيادة الوعي

ينبغي على امل�ستوى املحلي ك�شف الف�ساد الذي يت�سبب يف الغ�ش يف البناء ووقوع خ�سائر يف
الأرواح .وينبغي �إي�صال �أخبار الوقائع املحلية �إىل و�سائل الإعالم العاملية و�إبراز اخلطر
الذي يتم تعري�ض الأطفال له يف الأبنية املعر�ضة خلطر الكوارث .وعلى امل�ستوى الأعلى ،طرح
ق�ضايا احلد من خماطر الكوارث على املنابر القائمة التي تعنى مبوا�ضيع حمددة مع التطرق �إىل توفري
التعليم للجميع ،ومن بني هذه املنابر الفريق رفيع امل�ستوى الذي نظمته اليوني�سكو.
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الهدف 3

تعزيز امل�ساواة بني اجلن�سني ومتكني املر�أة

ملاذا ت�ستلزم امل�ساواة بني اجلن�سني احلد من خماطر الكوارث؟
يختلف ت�أثري الكوارث على الرجال عنه على الن�ساء .فالكوارث تعيد �إىل الوراء التقدم الذي
قد تكون املر�أة قد حققته على طريق مزيد من امل�ساواة مع الرجل ذلك �أن الن�ساء �أكرث ت�أثر ًا
بها من الرجال ب�صورة عامة� .إن القدرة غري املت�ساوية يف احل�صول على الأ�صول والتعليم واملعرفة وال�سلطة
حترم الن�ساء من املوارد والقدرة على حماية �أنف�سهن و�أطفالهن وممتلكاتهن من الكوارث .غالب ًا ما يفتقر
التخطيط الوطني للإغاثة يف حاالت الكوارث واالنتعا�ش منها �إىل الأخذ باالعتبار �إمكانية التعر�ض للخطر
واملخاطر القائمة على �أ�سا�س نوع اجلن�س على الرغم من �أن الن�ساء يف البلدان النامية يتحملن امل�س�ؤولية الأكرب
يف �إدارة موارد الأ�سرة� .إن للفقر والكوارث ت�أثري �سلبي �أكرب على تعليم البنات منه على الأوالد فغالب ًا ما ت�سهم
الكوارث ،كاجلفاف مث ًال ،يف �إجبار العائالت الفقرية و�شبه الفقرية على �إخراج بناتهن من املدار�س كي يتمكنَّ
من امل�ساعدة يف �إبقاء الأ�سرة على قيد احلياة( .اال�سرتاتيجية الدولية للحد من الكوارث و�آخرون،
.)UNISDR et al 2009

حتتل الن�ساء يف املجتمعات املحلية الأكرث عر�ضة للخطر مو�ضع ًا ا�سرتاتيجي ًا يتيح لهن دفع
التنمية امل�ستدامة من خالل احلد من خماطر الكوارث كونهن م�س�ؤوالت �إىل حد كبري عن ت�أمني الغذاء
واملاء والطاقة يف كثري من الأماكن وكونهن مديرات وحار�سات للموارد الطبيعية يتمتعن باملعرفة البيئية .يف
�أغلب الأحيان ت�شكل الأموال التي تك�سبها الن�ساء وم�صادر الغذاء الطارئة لديهن ومقتنياتهن ومدخراتهن
االحتياطي بالن�سبة للمجتمعات املحلية التي تعاين جراء حدوث الكوارث وذلك عندما ينقطع دخل الرجال يف
االقت�صاد الر�سمي نتيجة للكارثة.
�إن متكني املر�أة يف �إطار احلد من خماطر الكوارث يعزز قوة اال�ستثمارات يف امل�ساواة بني اجلن�سني
يف التنمية على كال امل�ستويني الوطني واملحلي� .إن تعزيز معرفة املر�أة وقدرتها من �أجل حتقيق قدرة
املجتمع املحلي على جمابهة الكوارث لن يعمل فقط على التقليل من حجم خ�سائر التنمية بل �سي�ساعد �أي�ض ًا يف
الإ�سراع بعملية التنمية وخا�صة يف جماالت الزراعة والتكيف مع التغري املناخي و�إدارة امل�صادر املائية والأمن
الغذائي للمجتمع املحلي (.)UNISDR et al 2009
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تقوم النساء في غرب أفريقيا بدور مهم فيما يتعلق باألمن الغذائي لعائالتهن .تزيد الكوارث
من الضغط على النساء وعبء العمل الواقع على كاهلهن مجرداً إياهن من الوقت الالزم
للتعامل مع احتياجات أسرهن ومؤدياً إلى تسرب البنات من المدارس للمساعدة في البيت.
خطة عمل البرلمانيين لجعل برامج األهداف اإلنمائية لأللفية قادرة على
مواجهة الكوارث والتي تم تبنيها في االجتماع التشاوري لبرلمانيي
غرب أفريقيا ،دكار 2 ،حزيران/يونيو 2010

ما الذي يتوجب فعله؟
الأولويات اخلم�س
.1

1تعميم مو�ضوع احلد من خماطر الكوارث يف الأعمال الإمنائية التي تركز على املر�أة .ينبغي
�أن ت�شتمل املبادرات وال�سيا�سات �أو الت�شريعات الإمنائية اخلا�صة بالن�ساء على مو�ضوع احلد من خماطر
الكوارث وخا�صة عند التعامل مع �إدارة املياه والزراعة و�إدارة املوارد الطبيعية واحلد من الفقر والتعليم
والقيادة.

.2

�2إدراج احتياجات الن�ساء وخماوفهن �ضمن برنامج �أهداف وا�سع لتنمية املجتمع املحلي يف
املناطق املعر�ضة خلطر الكوارث .وينبغي على احلكومات �أن تفعل املزيد من �أجل تعزيز م�شاركة
املر�أة وقيامها ب�أدوار قيادية يف جهود احلد من خماطر الكوارث واال�شتمال على منظور الن�ساء والفتيات
ومعرفتهن يف تقييم خطر الكوارث وتخطيط �إدارة الكوارث واجلاهزية.

.3
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3جعل �سيا�سات وبرامج احلد من خماطر الكوارث القائمة حالي ًا مراعية لالعتبارات
اجلن�سانية .وثمة حاجة لبذل مزيد من اجلهود من �أجل تعزيز القدرة على جمابهة الكوارث عند الن�ساء
املعر�ضات للخطر وت�سخري قدرات الن�ساء والت�شجيع على م�شاركة الن�ساء يف ال�سيا�سات وعملية �صنع
القرارات فيما يتعلق ببناء القدرة الوطنية على جمابهة الكوارث والتغري املناخي.

.4

4الت�أكد من �أن العائالت املعر�ضة خلطر الكوارث ميكنها حتمل نفقات تعليم بناتها .يف
املجتمعات الريفية الفقرية املعر�ضة للجفاف وت�أثريات التغري املناخي ينبغي �أن يتم الرتكيز على الإجراءات
التي من �ش�أنها تنويع م�صادر الدخل ،وبناء القدرة على جمابهة اجلفاف ،وت�شجيع العمل الزراعي البالغ
ال�صغر والت�أمني البالغ ال�صغر ،بحيث يتمكن الفقراء من الرجال والن�ساء اال�ستمرار يف �إعطاء �أولوية
لتعليم بناتهن (ملعرفة كيفية القيام بذلك ،انظر الهدف  1والهدف .)2

.5

5تعزيز م�شاركة الفتيات وقيامهن ب�أدوار قيادية يف جمال تعليم احلد من خماطر الكوارث
من خالل م�شاريع التعلم والتنمية املجتمعية املدر�سية .وينبغي �أن يكون ذلك من �ضمن املناهج
الدرا�سية الوطنية (ملعرفة كيفية القيام بذلك ،انظر الهدف .)2
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املمار�سات ال�سليمة لتطبيق احلد من خماطر الكوارث يف جمال امل�ساواة بني اجلن�سني
تتعلم العائالت التي تعيلها الن�ساء يف جامايكا �أ�ساليب تخطيط املخاطر والبناء حلماية منازلها من الأعا�صري
( .)CRDCويف الهند تقوم جمموعات امل�ساعدة الذاتية الن�سائية بتعليم الأطفال ال�سباحة وبتنظيم جاهزية
املجتمع املحلي للكوارث (كاريتا�س الهند) .لقراءة املزيد عن درا�سات حاالت �إفرادية عن القيادة وامل�شاركة
الن�سائية يف جمال احلد من خماطر الكوارث من �أجل التنمية ،انظر" :املنظور اجلن�ساين :العمل مع ًا من �أجل
احلد من خماطر الكوارث"( :اال�سرتاتيجية الدولية للحد من الكوارث )2007 ،و"املنظور اجلن�ساين� :إدماج
احلد من خماطر الكوارث يف التكيف مع التغري املناخي" (اال�سرتاتيجية الدولية للحد من الكوارث: )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 �إحداث التغيري؟
الطرق اخلم�س للقيام بذلك

 .أبالتعبير عن الشواغل المحلية

التعلم من جتربة الن�ساء على ال�صعيد املحلي .ويجب �أن ي�شتمل ذلك على فهم �أف�ضل جلوانب
تعر�ضهن للخطر ونقاط قوتهن ومعرفتهن ونظرتهن العميقة وذلك من خالل املناق�شة وجمع املمار�سات
ال�سليمة وذلك بالتعاون مع املنظمات املجتمعية .وينبغي بذل اجلهود الر�سمية من �أجل تقييم الإ�سهامات
التي ميكن للن�ساء تقدميها يف جمال بناء القدرة على جمابهة الكوارث ومن ثم احلث على تطبيقها.

 .ببالتأثير على اإلنفاق العام والقوانين والسياسات الوطنية

�سن الت�شريعات من �أجل �إدماج مو�ضوع احلد من خماطر الكوارث املراعي لالعتبارات اجلن�سانية
يف الإنفاق على التنمية والأعمال اجلارية للحد من خماطر الكوارث .وينبغي �أن تهدف ال�سيا�سات
والت�شريعات الوطنية �إىل متكني القيادات الن�سائية يف جهود احلد من خماطر الكوارث وتنمية املجتمع املحلي
وتعزيز م�شاركة البنات يف تعليم احلد من خماطر الكوارث وذلك بوجود الدعم الفعال للجان الربملانية للقطاعات
الإمنائية والوزارات امل�س�ؤولة عن ق�ضايا التعليم والنوع اجلن�ساين ،وذلك مبا يتفق مع االتفاقيات الدولية كاتفاقية
الق�ضاء على جميع �أ�شكال التمييز �ضد املر�أة (�سيداو) و�إعالن بيجني وقانون حقوق الإن�سان وال�سيا�سة املحلية.

 .جبأن يصبحوا مراقبين ومستشارين على قدر كبير من الدراية

االن�ضمام �إىل �شبكات اخلرباء من قبيل ال�شبكة املعنية بال�ش�ؤون اجلن�سانية والكوارث لتبادل
اخلربات واكت�ساب املعرفة وامل�شاركة مع تلك ال�شبكات من �أجل عقد حلقات عمل لبناء قدرات
موظفي الدولة والربملانيني .وميكن بادئ ذي بدء ا�ستخدام ال�سيا�سة واملبادئ التوجيهية العملية التي
ا�شرتك يف ن�شرها برنامج الأمم املتحدة الإمنائي واالحتاد الدويل حلفظ الطبيعة واال�سرتاتيجية الدولية للحد
من الكوارث عام  2009حول جعل احلد من خماطر الكوارث مراعي ًا لالعتبارات اجلن�سانية ،وذلك كمرجع
مي�سر من �أجل �إدماج منظورات مراعية للنوع اجلن�ساين يف التدريب على احلد من خماطر الكوارث وبراجمه.
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 .دبالتأثير على المانحين الدوليين

ال�ضغط من �أجل ربط متويل هذا الهدف الإمنائي للألفية وبرجمته ومراقبته بامل�ؤ�شرات
اخلا�صة بت�أثري الكوارث وامل�صنفة ح�سب نوع اجلن�س .ينبغي ا�ستخدام ق�ضايا احلد من خماطر
الكوارث ذات ال�صلة بهذا الهدف الإمنائي كعن�صر معزز يف املفاو�ضات حول امل�ساعدات الإمنائية الدولية
التي متول جهود احلد من الفقر القائمة على القدرة على مواجهة الكوارث وتعليم مو�ضوع مواجهة الكوارث.

 .هبزيادة الوعي

الدعاية لدور الن�ساء على ال�صعيد املحلي وم�س�ؤولياتهن و�إمكانياتهن يف حتقيق تنمية
قادرة على مواجهة الكوارث للمجتمع املحلي ،والدعوة يف و�سائل الإعالم املحلية والوطنية وحتى
العاملية �ضد الظلم والفقر القائمني على �أ�سا�س نوع اجلن�س وغياب االعتبارات اجلن�سانية يف احلد من
خماطر الكوارث .ومن �ش�أن ال�شراكات مع املنظمات التي تركز على ق�ضايا نوع اجلن�س والكوارث والتنمية
�أن تكون فعالة .وحيثما �أمكن ،ينبغي طرح ق�ضايا احلد من خماطر الكوارث يف املنتديات الوطنية والعاملية
القائمة رفيعة امل�ستوى التي تتناول �أ� ً
صال م�س�ألة الالم�ساواة بني اجلن�سني يف التنمية مبا يف ذلك مو�ضوع
احلد من الكوارث ،ومن هذه املنتديات املجل�س االقت�صادي واالجتماعي وجلنة و�ضع املر�أة بالأمم املتحدة.
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الأهداف  4و 5و6

تخفي�ض معدل وفيات الأطفال وحت�سني ال�صحة
النفا�سي ــة ومكافح ـ ــة فريو�س نق ـ ــ�ص املناع ـ ـ ــة
الب�شرية/الإيدز واملالريا وغريهما من الأمرا�ض

ملاذا ت�ستلزم �صحة الطفل وال�صحة النفا�سية والق�ضاء على الأمرا�ض
اخلطرية احلد من خماطر الكوارث؟
يجب �أن يتم احلد من خماطر عدد من الكوارث كي يتم تخفي�ض معدل وفيات الأطفال وحت�سني
ال�صحة النفا�سية ومكافحة فريو�س نق�ص املناعة الب�شرية/الإيدز واملالريا وغريهما من
الأمرا�ض .يعود ال�سبب يف الأمرا�ض امل�س�ؤولة عن ُّجل الوفيات بني الأطفال ب�صورة كبرية �إىل �سوء التغذية
واالفتقار �إىل املاء النظيف وال�صرف ال�صحي و�إىل عدم كفاية التدخالت الطبية ( )Bryce et al 2005يف
حني يتمثل �أحد املتطلبات الأ�سا�سية لتح�سني ال�صحة النفا�سية وتخفي�ض معدل الوفيات بني الأمهات يف �إمكانية
احل�صول على الرعاية ال�صحية املحرتفة (�إدارة ال�ش�ؤون االقت�صادية واالجتماعية بالأمم املتحدة UNDESA ،
� .)2008إن املعركة �ضد فريو�س نق�ص املناعة الب�شرية/الإيدز واملالريا وغريهما من الأمرا�ض الرئي�سية تعتمد
�أي�ض ًا على �إمكانية احل�صول على املاء النظيف وخدمات ال�صرف ال�صحي و�أنظمة قوية لل�صحة العامة وعلى
التعليم ب�ش�أن ال�صحة الإجنابية.

البنية التحتية ال�صحية مهددة باخلطر

�إن �أغلى امل�ست�شفيات تكلفة هو امل�ست�شفى الذي يف�شل يف مهمته ؛ فالتدمري وال�ضرر الذي يلحق باملرافق
ال�صحية وحمتوياتها وبنيتها التحتية ميثل يف حد ذاته خ�سارة كبرية جد ًا لال�ستثمار يف التنمية.
بلغت قيمة خ�سائر القطاع ال�صحي يف زلزال ك�شمري عام  2005ما يكافئ  60%من املوازنة
ال�صحية الوطنية لباك�ستان ب�أ�سرها ( .)UNISDR et al 2008ويف عام  ،2009دمر �إع�صار
 30م�ست�شفى و 100مركز �صحي يف الفلبني ( .)UNISDR 2008تعترب امل�ست�شفيات ومراكز الرعاية ال�صحية
الأ�سا�سية وغريها من املرافق ال�صحية عنا�صر �أ�سا�سية يف االنتعا�ش امل�ستدام من الكوارث وكذلك بالن�سبة
للأهداف الإمنائية القائمة على ال�صحة.

'ببينغ'

يف غالبية الأحيان ،تكون املعدات والأدوية �أكرث حمتويات املرفق ال�صحي عر�ضة للخطر وبالتايل ف�إن تدمريها
 حتى لو بقي البناء قائم ًا  -ميكنه �أن يعطل جهود ال�سيطرة على الأمرا�ض كربامج التطعيم �ضد ذات الرئة(نيومونيا) عند الأطفال.
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ال تؤثر الكوارث ذات الصلة بالمناخ على المستشفيات والمرافق الصحية أو المراكز
الصحية المهمة فقط ،بل إنها تزيد أيضاً من خطر األمراض كالمالريا والكوليرا.
خطة عمل البرلمانيين لجعل برامج األهداف اإلنمائية لأللفية قادرة على
مواجهة الكوارث والتي تم تبنيها في االجتماع التشاوري لبرلمانيي
غرب أفريقيا ،دكار 2 ،حزيران/يونيو 2010

موظفو ال�صحة العامة وال�صحة النفا�سية املهرة مهددون باخلطر

يعترب موظفو ال�صحة املحرتفون -ال�سيما �أولئك الذين يعملون يف توعية املجتمع املحلي -
عن�صر ًا مهم ًا للحد من �أرقام وفيات الأمهات وحت�سني ال�صحة النفا�سية وال�صحة الإجنابية.
�إال �أن حياة عمال ال�صحة تكون عر�ضة للخطر ب�سبب تو�سيع البنية التحتية ال�صحية غري املبنية ح�سب معايري
مقاومة الأخطار .وغالب ًا ما تكون احلماية املتوفرة لعمال ال�صحة يف املجتمع املحلي ولعيادات الرعاية الأ�سا�سية
التي تقدم معظم الرعاية ال�صحية للأمومة والطفولة �أقل حتى منها يف امل�ست�شفيات.
يف عام � 2004أحلقت �أمواج ت�سونامي يف املحيط الهندي ال�ضرر بـ  61%من املرافق ال�صحية يف
�إقليم �أت�شيه ال�شمايل و�أدت �إىل مقتل نحو  7%من عمال ال�صحة فيه .كذلك ُقتل ما ن�سبته  30%من
القابالت يف املنطقة �أو فقدن �أعمالهن مما ت�سبب يف �أزمة �صحية عامة يف منطقة تُقدم  80-90%من الرعاية
النفا�سية ورعاية حديثي الوالدة على يد القابالت .وقد ا�ستدعى تعايف �أنظمة ال�صحة النفا�سية ا�ستثمار ًا كثيف ًا
(.)IBI/JHPIEGO, 2005

املياه وال�صرف ال�صحي مهددان باخلطر

�ستتعر�ض �شبكات املياه وال�صرف ال�صحي املوجودة خلطر التدمري �إن مل تكن ُبنيت وفق ًا ملعايري
مقاومة الأخطار .وقد ال مت ِّكن البنية التحتية للمياه وال�صرف ال�صحي التي ال ترقى �إىل املوا�صفات املطلوبة
املجتمعات املحلية �أو البلدان من تلبية الأهداف الإمنائية للألفية كون تلك البنى التحتية غري مقاومة للكوارث
ولأنها �ستتعر�ض يف نهاية املطاف �إىل ال�ضرر �أو الدمار ب�سبب الكوارث .تعتمد الأنظمة ال�صحية يف ت�صديها
للكوارث اعتماد ًا كبري ًا على تلك البنى التحتية املهمة ،وهكذا ف�إن عدد ًا �أكرب بكثري من �أولئك الذين ت�أذوا مبدئي ًا
من اخلطر �سيعاين من نتائج غياب املياه النظيفة وال�صرف ال�صحي:
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•بلغ عدد الأ�شخا�ص الذين احتاجوا للم�أوى بعد زلزال ك�شمري عام  2005زهاء � 700,000إال �أن ال�ضرر
الذي حلق بالبنية التحتية للمياه وال�صرف ال�صحي ا�ستلزم تزويد مياه ال�شرب النقية وال�صرف ال�صحي
املنا�سب لنحو  1.7مليون �شخ�ص (منظمة ال�صحة العاملية/منظمة ال�صحة للبلدان الأمريكية و�آخرون،
.)WHO/PAHO et al 2006

•بعد �إع�صار ميت�ش عام  1998كانت خدمات الت�صريف الواقعة حتت �ضغط زائد وحمدودية املاء املتوفر
ال�سببان الرئي�سيان حلاالت التف�شي الأوىل لأمرا�ض املعدة والأمعاء ( .)WHO/PAHO et al 2006يف
الواقع ي�شيع انت�شار مثل هذه الأمرا�ض املنتقلة بوا�سطة املاء يف الدول النامية بعد الفي�ضانات والعوا�صف.

التغذية والأمن الغذائي مهددان باخلطر
قد تكون الن�ساء والأطفال والفقراء معر�ضني على نحو متزايد ل�سوء التغذية والأمرا�ض وذلك
ب�سبب الت�أثري املت�صاعد للجفاف والفي�ضانات والعوا�صف على الأمن الغذائي ال�سيما يف اجلنوب
الأفريقي واجلنوب الآ�سيوي� .إن نق�ص التغذية هو ال�سبب الأ�سا�سي وراء  53%من وفيات الأطفال حتت �سن
اخلام�سة (.)Bryce et al 2005
ومن املحتمل �أن تكون الن�ساء الفئة الأكرث معاناة من غريها من �سوء التغذية و�أن يكن �أكرث فقر ًا
و�أقل قدرة على احلركة و�أقل جاهزية وبالتايل ف�إنه من املرجح �أن يعانني �أكرث ،مقارنة مع
الرجال ،وحتى �أن يفقدن �أرواحهن نتيجة للأخطار الطبيعية .تعاين الن�ساء احلوامل من قدرة �أقل
على احلركة كما �أنهن �أكرث عر�ضة للخطر وكذلك احلال بالن�سبة للأطفال ال�صغار .ب�صورة عامة� ،إن �إمكانية
تعر�ض احلوامل والأطفال ال�صغار لت�أثريات الأخطار من كافة الأنواع هي �إمكانية عالية.

حماية املرافق ال�صحية جمدية اقت�صادياً

بالن�سبة للغالبية العظمى من املرافق ال�صحية اجلديدة تبلغ الكلفة الإ�ضافية لإدخال احلماية
ال�شاملة من الزالزل واحلوادث اجلوية على ت�صاميم تلك املرافق منذ البداية  4%فقط (WHO/

.)PAHO 2003

ومتثل عملية حت�صني العنا�صر غري الإن�شائية للمرافق ال�صحية يف معظم احلاالت نحو  1%فقط
من الكلفة الإجمالية يف حني �أنها حتمي �أحيان ًا ما ي�صل �إىل  90%من قيمة امل�ست�شفى (UNISDR et al,
 ،2008منظمة ال�صحة العاملية واجلمعية الوطنية لتكنولوجيا الزالزل ،WHO & NSET ،كتماندو ،ني�سان�/أبريل
.)2004
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ما الذي يتوجب فعله؟
الأولويات اخلم�س
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.1

1يجب �أن تكون جميع امل�ست�شفيات واملرافق ال�صحية اجلديدة مقاومة للأخطار و�أن تخ�ضع
املرافق ال�صحية القائمة للتقييم و�أن يتم حت�صينها �إن دعت ال�ضرورة .وينبغي �أن ت�ستخدم
احلكومات امل�ست�شفيات كعامل حل�شد القوى من �أجل الق�ضاء على الف�ساد يف جمال الإن�شاءات اخلا�صة
واحلكومية بحيث يتم �إنفاذ قواعد البناء ب�أعلى امل�ستويات .وينبغي لهذه املعايري �أن ت�شمل ب�صفة خا�صة
العيادات ال�صغرية التي توفر العناية الأ�سا�سية .كما ي�ستدعي الأمر تدريب متعهدي البناء على تنفيذ
الأبنية وفق ًا ملعايري مقاومة الأخطار وتوفري احلوافز لهم ،وت�شتمل املعايري على حت�صني املرافق ال�صحية
التي ال تفي باملقايي�س وتنفيذ عمليات تقييم للأخطار و�سن القوانني املتعلقة بالبناء املقاوم للأخطار.

.2

2تعليم وتدريب موظفي ال�صحة الأ�سا�سية وال�صحة النفا�سية وموظفي امل�ست�شفيات على
اجلاهزية للكوارث .يف العديد من املجتمعات املحلية هناك ن�سبة كبرية من املحرتفني يف جمال رعاية
الأمومة وال�صحة الإجنابية ال يعملون يف عيادة حمددة ،كما �أن مقدرتهم متدنية على احلد من تعر�ضهم
للكوارث وحماية معداتهم والتمتع باجلاهزية ملواجهة الكوارث.

.3

�3ضمان توفر م�صدر مياه م�أمون ومقاوم للأخطار .وينبغي �أن تبني الدول كافة البنى التحتية
اجلديدة للمياه وال�صرف ال�صحي وفق ًا ملعايري مقاومة الأخطار و�أن جتري تقييم ًا للبنى التحتية املوجودة
ُدعم هذه الإجراءات بخطط جاهزية للكوارث وخطط طوارئ على
و�أن حت�صنها .وي�ستلزم �أي�ض ًا �أن ت َّ
م�ستوى القطاع ب�أكمله ميكن تفعيلها يف �أي وقت .كما �أن �إدماج مو�ضوع احلد من خماطر اجلفاف و�أعمال
الأهداف الإمنائية للألفية اخلا�صة بتح�سني م�صادر املياه النقية –كالآبار والينابيع املحمية -والتخزين
الفعال ملياه الأمطار من �ش�أنه �أن ي�سهم يف حت�سني خدمات املياه وال�صرف ال�صحي يف املناطق الريفية
الأكرث عر�ضة للأخطار (ملعرفة املزيد عن كيفية عمل ذلك ،انظر الهدف  2والهدف .)7

.4

4احلد من م�ستوى الفقر واجلوع يف املناطق الريفية املعر�ضة للجفاف من خالل جهود احلد
من خماطر اجلفاف املرتكزة على �إدارة املحا�صيل و�إدارة املياه وتنويع م�صادر الدخل� .إن من �ش�أن ذلك
�أن يقلل من الهجرة �إىل الأحياء ال�شعبية الفقرية يف املدن (ملعرفة املزيد عن كيفية عمل ذلك ،انظر الهدف 1
والهدف .)3

.5

5زيادة قدرات الن�ساء يف جمال اجلاهزية للكوارث واحلد من خماطر الكوارث من خالل التعليم
املراعي للنوع اجلن�ساين وقيادة املجتمع املحلي (ملعرفة املزيد عن كيفية عمل ذلك ،انظر الهدف  2والهدف .)3
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املمار�سات ال�سليمة يف جمال �سالمة امل�ست�شفيات
قامت غرينادا وهي دولة معر�ضة خلطر الأعا�صري بتح�صني املرافق اخلا�صة برعاية امل�سنني عن طريق
"ا�ست�شاري تفتي�ش" يقوم بتفقد املرافق .وجتري نيبال وهي بلد يتعر�ض خلطر الزالزل مترينات على اجلاهزية.
وتطبق املك�سيك م�ؤ�شر �سالمة امل�ست�شفيات الذي و�ضعته منظمة ال�صحة العاملية/منظمة ال�صحة للبلدان
الأمريكية� .أما يف باك�ستان فتعمل الوكالة الوطنية لإعمار ما دمره الزلزال على الت�أكد من �أن جميع امل�ست�شفيات
اجلديدة تبنى وفق ًا ملعايري القدرة على مواجهة الكوارث .ملزيد من املعلومات حول هذه املمار�سات ال�سليمة،
انظر. http://safehospitalsinfo:

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

 .أبالتعبير عن الشواغل المحلية

يتوجب فهم الفئات الأكرث عر�ضة لوفيات الأطفال و�سوء ال�صحة النفا�سية والأمرا�ض الرئي�سية ،والإ�سراع
يف �إدخال احلد من خماطر الكوارث يف جمال العمل يف قطاعات ال�صحة واملياه وال�صرف ال�صحي يف
املجتمعات املحلية الأ�شد فقر ًا .وينبغي العمل بالتعاون مع املنظمات املجتمعية واحلكومات املحلية.

 .ببالتأثير على اإلنفاق العام والقوانين والسياسات الوطنية

التقدم بت�شريع جلعل امل�ست�شفيات واملرافق ال�صحية �آمنة من خطر الكوارث وفق ًا للمبادئ
التوجيهية ملنظمة ال�صحة العاملية .يجب على الربملانيني العمل يف �إطار اللجان الربملانية اخلا�صة
بال�صحة والتنمية و�إدارة الكوارث لفر�ض خطط طوارئ ملا بعد الكوارث تكون مراقبة وطني ًا وتركز على منع
انت�شار الأمرا�ض التي تنتقل باملياه �أو احتوائها ب�سرعة وحماية مرافق ال�صحة واملياه وال�صرف ال�صحي.

 .جبأن يصبحوا مراقبين ومستشارين على قدر كبير من الدراية

احل�صول على املعرفة واخلربة من خالل �شبكة ال�صحة واحلد من خماطر الكوارث (منظمة ال�صحة
العاملية  -منظمة ال�صحة للبلدان الأمريكية/اال�سرتاتيجية الدولية للأمم املتحدة للحد من الكوارث)
وبرنامج توفري املياه وال�صرف ال�صحي والنظافة ال�صحية للجميع ( )WASHو�شبكة اجلن�سانية والكوارث
وغريها ،وذلك من �أجل ح�شد ت�أييد الربملانيني وممثلي احلكومات .ميكن للربملانيني من خالل امتالكهم
للمعرفة الكافية يف املو�ضوع �أن يتولوا دور ًا فاع ًال يف الرقابة على الربامج الوطنية املعنية بالإن�شاءات
اخلا�صة بال�صحة واملياه وال�صرف ال�صحي.
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 .دبالتأثير على المانحين الدوليين

تعزيز �أ�ساليب وتقنيات احلد من املخاطر امل�ستخدمة يف جمال ال�صحة وال�صرف ال�صحي
وجتميع املمار�سات ال�سليمة من خمتلف املجتمعات املحلية من خالل �شراكات مع املنظمات
املجتمعية ووكاالت الأمم املتحدة ووكاالت املانحني التي تعمل على �أ�سا�س قطري .وينبغي على الربملانيني
�أن ي�ستخدموا ق�ص�ص النجاح لل�ضغط من �أجل احل�صول على امل�ساعدة الإمنائية الدولية لغايات �صحية
–وبخا�صة ربط التمويل ال�صحي باملتطلبات التي ت�شرتط وفاء البنى التحتية لل�صحة واملياه وال�صرف
ال�صحي مبقايي�س مقاومة الأخطار.

 .هبزيادة الوعي

ح�شد ت�أييد و�سائل الإعالم املحلية والوطنية لق�ضية �إنقاذ امل�ست�شفيات (مبا فيها املرافق
اخلا�صة برعاية امل�سنني وعيادات الرعاية الأ�سا�سية) وغريها من البنى التحتية املهمة .عندما تنهار
امل�ست�شفيات ومرافق الرعاية ال�صحية �أثناء الكوارث وتعجز الأنظمة ال�صحية عن ا�ستيعاب الطلب املتزايد
على الرعاية ال�صحية واخلدمات يف �أعقاب الكوارث فقد ترتد �آثار �سلبية جد ًا على القادة ال�سيا�سيني.
ينبغي على الربملانيني طرح ق�ضايا احلد من خماطر الكوارث يف املنتديات الوطنية والعاملية ذات املكانة
املرموقة التي تعنى بال�صحة والتنمية ووفيات الأطفال وال�صحة النفا�سية واملياه وال�صرف ال�صحي كاملنتدى
ال�صحي العاملي واملنتدى العاملي للمياه.
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الهدف 7

كفالة اال�ستدامة البيئية

ملاذا ت�ستلزم اال�ستدامة البيئية احلد من خماطر الكوارث؟
التنوع البيولوجي وحماية البيئة
يعترب احلد من خماطر الكوارث عن�صر ًا رئي�سي ًا من عنا�صر التكيف مع التغري املناخي .وهو �أي�ض ًا �أحد
�أف�ضل حلقات االرتباط مع برنامج �أهداف التنمية الب�شرية من �أجل تعزيز التنوع البيولوجي والإدارة امل�ستدامة
للموارد البيئية .تذ ّكرنا كوارث من قبيل االنهيارات الأر�ضية التي تت�سبب بها �إزالة الأحراج ب�أن �سالمتنا تعتمد
�إىل حد كبري على احلماية ال�صائبة للبيئة� .إن احلفاظ على التنوع البيولوجي واملراعي اخل�ضراء والغابات
والأرا�ضي ال�ساحلية الرطبة وال�شعاب املرجانية والكثبان هو عن�صر مهم من عنا�صر حماية امل�ستوطنات الب�شرية
من اجلفاف والت�صحر واالنهيارات الأر�ضية والفي�ضانات وارتفاع م�ستوى البحر والعوا�صف – التي يتوقع لها
جميع ًا �أن تزداد �شدتها ب�سبب التغري املناخي (برنامج الأمم املتحدة للبيئة واال�سرتاتيجية الدولية للحد من
الكوارث.)UNEP & UNISDR 2006 ،
املياه :يحتاج �ضمان احل�صول على املاء النقي� ،أكرث من �أي وقت م�ضى� ،إىل احلد من خماطر
الكوارث .يت�ضافر التدهور البيئي مع التغري املناخي يف جعل اجلفاف �أكرث �سوء ًا .يقول احتاد بيئة املياه �إنه يف
الوقت الذي يعي�ش فيه  2.8بليون �شخ�ص يف مناطق ذات �إجهاد مائي عال ف�إن هذا الرقم �سريتفع �إىل  3.9بليون
�شخ�ص بحلول عام  2030وهو الوقت الذي ميكن ل�شح املياه فيه �أن يت�سبب يف نق�ص كبري يف غالل املحا�صيل
يف العامل (احتاد بيئة املياه .)WEF 2009 ،ي�شري تقرير تنمية املياه يف العامل �إىل �أن نق�ص املياه بد�أ بالفعل يف
تقييد النمو االقت�صادي يف مناطق خمتلفة مثل كاليفورنيا وال�صني و�أ�سرتاليا والهند و�إندوني�سيا (اليون�سكو،
� .)UNESCO 2009إن احلد من خماطر الكوارث مهم للغاية لت�أمني م�صادر املياه والزراعة ومنع الت�صحر
وزيادة القدرة على جمابهة اجلفاف (انظر الأهداف .)4-6
�سكان الأحياء الفقرية� :إن احلد من �إمكانية تعر�ض �سكان الأحياء الفقرية خلطر الكوارث �أمر
�ضروري لأي حت�سني م�ستدام على ظروفهم املعي�شية� .إن �سكان الأحياء الفقرية مب�ساكنهم ومواقعهم
اجلغرافية عموم ًا هم من بني الفئات الأكرث عر�ضة خلطر الزالزل واالنهيارات الأر�ضية والفي�ضانات والعوا�صف
وكذلك الأمرا�ض التي تتف�شى على �إثرها� .إن اال�ستثمار يف حت�سني �سبل عي�ش ه�ؤالء ميكن له �أن ي�صبح بكل �سهولة
هباء منثور ًا .تعمل الهجرة �إىل املدينة والتي حتدث ب�سبب الكوارث والأ�ضرار التي تلحق بالبنية التحتية للمدينة
على زيادة عدد �سكان الأحياء الفقرية مع عدم �إمكانية احل�صول على اخلدمات الأ�سا�سية (.)DFID 2004
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�إن �أكرث من  70%من الوفيات التي جنمت عن في�ضانات موزمبيق عام  2000وقع يف مناطق
مدنية .وقد مت تدمري حي لوي�س كابرال ال�شعبي يف العا�صمة مابوتو ب�أكمله وتعطلت خدمات املياه وال�صرف
ال�صحي مما ت�سبب يف تف�شي الديزنطاريا والكولريا .ويف تلك ال�سنة كان  71.8%من قاطني املدن الأفريقية
الواقعة جنوبي ال�صحراء الكربى يعي�شون يف �أحياء فقرية (.)Ramin 2009

ما الذي يتوجب فعله؟
الأولويات اخلم�س
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.1

1ا�ستغالل النقا�شات املتعلقة باحلد من خماطر الكوارث والتكيف مع التغري املناخي للحث
على �إدارة �أف�ضل للبيئة .وينبغي الرتكيز على �صيانة وجتديد احلواجز الطبيعية للفي�ضانات واجلفاف
والت�صحر واالنهيارات الأر�ضية والعوا�صف ،وعلى تنفيذ عملية �إعادة حتريج وا�سعة النطاق للأرا�ضي
الرطبة يف املناطق الأكرث عر�ضة والأكرث تدهور ًا بيئي ًا .وميكن توجيه الأموال وال�سيا�سات بحيث ت�ستهدف
التنوع البيولوجي واال�ستدامة البيئية من خالل تنفيذ �أعمال احلد من خماطر الكوارث ح�سب قواعد
التكيف مع التغري املناخي.

.2

2زيادة القدرة على مقاومة اجلفاف يف الأرياف .تتطلب مقاومة اجلفاف العمل على احلد من
التدهور البيئي و�إدارة املياه ب�صورة �أف�ضل و�إدخال حما�صيل مقاومة للجفاف و�أ�ساليب زراعة مقاومة
للجفاف والت�أمني بالغ ال�صغر يف املناطق املعر�ضة للجفاف� .سيعمل ذلك على حماية م�صادر العي�ش والبيئة
وبو�سعه �أي�ض ًا �أن يقلل من الهجرة �إىل املناطق ال�شعبية الفقرية من املدن (ملعرفة املزيد عن كيفية عمل
ذلك ،انظر الهدف .)1

.3

3جتريب املمار�سات ال�سليمة ،ومن ثم ن�شر ا�ستخدامها ،يف جمال احلد من خماطر الكوارث
فيما يتعلق بقاطني الأحياء الفقرية يف املدن من خالل �شراكات تقودها احلكومات تهدف �إىل
جتديد املدن من قبيل مبادرة املدن الكربى الزلزالية� :شراكات املدن الكربى .ميكن ا�ستخدام احلد من
خماطر الكوارث كمدخل ملبادرات احلد من الفقر ومبادرات التعليم وال�صحة العامة وال�ش�ؤون اجلن�سانية
التي ت�ستهدف �سكان الأحياء ال�شعبية الفقرية.

.4

4تعميم مو�ضوع احلد من خماطر الكوارث يف تنمية املدن وخا�صة من خالل الرتكيز على تخطيط
ا�ستخدام الأرا�ضي و�أعمال الإن�شاء واملياه وال�صرف ال�صحي� .إن مراعاة عنا�صر الأخطار يف ا�ستخدام
الأرا�ضي وتخطيط املدن والإن�شاءات الآمنة والبنية التحتية ال�سليمة لن ت�سهم فقط يف �إدارة املياه بل
و�ستحمي �أي�ض ًا �أرواح قاطني الأحياء الفقرية ومقدراتهم و�سبل عي�شهم وبالتايل تعود بالفائدة على املدينة
ب�أكملها.

.5

5تقييم البنية التحتية للمياه واملجاري و�إذا لزم الأمر حت�صينها جلعلها مقاومة للزالزل
واالنهيارات الأر�ضية والفي�ضانات ب�صورة خا�صة.
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املمار�سات ال�سليمة يف جمال احلد من �إزالة الأحراج
تعمل الن�ساء من منطقة ال�ساحل املعر�ضة للجفاف يف مايل على احلد من �إزالة الأحراج والت�صحر عن طريق
التحول عن مهنتهم التقليدية يف قطع الأخ�شاب �إىل م�صادر دخل زراعية �أكرث دميومة ومهارة� .إن احلد من قطع
الأخ�شاب ي�ساعد يف احلد من الت�صحر ومن خطر اجلفاف واالنهيارات الأر�ضية .وقد مت تطبيق هذا امل�شروع من
قبل مايل-فولك�سنرت نييتا بدعم من احلكومة الفنلندية .لالطالع على مزيد من الأمثلة على املمار�سات ال�سليمة
للحد من خماطر الكوارث بخ�صو�ص التكيف مع التغري املناخي و�إدارة املوارد الطبيعية يف "مذكرة الإحاطة :2
التكيف مع التغري املناخي عن طريق احلد من خماطر الكوارث :ممار�سات ودرو�س قطرية" (اال�سرتاتيجية
الدولية للحد من الكوارث�2009 ،أ) ،و"مناظري جن�سانية� :إدماج احلد من خماطر الكوارث يف التكيف مع التغري
املناخي" (اال�سرتاتيجية الدولية للحد من الكوارث:)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 �إحداث التغيري؟
الطرق اخلم�س للقيام بذلك
 .أبالتعبير عن الشواغل المحلية

التعرف على جتارب الناخبني يف املناطق املعر�ضة خلطر اجلفاف واملناطق ال�ساحلية
املعر�ضة للفي�ضانات وب�صورة خا�صة فقراء املدن منهم الذين غالب ًا ما ال يتم عدُّهم وبالتايل عدم
متثيلهم ر�سمي ًا .وينبغي التعرف على الآثار البيئية للتنمية غري املخطط لها �أو التي كان التخطيط لها رديئ ًا
وكيف ي�ؤدي ذلك �إىل تفاقم ت�أثريات الكوارث على الفئات الأ�شد فقر ًا.

 .ببالتأثير على اإلنفاق العام والقوانين والسياسات الوطنية

ك�سب ت�أييد الوزراء امل�س�ؤولني عن البيئة واملياه والتغري املناخي لال�ستثمار يف الإدارة
البيئية ملناطق الريف للوقاية من اجلفاف والإ�صالح البيئي للمناطق ال�ساحلية من �أجل
الوقاية من الفي�ضانات .وينبغي ال�ضغط على احلكومات املحلية والدوائر امل�س�ؤولة عن التخطيط
واخلدمات العامة من �أجل فر�ض تطبيق معايري التخطيط املراعي للأخطار والبناء املقاوم للكوارث.

 .جبأن يصبحوا مراقبين ومستشارين على قدر كبير من الدراية

عقد �شراكات مع �شبكات اخلرباء واملنظمات لتبادل املعرفة واخلربات يف جمال احلد من
خماطر الكوارث والتكيف مع التغري املناخي و�إدارة املوارد البيئية والطبيعية  -كاالحتاد
الدويل حلفظ الطبيعة ،وكذلك مع املخت�صني يف احلد من خماطر الكوارث يف املدن من قبيل مبادرة املدن
الكربى الزلزالية :م�شروع املدن الكربى.
عدة �أدوات للتوجيه والدعوة للربملانيني
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 .دبالتأثير على المانحين الدوليين

الرتكيز بقوة على متطلبات احلد من خماطر الكوارث عند التفاو�ض على االلتزامات
املتعلقة بالتكيف مع التغري املناخي.

 .هبزيادة الوعي

هناك عدد من املنابر التي ميكن من خاللها الدعوة علني ًا لن�صرة الق�ضايا املرتبطة �ضمن
الهدف الإمنائي ال�سابع للألفية ،ومنها على �سبيل املثال:

•ال�ضغط من �أجل التكيف مع التغري املناخي من خالل احلد من خماطر الكوارث.
•الدعوة �إىل ن�صرة احلق يف املياه والرتكيز على تعزيز التنمية التي تتعامل مع التخفيف من حدة اجلفاف
واال�ستدامة البيئية.
•الدعوة �إىل املحافظة على �أحراج املانغروف التي تعمل على احلفاظ على احلياة وجتديد تلك الأحراج
وكذلك الأرا�ضي ال�ساحلية الرطبة يف املناطق املعر�ضة خلطر الأعا�صري والزوابع.
•الدعوة لن�صرة فقراء املدن غري امل َمثلني وك�سب الت�أييد من �أجل حقهم يف احل�صول على حماية مت�ساوية
من الأخطار و–�إذا لزم الأمر -دعم حقهم يف االنتخاب �أو التمثيل يف ال�سلطات املحلية.

سوف نعمل ،نحن البرلمانيون ،على مراجعة قوانيننا وتشريعاتنا ذات الصلة بالتكيف
مع التغير المناخي والبيئة والكوارث للتأكد من أنها تكمل بعضها بعضاً ،وعلى اتخاذ
اإلجراءات الالزمة لتعزيز أوجه التآزر بين التكيف مع التغير المناخي والحد من مخاطر
الكوارث.
خطة عمل البرلمانيين لجعل برامج األهداف اإلنمائية لأللفية قاردة على
مواجهة الكوارث والتي تم تبنيها في االجتماع التشاوري لبرلمانيي
غرب أفريقيا ،دكار 2 ،حزيران/يونيو 2010
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الهدف 8

�إقامة �شراكات عاملية من �أجل التنمية

ملاذا ت�ستلزم ال�شراكات العاملية احلد من خماطر الكوارث؟
متثل اال�ستثمارات يف احلد من خماطر الكوارث قيمة للمال عندما تكون هناك ثمة حاجة �أكرب
بكثري للم�ساعدة الإمنائية اخلارجية من �أجل حتقيق الأهداف الإمنائية للألفية .يقدِّ ر البنك
الدويل �أن ما بني �أربعة �إىل �سبعة دوالرات يتم توفريها على املدى الطويل مقابل كل دوالر يتم ا�ستثماره يف احلد
من خماطر الكوارث .ففي البريو �أدى �إدماج احلد من الأخطار يف اال�ستثمارات الإمنائية �إىل بلوغ ن�سبة الكلفة-
�إىل-الفائدة .)UNISDR 2009( 37 : 1
ميكن لل�شراكات املتطورة اليوم �أن جتمع ما بني ممثلني عن املنظمات احلكومية وغري احلكومية
ومنظمات القطاع اخلا�ص بالإ�ضافة �إىل م�ستفيدين �أو جماعات �أخرى من قبيل املنظمات الدينية ،ممن
يعملون مع ًا للحد من خماطر الكوارث يف خمتلف جوانب املجتمع.
ت�شبه اال�ستثمارات يف التنمية دون احلد من خماطر الكوارث امل�شرتيات غالية الثمن دون ت�أمني.
ت�شكل خماطر امل�ساعدات املهدورة عقبة �أمام اال�ستثمار .وميكن للحد من خماطر الكوارث �أن يجعل من زيادة
ميزانيات امل�ساعدات خيار ًا �أكرث ثقة لكل من الدولة املانحة والدولة املتلقية.
كثري ًا ما ت�ستفيد ال�شراكة العاملية الناجحة من اخلربة واملعرفة اخلا�صتني للدول النامية التي
تكون حلولها يف الغالب �أ�سهل وتطبيقها �أقل كلفة.

ما الذي يتوجب فعله؟
الأولويات اخلم�س
.1

�1إحداث زخم �سيا�سي وراء الأهداف الدولية امللزمة حول احلد من خماطر الكوارث باال�ستفادة
من غايات التكيف مع التغري املناخي التي مت حتديدها �أ� ً
صال يف االتفاقية الإطارية ب�ش�أن تغري املناخ.

.2

2توجيه امل�ساعدات املبا�شرة وامل�ساعدات متعددة الأطراف نحو اال�ستثمار يف احلد من
خماطر الكوارث بغية احل�صول على �أف�ضل قيمة لأموال التنمية.
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.3

3تنظيم ال�شراكات الوا�سعة التي جتمع بني الكثري من القطاعات ودول نامية ومتقدمة على
حد �سواء بحيث يتم ح�شد ت�أييدها ال�سيا�سي لنهج ا�ستباقي يف احلد من خماطر الكوارث يتم انتهاجه يف
جمال التنمية الوطنية وال�شراكات العاملية اخلا�صة بامل�ساعدات .وينبغي �إيالء اهتمام خا�ص لبناء القدرات
ونقل املعرفة من خالل ال�شراكات فيما بني بلدان اجلنوب.

.4

4نقل التكنولوجيا من احلكومات وال�شركات اخلا�صة �إىل الدول واملجتمعات املحلية املعر�ضة
للخطر وذلك لدعم �أف�ضل �أنظمة الإنذار املبكر و�أ�ساليب البناء املقاوم للأخطار وغري ذلك من احللول
املبتكرة منخف�ضة الكلفة.

.5

مناء حول مقاي�ضة الديون باال�ستثمار
5ال�شروع يف احلوار بني الدول املتقدمة والبلدان الأقل ً
يف احلد من خماطر الكوارث.
إن الجمعية الثانية عشرة بعد المائة لالتحاد 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 �إحداث التغيري؟
الطرق اخلم�س للقيام بذلك
 .أبالتعبير عن الشواغل المحلية

احل�صول على الدعم الالزم لبناء القدرات املحلية الالزمة لتحقيق الأهداف الإمنائية
للألفية عن طريق دفع عجلة التعاون بني بلدان اجلنوب وبني بلدان اجلنوب وال�شمال من خالل ال�شبكات
واجلمعيات الربملانية الإقليمية والعاملية القائمة.

 .ببالتأثير على اإلنفاق العام والقوانين والسياسات الوطنية

الت�أثري على املواقف الوطنية فيما يتعلق بتطوير �أو تعديل االتفاقيات الدولية ب�ش�أن ق�ضايا
تتطلب تعاون ًا دولي ًا مثل تلك املتعلقة بالأهداف الإمنائية للألفية والتنمية امل�ستدامة والتغري املناخي واحلد
من خماطر الكوارث عن طريق ك�سب ت�أييد كبار امل�س�ؤولني احلكوميني و�إ�شراك اجلمعيات وال�شبكات
الربملانية من بلدان نامية ومتقدمة.
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 .جبأن يصبحوا مراقبين ومستشارين على قدر كبير من الدراية

امل�شاركة بفعالية يف الق�ضايا الإمنائية حيثما تتطلب امل�شكالت العاملية حلو ًال عاملية وذلك
من خالل ال�شراكات مع منظمات تتعامل مع هذه الق�ضايا ومن خالل منتديات و�شبكات بلدان اجلنوب
و�شبكات بلدان اجلنوب وال�شمال.

 .دبالتأثير على المانحين الدوليين

البدء يف �إجراء حوار� ،أو تنظيم ذلك احلوار ،بني برملانيني من دول نامية ودول متقدمة
و�إن�شاء �شبكات م�ستدامة مع برملانيني من دول متقدمة من �أجل ال�سعي نحو حتقيق جميع مبادرات الأهداف
الإمنائية للألفية قادرة على مواجهة الكوارث.

 .هبزيادة الوعي

تعزيز تبادل املعلومات وزيادة الوعي بني الزمالء الربملانيني ب�ش�أن ال�صالت بني احلد من
خماطر الكوارث والتنمية والتغري املناخي والأهداف الإمنائية للألفية وت�شجيع الزمالء يف
الربملان على االن�ضمام �إىل الأطراف الوطنية الداخلة يف التفاو�ض حول التغري املناخي وذلك من �أجل
الدعوة �إىل �ضرورة حتقيق الأهداف الإمنائية للألفية بطريقة قادرة على مواجهة الكوارث 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 جزءاً
ال يتجزأ وجزءاً أساسياً 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 قادرة على
مواجهة الكوارث والتي تم تبنيها في االجتماع التشاوري لبرلمانيي
غرب أفريقيا ،دكار 2 ،حزيران/يونيو 2010
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مالحق
االحتاد الربملاين الدويل

دور البرلمانات في تعزيز تضامن المجتمع الدولي مع شعبي هايتي وشيلي في أعقاب 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

�إن جمعية االحتاد الربملاين الدويل،
�إذ ت�سلم بالدليل املتنامي على �أن الكوارث وتغري املناخ كالهما ي�ضربان الأمم واملجتماعات املحلية الفقرية ب�أ�شد
ما يكون ،و�أن احلد من خماطر الكوارث من �أجل التكيف الفوري مع تغري املناخ هو خطة ا�سرتاتيجية نحو حتقيق
التنمية امل�ستدامة،
و�إذ تدرك �أنه يف ال�شهور الأخرية �أ�صاب زلزال مدمر مدينة بور �أو برين�س ،عا�صمة هايتي ،كما �ضرب زلزال
�ساحل �شيلي ،مما �أدى �إىل �إحداث �أ�ضرار كبرية للبلدين،
و�إذ تدرك �أي�ض ًا �أن �أكرث من � 200,000شخ�ص قد فقدوا �أرواحهم يف الزلزال الذي �أ�صاب هايتي ،والذي ت�سبب
�أي�ض ًا يف �أ�ضرار وخ�سائر بلغت تقديراتها  7,8باليني دوالر �أمريكي ( 4,3باليني دوالر �أ�ضرار مادية و 3,5باليني
دوالر خ�سائر اقت�صادية)� ،أو ما يعادل �أكرث من  120باملائة من الناجت املحلي الإجمايل لهايتي يف عام  ،2009و�أن
الزلزال الذي وقع يف �شيلي ت�سبب ب�أ�ضرار وخ�سائر قدرت مبا بني � 15إىل  30بليون دوالر �أمريكي� ،أو ما يعادل 15
باملائة من الناجت املحلي الإجمايل ل�شيلي،
و�إذ تقر ب�أن هايتي ،وهي �أفقر دولة يف ن�صف الكرة الأر�ضية الغربي ،تواجه �أي�ض ًا م�شاكل حادة يف الأمن الغذائي
ك�إحدى تبعات الكارثة،
و�إذ ت�سلم ب�أن تنامي تكرار الكوارث و�شدتها وت�أثرياها ي�شكل تهديد ًا كبري ًا لأرواح النا�س و�سبل عي�شهم ،وعلى
حتقيق الأهداف الإمنائية للألفية،
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و�إذ ت�أخذ باالعتبار الطرق املختلفة التي قد ت�ؤثر بها هذه الكوارث على كل بلد وفق ًا لدرجة �ضعفه� ،إال �أنها مقتنعة
ب�ضرورة �أن ي�صل العمل الإن�ساين الدويل �إىل جميع �أ�ؤلئك الذين ت�أثروا ،و�أن ي�أخذ باحل�سبان يف الوقت ذاته
املبادرات املحلية الرامية �إىل تقدمي الإغاثة،
و�إذ ت�سلم ب�أن الفقراء ي�شكلون غالبية الأ�شخا�ص الذين يخ�سرون �أرواحهم يف الكوارث ،و�أن اقرتان املخاطر مثل
الفي�ضانات والعوا�صف املدارية ،مع انك�شاف ال�سكان �أو املجتمع املحلي و�ضعفه و�سوء ا�ستعداده ،ي�سبب زيادة
الت�أثر بالكوارث،
و�إذ ت�شدد على �أن املجتمع الدويل واحلكومات يف حاجة ما�سة �إىل �إن�شاء �أطر وتدابري مل�ساعدة الدول واملجتمعات
املحلية الفقرية على التك ّيف مع تغري املناخ مع اال�ستمرار يف االنخراط يف نقا�ش وتفاو�ض ب�ش�أن التخفيف من
�آثار تغري املناخ،
و�إذ ت�شري �إىل �أن القرار ب�ش�أن الكوارث الطبيعية الذي اتخذته بالإجماع اجلمعية العامة الثانية ع�شرة بعد املائة
لالحتاد الربملاين الدويل (مانيال )2005 ،يقرتح �أن ت�ضطلع الدول بتعزيز التعاون يف جهود الوقاية من الكوارث،
و�إذ ت�سلم ب�أن �إطار عمل هيوغو  ،2015-2005الذي �أيدته  168حكومة يف امل�ؤمتر العاملي للحد من الكوارث الذي
عقد يف عام  ،2005ي�ضع الأ�سا�س لتنفيذ عملية احلد من خماطر الكوارث و ُيقر على وجه التحديد باحلاجة �إىل
تعزيز دمج عملية احلد من املخاطر من اال�سرتاتيجيات احلالية ملواجهة تق ّلب املناخ واال�سرتاتيجيات امل�ستقبلية
ملواجهة تغري املناخ،
.1

.2

.3

1تثني على اجلهود التي تبذلها ال�سلطات الوطنية يف هايتي و�شيلي ملواجهة الكوارث ،وترحب بتدفق م�شاعر
الت�ضامن جتاه �شعبيهما يف �أعقاب الكارثة املدمرة ،وتطلب �إىل احلكومات زيادة م�ساهماتها يف ذلك
وتعزيز التعبئة املتوا�صلة للمجتمع املدين لأجل �صالح تلك البلدان ،مع مراعاة االحتياجات التي �أعربت
عنها ال�سلطات ال�شيلية والهايتية ،ويف حالة هايتي ،مراعاة التعقيد الإ�ضايف املتمثل يف التدمري �شبه الكامل
للبنية التحتية للبلد؛
2ت�ؤكد من جديد على احلاجة لأن يتبع امل�ساعدة املقدمة يف حاالت الكوارث ،التي تتلقاها حالي ًا حكومة
هايتي ،تقدمي معونة ،ما دامت هناك �ضرورة لذلك ،لأجل �إعادة �إعمار البلد على املدى الطويل و�إقامة
دولة مكتفية ذاتي ًا وقادرة على توفري ظروف معي�شية �أف�ضل ل�شعبها؛
3تدعو احلكومات �إىل اتخاذ تدابري عاجلة وهيكلية على حد �سواء ،وذلك جلعل تقييم خماطر الكوارث
جزء ًا ال يتجز�أ من عملية التخطيط للإنعا�ش و�إعادة الإعمار يف مرحلة ما بعد الزالزل ومن �أجل برامج
حماية النا�س من الكوارث يف امل�ستقبل؛
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.4

.5

.6

.7
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4حتث احلكومات على تقييم جميع مرافقها العامة احليوية ،مثل املدار�س وامل�ست�شفيات وذلك بهدف جعلها
مقاومة للزالزل والفي�ضانات والعوا�صف ،وجعل احلد من خماطر الكوارث جزء ًا من عملية احلد من الفقر
ومن جميع عمليات التخطيط وو�ضع الربامج التي تهدف �إىل حتقيق الأهداف الإمنائية للألفية ،وحتقيق
الرفاهية على املدى الطويل لل�شعب؛
5حتث احلكومات �أي�ض ًا على �إيالء اهتمام وثيق حلماية الن�ساء والأطفال يف حاالت ما بعد وقوع الكوارث،
التي ميكن �أن ترتكهم عر�ضة ب�شكل خا�ص ل�سوء املعاملة ،مبا يف ذلك االجتار؛
6حتث احلكومات �أي�ض ًا على موا�صلة تن�سيق �أن�شطتها للإغاثة و�إعادة الإعمار وحتقيق االنتعا�ش على ال�صعيد
الدويل ،فيما بينها ومع الهيئات الإن�سانية ،وعلى اتخاذ �إجراءات ملمو�سة لتعزيز فهم النا�س وقدرتهم على
معاجلة �آثار تغري املناخ واحلد من خماطر الكوارث عن طريق الوعي العام والتثقيف والتدريب؛
7حتث �أي�ض ًا جميع الربملانات على تعزيز الإرادة ال�سيا�سية القوية و�أن تخ�ص�ص �ضمن امليزانية الأموال
املطلوبة لتطوير �إطار قانوين وطني يهدف �إىل كفالة الت�آزر بني احلد من خماطر الكوارث والتكيف مع تغري
املناخ ،وبني احلد من خماطر الكوارث واحلد من الفقر والتنمية االجتماعية واالقت�صادية ،وذلك حلماية
م�صالح امل�ست�ضعفني املعر�ضني لكوارث جيولوجية وكوارث مت�صلة باملناخ.

االحتاد الربملاين الدويل
الكوارث الطبيعية :دور البرلمانات في الوقاية ،وإعادة التأهيل ،وإعادة اإلعمار ،وحماية
الجماعات المستضعفة
القرار الذي تبنته باإلجماع الجمعية الثالثة عشرة بعد المائة
(جنيف 19 ،تشرين األول/أكتوبر )2005

�إن جمعية االحتاد الربملاين الدويل،
�إذ تعرب عن بالغ قلقها لتكرار وقوع الكوارث الطبيعية وتزايد ت�أثريها يف ال�سنوات الأخرية ،والتي جنم عنها
خ�سائر هائلة يف الأرواح وتبعات اجتماعية واقت�صادية وبيئية �سلبية وبعيدة الأمد يف جميع �أنحاء العامل،
و�إذ ت�شري �إىل القرارات التي تبناها االحتاد الربملاين الدويل ب�ش�أن الكوارث الطبيعية يف جمعيته الثامنة بعد املائة
التي عقدت يف مدينة �سانتياغو يف �شيلي ويف جمعيته الثانية ع�شرة بعد املائة التي عقدت يف مدينة مانيال يف الفلبني،
و�إذ تدرك �أن من اجلوهري �ضمان الأمن الإن�ساين ،و�أن ثمة حاجة ملحة ملوا�صلة تطوير وا�ستخدام املعارف
العلمية والتقنية من اجل احلد من االنك�شاف للكوارث الطبيعية ،و�إذ ت�شدد على حاجة البلدان النامية للح�صول
على التقنيات املعنية كي تتمكن من الت�صدي بفاعلية للكوارث الطبيعية،
و�إذ ي�ؤ�سفها �أن ما يزيد عن � 50,000شخ�ص لقوا حتفهم يف جنوب �آ�سيا ب�سبب الزلزال القوي الذي وقع يف
 8ت�شرين الأول�/أكتوبر  2005والذي خ ّلف �أي�ض ًا �آالف امل�صابني ب�إ�صابات خطرية وجنم عنه خ�سائر فادحة
باملمتلكات،
و�إذ ت�أ�سف �أي�ض ًا ب�سبب اخل�سائر يف الأرواح والدمار الذي حلق باملمتلكات يف �أعقاب الإع�صار الذي �ضرب عدة
واليات يف جنوب الواليات املتحدة الأمريكية والأعا�صري املدارية التي �أ ّثرت على اليابان يف �آب�/أغ�سط�س و�أيلول/
�سبتمرب  ،2005والأعا�صري التي �ضربت املك�سيك وبع�ض بلدان �أمريكا الو�سطى يف بدايات ت�شرين الأول�/أكتوبر
،2005
و�إذ ت�أ�سف �أي�ض ًا ب�سبب اخل�سائر يف الأرواح والدمار الذي ن�ش�أ عن املجاعات والكوارث الطبيعية الأخرى يف
�أجزاء من �أفريقيا،
و�إذ تعرب عن تعازيها ال�صادقة للعائالت املفجوعة و�إىل �شعوب وبرملانات وحكومات الدول املت�أثرة،
و�إذ تعرب عن تقديرها جلهود الأمم التي ت�أثرت يف اال�ستجابة للدمار الذي خلفه الزلزال ،وتقديرها للتعاون
الذي بذله املجتمع الدويل يف جهود الإغاثة والإنقاذ،
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و�إذ تعرب عن تقديرها �أي�ض ًا لدور الأمم املتحدة ووكاالتها املتخ�ص�صة واملنظمات الدولية يف توفري امل�ساعدات
الإن�سانية لل�ضحايا،
و�إذ ت�شدد على �أن اجلاهزية للكوارث و�إدارة اال�ستجابة لها ،مبا يف ذلك احلد من االنك�شاف للكوارث الطبيعية،
هي عن�صر مهم ي�ساهم يف حتقيق التنمية امل�ستدامة،
و�إذ ت�شدد على �أهمية �إعالن هيوغو و�إطار عمل هيوغو  2015-2005ال�صادر عن امل�ؤمتر العاملي للحد من الكوارث
الذي عقد يف كوبي يف اليابان يف  22-18كانون الثاين/يناير  ،2005يف تطوير ا�سرتاتيجيات فعالة للحد من
خماطر الكوارث على ال�صعيد الوطني ،وت�ؤكد على �أهمية بناء القدرات لتحقيق هذا الهدف،
و�إذ ت�سلم ب�أن الن�ساء والأطفال وغريهم من الفئات امل�ست�ضعفة يت�أثرون على نحو خطري بالكوارث الطبيعية ،و�أن
ثمة حاجة لإيالء اهتمام خا�ص للتخفيف من �أمل ومعاناة ه�ؤالء الأ�شخا�ص يف �أو�ضاع ما بعد الكوارث،
و�إذ ت�شدد على احلاجة �إىل تقدمي امل�ساعدة وامل�شورة النف�سية من �أجل الق�ضاء على ال�صدمة العقلية ،وخ�صو�ص ًا
بني الأطفال املت�أثرين بالكوارث الطبيعية ،وذلك من خالل �أ�شكال متنوعة من الدعم تقدمه احلكومات ومنظمة
ال�صحة العاملية واليوني�سيف واملنظمات غري احلكومية،
و�إذ ت�شدد �أي�ض ًا على �أن التزام املجتمع الدويل ،مبا يف ذلك الدول واملنظمات الدولية ،هو �أمر جوهري مل�ساعدة
البلدان يف بناء قدراتها على �إدارة الكوارث كما �أنه �أمر حيوي لإعادة الت�أهيل و�إعادة الإعمار يف �أو�ضاع ما بعد
الكوارث،
و�إذ ت�ؤكد على احلاجة �إىل التزام متوا�صل من قبل املجتمع الدويل لتوفري امل�ساعدة والإغاثة و�إعادة الت�أهيل
والإعمار للمناطق واملجتمعات املحلية املت�أثرة جراء الزلزال يف جنوب �آ�سيا،
و�إذ تعرب عن ت�ضامنها مع النا�س واملجتمعات املت�أثرين بالكوارث الطبيعية ،خ�صو�ص ًا الذين ت�أثروا بالزلزال
املدمر الذي �ضرب جنوب �آ�سيا يف  8ت�شرين الأول�/أكتوبر 2005؛
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.1

1ت�ؤكد على احلاجة �إىل و�ضع ا�سرتاتيجية دولية فعالة للحد من خماطر الكوارث� ،إ�ضافة �إىل التزام وجهود
للم�ساعدة يف ن�شاطات الإنقاذ والإغاثة و�إعادة الت�أهيل والإعمار يف �أو�ضاع ما بعد الكوارث؛

.2

2حتث جميع الربملانات الأع�ضاء يف االحتاد الربملاين الدويل واملنظمات الدولية املعنية �أن تنظر يف ت�أ�سي�س
قاعدة بيانات للموارد الب�شرية واملادية املتوفرة للبلدان كي تت�صدى بفاعلية للكوارث الطبيعية؛

.3

3تهيب بالربملانات �أن حتث حكوماتها على بناء قدراتها من خالل �إقامة �أنظمة �إنذار مبكر ،و�إن�شاء مراكز
�إخالء وو�ضع �إجراءات للوقاية من الكوارث لتي�سري �آليات �إبالغ �سريعة وفعالة عن حدوث الكوارث؛

.4

.5

.6

4ت�ؤكد على احلاجة �إىل بذل جهود �سريعة وملمو�سة ومر ّكزة لإعادة الإعمار يف �أعقاب الكوارث للتخفيف من
معاناة ال�سكان املت�أثرين؛
5ت�شدد على �أنه ميكن للربملانات �أن ت�ؤدي دور ًا مهم ًا يف تعبئة املوارد الوطنية جلهود �إعادة الإعمار والتنمية
يف املناطق املت�أثرة بالكوارث؛
6ت�شدد �أي�ض ًا على �أن امل�ساعدات الدولية ميكن �أن تكمل املوارد الوطنية على نحو فعال يف جهود �إعادة
الت�أهيل و�إعادة الإعمار والتنمية يف املناطق املت�أثرة بالكوارث؛

.7

7ت�شدد على �أن جهود الإغاثة و�إعادة الت�أهيل و�إعادة الإعمار يجب �أن تويل �أهمية خا�صة للم�شاريع املكر�سة
للعناية بالن�ساء والأطفال والفئات امل�ست�ضعفة الأخرى وتنميتهم؛

.8

8تقدّر �أهمية امل�ساهمات التي تقدمها املنظمات غري احلكومية يف جهود الإغاثة والإنقاذ� ،إ�ضافة �إىل مرحلة
�إعادة الت�أهيل و�إعادة الإعمار على املدى البعيد يف املناطق املت�أثرة بالكوارث؛

.9

9تهيب بالدول �أن تقر بالرتابط بني الظواهر املناخية املتنوعة يف جميع �أنحاء العامل وبني حماية البيئة،
والإقرار مب�س�ؤولية جميع البلدان عن تنفيذ ن�شاطات وبرامج عاملية للحد من الت�أثري البيئي ،مثل الت�أثريات
الناجمة عن امل�ستويات العالية لالنبعاثات و�إطالق امللوثات �إىل اجلو واملناطق املائية ،و�إزالة الغابات والهدر
يف ا�ستخدام املوارد الطبيعية؛

1010تعرب عن دعمها جلهود كبري من�سقي منظومة الأمم املتحدة املعني ب�إنفلونزا الطيور والإنفلونزا الب�شرية،
وتهيب بالربملانات الأع�ضاء للقيام بدورها يف �ضمان توفري الأموال الالزمة ون�شر املعلومات والإر�شادات
كاف بني ال�سكان؛
على نحو ٍ
1111تهيب �أي�ض ًا بالدول للإقرار ب�أهمية تطوير �إطار دويل لتنظيم وتوفري امل�ساعدات الإن�سانية وفق ًا ملبادئ
احلياد والنزاهة ،مع االحرتام الكامل ل�سيادة الدول و�سالمتها الإقليمية ووحدتها الوطنية؛
1212تدعو جميع الربملانات الأع�ضاء واالحتاد الربملاين الدويل �إىل القيام بن�شاطات عاجلة ملتابعة التو�صيات
الواردة يف هذا القرار.
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