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 قائمة المحتويات

 

  ٨  المصطلحات

  ١٢  الملخص التنفيذي

  ١٥  المقدمة١

  ١٥  الخلفية ١٫١

  ١٦  ا+طفال المتمحورة حولالتقدم ا&قليمي في الحد من مخاطر الكوارث  ١٫٢

  ١٧  ا+ھداف١٫٣

  ١٧  المنھجية ١٫٤

  ١٨  ا&طار والتصميم١.٥

  ١٨  إطار ا&رشادات ١٫٥٫١

  ١٩  التعاريف ا+ساسية١٫٥٫٢

  ٢٠  التصميم.  ٣٫١٫٥

  ٢٠  لتحدياتا ١٫٦

  

  ٢١  ا+طفال في المنطقة العربية المتمحورة حولمخاطر الكوارث  العمل المرجعي للحد من إطار ٢

  ٢١  لمقدمةا ٢٫١

  ٢١  +ھداف ا&نمائية لCلفيةا ٢٫٢

  ٢١  داف ا&نمائية لCلفيةف ا+ھيتعر٢٫٢٫١

  ٢٥  ؤثر على التقدمت العوامل التي٢٫٢٫٢

  ٢٦  لCلفية ا&نمائية ا+ھداف تحقيق في العربية الدول جامعة في ا+عضاء دول تقدم٢٫٢٫٣

 ا&نمائية ا+ھداف إنجاز في المحرز لتقدمل العربية الحكومية يرغ تالجمعيا مراجعة٢٫٢٫٤

  ٢٨  لCلفية

  ٢٨  وطار عمل ھيوجإ ٢٫٣

  ٢٨  لمقدمةا ٢٫٣٫١
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  ٣٠  ھيوغو عمل إطار تنفيذ في العربية الدول أحرزته الذي لتقدما ٢٫٣٫٢

  ٣١  المناخ تغير طراخم مع التكيف٢٫٣٫٣

  ٣٢  و الحد من مخاطر الكوارث التنميةلتفاعل بين ا ٢٫٣٫٤

  ٣٥  لحد من مخاطر الكوارثلل اطفيثاق ا+م ٢٫٣٫٥

  ٣٦  حقوق الطفل تفاقيةا ٢٫٤

  ٣٦  الملحقة بھا الطفل والبروتوكوWت قوحق ةفاقيتا ٢٫٤٫١

  ٣٧  حقوق الطفلة اتفاقي ا+مور البارزة في٢٫٤٫٢

  ٣٨  ا+طفال المتمحورة حوللحد من مخاطر الكوارث مبادرات ا٢٫٥

  ٣٨  تعريف٢٫٥٫١

  ٣٩  الطفل حول ةالمتمحور الكوارث مخاطر من الحد مبادرات في التغيير نظرية٢٫٥٫٢

  ٤١  ھيوغو عمل إطار أھداف تنفيذ في الشباب و ا+طفال دور٢٫٥٫٣

  ٤١  المحلي على مستوى المجتمع ل طفلا المتمحور حوللحد من مخاطر الكوارث ا ٢٫٥٫٤

  ٤٢  ا+طفال حول المتمحور الكوارث مخاطر من للحد العالمية المبادرات مراجعة ٢٫٦

 في ا+طفال شاركةوم وحماية لرعاية ا&قليمي للتعاون آسيا جنوب رابطة عمل إطار٢٫٦٫١

  ٤٢  الكوارثالحد من 

المجابھة  علىا+طفال و الشباب  قدرة لدعم الكاريبي والبحر الaتينية أمريكا إجراءات٢٫٦٫٢

  ٤٣  للحكومات دليل –

 الكوارث مخاطر من والحد ا+طفال حقوق التنمية، مجال في والتحديات ا+ھداف بين التفاعل٢٫٧

  ٤٤  ا+طفال حول المتمحور

٢٫٨a٤٥  التحديات صةخ  

  ٤٥  الفرصخaصة٢٫٩

  

  ٤٧  ا+طفال حول المتمحور الكوارث مخاطر من الحد عمل إطار ضمن مختارة قطاعات تحليل٣

  ٤٧  لمقدمةا ٣٫١

  ٤٧  قطاع التعليم٣٫٢

 ٤٧  بالتعليم الصلة ذات لCلفية ا&نمائية ا+ھداف تحقيق في التحديات و التقدم٣٫٢٫١

  ٤٨  بالتعليم المرتبطة ھيوغو عمل إطار أھداف يقتحق في والتحديات التقدم٣٫٢٫٢
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  ٥٢  بالتعليم المرتبطة الطفل حقوق اتفاقية أھداف تحقيق في التحديات و التقدم٣٫٢٫٣

  ٥٣  لعوامل المساھمة في قابلية التضرر في القطاع التعليميا ٣٫٢٫٤

  ٥٥  لقطاع الصحيا ٣٫٣

  ٥٥  بالصحة المرتبطة فيةا+ل ا&نمائية أھداف تحقيق في والتحديات التقدم٣٫٣٫١

  ٥٨  بالصحة المرتبطة ھيوغو عمل إطار أولويات تحقيق في التحديات و التقدم٣٫٣٫٢

  ٦٢  الطفل حقوق باتفاقية المرتبطة الصحية ا+ھداف تحقيق في والتحديات التقدم٣٫٣٫٣

  ٦٤  الصحي القطاع في التضرر قابلية في المساھمة العوامل٣٫٣٫٤

  ٦٦  ھمحقوق حماية ا+طفال وتعزيز٣٫٤

  ٦٦  الطفلحقوق ة لتقدم و التحديات في تطبيق اتفاقيا ٣٫٤٫١

  ٦٨  الطفل حماية قطاع تضرر قابلية في تسھم التي العوامل٣٫٤٫٢

  

  ٧١  ا+طفال حول المتمحور الكوارث مخاطر من للحد ا+ساسية المحاور٤

 ٧١  لمقدمةا ٤٫١

 ٧٢  حاور التدخل ا+ساسيةم ٤٫٢

  ٧٥  الكوارث من طفالا+ تضرر قابلية تقييم٤٫٣

  ٧٥ ا+طفال حول المتمحور الكوارث مخاطر من للحد القانوني و ا&داري، المؤسساتي، العمل إطار٤٫٤

 وصحة  تعليم حماية، سaمة، على المؤثرة التحتية البنى مجابھة قدرة تحسين و تطوير٤٫٥

  ٧٦  ا+طفال

 و قدرات لحاجات، المراعية لعمرانيا والتنظيم ا+راضي، استخدام مخططات البناء، قوانين٤٫٦

  ٧٧  ا+طفال تضرر قابلية

 على التركيز مع ا+طفال، على المؤثرة المجتمعية التحتية البنى مجابھة قدرة وتحسين تطوير٤٫٧

 ٧٧  للتضرر قابلية ا+كثر المجتمعات

  ٧٨  ا+طفال حول المتمحور الكوارث مخاطر من الحد حولالتوعية ٤٫٨

  ٧٩  +طفالا حول المتمحور الكوارث مخاطر من الحد مجال يف القدرات بناء٤٫٩

 قدرات احتياجات، اWعتبار بعين تأخذ التي واWستجابة المبكر ا&نذار اWستعداد، تطويرخطط٤٫١٠

  ٧٩  ا+طفال تضرر وقابلية
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 تضرر وقابلية قدرات، احتياجات، اWعتبار بعين تأخذ التي ا&عمار وإعادة التعافي خطط وضع٤٫١١

  ٨٠  ا+طفال

  ٨١  إلى الحد من المخاطر  الھادفة ا+نشطة جميع في ا+طفال مشاركة تعميم٤٫١٢

 الكوارث مخاطر من الحد أعمال جميع على تنطبق المخاطر لحوكمة عمل أطر اعتماد٤٫١٣

  ٨١  ا+طفال المتمحور

  ٨٢  عزيز (وحماية) حقوق الطفلت ٤٫١٤

  ٨٣  الطوارئ حاWت وبعد أثناء قبل، ا+طفال لحماية تطويرآليات٤٫١٥

  ٨٣  التنفيذحول  عملية توصيات٤٫١٦

  ٨٣  التنفيذ تسلسل٤٫١٦٫١

  ٨٦  راسة حاWت مختارةد ٤٫١٦٫٢

  

  ٩٠  الكوارث مجابھة على ا+طفال قدرة لتعزيز رحةتاWنشطة المق٥

 ٩٠  لمقدمةا ٥٫١

  ١٩  المخاطر &دارة التصحيحية اWستراتيجياتاعتماد  أھمية٥٫٢

 في ا+طفال حول المتمحور الكوارث مخاطر من الحد عمل إطار تطبيق من عةالفوائدالمتوق٥٫٣

  ٩٢  العربية الدول جامعة في ا+عضاء لدولا

  ٢٩  التعليم٥٫٤

  ٠٠١  الصحة٥٫٥

  ٧٠١  ا+طفال وحماية الطفل حقوق حماية٥٫٦

 

 ١١٦  المراجع
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 الجداولقائمة 
 

 ٢٢  رتبطة بھاا+ھداف ا&نمائية لCلفية ومقاييس ا+داء الم ١الجدول 

  ٢٩  أولويات إطار عمل ھيوغو والمؤشرات ا+ساسية المرتبطة به ٢الجدول 

  ٣١  اWستنتاجات البارزة بشأن التقدم المحرز في تنفيذ أولويات إطار عمل ھيوغو٣الجدول 

  ٣٣  نشاطات الحد من الكوارث كأداة لتحقيق ا+ھداف ا&نمائية لCلفية ٤الجدول 

  ٥٤  العوامل المؤثرة على قابلية التضرر في القطاع التعليمي:التفاعل بين ٥الجدول 

  ٦٤  :التفاعل بين العوامل المؤثرة على قابلية التضرر في القطاع الصحي٦الجدول 

  ٦٨  التفاعل بين العوامل المؤثرة على قابلية التضرر في قطاع الحماية:٧الجدول 

  ٧٢  درات الدوليةالمجاWت ا+ساسية للتدخل والمبا:التفاعل بين ٨الجدول 

  ٨٤  تسلسل التنفيذ ٩الجدول 

  ٩٤  نشاطات لبناء قدرة المجابھة في القطاع التعليمي١٠الجدول 

  ١٠١  نشاطات لبناء قدرة المجابھة في القطاع الصحي١١الجدول 

  ١٠٨  نشاطات لبناء قدرة المجابھة في قطاع الحماية ١٢الجدول 
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 شكر وتقدير
 
 

 ) مع جامعة الدول العربيةSave the Children(منظمة إنقاذ الطفل  قبلتم تمويل ھذه الدراسة من 

تتوجه المؤسسة وفريق عملھا بجزيل الشكر للكاتب الرئيسي لھذه الورقة، رئيسي.   كمستفيد

الدكتور فادي حمدان، وتقدر له عمله كمستشار في ھذا المجال ولما أدرجه في الورقة من طرح 

عمل المؤسسة المستقبلي في مجال الحد من مخاطر الكوارث واضح وعلمي، سيمھد بدوره ل

وا&سھام مع فريق جامعة الدول العربية في وضع ھذا النھج قيد التطبيق. كما وتتوجه المؤسسة 

بجزيل اWمتنان والتقدير للدكتور إيلي مخائيل &ضافاته القيمة في مجال حقوق الطفل ومراجعته 

  المتعمقة للورقة.

استشاريي منظمة إنقاذ الطفل،العاملين في مجال الحد من مخاطر و كوادر  شكرھذا وWبد من 

اليكس  :ھذه الدراسة وھمل علمية ما قدموه من مساھمة تقنية وعلى  منظمةالالكوارث في 

  سوسو بجشفلي. ، وصبا المبسلطغراي، دانيال ديتريشت، نيك ھال، روز كيتنغ، 

  .إدارة المرأة وا+سرة والطفولة - جامعة الدول العربية رلكاد كما ونتوجه بجزيل الشكر والعرفان
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  تعريف المصطلحات

بحسب التسلسل ا+بجدي، بناًء على تعريف  بشكل متكرر في ھذا التقريرالمستعملة التعابير 

المصطلحات الذي قامت بتطويره إستراتيجية ا+مم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث 

)UNISDR(ظمات الدولية.وغيرھا من المن  

  

  )Building Codesكودات البناء (

مجموعة من القوانين و ا+حكام، وما يتبعھا من مواصفات. تھدف إلى التحكم بالمنشآت فيما يخص 

التصميم والبناء ومواد البناء وإشغال المباني وتعديلھا. وذلك لتحقيق سaمة ورفاه ا&نسان. كما 

  يار.واWنھ للتضررتشمل مقاومة المنشآت 

 

  )Capacity Developmentتنمية القدرات (

العملية المنھجية التي تقوم بواسطتھا الشعوب والمنظمات والمجتمعات باستنھاض وتطوير قدرتھا 

مع مرور الوقت. وذلك من أجل تحقيق أھدافھا اWجتماعية واWقتصادية. بما في ذلك تحسين 

  المستوى المعرفي والمھارات والنظم والمؤسسات.

  

  اEطفال

إW  ١٨-دون سن الھو كل شخص طفل على أن ال حقوق الطفل تنص ة المادة ا+ولى من اتفاقي

. با&ضافة إلى ذلك، يمكن تصنيف نمو الطفل ١٨-إذا خضع لقانون آخر حيث يعتبر راشد قبل سن ال

  بحسب ثaث فئة عمرية:

  الطفولة المبكرة (من الوWدة إلى سن السادسة). •

  ).١٢-سطة ( سن السادسة إلى الالطفولة المتو •

إلى سن  ١٢-سن المراھقة ( الطفولة المتأخرة ومرحلة الرشد المبكرة، تقريباً من سن ال •

  ).١٨-ال

  

 )Control Post Exerciseالتمرين في مواقع الخدمة (

ابة.  جتدفق المعلومات بين المسؤولين المختلفين ضمن فرق اWست و ترتيبات اWتصاWتاختبار 

  ت وا+فراد.االتمارين غير مكلفة وفعالة في اختبار الخطط، ا&جراءھذه 
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  )Coping Capacityقدرة التعامل (

دارة الظروف السلبية التي قد تؤدي إلى حاWت إمقدرة ا+فراد والمنظمات وا+نظمة على مواجھة و

    طارئة أو إلى كارثة باستخدام الموارد والمھارات المتاحة.

  

   )Corrective DisasterRisk Managementية لمخاطر الكوارث (اRدارة التصحيح

   ا+نشطة ا&دارية التي تعنى بالتقليل من أو معالجة المخاطر القائمة.

  

  )Critical Facilitiesالمرافق الحساسة (

زمة aالمنشآت الرئيسية والمرافق الفنية وا+نظمة ذات ا+ھمية اWجتماعية واWقتصادية والعملية ال

   لCداء الوظيفي للمجتمعات أو التجمعات. سواء في ا+حوال العادية أو في حالة الطوارئ.

  

  )Disaster Riskمخاطر الكوارث (

الخسائر المحتملة في ا+رواح والوضع الصحي وسبل المعيشة والممتلكات والخدمات التي يمكن 

   لية محددة.أن تصيب مجتمع أو تجمع ما بسبب الكوارث، في فترة زمنية مستقب

  

  قدرة التعامل÷ قابلية التضرر)  Xمخاطر الكوارث= (خطر 

  

  )Disaster Risk Managementإدارة مخاطر الكوارث ( 

العملية النمطية باستخدام التوجيھات ا&دارية والمنظمات والمھارات والقدرات العملية الaزمة 

جھة. وذلك من أجل تخفيف ا�ثار لتطبيق اWستراتيجيات والسياسات والقدرات المحسنة للموا

  السلبية للمخاطر واحتماWت وقوع الكوارث.

  

  )Extensive riskمخاطر ممتدة (

واسعة اWنتشار المصاحبة لتعرض تجمعات سكانية متناثرة +خطار متدنية أو متوسطة الالمخاطر 

ي طبيعتھا. والتي ر عادًة محلية فالحدوث. وتكون ھذه ا+خط الشدة. تحدث بشكل متكرر أو دائما

   يمكن أن تؤدي إلى كارثة ذات تأثيرات متراكمة مدمرة.
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 )Field Simulation(  تمارين ميدانية 

التمارين الحية التي تؤمن أفضل الطرق لتأكيد سaمة أنظمة ووسائل اWتصال خaل الطوارئ، كما 

aم خaل الطوارئ. التمارين الميدانية تعتبر الطريقة الوحيدة لتجربة ترتيبات التعامل مع وسائل ا&ع

  يجب ان تتم بعد ا&تمام الناجح لتمارين حول الطاولة والتمارين في مواقع الخدمة.

  

  )Hazardخطر (

ظاھرة أو مادة أو نشاط بشري أو ظروف خطيرة يمكن أن تؤدي إلى خسارة في ا+رواح أو اصابات 

بل المعيشة والخدمات أو خلل إقتصادي أو أو أثار صحية أخرى أو ضرر بالممتلكات أو خسارة في س

  إجتماعي أو ضرر بيئي.

  

  )Intensive Riskدة (امخاطر ح

المخاطر المصاحبة لتعرض تجمعات مكتظة بالسكان وا+نشطة اWقتصادية +خطار شديدة، يمكن 

    أن تؤدي لكوارث مأسوية تنتج عنھا خسائر كبيرة في ا+رواح والممتلكات.

  

  )Prospective Disaster Risk Managementمرتقبة للكوارث ( إدارة المخاطر ال

    التي تتعامل مع وتحاول تجنب نشوء مخاطر جديدة للكوارث أو زيادتھا. ا&داريةا+نشطة 

  

  )Resilience( القدرة على المجابھة 

قدرة المنظومة أو التجمع العمراني أو المجتمع المعرض للخطر على المقاومة واWمتصاص 

Wل  وا+سلوبستيعاب والتعافي من أثر الخطر بالوقت المناسب واaالفعال، بما في ذلك من خ

  .اتيةالحفاظ على وترميم منشآته ا+ساسية والخدم

  

  )Riskمخاطرة (وجمعھا مخاطر) (

   وقوع الحدث والعواقب السلبية المصاحبة له. احتمالحصيلة 
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  )Risk Governanceحوكمة المخاطر (

وتبادل المعلومات حولھا. حوكمة –لتحديد، تقييم وإدارة المخاطر  ئ الحكم الصالحتطبيق مباد

 تاا&جراءمعايير المحاسبة، المشاركة و الشفافية ضمن  المخاطر تشمل دمج واستخدام

  عملية أخذ القرارات المتعلقة بإدارة المخاطر. والھيكليات التي تحكم

  

  )Risk Transferتحويل المخاطر (

التبعات المالية المترتبة على مخاطر معينة بطريقة رسمية أو غير رسمية من طرف  تقالانعملية 

إلى آخر حيث تتمكن العائلة أو المجتمع أو الشركة أو الھيئة الحكومية من الحصول على الموارد 

  من طرف آخر بعد التعرض لكارثة مقابل التعويضات اWجتماعية أو المالية الممنوحة لھذا الطرف.

  

 )Table Top Exerciseتمرين حول الطاولة (

تأمين فرصة +جھزة وفرق اWستجابة ا+ساسية للتفاعل وفھم أدوار ومسؤوليات كافة أجھزة 

/ العملياتية  العمaتيةاWستجابة. من خaل ھذه التمارين، سيتعرف المشاركين على ا&جراءات 

لون معھم في حاWت الطوارئ. يجب ا+فراد الذين سوف يعم لaستجابة كما سيتعرفون على

أولئك الذين يجتمعوا  فعالية، مقارنة مع اWعتراف أن ا+فراد الذين تمرنوا سوياً يؤمنون استجابة أكثر

   للمرة ا+ولى حين وقوع الكارثة.

  

  )Vulnerabilityقابلية التضرر (

   ثر با+خطار.سمات وظروف المجتمع أو المنظومة أو الممتلكات التي تجعلھا سھلة التأ
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 الملخص التنفيذي

  

فيما تسعى مختلف دول العالم الثالث ذات الدخل المنخفض والمتوسط &حراز أھداف التنمية، 

حقوق الطفل)، يصبح من  اتفاقيةفي  وردتحقوق ا&نسان للمواطنين وا+طفال (كما  تأمين أبسطو

 و رث والتغير المناخي مع عملية التنميةمخاطر الكوا تفاعلل الضروري فھم ا+سلوب المتعدد ا+وجه

خسائر  إيعاز، يمكن أولىللخطر. من ناحية  أو يعرضھا  الذي من الممكن أن يحمي حقوق ا+طفال

التنمية غير المدروسة،التدھور البيئي، التوسع  مختلفة منھا أسبابالكوارث المتصاعدة إلى 

تؤدي ھذه الخسائر بدورھا  أخرىناحية  ومن .الفقروالعمراني السريع، ضعف الحوكمة و المدني

بسبب ارتفاع درجة  الظاھرةھذه  ترتفع حدة أن إلى فشل عملية التنمية نفسھا. من المتوقع 

 خصوصاً المجتمعات، و تضرر قابليةالتعرض (من ناحية التجمعات السكنية والحركة اWقتصادية) و

 مؤسساتية، فيزيائية، يةاقتصاد، اجتماعيةالنساء وا+طفال، بسبب مجموعة عوامل 

  وطبيعية/بيئية.

  

أن خسائر مخاطر الكوارث و غياب الممارسات  اWستخaصالعالم، يمكن  منكما في مناطق أخرى 

لة عن عدم إحراز دول والفعالة &دارة مخاطر الكوارث في المنطقة العربية، ھي جزئياً مسؤ

عمل التكيف مع التغير المناخي  إطارل ھيوغو، إطار عم أولوياتلCلفية،  ا&نمائيةالمنطقة لCھداف 

العربية للحد من مخاطر الكوارث  ا&ستراتيجيةحقوق الطفل. ھذه التحديات تم لحظھا في  واتفاقية

 الخمسة السنوات خaل المنطقة ، والتي قدمت مراجعة لخسائر الكوارث التي واجھت٢٠٢٠للعام 

شخص، أثرت على عشرة مaيين  ١٠٠،٠٠٠و كارثة، قتلت نح ٢٧٦الماضية، وھي  والعشرين

عين خسائر النزاعات، ب و ،شخص وشردت مليون ونصف شخص، من دون أخذ الخسائر اWقتصادية

شرات في المدن العربية بأن المخاطر الممتدة بسبب العواصف ؤ. وأكثر من ذلك، ھناك ماWعتبار

وترفع من قابلية تضررھا بسبب والمكتظة، والفيضانات تؤثر على البنية التحتية في ا+حياء الفقيرة 

في بلدان عدة ، تؤثر  ةالموجودلمخاطر الحادة مثل الھزات ا+رضية والتسونامي. وأيضاً الصراعات، ا

ذات قابلية تضرر مرتفعة أصaً  بشكل غير متناسب على ا+حياء الفقيرة والمكتظة، التي ھي

زيادة قابلية التضرر من المخاطر الحادة. أن بسبب المخاطر الممتدة، وبھذا الشكل تؤدي إلى 

، متأثرين بعدة للتضررتحليل خسائر الكوارث يبين بشكل واضح أن ا+طفال ھم ا+كثر عرضة 

المعرضة التغذية والصحة و التعليم  ٢كنتيجة مباشرة للكارثة.  وا&صاباتالوفيات  ١نواحي، ومنھا: 

 . حقوق ا+طفال عامة.٤حماية ا+طفال.  آليات فشل ٣. لaنتھاكات
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 لضمان شاملة عربية خطة"بتفويض الكاتب لتطوير الطفل  إنقاذ تبعاً لھذه الخلفية، قامت منظمة

أساسي  محور عشرة ، والتي أدت إلى تحديد ثaثة"الطبيعية الكوارث حاWت في ا+طفال حقوق

المحاور.  ر من ھذهللتدخل مع نشاطات محددة لقطاعات التعليم، الصحة والحماية في كل محو

 ر. اط٢. تقييم قابلية تضرر ا+طفال من الكوارث.١الثaثة عشر ا+ساسية ھي كالتالي:  والمحاور

. تطوير ٣والقانونية للحد من مخاطر الكوارث المتمحور حول ا+طفال.  ا&دارية المؤسساتية،العمل 

وضع قوانين . ٤ا+طفال.  م وصحةوتحسين قدرة مجابھة البنى التحتية التي تؤثر على سaمة، تعلي

قابلية  و قدراتھمتراعي حاجات ا+طفال،  للتنظيم العمراني و ا+راضي بناء، مخططات Wستخدام

رفع  .٦. بناء وتحسين قدرات مجابھة البنى التحتية المجتمعية التي تؤثر على ا+طفال. ٥. تضررھم

بناء القدرات بشأن  .٧حول ا+طفال.   بشأن الحد من مخاطر الكوارث المتمحور التوعيةمستوى 

 المبكر، ا&نذار اWستعداد تطوير خطط .٨الحد من مخاطر الكوارث المتمحور حول ا+طفال. 

التعافي وإعادة  ططتطوير خ. ٩قدرات، وقابلية تضرر ا+طفال.  واWستجابة التي تراعي حاجات،

. تعميم مشاركة ا+طفال في ١٠فال.  قابلية تضرر ا+ط ا&عمار التي تراعي حاجات، قدرات، و

المخاطر  . تبني إطار عمل لحوكمة١١. مخاطر الكوارث. بإدارةجميع ا+نشطة المناسبة المتعلقة 

يطبق على جميع اWستراتيجيات، السياسات، وأنشطة الحد من مخاطر الكوارث المتمحورة حول 

تطوير آليات حماية  ١٣. ق ا+طفال.مراجعة القوانين المعنية بتعزيز وحماية حقو١٢. ا+طفال.

  ا+طفال.

 

لتطبيقھا في المراحل المختلفة  نشاطات ضمن محاور التدخل ا+ساسية المذكورة أعaه، اقتراحتم 

التركيز  كما تم. لدورة حياة الكوارث المؤلفة من الوقاية، التخفيف، اWستعداد، اWستجابة، والتعافي

المتراكمة  وحيدة القادرة على تخفيف المخاطر، +نھا الالمخاطر دارة & التصحيحيةعلى النشاطات 

اعتبارات الحد من مخاطر الكوارث.  راعيتي لم تال واWستثمارالتنمية  عملية من بسبب عقود

بما في ذلك المشاركة في عملية صنع القرار إلى ذلك، تم التركيز على حوكمة المخاطر، با&ضافة

بما أن الدWئل العالمية تشير بأن الحوكمة الضعيفة للمخاطر ھي أحد  المرتبطة بإدارة المخاطر،

  ا+سباب ا+ساسية لفشل جھود إدارة المخاطر.

 

إطار عمل الحد من مخاطر الكوارث المتمحور حول ا+طفال  المقترحة في  نشاطاتالتطبيق  إن 

تعزيز .١لمنطقة ككل:في ا لدول العربية المشاركة وا في التالية ةاWيجابيسيؤدي إلى التغيرات 
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. تحسين قدرة المجابھة لدى القطاع ٢جھود حماية ا+طفال ما قبل، خaل وما بعد الكارثة. 

. تطوير قدرة المجابھة لقطاع الصحة، ومنھا ٣التعليمي، و منھا المدارس، من مخاطر الكوارث.

يات، ومنھا وفيات ناحية الوفل. الحد من خسائر الكوارث ٤ المستشفات، من مخاطر الكوارث.

. ٦.تحسين التنمية وتحصين مكتسباتھا.  ٥ ، خسائر الممتلكات وسبل المعيشة.ا&صاباتا+طفال، 

. تحسين الحوكمة والمشاركة في صنع القرارات ٧الحد من التفاوت وعدم المساواة في المنطقة. 

، للتضرر المرتفعةابلية قال مخاطر الكوارث، وخصوصاً للمجتمعات والمجموعات ذات بإدارةالمتعلقة 

قدرات التكيف  تطوير. ٩. أثارھا. تحسين قدرات اWستجابة للكوارث والتعافي من ٨ومنھا ا+طفال. 

الدولية ومنھا إطار عمل ھيوغو،  المبادرات. تحقيق تقدم في تطبيق ١٠مع التغير المناخي. 

 إلى سنمن ا+طفال يدخلون  جيل تربية. ١١ حقوق الطفل.ة لCلفية، اتفاقي ا&نمائيةا+ھداف 

الرشد مدركين للتفاعل بين التنمية، مخاطر الكوارث، حقوق وحماية الطفل، والفرص والتحديات 

  المرتبطة بھا.
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  المقدمة ١

 

  الخلفية١.١

المنطقة العربية تواجه عدة أخطار طبيعية ومنھا الھزات ا+رضية والتسونامي، والتي ھي بالتحديد 

تعرضت عدة دول في ا+خيرة،  ةا�ونالمدنية والمدن الساحلية. وفي خطر على المجمعات 

سلبية جراء التغير المناخي، ومنھا ھطول ا+مطار الغزيرة في غير موسمھا،  آثارإلى  المنطقة

أن الجفاف و المدن الساحلية.  ددة مستوى البحار، مھ وارتفاعدورات الجفاف الزائدة والمتكررة 

 المنزلي والزراعي، اWستخدامومياه  على مصادر مياه الشفة يؤثر بحارمنسوب مياه ال ارتفاع

ا+مطار و تسرب مياه البحر إلى المياه الجوفية.  درجة التعرض لھذه المخاطر ھي  بسبب شح

بنسبة سكانية عالية في المناطق الحضرية، وحيث يتركز  مرتفعة في المنطقة العربية التي تتميز

   الساحلية. البلداتاWقتصادية وسبل المعيشة في المدن و جزء كبير من النشاطات 

الدول العربية بناء قدرة المجابھة أمام الظواھر المذكورة أعaه بھدف حماية مكتسبات ت حاول

خaل العقود الفائتة، ومنھا التقدم  أنجزت(ومنھا حقوق الطفل) التي  ا&نسانالتنمية، حقوق 

لمية ومن ضمنھا إطار عمل ھيوغو للحد من مخاطر الكوارث، إطار المبادرات العا المحرز في تنفيذ

حقوق الطفل والبروتوكوWت الملتحقة بھا. وبالفعل، حققت  واتفاقيةلCلفية،  ا&نمائيةعمل ا+ھداف 

 Cلفية و تخفيف مختلف تجليات الفقر، الفقرل ا&نمائيةفي تحقيق ا+ھداف  اتقدم العربية الدول

 مزمن كما سيتم عرضه في ا+جزاء القادمة. ولكن مكتسبات التنمية ھذه مھددة،المدقع والفقر ال

أو القطاع الخاص، كما الشراكة بين القطاعين  سواء من قبل القطاع العام حيث أن اWستثمارات

إلى تراكم المخاطر  لم تراعي اعتبارات الحد من المخاطر.  وھذا بدوره أدى الخاص والعام،

 لة الناجمة عن ھذه المخاطر) خaل العقود ا+خيرة.(والخسائر المحتم

الخمسة  وات خaل السن أن إلى ]١[٢٠٢٠العربية للحد من مخاطر الكوارث  ا&ستراتيجيةتشير  

رت على شخص، أثّ ١٠٠،٠٠٠مقتل نحو  كارثة، أدت إلى ٢٧٦، واجھت المنطقة الماضيةوالعشرين 

دون حسبان الخسائر اWقتصادية والوفيات  وشردت نحو مليون ونصف شخص،  مaيين شخص، ١٠

, خلفت وراءھا أكثر من ٢٠٠٣الناجمة عن الصراعات. فمثaً، الھزة ا+رضية الجزائرية في عام 

لفيضانات الحديثة في ا ].  أما١مليار دوWر[ ٥قيمتھا أكثر من  اقتصادية بأضرارسببت تو  قتيل ٣٠٠٠

مليار دوWر في السعودية كما أدت  ١٫٧ بقيمة أضرار, أدت إلى ٢٠١٠-٢٠٠٨اليمن والسعودية في 

 ].١[٪٥١إلى  ٪٢٨ارتفاع معدل الفقر  في اليمن من  إلى
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أن المخاطر  التي تدل على با&ضافة إلى ذلك، ھناك العديد من المؤشرات في المدن العربية

وأحزمة البؤس، الممتدة بسبب العواصف والفيضانات تؤثر على البنى التحتية في ا+حياء الفقيرة 

بسبب المخاطر الحادة مثل الھزات ا+رضية أو التسونامي. أما الصراعات،  للتضرر وترفع من قابليتھا

على ا+حياء الفقيرة وأحزمة البؤس، الضعيفة أصaً بسبب  أكبرالموجودة في عدة دول، تؤثر بشكل 

  .زيد من قابلية تضررھا من المخاطر الحادةمما ي المخاطر الممتدة، 

ھم من الفئات ا+كثر عرضة  ا+طفاليبين بشكل واضح أن  العالمأن تحليل خسائر الكوارث حول 

الناتجة  وا&صابات. الوفيات ١على عدة أصعدة منھا:ون بشكل كبير و تأثري]،٢للتضرر من الكوارث[

 لياتآ. فشل ٣تصبح عرضة للخطر ولaنتھاكات  .حقوق التغذية، الصحة، و التعليم٢الكارثة  عن

 .  وبحسب منظمة واWنتھاك. حقوق ا+طفال بشكل عام تصبح أكثر عرضة للخطر ٤حماية الطفل 

  ].٣[ 2015حوالي مليون طفل سيتأثرون بالكوارث بشكل سنوي بحلول العام   طفل ال إنقاذ

 ا&قليميةالمنظمات  بعضلكوارث، قامت ا لقابلية تضرر ا+طفال من المستوى المرتفعوفي مواجھة 

تعزيز وحماية في سبيل  بالتعاون في عدة مناطق من العالم  غير الحكوميةوالمنظمات الدولية 

حول ا+طفال. وكجزء  ةعمل للحد من مخاطر الكوارث متمحورر وتطبيق اط تطويرحقوق ا+طفال عبر 

عة جام والطفل في وا+سرة المرأة إدارةمع الطفل  إنقاذمن ھذا الجھد العالمي، تعاونت منظمة 

ا+طفال لتعزيز حول  حورتممالتطوير إطار عمل للحد من مخاطر الكوارث بھدف  الدول العربية 

سياسات،  و تطوير إستراتيجيةيساعد في  وحماية حقوق ا+طفال قبل، خaل، وما بعد الكوارث، 

 نشاطات للتطبيق في الدول ا+عضاء في جامعة الدول العربية.يقترح و

  

  اEطفال المتمحور حولفي الحد من مخاطر الكوارث  اRقليميالتقدم  ١٫٢

نقطة تحول مھمة جداً للمنطقة العربية إذ شھد ھذا العام أول مؤتمر عربي للحد  2013يعتبر العام 

بتطوير الطفل  إنقاذمن مخاطر الكوارث. با&ضافة إلى ذلك، قامت جامعة الدول العربية ومنظمة 

 نوعھامن  ا+ولى ھي ھذه المبادرة أن وارث محوره ا+طفال.مسودة إطار عمل للحد من مخاطر الك

متمحور حول المن مخاطر الكوارث  للحد أخرىمبادرات وطنية  أنغير ، ا&قليميعلى المستوى 

 مثلكفي المحافظات وا+قاليم  أخرى ]ومبادرات٦] و [٥] ، [٤في الصومال[ تم تسجيلھا ا+طفال

تفاھم بين  اتفاقشھدت ھذه السنة أيضاً كما  . UNICEFمع  ونبالتعاالمبادرة في إقليم كردستان 

(الذي يشمل عدة دول أعضاء في جامعة الدول العربية)  ا&فريقيواWتحاد الطفل  إنقاذمنظمة 

  .ھمتعزيز وحماية حقوق بھدفمحوره ا+طفال  مخاطر الكوارثعمل للحد من  إطارحول تطوير 

المنجز ضمن مجموعة م فرصة فريدة للبناء على التقدرقة يقدم المشروع الذي ھو موضوع ھذه الو

يحتوي على  لتطوير إطار عمل للحد من مخاطر الكوارث محوره ا+طفال  المبادرات المذكورة أعaه
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الدول ا+عضاء  عود علىيالقادمة. إن تبني مبادرات كھذه س واتللتطبيق خaل السن تاإجراءعدة 

تعزيز جھود حماية ا+طفال ما قبل، خaل وما بعد .١عدة ومنھا في جامعة الدول العربية بفوائد 

. ٣ . تحسين قدرة المجابھة لدى القطاع التعليمي، و منھا المدارس، من مخاطر الكوارث.٢الكارثة. 

. الحد من خسائر ٤ تطوير قدرة المجابھة لقطاع الصحة، ومنھا المستشفات، من مخاطر الكوارث.

. ٥ ، خسائر الممتلكات وسبل المعيشة.ا&صاباتت، ومنھا وفيات ا+طفال، الكوارث من ناحية الوفيا

. ٧. الحد من التفاوت وعدم المساواة في المنطقة. ٦تحسين التنمية وتحصين مكتسباتھا.  

مخاطر الكوارث، وخصوصاً  بإدارةتحسين الحوكمة والمشاركة في صنع القرارات المتعلقة 

. تحسين قدرات ٨، ومنھا ا+طفال. للتضرر المرتفعةبلية قاال للمجتمعات والمجموعات ذات

. تحقيق ١٠قدرات التكيف مع التغير المناخي.  تطوير. ٩. أثارھااWستجابة للكوارث والتعافي من 

ة لCلفية، اتفاقي ا&نمائيةالدولية ومنھا إطار عمل ھيوغو، ا+ھداف  المبادراتتقدم في تطبيق 

من ا+طفال مدرك للتفاعل بين التنمية، مخاطر الكوارث، حقوق جيل  تربية. ١١ حقوق الطفل.

  وحماية الطفل ، والفرص والتحديات المرتبطة بھا.

 

 اEھداف ١٫٣

تطوير إطار عمل للحد من مخاطر  مركز إدارة مخاطر الكوارثبتكليف الطفل  إنقاذقامت منظمة 

خصوصيات  اWعتبارة تأخذ بعين الكوارث محوره ا+طفال، يتضمن توصيات، إرشادات وخطة تنفيذي

  المنطقة، ومعتمدًة على المبادئ ا+ساسية التالية:

  مقاربة متمحورة حول الطفل. اعتماد •

دمج حقوق ا+طفال في قطاعات مختلفة، وبالتحديد قطاعات التعليم، حماية الطفل،  •

  والصحة.

  

 المنھجية ١٫٤

للحد من مخاطر  وضع مسودة اطار عملالتالية خaل مرحلة تطوير والوثائق  إلىاWستناد تم 

  الكوارث محوره ا+طفال:

دليل للحكومات في منطقة أمريكا الaتينية مايو  -رفع قدرة المجابھة لCطفال والشباب  إجراءات •

2013 ]٧.[ 

رابطة جنوب آسيا للتعاون ا&قليمي (سارك)، إطار عمل للرعاية والحماية ومشاركة ا+طفال  •

  ].٨[ 2011، الطفل  إنقاذ ومنظمة اليونيسيفمن  في الكوارث، بتيسير



17 

 

 

حقوق  اتفاقية،]١٠[لCلفية ا&نمائية ]، ا+ھداف٩بتوصيات إطار عمل ھيوجو [ اWستعانةتم كما  

،  والمراجع الواردة ضمنھا. عند مراجعة  ]١٢[، وميثاق الطفل للحد من مخاطر الكوارث ]١١[الطفل

مواجھتھا خaل تنفيذ مبادرات الحد من مخاطر الكوارث، حماية التقدم المحرز والتحديات التي تم 

تھا على البيانات والمعلومات الواردة في الوثائق التي أقرّ  اWعتمادتم كما الطفل ومبادرات التنمية،

جامعة الدول العربية أو التقارير الوطنية المرحلية التي قدمتھا الدول ا+عضاء في جامعة الدول إلى 

 لدولية. المنظمات ا

 اRطار والتصميم١٫٥

 اRرشاداتإطار ١٫٥٫١

 إلى با&ضافة، ا+طفال تركز ھذه الدراسة على تطوير إطار عمل للحد من مخاطر الكوارث محوره

 خطة تنفيذية، مع ا+خذ بعين اWعتبار خصوصيات الدول العربية من حيث:

  ا+خطار. •

  مخاطر الكوارث وحماية ا+طفال. التقدم المحرز في تنفيذ مبادرات التنمية، الحد من •

 من مخاطر الكوارث، و حقوق ا+طفال. الحد لتنمية،اتحديات ومعوقات تنفيذ  مبادرات  •

 

ا+خطار الطبيعية الرئيسية التي تھدد المنطقة العربية تشمل الزWزل و التسونامي، الجفاف، 

 و تفاعلھا مع الكوارث. النزاعاتكما الفيضانات، ارتفاع مستويات البحار وتغير المناخ. ،

 

تم تحديد القطاعات التالية من أجل تطوير نشاطات للتدخل في كل منھا، وذلك بسبب التفاعل 

  المھم لھذه القطاعات مع مخاطر الكوارث وتأثيرھا على حقوق وسaمة ا+طفال

  التعليم

  الصحة •

  الحماية •

  في المستقبل. إضافيةلتشمل قطاعات  ا&رشاداتمن الممكن أن يتم تطوير ھذه 

لتطبيقھا في المراحل المختلفة لدورة إدارة  الوثيقةونشاطات ضمن ھذه  إرشادات تم تطوير وأخيراً 

  اWستعداد، اWستجابة والتعافي. ،التخفيف مخاطر الكوارث وھي الوقاية،
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  اEساسية اتتعريفال ١٫٥٫٢

 ة مخاطر الكوارث على أنهوذلك +غراض ا&يجاز، يستخدم مصطلح إدار ،الوثيقةفي سياق ھذه 

عني جميع المراحل المتعلقة بالحد من مخاطر الكوارث والتي تشمل: الوقاية من الكارثة، الحد ي

والتخفيف من آثارھا، إعادة التأھيل وا&غاثة، وإعادة ا&عمار والتعافي، با&ضافة إلى مراجعة وتنمية 

  .ة الحد من مخاطر الكوارثالمؤسسات الضرورية لتنفيذ أنشط المھارات و القدرات،

أيضا في سياق ھذه الدراسة، يتم أخذ الحماية بمعنى حماية ا+طفال ضد التھديدات الفردية (مثل 

العنف واWستغaل وغيرھا) فضa عن تعزيز وحماية حقوق ا+طفال، وفقا للمبادئ ا+ربعة الرئيسية 

تھدف  ح اتفاقية حقوق الطفل، والتيأن ھذا ھو في صميم رو إدراكحقوق الطفل.وينبغي  Wتفاقية

ا+طفال من نھج قائم على الخدمات إلى نھج قائم على الحقوق. W  العمل مع  إلى تحويل مقاربة

حقوق الطفل (والمتعلقة  اتفاقيةيمكن أن ينجح ھذا النھج إW من خaل جعل المادة الرابعة من 

 مستند آخر يھدف إلى تطوير إطار عمل أي المستند، و بحماية الحقوق) النقطة المحورية لھذا

 للحد من مخاطر الكوارث محوره ا+طفال.

، كما يتضح 4أقرت بأھمية المادة  ]،١٣[اليونيسيف حول اتفاقية حقوق الطفل  فإن نشرة وبالفعل

  من المقتطف التالي منھا:

 

كد من أنه يتم (حماية الحقوق): تتحمل الحكومات مسؤولية اتخاذ جميع التدابير للتأ 4المادة 

حقوق ا+طفال ، وحمايتھا والوفاء بھا. عندما تصدق الدول على اWتفاقية، فإنھا توافق على  احترام

مراجعة قوانينھا المتعلقة با+طفال. وھذا ينطوي على تقييم خدماتھا اWجتماعية، والنظم القانونية 

  والصحية والتعليمية، فضa عن مستويات التمويل لھذه الخدمات.

 

) ليعني ا+خذ في اWجتماعي، يتم استخدام مصطلح جندر (أو النوع  الوثيقةأيضا في سياق ھذه 

لفتيان و الفتيات) على اختaفھم و ل اWعتبار Wحتياجات وقدرات الرجال والنساء (في حالة ا+طفال

 الدين و الطبقةتنوعھم بحسب الفئات العمرية، القدرة، والخلفية اWجتماعية واWقتصادية (العرق و

 .اWجتماعية) 

 التصميم١٫٥٫٣

إلى أربعة أقسام رئيسية. القسم الثاني يراجع المبادرات  الوثيقةه ينقسم الجزء المتبقي من ھذ

الرئيسية حول التنمية، الحد من مخاطر الكوارث، وحقوق وحماية الطفل، ويعرض بإيجاز التقدم 

 القسم. لخصتھا تقارير مختلف المؤسسات ذات الصلةالمحرز والتحديات في المنطقة العربية، كما 



19 

 

الثالث يحلل وضع القطاعات المختارة الثaثة (التعليم والصحة والحماية)، وذلك باستخدام نھج 

 متكامل لدراسة التفاعل بين الفقر، التنمية، حقوق الطفل، والنزاعات والحد من مخاطر الكوارث.

Wقتصادية، المؤسساتية، الطبيعية والفيزيائية التحليل ھذا يسمح بتحديد العوامل اWجتماعية، ا

التي تساھم في رفع مستوى المخاطر التي تھدد ا+طفال وتعرض حقوقھم لaنتھاك، فضa عن 

 .وحماية حقوق الطفل ى احتراملالعوامل التي يمكن أن تخفف من ھذه المخاطر وتساعد ع

واجھتھا، يحدد القسم الرابع مجاWت أساسية وبناء على التقدم المحرز والتحديات التي تم م

للتدخل. وأخيرا، يقترح القسم الخامس خطة عمل لتنفيذ التوصيات، وتتضمن إجراءات لتعزيز قدرة 

 المجابھة في إطار المحاور ا+ساسية المحددة في الفصل الرابع لكل من القطاعات المختارة.

 التحديات١٫٦

خصوصيات  اWعتبارالكوارث محوره ا+طفال، يأخذ بعين  تطوير إطار عمل للحد من مخاطر إن 

 إن تحديد وتحليل العوامل التي تساھم في رفع قابلية التضرر. على أوWً يستند  أن المنطقة، يجب

جمع، تحديث وتحليل المعلومات والبيانات، المتعلقة بمبادرات التنمية، لليات وممارسات آتوفر عدم 

  .ا�نلم يتم تجاوزه بشكل فعال حتى  ارئيسي اشكل تحدييقوق الطفل الحد من مخاطر الكوارث وح

تحديد العوامل التي تسمح بنوعي، التحليل التم تجاوز ھذه التحديات من خaل اعتماد منھجية 

المؤسساتية، اWقتصادية والطبيعية/البيئية التي تساھم في تراكم مخاطر  الفيزيائية، اWجتماعية،

وضع إرشادات وخطة عمل فعالة تھدف إلى الحد من العوامل تمكن من قة الكوارث. ھذه الطري

 .الرئيسية المسؤولة عن تراكم المخاطر مع تعزيز وحماية حقوق الطفل
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في  اEطفال المتمحور حولعلى الحد من مخاطر الكوارث  للعمل المرجعي. اRطار ٢

 المنطقة العربية

  المقدمة ٢٫١

الحد من ادرات ا+ساسية المتعلقة بحقوق ا+طفال، التنمية، ومراجعة للمب يقدمھذا القسم 

في المنطقة، كما تم تلخيصه  إحرازهويسلط الضوء على التحديات والتقدم الذي تم  مخاطر الكوارث

  بالتحديد، تم مراجعة المبادرات العالمية التالية: معنية. و وكاWتمن قبل عدة 

  .]١٠[ا+ھداف ا&نمائية لCلفية مبادرة •

 . ]١١[حقوق الطفل اتفاقية •

 .]٩[عمل ھيوغو للحد من مخاطر الكوارث إطار •

 . ]١٢[ميثاق الطفل للحد من مخاطر الكوارث  •

 آسيافي أميركا الaتينية ومنطقة البحر الكاريبي وجنوب  مراجعة المبادرات ا&قليميةكما تمت 

  .والمتعلقة بوضع إطار عمل للحد من مخاطر الكوارث محوره ا+طفال

 

 في تحقيق المبادرات المذكورة أعaه  العربية الدول مراجعة التطور والتحديات التي واجھتتمت   

الغذاء  أزمةالبaد العربية:  في على التنمية تأثير ذات عالمية أربعة أزمات بعين اWعتبار  ا+خذمع 

)، والركود ٢٠٠٨لمالية ()، ا+زمة ا٢٠٠٨ذروتھا في عام ت بلغ و ٢٠٠٠)، أزمة الوقود (٢٠٠٨-٢٠٠٧(

 اتفاقيةو الحد من مخاطر الكوارثا+زمات، وتأثيرھا على التنمية،  الحاضر).ھذه -٢٠٠٨العالمي (

 المتمحور حول الحد من مخاطر الكوارث، خير مثال على ضرورة تعميم نشاطات حقوق الطفل

خaل ا+زمات  مجابھةالقدرة على ال في كافة أنشطة التنمية والحماية لضمان وتحصين ا+طفال

  الحاضرة والمستقبلية.

  

  اEھداف اRنمائية لwلفية ٢٫٢

  Eھداف اRنمائية لwلفيةتعريف ا ٢٫٢٫١

ا+ھداف ا&نمائية لCلفية ومقاييس ا+داء التي ينبغي تحقيقھا بحلول نھاية عام  ١يظھر الجدول 

١٠[٢٠١٥[  .  
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 يس ا+داء المرتبطة بھاا+ھداف ا&نمائية لCلفية ومقاي ١الجدول 
 ا+داء مقاييس لCلفية ا&نمائية ا+ھداف

 القضاء :١ لCلفية ا&نمائي الھدف
 والجوع المدقع الفقر على

نسبة السكان  تقليص ،٢٠١٥و  ١٩٩٠بين عامي  •
 .النصف إلى دوWر يوميا ١الذين يقل دخلھم عن 

تحقيق العمالة الكاملة والمنتجة وتوفير العمل  •
 .للجميع، بمن فيھم النساء والشبابالaئق 

نسبة السكان  تقليص، ٢٠١٥و  ١٩٩٠بين عامي  •
 .النصف إلى الذين يعانون من الجوع

 تحقيق  :٢ لCلفية ا&نمائي الھدف
 اWبتدائي التعليم تعميم

، ا+طفال في كل ٢٠١٥ضمان أنه بحلول عام  •
مكان، سواء الذكور أو ا&ناث، سيكونون قادرين 

 .التعليم اWبتدائي على إتمام 

 تعزيز :٣ لCلفية ا&نمائي الھدف
 المرأة وتمكين الجنسين بين المساواة

القضاء على التفاوت بين الجنسين في التعليم  •
 ، وبالنسبة٢٠٠٥اWبتدائي والثانوي بحلول عام 

 .٢٠١٥لجميع مراحل التعليم قبل عام 

 خفض :٤ لCلفية ا&نمائي الھدف
 ا+طفال وفيات

، خفض بمقدار الثلثين ٢٠١٥و  ١٩٩٠عامي  بين •
 .معدل وفيات من ھم دون سن الخامسة

 تحسين :٥ لCلفية ا&نمائي الھدف
 ا+مھات صحة

 .خفض بمقدار ثaثة أرباع معدل وفيات ا+مھات •
 .تعميم وصول خدمات الصحة ا&نجابية إلى الجميع •

 مكافحة :٦ لCلفية ا&نمائي الھدف
 ا&يدز/  البشرية المناعة نقص فيروس

 ا+مراض من وغيرھم والمaريا

وقف وعكس اتجاه انتشار فيروس نقص المناعة  •
 .٢٠١٥البشرية / ا&يدز بحلول عام 

، العaج من فيروس نقص ٢٠١٠تأمين، بحلول عام  •
 .المناعة البشرية / ا&يدز لجميع من يحتاج إليه

المaريا وغيرھا من ا+مراض الرئيسية  انتشاروقف  •
 .٢٠١٥لول عام بح

 اWستدامة :٧ لCلفية ا&نمائي الھدف
 البيئية

إدماج مبادئ التنمية المستدامة في السياسات  •
 .إضمحaل الموارد البيئية حسر والبرامج الوطنية و

الحد من فقدان التنوع البيولوجي. وتحقيق بحلول  •
 .خفض كبير في ھذا المعدل ٢٠١٠عام 

الحصول خفض نسبة السكان المحرومين من  •
المستدام على مياه الشرب وخدمات الصرف 

 .٢٠١٥الصحي ا+ساسية إلى النصف بحلول عام 
، إحراز تحسين كبير في حياة 2020بحلول عام  •

مليون شخص على ا+قل من سكان ا+حياء  ١٠٠
 .الفقيرة
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 ا+داء مقاييس لCلفية ا&نمائية ا+ھداف
 الشراكة: ٨ لCلفية ا&نمائي الھدف

 العالمية
 المضي في تطوير نظام مالي وتجاري شفاف، •

مستند على قوانين، يمكن التنبؤ به، وغير 
 .تمييزي

معالجة اWحتياجات الخاصة للبلدان ا+قل نموا  •
 .والبلدان غير الساحلية والجزر الصغيرة النامية

التعامل بشكل شامل مع ديون البلدان النامية  •
 .بالتعاون مع شركات ا+دوية العالمية

تأمين ا+دوية ا+ساسية بأسعار ميسورة في  •
 .البلدان النامية

بالتعاون مع القطاع الخاص، تأمين فوائد  •
التكنولوجيات الجديدة، وبخاصة تكنولوجيا 

 .المعلومات واWتصاWت
  

ھناك  أنكما على صلة مباشرة بحقوق ا+طفال.  ٦، و  ٥،   ٤، ٣، ٢، ١ ا+ھداف ا&نمائية لCلفية

aلفيةبين جميع  اكبير تفاعCحيث من الصعب النجاح في ا+طفالحقوق و ا+ھداف ا&نمائية ل ،

وباقي ا+ھداف المتعلقة  ا+ھداف ا&نمائية لCلفيةإن الترابط بين  وغض النظر عن ا+خرى. أحداھا

مراجعة عالمية حديثة حول أسس تطبيق في الضوء عليه  بالتنمية قد تم مaحظته وتسليط

الحد من ما يلي من حيث حقوق ا+طفال و وبا+خص، يجب إدراك ].١٤[ا+ھداف ا&نمائية لCلفية

 :مخاطر الكوارث

التقدم في أحد ا+ھداف يدعم التطور في ا+ھداف  -ا+ھداف ا&نمائية لCلفية مترابطة  إن •

ا+خرى والعكس صحيح. على سبيل المثال، في ا+سر حيث النساء غير متعلمات، معدل 

. ا+طفالين التعليم، تمكين المرأة، وصحة ما يدل على الترابط ما بموفيات ا+طفال مرتفع، 

وأيضاً الترابط بين حقوق الطفل في مجاWت التعليم، الصحة، المياه النظيفة، الصرف 

  الصحي، وتوفر بيئة نظيفة وصحية والبقاء والنمو.

المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة لديھما تأثير مضاعف على باقي ا+ھداف ا&نمائية  •

الدWئل  .ا+ھداف ا&نمائية لCلفية ما ھذه ھي إحدى أھم أشكال الترابط ما بينرب .لCلفية

تظھر أن النساء والفتيات W تملكن فرص متساوية للوصول إلى الخدمات  دولعلى صعيد ال

حالة المدارس  مثaً ( واWستجابةوقاية لخدمات الحد من مخاطر الكوارث ل التي تشمل

عدة، ا+عراف دول في ).اWستجابةالفتيات في برامج  ياجاتواحتالخاصة بالفتيات ودور 

العنف المنزلي، تعد من مسببات عدوى  إلى با&ضافةالمرأة،  تضعف التي اWجتماعية

أن يكون معدل الوWدة منخفضاً  كما وأنه من المرجح .فيروس نقص المناعة البشرية انتشار

ط بحالة صحية أفضل وتعليم أفضل لCطفال. بدوره مرتبوھذا في المنازل التي تمكن المرأة، 
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يمكن القيام بعدة مقاربات أخرى في ما يتعلق بحقوق الطفل بعدم التمييز، الصحة، 

 .التعليم، البقاء والنمو، والحماية قبل، خaل، وما بعد الطوارئ

ي تحقيق ا+ھداف التربوية يساھم ف. ا+ھداف ا&نمائية لCلفية التعليم يدعم أيضاً كافة •

خفض حاWت الفقر ومعدل وفيات ا+طفال. ا+طفال الذين يولدون +مھات دون تعليم 

مدرسي ھم أكثر عرضًة لسوء التغذية أو الوفاة قبل سن الخامسة من ا+طفال الذين ولدوا 

ا+طفال الذين عند ح ا+طفال منخفض يلقت.كما أن اWبتدائيمرحلة التعليم  أكملن+مھات 

النسائي في المدارس  اWنخراطمتعلمات. ا+عمال الھادفة لزيادة  ولدوا +مھات غير

 .وتحسين أحوال ا+مھات الصحية ممكن أن تدعم كافة ا+ھداف ا&نمائية لCلفية 

القضاء على ا+مراض الرئيسية يحسن ا+حوال الصحية لCم كما للطفل، ويؤدي إلى  •

 .إنتاجية أفضل

+ھداف ا&نمائية لCلفية وتحصين انجازاتھا. معدل اWستدامة البيئية ضرورية لتحقيق ا •

الوفيات لدى ا+طفال مرتفع في ا+سر الفاقدة للمياه النظيفة والصرف الصحي. ا+دلة تظھر 

أن توفير المياه قريباً من المنزل وتوفير الكھرباء بسعٍر منخفض ومن مصادر مستدامة يوفر 

البرامج التعليمية والعمل. تواجه في  راطWنخاالكثير من الوقت للنساء ما يتيح لھم 

 ارتفاعاWستدامة البيئية مصاعب جمة بسبب تغير المناخ وسوء إدارة مصادر المياه بما فيه 

مستوى المياه الجوفية في المنطقة. وفي حاWت  وانخفاضمنسوب مياه البحار، الجفاف، 

ريفية الفقيرة إلى الضواحي عديدة، أدت سنوات الجفاف المتaحقة إلى نزوح المجتمعات ال

ما أدى إلى تفكك العائلة بحثاً عن فرص عمل جديدة وتعرض حقوق مالفقيرة في المدن، 

 .الطفل للخطر

الجوع ويحسن الوضع  انتشارن ا&نتاج الزراعي يخفف من يفي تقنيات تحس اWستثمار •

بلد  ١٣في من ا+رز ا�سيوي وا+فريقي  أصنافالصحي والتربوي لCسر. المزج بين 

)، بمشاركة موريتانيا والسودان، NERICA( +فريقياأفريقي، تحت عنوان مبادرة ا+رز الجديد 

 NERICA تبعھا زيادة في مدخول المزارعين النساء. المناطق تحت مبادرة

٪ ٢بنسبة  انخفاض، اWبتدائيةفي المدارس   الحضور نسبة في ٪٦  بنسبة  ارتفاع  شھدت

٪ بنسبة الفحوص الطبية المنتظمة. كما ٥بنسبة  وارتفاعطفال، معدل المرض لدى ا+ في

ذكر سابقاً، ھذه العوامل تؤثر بشكل مباشر على حق الطفل بالصحة، التعليم، البقاء 

 .والنمو، والحماية

تعزيز نمط النمو الذي يعتمد على كثافة العمالة يؤثر إيجاباً على العديد من ا+ھداف  •

توظيف أعلى وإنتاجية أعلى، من المتوقع  يؤدي النمو إلى مستوىعندما .ا&نمائية لCلفية

 اWستھaكما يؤدي إلى مستويات أعلى من مأن يرتفع مدخول الطبقة الفقيرة، 
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لدى فقراء الريف مرتكز على  واWستثمار اWستھaك. من المتوقع أن يكون طابع واWستثمار

ما يزيد من تعزيز النمو المبني على تأمين  البضائع والخدمات التي تعتمد على اليد العاملة،

(التعليم،  ذات الروابط الخارجية الھامة ا+ھداف ا&نمائية لCلفية مستويات عمالة مرتفعة.

جابي على التوظيف. التعليم يؤدي إلى تحسين يأيضاً تأثير ا الطفل وا+م) لديھا صحة

ض معدل الوWدة، يوفيات ا+طفال تخف إنتاجية اليد العاملة وزيادة الطلب عليھا. تراجع معدل

في زائد العرض على العمل. معالجة وفيات  وانخفاضنسبة ا&عالة  انخفاضما يؤدي إلى م

في حياة ا+سر وتسھم في تحسين الوضع الصحي والتربوي  اWضطراباتا+مھات تخفض 

 .لCطفال الذين يشكلون اليد العاملة المستقبلية

 ر على التقدمالتي تؤث العوامل ٢٫٢٫٢

ھي   ا+لفية،  ا&نمائيةالدول العربية بما يتعلق با+ھداف  أحرزتهأحدث دراسة تعالج التقدم الذي 

الدول  جامعة من قبل ٢٠١٠في العام  هتبنيتم  و أطلقالذي  ]،١٥[ا+لفية ا&نمائيةتقرير ا+ھداف 

، يستخلص آسياواWجتماعية لغربي  المتحدة واللجنة اWقتصادية لCمم ا&نمائيالعربية، البرنامج 

حادة بين المناطق من حيث المستويات  بأن المنطقة العربية W تزال تعاني من تفاوتاتالتقرير 

الثaثة التالية تؤثر بشكل  العواملالعامة للتنمية والتقدم المنجز تجاه ا+ھداف ا&نمائية لCلفية. 

ق بتحقيق ا+ھداف ا&نمائية لCلفية والتحديات كبير على مستويات التقدم المحرز في ما يتعل

  المرتبطة بھا:

قسم بين المشرق، المغرب، نالموقع الجغرافي ومرحلة التطور: حيث البلدان ت -١العامل •

  ا+قل تطوراً. ةمجلس التعاون الخليجي، البلدان العربي

 قتصاداتاW ،المتنوعة قتصاداتاW بين قسم مانقتصاد: حيث البلدان تنوع اW -٢العامل •

  .اWقتصادات المختلطة التي تعتمد جزئياً على النفطالمبنية على التصدير، مصدري النفط، 

تقسم إلى بلدان ذات نزاعات وبلدان توجود نزاعات: حيث البلدان  -٣العامل •

 ].١٦[النزاعات من خالية
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اRنمائية  تقدم دول اEعضاء في جامعة الدول العربية في تحقيق اEھداف ٢٫٢٫٣

 لwلفية 

ا+ھداف ا&نمائية لCلفية  على المستوى العربي، كما نص التقرير العربي الثالث حول

 :يمكن تلخيص التحديات واWنجازات كما يلي ]١٥[٢٠١٠لعام

$ في ١٫٢٥الدول العربية على مسار خفض نسبة ا+فراد التي تعيش على ما يقل عن   •

 .النصف إلىالنھار 

، شھدت المنطقة العربية تحسن في نسبة ا&نخراط في اWبتدائيم التعليم بما يخص تعمي •

والمساواة  ,٢٤- ١٥المدارس، معدل معرفة القراءة والكتابة عند الشباب في الفئة العمرية 

 .اWبتدائيبين الجنسين في التعليم 

والسياسي W تزال جد محدودة في المنطقة  اWقتصاديمشاركة المرأة في الحقلين  •

إطار عمل ھيوغو  أولوياتتطبيق المحدودة للمرأة في المشاركة  وھذا يشملالعربية. 

، ويشھد على ذلك اWستخدام المحدود من قبل الحكومات المحلية حقوق الطفل واتفاقية

تقييم قابلية التضرر، القدرات والحاجات مع مراعاة اعتبارات النوع  +دواتوا&قليمية 

 اWجتماعي.

الوفيات لمن ھم دون الخمس سنوات من العمر إلى النصف في المنطقة تضاءل معدل  •

 .٢٠٠٨-١٩٩٠العربية خaل فترة 

 -ھناك فروقات كبيرة في نسبة خفض معدل الوفيات لدى ا+مھات بين بلدان المنطقة •

 ١،٦٠٠وWدة في بعض الدول الخليجية إلى حوالي  ١٠٠،٠٠٠لكل ١٠تتراوح بين ما يقل عن 

 .في الصومال ١٠٠،٠٠٠-لكل 

٪ من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون العالمية، ٥المنطقة العربية ككل تساھم بما يقل عن  •

ولكن تأثير تغير المناخ على المنطقة يشكل قلق كبير لواضعي السياسات الذين يدركون أن 

 .المنطقة العربية سوف تتأثر سلباً جراء ھذا التغير

لمتصلة بالحد من الفقر، التعليم والصحة؛ في حين أن القليل ھناك بعض ا&نجازات ا ,كما ھو واضح

والسياسي. ولكن، ھذه المكاسب  اWقتصاديقد أنجز بما يتعلق بمشاركة المرأة في الحقلين 

بحاجة لتحصين بوجه مخاطر الكوارث. الطريقة الوحيدة لضمان استدامة ھذه المكاسب  ا&نمائية

دم على صعيد كافة ا+ھداف ا&نمائية لCلفية في الوقت نھج شمولي يضمن إحراز تق اعتمادھي 

لCھداف ا&نمائية لCلفية يسلط الضوء على ست مجاWت ذات أولوية  التقرير العربيعينه.

 :للسياسات والنشاطات التي يجب اعتمادھا
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 ا+من الغذائي. •

 الحد من الفقر. •

 التكيف مع تغير المناخ. •

 توظيف الشباب والعمل الaئق. •

 ساواة بين الجنسين.الم •

بات تأثير تغير المناخ على المنطقة  ، يشير التقرير إلى٧ بالنسبة للھدف ا&نمائي لCلفية •

على الزراعة الحساسة  دول المنطقة Wعتمادالسياسات نظراً  لواضعيا كبير ايشكل قلق

الساحلية في المناطق الحضرية  اWقتصاديةللمناخ، فضaً عن الكثافة السكانية والنشاطات 

 .المعرضة للفيضانات

التقرير يلحظ أن أغلبية ا+فراد في المنطقة العربية يسكنون في المدن الساحلية التي تشھد 

منسوب مياه البحار والتنافس على ا+راضي والموارد الطبيعية.   ارتفاعتحديات بيئية من حيث 

 التقرير العربي وص عليھا فيولكن، على الرغم من أھمية النقاط الست المذكورة أعaه المنص

 لCھداف ا&نمائية لCلفية، التقرير W يستدرك أھمية المخاطر الزلزالية في المدن وقدرتھا التدميرية 

إلى  ٢٠١٠كما تظھر العديد من الزWزل السابقة من ھايتي في  ا&نمائيةلمكاسب وا+ھداف ل

وبالفعل، المخاطر الزلزالية تشكل تھديداً  , على سبيل المثال W الحصر.١٩٩٥كوبي (اليابان) في 

قع على أربعة من خطوط الصدع الرئيسية: يلمدن في المنطقة العربية. العديد من المدن لكبيراً 

اوراسيا في المغرب وبحر -خط الصدع في البحر الميت، خط صدع التوروس زاغروس، حدود النوبية

جaت التاريخية تظھر أن اغادير، حلب، ايجه واWناضول في المنطقة الشرق متوسطية. الس

].ويشكل ھذا ١ا&سكندرية، الجزائر، بيروت، ودمشق قد سبق ودمرت سابقاً جراء ھزات أرضية[

تأثيراً مباشراً على حقوق الطفل بما أن المدن الفقيرة تحتوي على نسبة عالية من سكان دول 

 وا+حياء.  وتتميز ھذه المدن أعضاء جامعة الدول العربية، يعتمدون على سبل معيشة ھشة

للصحة ، التعليم،  بكثافة سكنية مرتفعة، عدد مرتفع من ا+طفال لكل أسرة؛ مع غياب بنى تحتية

لحماية ا+طفال.  ونظراً للتغير  آلياتالمياه، والصرف الصحي قادرة على المجابھة؛ ومع غياب 

لنزوح نحو المدينة، تزداد وتيرة ا إلى ؤدي ما يو المناخي وإزدياد حاWت الجفاف في المناطق الريفية

 .القادمة واتھذه الظاھرة ومن المتوقع أن تبلغ ذروتھا في السن

لCھداف ا&نمائية لCلفية لخطورة مخاطر الزWزل من حيث الخسائر  التقرير العربي إدراكعدم  إن

لخاصة، با&ضافة إلى عدم ، واWستثمارات العامة واا&نمائيةفي ا+رواح، سبل المعيشة، المكاسب 

إدراك التفاعل ما بين المخاطر الحادة والممتدة وتأثيرھا على مسيرة وأھداف التنمية، دليل أخر 
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 حقوق الطفل اتفاقيةذ يفي التنمية ومبادرات تنف إدارة الحد من المخاطر جھودتضمين على أھمية 

 .و إدارة وتمويل منفصلينكعناوين مختلفة ذ ا،عوضاً عن معاملتھفي سائر جھود التنمية

 

مراجعة الجمعيات غير الحكومية لتقدم الدول العربية في إنجاز اEھداف اRنمائية ٢٫٢٫٤

 لwلفية

ا+ھداف  بحثاً مستقaً حول تقدم الدول العربية في تحقيق أجرتالعربية منظمات المجتمع المدني 

 :ووصلت إلى النتائج التالية ،]١٧ [ا&نمائية لCلفية

معدل التقدم الحالي  استمرفي حال  ٢٠١٥ا+لفية بحلول العام  ا&نمائيةتنجز ا+ھداف  لن •

 .البطيء

حيال قيام شراكات  ٨ترتكز على غياب الدعم العالمي للھدف ء ا+سباب الرئيسية لھذا البط •

في  واWجتماعية اWقتصاديةالسياسي الضئيل في إحراز العدالة  واWھتمامعالمية للتنمية، 

 .لمنطقةا

بمفھوم حقوق  اWلتزاممن الحواجز ا&قليمية ا+خرى ا+ساسية &نجاز ھذه ا+ھداف غياب  •

سياسي ھش وديمقراطية ناقصة، وغياب إطار  استقرارا&نسان ومبادئ "الحكم الصالح"، 

 .عمل سلمي ومستدام

Wقتصادية اللجنة ا أيضاً في دراسةوردت  ،]١٧ [لدراسة  المذكورة أعaها اتاستنتاجأن 

ھو أن التقدم في ھذا المجال و]١٦[ا+لفية  ا&نمائيةالمعنية با+ھداف  آسياواWجتماعية لغربي 

شمولية تتضمن ا+بعاد السياسية والثقافية (بما  مقاربة  تبني خaل يمكن تحصينه وتسريعه من

، والبيئية اWجتماعية، صاديةاWقتبا+بعاد  اWكتفاءعوضاً عن ])اWجتماعيةفيه الحكم الصالح والعدالة 

 إلىتطبيق إطار عمل ھيوغو يصل لإن مراجعة تقدم الدول العربية  الحالية. كما يظھر القسم التالي

 اWستنتاج عينه.

 إطار عمل ھيوغو٢٫٣

 المقدمة٢٫٣٫١

يحدد ]٩[: بناء قدرة ا+مم والمجتمعات على مجابھة الكوارث ٢٠١٥ - ٢٠٠٥عمل ھيوغو  إطار

  .٢كما يظھر الجدول ٢٠١٥و ٢٠٠٥ات ومؤشرات محورية للتدخل بين عام خمس أولوي

  

  

  

  



28 

 

  

  

  

 والمؤشرات ا+ساسية المرتبطة بھا أولويات إطار عمل ھيوغو٢الجدول 
أولوية إطار عمل 

 ھيوغو
 ا+ساسية المؤشرات

 : ضمان١أولوية العمل 
 مخاطر من الحد أن

 وطينة أولوية الكوارث
 أسس ذات ومحلية

 ويةق مؤسسية
 لتنفيذھا

 للحد وطني وتشريعي سياسي إطار : وجود١المؤشر ا+ساسي  •
 على والقدرات المسؤوليات في Wمركزية مع الكوارث مخاطر من

 .المستويات جميع
 الحد بأنشطة للقيام مخصصة كافية موارد : توافر٢المؤشر ا+ساسي  •

 ا&دارية. المستويات جميع على الكوارث مخاطر من
 من والaمركزية المجتمع مشاركة على : التأكيد٣سي المؤشر ا+سا •

 للمحليات. السلطات وتفويض الموارد تخصيص خaل
 وفاعلة القطاعات متعددة وطنية منظومة : وجود٤المؤشر ا+ساسي  •

 .الكوارث مخاطر من للحد
 : تحديد٢أولوية العمل 

 مخاطر ومتابعة وتقييم
 ا&نذار وتعزيز الكوارث
 المبكر

 بناء والمحلية الوطنية المخاطر تقديرات : توافر١+ساسيالمؤشر ا •
 تقديرات وتتضمن التضرر، وقابلية ا+خطار ومعلومات بيانات على

 .الرئيسية القطاعات على المخاطر
 البيانات ونشر وحفظ لمتابعة أنظمة : وجود٢المؤشر ا+ساسي •

 .التضرر وقابلية الرئيسية با+خطار المتعلقة
 الكبرى المخاطر لجميع مبكر إنذار أنظمة : توافر٣المؤشر ا+ساسي •

 .المجتمعات لكل ووصولھا
 في تضع والوطنية المحلية المخاطر : تقييمات٤المؤشر ا+ساسي •

 التعاون إلى التطلع مع الحدود، وعبر ا&قليمية المخاطر اWعتبار
 .المخاطر من للحد ا&قليمي

: ٣أولوية العمل 
 المعرفة استخدام
 لبناء والتوعية واWبتكار

 والقدرة ا+مان ثقافة
 الكوارث مجابھة على
 جميع على

 المستويات
 

 جميع على الكوارث عن المعلومات : توفر١المؤشر ا+ساسي •
 نظم وتطوير الشبكات خaل المعنية (من ا+طراف ولجميع المستويات

 .المعلومات) نشر
 عليميةالت والمواد الدراسية المناھج : تضمين٢المؤشر ا+ساسي •

 الكوارث مخاطر من الحد وممارسات مفاھيم التدريبية والدورات
 .والتعافي

 والتقييم البحث وأدوات أساليب وتعزيز : تطوير٣المؤشر ا+ساسي •
 .والمنفعة التكلفة تحليaت وتحسين وتطوير المتعددة، لCخطار

 المستوى على عامة توعية إستراتيجية : وجود٤المؤشر ا+ساسي •
 المجتمعات إلى تصل الكوارث مجابھة لثقافة ترويجلل الوطني
 .والريفية الحضرية
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أولوية إطار عمل 
 ھيوغو

 ا+ساسية المؤشرات

 الحد:4أولوية العمل
 المسببة العوامل من

 للمخاطر

 أساسياً  ھدفاً  يعتبر الكوارث مخاطر من : الحد١المؤشر ا+ساسي •
 استخدام ذلك في بما الصلة ذات البيئية والخطط للسياسات

 المناخي. التغير مع التكيفو الطبيعية الموارد وإدارة ا+راضي
 لتقليل اWجتماعية للتنمية خطط تنفيذ : يتم٢المؤشر ا+ساسي •

 .للخطر تعرضا ا+كثر للمجتمعات التضرر قابلية
 قطاعية اقتصادية وسياسات خطط تنفيذ : يتم٣المؤشر ا+ساسي •

 .اWقتصادية لCنشطة التضرر قابلية لتقليل
 الحد عوامل يتضمنان ل°سكان وا&دارة : التخطيط٤المؤشر ا+ساسي •

 .البناء كود باتباع ا&لزام بما في ذلك الكوارث مخاطر من
 في مدمجة الكوارث مخاطر من الحد : إجراءات٥المؤشر ا+ساسي •

 .الكوارث بعد التأھيل وإعادة التعافي عمليات
في  الكوارث مخاطر أثر لتقييم إجراءات : وجود ٦المؤشر ا+ساسي •

 .التحتية البنية مشاريع وخاصة –الكبرى  ويةالتنم المشروعات
 تعزيز:5 أولوية العمل

 لaستجابة اWستعداد
 على للكوارث الفعالة
 المستويات جميع

 

 ومؤسسية تقنية وقدرات قوية سياسات : توافر١المؤشر ا+ساسي •
 .المخاطر من بالحد التوجه وجود مع الكوارث &دارة

 احترازية وخطط للكوارث داستعدا خطط : وجود٢المؤشر ا+ساسي •
 منتظمة وتجارب بتدريبات والقيام ا&دارية المستويات جميع على

 .للكوارث اWستجابة برامج وتطوير Wختبار
 للطوارئ احترازية وآليات مالية احتياطات : توافر٣المؤشر ا+ساسي •

 .الحاجة عند الكوارث من والتعافي اWستجابة لدعم
 ا+حداث أثناء المعلومات لتبادل راءاتإج : وجود٤المؤشر ا+ساسي •

 .الحدث بعد المراجعات و&جراء والكوارث الخطرة
 

 التقدم الذي أحرزته الدول العربية في تنفيذ إطار عمل ھيوغو٢٫٣٫٢

قدمت ثaثة عشر دولة عضو في جامعة الدول العربية تقارير مرحلية مؤقتة وطنية بشأن تنفيذ إطار 

ھيوغو  عمل لمراجعة التقدم المحرز في تنفيذ إطار إقليميةوضع تقارير كما تم ]١٨[عمل ھيوغو 

اWستنتاجات الرئيسية لھذه ].٢١و [ ]٠٢[]،٩١[ ٢٠١٣و  ٢٠١١، ٢٠٠٩في المنطقة العربية في 

)، مما يدل على ٥(من أصل  ٣تقدم عام  مستوى حقق قد العربية الدول الدراسات ھي أن معظم

جوھرية.قد يعود ذلك جزئيا إلى  أو شاملة ليست ا&نجازات نولك المؤسسي اWلتزام تحقيق

زأة لوضع استراتيجيات وسياسات الحد من مخاطر الكوارث في إطار كل من تاعتماد مقاربة مج

وروح إطار  فاھدأو ھذا ما يتناقض مع  –اا+ولويات الخمس بشكل منفصل، بدون روابط كافية بينھ

إلى التقدم المحدود في تحقيق ا+ھداف ا&نمائية لCلفية،  عمل ھيوغو.ويمكن أيضا أن يعزى ذلك

اWقتصادية واWجتماعية لغربي  ةكما ذكرت مختلف الدراسات التي أجريت بشكل مشترك بين اللجن

أدناه بإيجاز اWستنتاجات البارزة  ٣يلخص الجدول ].١٥[وبرنامج ا+مم المتحدة ا&نمائي  ]١٦[اسيا

  .أولويات إطار عمل ھيوغو تنفيذبشأن التقدم المحرز في 
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 أولويات إطار عمل ھيوغو اWستنتاجات البارزة بشأن التقدم المحرز في تنفيذ٣الجدول 
 ا+ساسية المؤشرات أولوية عمل إطار عمل ھيوغو

 الكوارث مخاطر من الحد أن : ضمان١أولوية العمل 
 قوية مؤسسية أسس ذات ومحلية وطينة أولوية

 لتنفيذھا

يق تقدم محدود في تحويل تم تحق •
اWستراتيجيات والسياسات الوطنية 
إلى إجراءات محددة زمنيا مع تخصيص 

  .الموارد لھا
تم تحقيق تقدم محدود في تحويل  •

اWستراتيجيات الوطنية والسياسات 
وخطط العمل إلى المستويات 

 .المحلية والمجتمعية
تحقيق التقدم في المجالين  أن •

إلى تحسن  المذكورين أعaه يؤدي
 .كبير في حوكمة المخاطر

 الكوارث مخاطر ومتابعة وتقييم : تحديد٢أولوية العمل 
 المبكر ا&نذار وتعزيز

تھدف معظم الجھود إلى تجميع  •
 المعلومات حول العوامل الفيزيائية

التي تسھم في قابلية التضرر لدى 
مختلف قطاعات البنية التحتية 

من يجب بذل المزيد  المركزية. ولكن
الجھود لفھم التفاعل بين مختلف 
العوامل اWجتماعية، اWقتصادية، 
المؤسساتية، الفيزيائية، والطبيعية 
التي تساھم في قابلية التضرر من 

وتراكم  الكوارث، وتؤدي إلى تشكل
 . مخاطر الكوارث

ھناك حاجة &جراء تقييم لقابلية  •
على المستوى  التضرر والقدرات

ت النوع بحسب تفاوتا المجتمعي
اWجتماعي، ومع ا+خذ بعين اWعتبار 
لجميع العوامل التي تسھم في 
قابلية التضرر على النحو المحدد 

 .أعaه
 والتوعية واWبتكار المعرفة : استخدام٣أولوية العمل 

 على الكوارث مجابھة على والقدرة ا+مان ثقافة لبناء
 المستويات جميع

 

طر W يوجد إطار للتواصل حول المخا •
يأخذ بعين اWعتبار ھواجس وأراء 
مختلف الھيئات المعنية وعامة 
الشعب بشكل عام فيما يتعلق 
بالقرارات والمعلومات المتعلقة بالحد 

 .من مخاطر الكوارث
ھناك نقص في وحدات تدريبية معنية  •

 .با+خطار المختلفة للعمال والفنيين
ھناك حاجة إلى تعزيز آليات تبادل  •

ابط بين نتائج البحوث المعلومات والرو
ودراسات الحد من مخاطر الكوارث 
وعملية صنع القرار المتعلقة بالحد من 

 .مخاطر الكوارث
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W يوجد جھود كافية لتنفيذ  • للمخاطر المسببة العوامل من الحد:4أولوية العمل 
استراتيجيات ل°دارة التصحيحية 
لمخاطر الكوارث، في المناطق الريفية 

سواء، مع ضرورة  والمدنية على حد
تطوير استراتيجيات من ھذا النوع في 
المستوطنات غير القانونية وأحزمة 

 .البؤس في المدن
 الفعالة لaستجابة اWستعداد تعزيز:5 أولوية العمل

 المستويات جميع على للكوارث
غالبا، خطط اWستعداد واWستجابة  •

الوطنية والمحلية للكوارث W تستند 
ة من على مشاركة كافي

ھذه ,المجتمع.وعaوة على ذلك
الخطط W تستند على تقييم لقابلية 

يأخذ بعين اWعتبار  التضرر والقدرات
 .التفاوتات بحسب النوع اWجتماعي

  

   التكيف مع أخطار تغير المناخ ٢٫٣٫٣

ات يھدف إلى تحقيق اWستقرار في تركيزات الغاز ]٢٢[الدولية للتغير المناخي اWتفاقيةإطار عمل 

الدفيئة في الغaف الجوي على مستوى يحول دون تدخل خطير من جانب ا&نسان في النظام 

أن تقدم تقارير وطنية عن التقدم المحرز في تلبية متطلبات بالمناخي.تطالب اWتفاقية أعaه الدول 

لرغم من وتوصيات اWتفاقية، بما في ذلك القيود على اWنبعاثات المسببة لaحتباس الحراري.على ا

أھمية ما سبق، من وجھة نظر ھذه الوثيقة، فمن الضروري التركيز على التدابير التي تضمن 

ا+خطار الناجمة عن تغير المناخ وبالتالي الحد من قابلية التعرض  مجابھةالتكيف والقدرة على 

منسوب لCخطار ھذه.سيتم التعامل مع مخاطر تغير المناخ ھذه، بما في ذلك الجفاف، وارتفاع 

مياه البحار والعواصف والفياضانات، بالطريقة عينھا كجميع ا+خطار ا+خرى المذكورة في ھذه 

ھي أن مخاطر تغير المناخ قد  إدراكھاالدراسة.با&ضافة إلى ذلك، القضية الرئيسية التي ينبغي 

 ساتفي المستقبل، مما يستدعي وجود ا�ليات، التشريعات، والمؤس وأھميةخطرا  أشد تكون

  الaزمة للتصدي لھا.

ھم.تغير المناخ، قوأخيرا W بد من اWعتراف بالتأثير غير المتكافئ لتغير المناخ على ا+طفال وحقو

با&ضافة إلى التوسع العمراني السريع وانعدام التنمية المتوازنة، يؤدي إلى ھجرة داخلية من 

ما يعرض مة حيث تتشكل أحزمة البؤس المناطق الريفية إلى المدن، وبخاصة إلى الضواحي الفقير

أيضاً في مناطق أخرى من العالم حيث  حقوق الطفل لمخاطر كبيرة.ھذه الظاھرة يتم مaحظتھا

تبين أن تغير المناخ يؤثر على ا+من الغذائي، ومعايير التغذية وصحة ا&نسان، مع تأثيرات غير 

  .]٠٣[متكافئة على ا+طفال وحقوقھم 
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  التنمية والحد من مخاطر الكوارث التفاعل بين٢٫٣٫٤

استنادا إلى المراجعة الوجيزة لCھداف ا&نمائية لCلفية وإطار عمل ھيوغو، من الممكن تحديد 

الطريقة التي يمكن أن تعتبر فيھا أنشطة الحد من مخاطر الكوارث أداة لتحقيق ا+ھداف ا&نمائية 

  ]:٢٣[لCلفية وحقوق ا+طفال المرتبطة بھا 

الحد من مخاطر الكوارث في خطط وبرامج التنمية اWجتماعية واWقتصادية مما يحمي  إدماج •

على حقوق  التنمية المتدنية استثمارات التنمية ويحد من التأثيرات السلبية لمستويات

  .الطفل

التي  جعل الحد من مخاطر الكوارث جزءا أساسيا من استراتيجيات وبرامج الحد من الفقر •

 .وبالتالي تحسن حياة أشد الفئات قابلية للتضرر بما في ذلك ا+طفال تحمي الفقراء،,

جعل المدارس، المرافق الصحية، والبنى التحتية للمياه والصرف الصحي قادرة على  •

الوصول إلى تعميم التعليم، والرعاية الصحية ا+ولية مما يساعد في الكوارث  مجابھة

باشرة على حقوق الطفل في التعليم، والصحة، والرعاية في حاWت الطوارئ، مع تأثيرات م

 .مياه الشرب، الصرف الصحي، وبيئة نظيفة وآمنة

تحقيق ا+ھداف ا&نمائية في تمكين المرأة في مجال الحد من مخاطر الكوارث يسرع  •

 .لCلفية، ويدعم مبدأ عدم التمييز في اتفاقية حقوق الطفل

مما يقلل من مخاطر الكوارث ويخفض  وسكبح جماح النمو العمراني السريع وغير المدر •

 .بشكل كبير من ا�ثار غير المتكافئة للكوارث في المناطق الحضرية الفقيرة على ا+طفال

با&ضافة إلى النقاط المذكورة أعaه، والتي تم تحديدھا في الوثيقة المرجعية حول تفاعل  •

من الضروري اWعتراف ]،٢٣[ية أنشطة الحد من مخاطر الكوارث مع المبادرات ا&نمائية لCلف

الحد من مخاطر الكوارث يؤدي أيضاً إلى تسريع تحقيق ا+ھداف على بأن تمكين ا+طفال 

 .ا&نمائية لCلفية وإطار عمل ھيوغو ، ودعم المبادئ ا+ربعة Wتفاقية حقوق الطفل

قد تؤثر على عدم مراعاة الحد من مخاطر الكوارث يؤدي إلى خسائر كبيرة والتي بدورھا  إن 

للحد من مخاطر  أخيراً، يمكن تطوير وتنفيذ نشاطات محددة  .التنمية في مختلف القطاعات

  .]٢٣[٤الكوارث كأداة لتحقيق كل ھدف من ا+ھداف ا&نمائية لCلفية، كما ھو مبين في الجدول 
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  نشاطات الحد من الكوارث كأداة لتحقيق ا+ھداف ا&نمائية لCلفية ٤الجدول 

 ا+داء مقاييس لCلفية ا&نمائي الھدف

 القضاء:١ ا&نمائي الھدف
 ما-والجوع المدقع الفقر على
 البقاء في الطفل حق يدعم

 والتغذية والنماء

تطبيق الحد من مخاطر الكوارث في مجال التكيف مع تغير  •
 .المناخ

تقييم مخاطر الجفاف والغذاء  إدماجدعم المزارعين من أجل  •
 .التي يضعونھا ا+راضية واستغaل في خطط الزراع

حصول المزارعين على التأمين وفرض شروط  إمكانيةتحسين  •
فيما يتعلق بإكساب مصادر عيشھم  مaئمة &عطاء التسھيaت

 القدرة على مواجھة الكوارث.
جعل الزراعة مستدامة بيئيا من خaل ا&دارة السليمة للموارد  •

 .الطبيعية
من اجل تزويدھم  لفقراء المدندعم  أنشطة تحقيق الدخل  •

 .مواجھة الكوارث بمصادر دخل أكثر قدرة على

 تحقيق: ٢ ا&نمائي الھدف
 ما - اWبتدائي التعليم تعميم
 التعليم في الطفل حق يدعم
 التمييز عدم لمبدأ وفقا

 .جعل جميع المدارس أكثر أمنا للكوارث •
دائية تعليم الحد من مخاطر الكوارث في جميع المدارس اWبت •

 .كجزء من المناھج الدراسية الوطنية
ضمان أن المدارس الواقعة في مناطق معرضة لمستوى مرتفع  •

من الخطر قد وضعت وطبقت خطط الطوارئ واWستعداد 
 .للكوارث

 مجابھة زيادة قدرة ا+طفال ا+شد فقراً وعرضة للخطر على •
 .الكوارث

ئمة على السعي لوضع استراتيجيات وبرامج للحد من الفقر قا •
 .القدرة على مواجھة الكوارث

 تعزيز:3 ا&نمائي الھدف
 الجنسين بين المساواة

 مبدأ يعزز ما - المرأة وتمكين
 اتفاقية في التمييز عدم

 بشكل ويدعم الطفل، حقوق
 أھدافھا جميع مباشر غير

التي  ا&نمائيةتعميم الحد من مخاطر الكوارث في ا+عمال  •
 .تركز على المرأة

 ومخاوفھن ضمن أھداف برنامج واسع حتياجات النساءإدراج ا •
 لتنمية المجتمع المحلي في المناطق المعرضة لمخاطر

 .الكوارث
 جعل سياسات وبرامج الحد من مخاطر الكوارث القائمة حالياً  •

 .مراعية لaعتبارات الجنسانية
يمكنھا تحمل  التأكد من أن العائaت المعرضة لمخاطر الكوارث •

 .بناتھانفقات تعليم 
تعزيز مشاركة الفتيات وقيامھن بادوار قيادية في مجال تعليم  •

الحد من مخاطر الكوارث من خaل مشاريع التعلم والتنمية 
 .المجتمعية المدرسية
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 ا+داء مقاييس لCلفية ا&نمائي الھدف

 تخفيض:٤ ا&نمائي الھدف
 الھدف ا+طفال؛ وفيات معدل

 صحة تحسين: ٥ ا&نمائي
 ا&نمائي والھدف ا+مھات؛

 نقص فيروس مكافحة:٦
 ا&يدز/  البشرية مناعةال

 من وغيرھما والمaريا
 بشكل يدعم ما - ا+مراض
 في الطفل حقوق مباشر
 .والنمو والبقاء الصحة

جميع المستشفيات والمرافق الصحية الجديدة مقاومة  •
ويتم  لCخطار، وتخضع المرافق الصحية القائمة للتقييم

 .تحصينھا إذا لزم ا+مر
+ساسية والصحة النفاسية تعليم وتدريب موظفي الصحة ا •

 .على الجاھزية للكوارث وموظفي المستشفيات
 .ضمان توفر مصدر مياه مأمون ومقاوم لCخطار •
الحد من مستوى الفقر والجوع في المناطق الريفية المعرضة  •

 .للجفاف من خaل جھود الحد من مخاطر الجفاف
 من والحد للكوارث الجاھزية مجال في النساء قدراتزيادة  •

 .الكوارث خاطرم

 اWستدامة:٧ ا&نمائي الھدف
 بشكل يدعم ما – البيئية
 في الطفل حقوق مباشر

 الصالحة والمياه الصحة،
 النظيفة والبيئة للشرب
 غير بشكل ويدعم وا�منة
 ا+خرى الحقوق جميع مباشر

استغaل النقاشات المتعلقة بالحد من مخاطر الكوارث والتكيف  •
 .لى إدارة أفضل للبيئيةمع تغير المناخ للحث ع

 .زيادة القدرة على مجابھة الجفاف في المناطق الريفية •
تجريب الممارسات السليمة، ومن ثم نشر استخدامھا، في  •

مجال الحد من مخاطر الكوارث فيما يتعلق بقاطني ا+حياء 
 .الفقيرة في المدن

تعميم موضوع الحد من مخاطر الكوارث في تنمية المدن، مع  •
بشكل خاص على مخططات استخدام ا+راضي التركيز 

 .وقوانين البناء والمياه والصرف الصحي
 ا+مرلزم  وإذاتقييم البنية التحتية للمياه والصرف الصحي  •

تحصينھا لجعلھا مقاومة للزWزل واWنھيارات ا+رضية 
 .والفيضانات

 الشراكة:٨ ا&نمائي الھدف
 -التنمية أجل من العالمية

 لھا يكون أن يمكن والتي
 التنفيذ على مباشر تأثير

 الطفل حقوق Wتفاقية الناجح

تزخيم الدعم السياسي  لCھداف الدولية الملزمة بشأن   •
التكيف مع تغير   الحد من مخاطر الكوارث، وباستخدام أھداف

 .المحددة مسبقا  المناخ
توجيه المساعدات ا&نمائية المباشرة والمساعدات المتعددة  •

Wستثمار في مجال الحد من مخاطر الكوارث ا+طراف نحو ا
 .بغية الحصول على أفضل قيمة +موال التنمية

الشراكات الواسعة التي تجمع بين العديد من  تنظيم •
القطاعات، من البلدان النامية والمتقدمة سواسية، للحصول 

 .على دعمھا السياسي
نقل التكنولوجيا من الحكومات والشركات الخاصة إلى البلدان  •

وذلك لدعم  المرتفعة للتضرر قابليةال والمجتمعات المحلية ذات
 .أفضل +نظمة ا&نذار المبكر وأساليب البناء المقاوم لCخطار

الحوار بين البلدان المتقدمة والبلدان ا+قل نموا  الشروع في •
 .حول مقايضة الديون باWستثمار في الحد من مخاطر الكوارث

 

 من مخاطر الكوارثميثاق اEطفال للحد ٢٫٣٫٥

كجزء من عملية إشراك ا+طفال،تم وضع ميثاق الطفل للحد من مخاطر الكوارث بالتشاور مع أكثر 

بلدا في أفريقيا وآسيا وأمريكا الaتينية، بما في ذلك بعض الدول  ٢١من طفل  ٦٠٠من 
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إلى ا+ولويات خمس نقاط تم اختيارھا استنادا تبرز العربية.النسخة المختصرة التالية للميثاق 

 ]:١٢[المحددة من قبل ا+طفال أنفسھم 

يجب أن تكون المدارس آمنة ويجب تأمين إستمرارية التعليم، مع روابط مباشرة إلى المادة  •

(تحقيق  ٢لCلفية  ا&نمائيمن اتفاقية حقوق الطفل (الحق في التعليم)، والھدف  ٢٨

 ).تعميم التعليم اWبتدائي

طفال أولوية قبل، أثناء وبعد وقوع الكارثة، مع روابط مباشرة إلى يجب أن تكون حماية ا+ •

في اتفاقية حقوق الطفل (المواد المتعلقة  ٣٦إلى  ٣٤و المواد  ٢٣إلى  ١٩المواد 

(تعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة)  ٣لCلفية  ا&نمائيبالحماية)، والھدف 

 ).(الحد من معدل وفيات ا+طفال ٤والھدف 

لدى ا+طفال الحق في المشاركة والوصول إلى المعلومات التي يحتاجون إليھا، مع روابط  •

 ا&نمائيفي اتفاقية حقوق الطفل (احترام آراء الطفل)، والھدف  ١٢مباشرة إلى المادة 

 ).(تعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة ٣لCلفية 

مليات ا&غاثة، التعافي وإعادة ا&عمار يجب يجب أن تكون البنية التحتية للمجتمع آمنة وع •

(الصحة  ٢٤أن تساعد في الحد من المخاطر المستقبلية، مع روابط مباشرة إلى المادة 

 (الحق في التعليم) في اتفاقية حقوق الطفل، والھدف ٢٨والخدمات الصحية)،والمادة 

 ٦إلى  ٤نمائية لCلفية (تحقيق تعميم التعليم اWبتدائي) وا+ھداف ا& ٢لCلفية ا&نمائي

 ).(ا+ھداف ا&نمائية لCلفية ذات الصلة بالصحة

، قابلية على التضرريجب أن تصل جھود وفوائد الحد من مخاطر الكوارث إلى الفئات ا+كثر  •

في اتفاقية حقوق الطفل (مبدأ عدم التمييز)، والھدف  ٢مع روابط مباشرة إلى المادة 

 ).المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة(تعزيز  ٣ا&نمائي لCلفية 

إلى أن اعتماد نھج يسمح لCطفال بالمشاركة في أنشطة الحد من مخاطر  اWنتباهوينبغي 

الكوارث أمر مھم جدا +نه يعزز مبادئ المشاركة، ويشجع ا+طفال على تبني المواطنة وتحمل 

حد من مخاطر الكوارث، وبالتالي ال المسؤولية، كما يساعد ا+طفال على التعبير الواضح بشأن

الحد من مخاطر  وعي ا+طفال حول نھج شمولي لمواجھة المخاطر.وبا&ضافة إلى ذلك إتباعتعزيز 

ما يخلق جيل جديد أكثر وعيا حول أھمية الحد مالكوارث سوف يستمر ويتطور في مرحلة البلوغ، 

نشطة التي تمسھم، بما في ذلك من مخاطر الكوارث.وأخيرا، يعتبر عدم مشاركة ا+طفال في ا+

aعلى ضعف الحوكمة أنشطة الحد من مخاطر الكوارث، دلي. 
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 اتفاقية حقوق الطفل٢٫٤

 اتفاقية حقوق الطفل والبروتوكو�ت ذات الصلة٢٫٤٫١

 :مادة يمكن تصنيفھا تحت سبعة عناوين رئيسية٥٤من ]١١[تتكون اتفاقية حقوق الطفل 

 ).1تعريف الطفل (المادة  •

، الحق في البقاء لطفل الفضلىا التي توجه اWتفاقية (عدم التمييز؛ مصلحة العامة دئاالمب •

 ).١٢، و ٦، ٣، ٢) (المواد المشاركةوالنمو؛

) ونشر المعرفة والوعي حول حقوق الطفل (المادة ٤حقوق الطفل (المادة  تعزيز وحماية •

٤٢.( 

 ).٥العaقة الثaثية بين الدولة وا+سرة والطفل (المادة  •

 ).٤٠إلى  ٦حقوق الطفل (المواد  •

 ).٤١احترام المعايير الوطنية (المادة  •

 ).٥٤- ٤٣تدابير التنفيذ (المواد  •

ا+طفال في  اشتراكبشأن  :وعaوة على ذلك، ھناك بروتوكوWت إضافية Wتفاقية حقوق الطفل

تقديم  ]،٢٥ا+طفال [وبيع ا+طفال وبغاء ا+طفال والمواد ا&باحية حول  ]،٢٤[النزاعات المسلحة 

 ].٢٦[البaغات إجراء 

 

 اEمور البارزة في اتفاقية حقوق الطفل ٢٫٤٫٢

 ]:٢٧[ما يليب اWتفاقيةيمكن تلخيص أبرز ما جاء في 

)، حولت اWتفاقية ١٩٥٩) وثاني إعaن (١٩٢٤على نقيض أول إعaن لحقوق ا&نسان ( •

 Wمن الخدماتمفھوم رعاية الطفل وربطته بالتنمية والحقوق بد. 

تؤكد اWتفاقية على مسؤولية ثaثية مترابطة لتنفيذ حقوق الطفل تنطوي على ا+سرة،  •

 كما ومع ذلك، فإن المسؤولية الرئيسية تقع على عاتق الحكومات.   والطفل والحكومة.

ينبغي النظر إلى منظمات المجتمع المدني الوطنية والدولية ومساھمة المنظمات غير 

وسيلة لضمان نجاح ھذه العaقة كالعمل المقترحة في ھذه الوثيقة،  الحكومية وخطة

 .الثaثية

 ]:٢٧[لحماية حقوق ا+طفال ھو النھج المتكامل،  مaءمةالنھج ا+كثر  •

o  من المسلم به أن حقوق الطفل مترابطة ومتكاملة. فھي شاملة وينبغي أيضا أن

 .فاقيةيكون تنفيذھا تنفيذ كلي، بحيث تغطي جميع جوانب اWت
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o  ل البناء علىaيمكن ضمانه إلى من خ W من المسلم به أن التغيير الفعال والدائم

 .كل الحقوق ا+ساسية للطفل

o تفاقيةبرامج التنفيذ على كامل الحقوق وتنفيذ  استنادWبكامل اقسامھا ا. 

 عضاءالتحديات واWحتياجات العامة في ما يتعلق بتنفيذ اتفاقية حقوق الطفل في الدول ا+ •

 ]:٢٧[جامعة الدول العربية  في

o منھجية مبنية على مبدأ المشاركة، تعزز وتشجع التغيير ا&يجابي عبر  اعتماد

 تكامل ا+دوار والمسؤوليات بين الدولة والمجتمع.

o بنيوية وتعاون بين جميع  تطوير بيئة داعمة للطفل، توفير الخدمات، تنفيذ تغيرات

 .مجتمعالھيئات المعنية في الدولة وال

o ل تطوير الوعي وتغيير مواقف البالغينaإشراك ومشاركة ا+طفال من خ. 

o وضع وتنفيذ برامج شاملة. 

o  النماذج الناجحة تطوير ضمان التدخل ا&يجابي للمنظمات غير الحكومية عن طريق

 .التي تشجع ا+فراد، المجتمع والحكومات على العمل لحماية حقوق الطفل

دورية من بلدان منطقة الشرق ا+وسط وشمال أفريقيا حول تنفيذ في استعراضھا لتقارير 

اWتفاقية، لحظت لجنة حقوق الطفل التدابير التشريعية، المؤسساتية، والسياسية الجديدة التي 

 ]:٢٨[وضعتھا الحكومات الوطنية، وفي الوقت عينه حثت البلدان على 

 .ا&سراع في اعتماد وتنفيذ القوانين المقترحة •

 .الجھود الرامية إلى توفير حماية قانونية أفضل لCطفال تعزيز •

 .التأكد من أن القوانين الوطنية ذات الصلة تتفق تماما مع أحكام ومبادئ اWتفاقية •

زيادة خدمات الدعم النفسي والجسدي +طفال ضحايا العنف، ومن ضمنھا تعزيز آليات  •

، العaج، إعادة ا&دماج متابعةالة والوا&بaغ،ا&ح الرصدحماية الطفل المتعلقة بالوقاية،

 .اWجتماعي

التشديد على الجمع المنھجي للبيانات المفصلة عن ا+طفال الذين يحتاجون إلى حماية،  •

مثل أولئك الذين ھم ضحايا إساءة المعاملة واWتجار، ، وا+طفال دون تصريح إقامة، ا+طفال 

عنھم ى إطار الزواج، ا+طفال الذين تخلفي نزاع مع القانون، ا+طفال المولودين خارج 

 .عاقةا& يذو طفالوا+ ا+جتماعيةأھلھم، أطفال المؤسسات 

تعزيز آليات ا&بaغ والرصد لتكون قادرة على إجراء تقييم فعال لفعالية وتأثير الخطط الوطنية  •

 .وا&قليمية
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 لحد من مخاطر الكوارث المتمحور حول الطفلامبادرات  ٢٫٥

 تعريف٢٫٥٫١

 ]:٢٩[انه على الطفل حول المتمحور الكوارث مخاطر من الحد نھج تعريف يمكن

نھج خaق للحد من مخاطر الكوارث يعزز جعل ا+طفال والشباب، كمجموعات وأفراد، عناصر  •

 .تعمل من أجل جعل حياتھم أكثر أمانا ومجتمعاتھم أكثر قدرًة على مجابھة الكوارث

 نظرھم، حقوقھم وقابليتھم للتضرر.ُيَمكّن ا+طفال، ويحترم وجھات  •

ا+طفال (من أجل  ھو نھج َمِرن، قائم على الحقوق، يجمع بين ا+نشطة المتمحورة حول •

+طفال) وتلك التي يقودھا ا+طفال (ِمن ا+طفال) مع تدخaت موجھة نحو إحداث تغيير في ا

 .الھيئات المعنية على ا+صعدة المجتمعية، المحلية والوطنية

ستراتيجيات مثل التوعية وبناء القدرات، تكوين المجموعات، التطوير المؤسساتي، يطبق ا •

ا+بحاث،المناصرة والضغط على عدة أصعدة بما في ذلك السياسات، الحوكمة، المجتمعات 

 .المحلية والمدارس

مصلحة الطفل  (ii)عدم التمييز،  (i) :يحتضن المبادئ ا+ربعة Wتفاقية حقوق الطفل •

 .الطفل مشاركة (iv)الحق في البقاء والنمو، و (iii)الفضلى، 

 حول الطفل  نظرية التغيير في مبادرات الحد من مخاطر الكوارث المتمحور٢٫٥٫٢

استنادا إلى الخبرة والدروس المستفادة من مختلف المبادرات الرائدة للحد من مخاطر الكوارث 

  ]:٢٩[تغيير المتمحور حول الطفل، برزت نظرية محددة حيال تفعيل ال

 

الحق في المشاركة في القرارات التي تؤثر على حياتھم، وبالتالي لديھم  المواطنين الشباب لدى“

الحق في المشاركة في إدارة خدمات الحد من مخاطر الكوارث. مشاركتھم تؤدي إلى قرارات 

ية أفضل أفضل، وخدمات ذات جودة أعلى، وزيادة فرص الحصول على تلك الخدمات، ونتائج إنمائ

 ." نتيجة لتلك الخدمات

  

 ]:٢٩[ويمكن تلخيص ا+نشطة الرامية إلى تنفيذ نظرية التغيير كما يلي

العمل مع ا+طفال ومجموعات الشباب لبناء الوعي حول المخاطر وتطوير قدراتھم من خaل  •

على مشاركتھم في تقييم ا+خطار، قابلية التضرر، القدرات، تطوير خرائط المخاطر والتدريب 

Wللكوارث والوقاية منھا والتخفيف من آثارھا ستعدادنشاطات ا. 
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الحد من قابلية التضرر من خaل توفير منح صغيرة لمجموعات ا+طفال لدعم النشاطات  •

 .لرفع وعيھم، با&ضافة إلى تمويل تدخaت محدودة للحد من المخاطر

مسرحية في الشوارع لتوعية  إشراك ا+طفال بإنتاج أشرطة الفيديو، برامج إذاعية وعروض •

وضع نشاطات الحد من بغية المجتمع حول المخاطر والتأثير على الجھات المحلية المعنية 

 مخاطر الكوارث على سلم ا+ولويات.

رفع الوعي وتعزيز قدرات البالغين،ا+ساتذة، المجتمعات، وسائل ا&عaم والحكومات المحلية  •

وارث المتمحور حول ا+طفال، ومن ضمنھا نشاطات تحسين إدارة الحد من مخاطر الكفي 

 .للكوارث واWستجابة اWستعدادالتخطيط، 

تطوير مناھج الحد من مخاطر الكوارث ووحدات تدريب للمعلمين على الحد من مخاطر  •

 .الكوارث

وضع على الوكاWت الوطنية للحد من مخاطر الكوارث  و العمل مع وزارات التربية والتعليم •

 .لسaمة للمدارسكتيبات ا

التأثير على الحكومات لضمان مشاركة ا+طفال في ھياكل حوكمة المخاطر وعمليات صنع  •

 .القرارات المرتبطة بھا

 اجسھم خلق الفرص على الصعيدين الوطني والعالمي للشباب للتعبير عن آرائھم وھو •

 .حول الحد من مخاطر الكوارث والتكيف مع تغير المناخ

كات والتحالفات للحد من مخاطر الكوارث، التكيف مع تغير المساھمة في الشب •

 .في حاWت الطوارئ ضمان حقوق الطفل المناخ،

بناء شراكات مع مراكز ا+بحاث لتوثيق ممارسات الحد من مخاطر الكوارث المتمحور حول  •

 .الطفل وتقييم انعكاساتھا

 دور اEطفال والشباب في تنفيذ أھداف إطار عمل ھيوجو٢٫٥٫٣

تنادا إلى تعريف الحد من مخاطر الكوارث المتمحور حول الطفل، يمكن توصيف دور ا+طفال اس

 ]:٢٩[والشباب في تنفيذ إطار عمل ھيوغو للحد من مخاطر الكوارث كما يلي

ضمان اعتبار الحد من مخاطر الكوارث أولوية وطنية ومحلية قائمة على - 1أولوية العمل  •

 .تعزيز ودعم حقوق الطفل قاعدة مؤسساتية صلبة للتنفيذ

تحديد وتقييم ورصد مخاطر الكوارث في  إشراك اEطفال والشباب - ٢أولوية العمل •

 .وتعزيز ا&نذار المبكر
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استخدام المعرفة واWبتكار والتعليم لبناء ثقافة السaمة والقدرة على  - ٣أولوية العمل •

 .مستقبللا و الحاضر Eن اEطفال ھم المجابھة على جميع المستويات،

 .ا+ساسيةمن عوامل الخطر  الحد في إشراك اEطفال والشباب - ٤أولوية العمل •

بفعالية على جميع للكوارث بغية التصدي لھا  ستعدادتعزيز اW  -٥أولوية العمل •

Wطفال  سيما على مستوى المجتمع المحلي،المستويات، وEمع التركيز على ا

 .والشباب

 على مستوى المجتمع المحلي اEطفالالمتمحور حول  الحد من مخاطر الكوارث٢٫٥٫٤

ا+ولويتان ا+خيرتان في ميثاق ا+طفال للحد من مخاطر الكوارث تنص بوضوح على أن البنية 

التحتية للمجتمع يجب أن تكون محصنة بوجه الكوارث ويجب أن تصل جھود الحماية ھذه إلى 

التالية،  ا+ساسيةالبنود  اقتراحتم ا الھدف، الفئات ا+كثر قابلية للتضرر.  من أجل تحقيق ھذ

متمحور حول ا+طفال، كمحاور أساسية للتدخل على ال كنشاطات للحد من مخاطر الكوارث

 ]:٢٩[مستوى المجتمع المحلي

I. الشباب و ا+طفال مشاركة 

 يف القدرات تقييم ا+خطار، درجة التعرض، قابلية التضرر والمخاطر، جنبا إلى جنب مع تقييم  ١

 .المجتمعات المحلية و المدارس

 ستعدادالمجتمعات المحلية، بما في ذلك نشاطات اW و المدارس الحد من مخاطر الكوارث في  ٢

 .والتخطيط ا&حترازي

المجتمعات المحلية، بما في ذلك الحد من العوامل اWجتماعية،  و المدارس إدارة المخاطر في  ٣

 .لتضرراوالفيزيائية التي ترفع من قابلية  اWقتصادية، المؤسساتية، والطبيعية،

٤  Wستجابة والتعافيأنشطة اaستعداد ل.  

 

II. إبقاء ا+طفال والشباب آمنين 

 .اWستجابة للكوارث  ٥

 .دمج إعتبارات الحد من مخاطر الكوارث في خطط التعافي  ٦

III. البنود العابرة للقطاعات 

 المشاركة.  ٧

  تطوير ا&جراءات التنظيمية والموارد.  ٨

  الشراكات.  ٩

  المناصرة.  ١٠
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  زيادة الوعي وبناء القدرات.  ١١

  البحث والتعلم.  ١٢

  . اWجتماعيالنوع   ١٣

 

 للحد من مخاطر الكوارث المتمحور حول اEطفال  المبادرات العالمية مراجعة ٢٫٦

لرعاية وحماية ومشاركة اEطفال  رابطة جنوب آسيا للتعاون اRقليمي عملإطار  ٢٫٦٫١

 ثفي الكوار

وضعت رابطة جنوب آسيا للتعاون ا&قليمي إطارا لرعاية وحماية ومشاركة ا+طفال في الكوارث 

فئاتھم  اختaفلدى ا+طفال على  لتضررا قابليةالرؤية الرئيسية لھذه الوثيقة ھي الحد من ].٠٣[

الوكاWت العمرية واWجتماعية، وتوفير مجموعة شاملة من التوصيات للحكومات الوطنية والمحلية، 

الدولية، المنظمات ا&قليمية، وكاWت ا&غاثة، والعاملين اWجتماعيين لمعالجة اWحتياجات 

إلى  دةستنلمالوثيقة على مجموعة من ا+ھداف ا ترتكزاWجتماعية لCطفال في حاWت الكوارث. 

المعايير العالمية  و رابطة جنوب آسيا للتعاون ا&قليمي؛ الرؤية وا+ھداف والمبادئ التي وضعھا إطار

 عشرة أولويات ت الوثيقةالتي وضعتھا وكاWت ا+مم المتحدة والمنظمات ا&نسانية الدولية، حدد

 ]:٠٣[تأخذ بعين اWعتبار خصوصيات دول آسيا الجنوبية بشأن ا+طفال في حاWت الكوارث للعمل 

 لكوارث.في ا تضرر ا+طفال تقييم قابلية  .١

  البحث وإنقاذ ا+طفال في الكوارث.إجراءات ا&خaء،   .٢

  ا+من الغذائي لCطفال وتغذيتھم.  .٣

  مرافق المياه، والصرف الصحي والنظافة الصحية لCطفال.  .٤

  الرعاية الطبية في حاWت الطوارئ والخدمات الصحية لCطفال.  .٥

  اWجتماعي لCطفال.-خدمات الصحة النفسية والدعم النفسي  .٦

  +طفال.ا ع مراعاة حقوق وحاجاتإعادة البناء م  .٧

  حماية ا+طفال في حاWت الكوارث.    .٨

  التعليم في حاWت الطوارئ وسaمة المدارس.    .٩

  مشاركة ا+طفال في إدارة الكوارث.  .١٠

  

وينبغي اWعتراف بأن الوثيقة المذكورة تركز على الحماية، العناية ومشاركة ا+طفال أثناء الكوارث، 

للكوارث، بالمقارنة مع أولويات الوقاية من الكوارث  باWستجابةرر طغيان أولويات متعلقة ا+مر الذي يب

وW ينبغي النظر إلى ذلك كأحد أوجه تقصير الوثيقة التي تھدف إلى الحد من  والتخفيف من آثارھا.

مل أنشطة على الرغم مما تقدم، يمكن تطوير ا&طار أعaه ليش تضرر ا+طفال أثناء الكوارث. قابلية
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Wعن توسيع نطاق المبادئ التوجيھية لتصبح سارية قبل، أثناء  ستعدادالوقاية وا aقبل الكوارث، فض

  وفي أعقاب الكوارث، بما في ذلك جھود التعافي.

  

إجراءات أمريكا ال�تينية والبحر الكاريبي لدعم القدرة على المجابھة لدى اEطفال  ٢٫٦٫٢

  دليل للحكومات -والشباب 

عت المكاتب ا&قليمية +مريكا الaتينية ومنطقة البحر الكاريبي في منظمتي اليونيسيف، وض

استنادا إلى عملية تشاور مع حكومات، منظمات مجتمع مدني ووكاWت تعاون تابعة لخمسة عشر 

اب بلدا في أمريكا الaتينية والكاريبي، وثيقة المبادئ التوجيھية &جراءات دعم قدرة ا+طفال والشب

تحدد الوثيقة عشرة محاور عمل أساسية تنضوي تحت كٍل منھا نشاطات  .]٣١ [على المجابھة

 ا+طفال والشباب: للحد من مخاطر الكوارث متمحورة حول

  تطوير إطار إداري، قانوني ومؤسساتي.  .١

  بحث عن آليات التمويل ورصد الموارد.  .٢

  عن أخطار متعددة. تشجيع نشاطات ودراسات تقييم المخاطر الناتجة  . ٣

تؤثر على  التي للبنى التحتية تطوير ا&جراءات الوقائية، التكيف والقدرة على المجابھة  .٤

  السaمة والصحة.

  البناء وتنفيذ مخططات استخدام ا+راضي. أكوادتطبيق   .٥

  توعية وتدريب المجتمع.  . ٦

ن سaمة ھذه المجموعات ھدف تأميبر وتنفيذ آليات حماية حقوق ا+طفال والشباب يتطو  .٧

  قبل، أثناء وبعد الكارثة.

المشاركة الفعلية لCطفال والشباب في تعزيز ا&جراءات الرامية إلى الحد من المخاطر   .٨

  القدرة على مجابھتھا.  وتعزيز

٩.  Wستجابة. ستعداد،وضع خطط اWا&نذار المبكر وا  

  ة التعافي وإعادة بناء المجتمعات.تساعد في عملي وضع الخطط وتطوير ا&جراءات التي  .١٠

  

التفاعل بين اEھداف والتحديات في مجال التنمية، حقوق اEطفال والحد من مخاطر ٢٫٧

  الكوارث المتمحور حول اEطفال

مراجعة المبادرات الدولية التفاعل الكبير ما بين التنمية، حقوق الطفل، والحد من مخاطر  أثبتت

التفاعل بين حقوق الطفل والتنمية، ستة من في ما خص السابقة  ا+قسام أوردتكما  الكوارث.

عaوة على ذلك، W يمكن ضمان حقوق الطفل إW من  و ا+ھداف ا&نمائية لCلفية متعلقة با+طفال.
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خaل مراجعة منتظمة لaستراتيجيات والسياسات والتطبيق الصارم للقوانين، والذي بدوره يرتبط 

  وضوح الصaحيات، والتنمية بوجه عام. شاركة، المساءلة، ومباشرة بالحوكمة، الم

  

لتفاعل بين التنمية والكوارث، W يمكن تحصين إنجازات ا+ھداف ا&نمائية لCلفية كذلك بالنسبة ل

مخاطر الكوارث.  أما ا+ھداف المستقبلية للتنمية ممكن تسھيلھا  قادرة على مجابھةدون جعلھا 

دمج الحد من مخاطر الكوارث في عملية التنمية.من ناحية أخرى، وتسريع تحقيقھا من خaل 

التنمية غير المدروسة واWستثمار غير المنظم يؤدي إلى زيادة مخاطر الكوارث، من حيث شدتھا 

وتواترھا، مما يعيق عملية التنمية ذاتھا، ويزيد الفقر والفقر المدقع والفقر المزمن والذي بدوره، كما 

ي جميع أنحاء العالم، سوف يؤثر بشكل ملحوظ وضار على حقوق الطفل والجھود أثبتت التجربة ف

 المبذولة لحماية ھذه الحقوق.

  

أن حقوق  إدراكفيما يتعلق بالتفاعل ما بين حقوق ا+طفال والحد من مخاطر الكوارث، فيجب  أما 

بشدة في حاWت البقاء والنمو، المشاركة، التعليم والخدمات الصحية قد تكون جميعھا مھددة 

 احترامأن مبدأ المصلحة الفضلى للطفل ومبدأ على  المدارس والمستشفيات غير ا�منة، مما يدل

المبدأ ا+خير منتھك كون ميثاق  اعتبارا بشكٍل كاٍف (من الممكن مآراء الطفل W يتم احترامھ

مدارس آمنة).  وھذا  طالب بوجودتعبر عن آرائھم تي تمن قبل ا+طفال وال اا+طفال الذي تم وضعھ

 اWجتماعيبحسب النوع  طفالا+ينطبق أيضاً على ضرورة وضع خطط استجابة تراعي الفوارق بين 

 .وتحسين قدرة المجتمعات المحلية على المجابھة وخاصة قدرة المجتمعات ا+كثر قابلية للتضرر

 خ�صة التحديات٢٫٨

ائية لCلفية، أولويات إطار عمل ھيوغو واتفاقية التحديات الرئيسية المتعلقة بتحقيق ا+ھداف ا&نم

حقوق الطفل متشابھة، وتمثل بنود عابرة للقطاعات يجب معالجتھا بطريقة متكاملة. وتشمل ھذه 

 :البنود

وضوح الصaحيات، ومن ضمنھا تلك  ضعف الحوكمة الذي بدوره يؤثر تأثيرا سلبياً على •

Wستراتيجيات والتنفيذ الصارم للتشريعاتالمتعلقة بالمراجعة المنتظمة للسياسات وا. 

باWتفاقيات الدولية ووضع خطط  لaلتزام بشكل غير كاف تخصيص موارد بشرية ومادية •

 .لتنفيذ السياسات واWستراتيجيات الوطنية التي تم تطويرھا

 :مبدأ المشاركة محدود اWستخدام وليس مدرج ضمن التشريعات القائمة من أجل تنفيذ •

نمائية لCلفية، إطار عمل ھيوغو واتفاقية حقوق الطفل. وھذا ما يتضح في ا+ھداف ا&

العديد من المؤشرات بما في ذلك النقص في تبني إطار للحوكمة متعلق بحقوق ا+طفال، 
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التنمية والحد من مخاطر الكوارث.  ھكذا إطار للحوكمة ينبغي أن يعتمد عل نشاطات 

ن الحكومات ومختلف الھيئات المعنية بما في ذلك متمحورة حول التواصل باWتجاھين بي

 .قابلية التضرر المرتفعةالمجتمعات المحلية  ذات 

تغير المناخ الذي يؤثر تأثيرا سلبياً على التنمية، ويزيد من الفقر، مما ينعكس سلباً على   •

 .كامل مجموعة حقوق الطفل ويزيد من الظروف غير ا�منة لCطفال

بشكل عام، W تزال تشكل تحديا كبيرا  اWجتماعيالجنسين، والنوع مسألة المساواة بين  •

أولويات إطار عمل ھيوغو واتفاقية حقوق  في وجه التقدم نحو ا+ھداف ا&نمائية لCلفية،

الطفل. وھذا ما يتضح أيضا في عدم تبني أدوات تقييم قابلية التضرر، ا&حتياجات والقدرات 

 .اWجتماعيحسب إعتبارات النوع بشكل تشاركي يراعي التفاوتات ب

التوسع العمراني غير المدروس والنمو السريع في ا+حياء الفقيرة في المدن، الذي يعود  •

جزئيا إلى الھجرة من الريف (سكان الريف الفقراء على وجه الخصوص) إلى المناطق 

مية غير تدھور الحياة الريفية وسبل المعيشة نتيجة لتغير المناخ والتنبسبب المدنية 

 .المتوازنة

 خ�صة الفرص ٢٫٩

على خلفية ما ورد أعaه، يصبح من الواضح أن أھداف التنمية، أھداف الحد من مخاطر الكوارث، 

حماية ا+طفال وحقوق الطفل تتشابك. لذلك، &حداث تغيير مستدام، ھناك حاجة إلى تعميم 

طفال في جميع مبادرات التنمية.في لحد من أخطار الكوارث وحماية ا+طفال وحقوق ا+lاعتبارات 

  حين أن ھذا يمثل تحديا كبيرا، ينبغي التنبه إلى أنه فرصة &حداث التغيير وبالتالي يجب توجيه 

  تحقيقه.  لالجھود المستقبلية 

  

على وجه الخصوص، ھناك فرصة لتوسيع المبادرات وا+نشطة الرئيسية في مجال حقوق الطفل 

رث، والعكس بالعكس، وبالتالي ضمان أن استراتيجيات الحد من مخاطر لتشمل إدارة مخاطر الكوا

ينبغي أيضاً اWعتراف  ا+طفال، وتسمح لھم بالمشاركة وفقا لقدراتھم. باحتياجاتالكوارث تعنى 

 بالقيمة المتعددة ا+وجه لمشاركة ا+طفال، بما في ذلك فرصة خلق جيل جديد على معرفة و

  والتفاعل بين التنمية، حقوق ا+طفال والحد من مخاطر الكوارث.بالتحديات، الفرص  إضطaع

 

للتركيز على حوكمة المخاطر، بما في ذلك المشاركة في عملية صنع القرار ضرورة ذلك ھناك ك

المتصلة بإدارة المخاطر، إذ أن المؤشرات ا+خيرة على الصعيد العالمي تظھر أن الحوكمة الضعيفة 

  ا+سباب لفشل جھود إدارة المخاطر. للمخاطر ھي واحدة من أھم
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تحمي  ا+طفال حول  ينبغي ا&نتباه إلى أن استراتيجية الحد من مخاطر الكوارث المتمحوركما 

جميع المعنيين في كافة القطاعات ذات الصلة، وبالتالي تساھم في تقوية قدرة المجتمع ككل 

 على المجابھة، وليس فقط ا+طفال.
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ضمن إطار عمل الحد من مخاطر الكوارث المتمحور حول  ارة.تحليل قطاعات مخت٣

 اEطفال

  المقدمة ٣٫١

حقوق  تجليإلى كيفية  يتطرقيلخص ھذا الفصل حالة قطاعات التعليم والصحة وحماية الطفل و

ويتم تحليل التقدم والتحديات في كل قطاع بعناية من أجل تحديد  الطفل في تلك القطاعات.

اWقتصادية، المؤسساتية،الفيزيائية والطبيعية التي تساھم في رفع قابلية العوامل اWجتماعية، 

سيتم تحديد الروابط، حيث أمكن، مع المحركات ا+ربعة الرئيسية المسببة  القطاع على التضرر.

لمخاطر الكوارث، وھي: التوسع المديني العمراني غير المدروس، التدھور البيئي، ضعف الحوكمة 

الدولية للحد من  ل°ستراتيجيةتحديدھا من قبل منظمة ا+مم المتحدة  والفقر والتي تم

عندما تتواجد ھذه العوامل في أي بلد أو منطقة، تشير الدWئل إلى أن ].٣٢[)UNISDRالكوارث(

  . ]٣٢[الكوارث سوف تكون أكثر شدة عن الخسائر الناجمة

  

  قطاع التعليم ٣٫٢

  ف اRنمائية لwلفية ذات الصلة بالتعليمالتقدم والتحديات في تحقيق اEھدا٣٫٢٫١

في الدول  متفاوت، تعميم التعليم اWبتدائي، حصل بشكٍل ٢التقدم في الھدف ا&نمائي لCلفية 

بشكٍل عام، شھدت المنطقة تحسنا في معدWت اWلتحاق الصافية، التكافؤ بين الجنسين  العربية.

عاما  ٢٤-١٥لذين تتراوح أعمارھم بين للكتابة في التعليم اWبتدائي ومعدل معرفة القراءة وا

 المحتلة، الفلسطينية ومع ذلك، شھدت بعض الدول مثل العراق ولبنان وعمان وا+راضي].٣٣[

التعليم اWبتدائي بنشاط مع ا+ھداف  يتفاعل  انخفاضا في ا+داء فيما يتعلق بالتحصيل العلمي.

مدقع، الجوع، المساواة بين الجنسين وغيرھا.إن ا+داء ا&نمائية لCلفية المتصلة بالصحة، الفقر ال

الضعيف في تعميم التعليم اWبتدائي من المحتمل أن يؤثر على ا+ھداف ا&نمائية ا+خرى للبلدان 

التحديان الرئيسيان اللذان تواجھھما الدول ا+عضاء في جامعة الدول العربية  المعنية مع مرور الزمن

حسين نوعية التعليم وتسھيل الحصول عليه، حتى يتسنى لجميع تسريع التقدم في ت ھما

  .بالكاملا+طفال البدء وإكمال مرحلة التعليم اWبتدائي 

وبا&ضافة إلى ذلك، إن اWلتحاق، واستكمال المدرسة، التسرب المدرسي ومسألة التھميش في 

Wتزال تشكل تحديات كبيرة لتحقيق تعميم التعليم ا W ،بتدائي في الدول العربية، مجال التعليم

ا+راضي الفلسطينية   وWسيما في أقل البلدان نموا والبلدان الواقعة أو الخارجة من الصراعات.

المحتلة واليمن والسودان والعراق تحمل أكبر نسبة من السكان خارج المدارس في المنطقة، مع 

  . ]١٥[ ٢٠٠٧في اليمن والعراق وحدھما في عام  في المئة  ٢٥أكثر من 
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التكافؤ بين الجنسين في التعليم اWبتدائي ضروري للتوسع في التعليم اWبتدائي وتحقيق تعميم 

دولة في المنطقة العربية حققت التكافؤ بين  ٢٢تسعة من  التعليم اWبتدائي في الدول العربية.

اWلتحاق  ، المساواة بين الجنسين في معدWت٢٠٠٧- ١٩٩٩الجنسين في التعليم اWبتدائي. من 

  ].١٥[ ٠،٩٠ - ٠،٨٧الصافية في التعليم اWبتدائي في المنطقة العربية ككل شھدت زيادة من 

  

الحواجز المشتركة التي تواجھھا البلدان في تحقيق ھذا الھدف ا&نمائي لCلفية ھي ما يلي 

]١٥:[  

  نقص الموارد.  .١

  صعوبة الوصول إلى المرافق التعليمية داخل البلدان.  .٢

  التفاوت بين الجنسين.  .٣

  معايير تدريس ما دون المستوى مما يؤدي إلى ارتفاع معدWت التسرب المدرسي.  .٤

  .الصراعاتوجود الفقر و  .٥

  

  التقدم والتحديات في تحقيق أھداف إطار عمل ھيوغو المرتبطة بالتعليم.٣٫٢٫٢

دولة عضو في جامعة  ٢٢، ثaثة عشر من أصل ٢٠١٣إلى  ٢٠٠٧خaل فترات التقييم الثaث، من 

يمكن تلخيص أھم  الدول العربية قدمت تقارير عن التقدم المحرز في تنفيذ إطار عمل ھيوغو..

ا&نجازات، والتحديات المرافقة، المتعلقة بصورة مباشرة أو غير مباشرة بالتعليم والحد من مخاطر 

  الكوارث المتمحور حول ا+طفال على النحو التالي:

 مناھج الحد من مخاطر الكوارث في المدارسسaمة المدارس و

  اثنان من البلدان تقوم بتقييم سaمة المدارس ضد مخاطر الكوارث. •

  منة بسبب مخاطر الكوارث.ا�لم تحدد أو تشير أي من البلدان إلى عدد المدارس غير  •

الحد من مخاطر الكوارث في المناھج، على مستوى عن أدرجت تسع دول معلومات  •

Wبتدائية وثمانية على مستوى المدارس الثانوية.المدارس ا  

  البنية التحتية المدرسية. بما في ذلك ستة بلدان استثمرت في تحديث البنية التحتية •

  للكوارث. لaستجابة اWستعداد بتدريبات في المدارس لتحسين ثمانية بلدان قامت •

 لطوارئ.ستة بلدان اعدت سياسات وبرامج خاصة بسaمة المدرسة في حاWت ا •
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 للتضرر ين المجتمعات والسكان القابل

لتفاوتات ا اWعتباربتقييم قابلية التضرر، اWحتياجات والقدرات، مع ا+خذ بعين  نادولت قامت •

، والتي بدورھا تسمح بإجراء تقييم دقيق للقدرات المرتبطة اWجتماعيبحسب النوع 

  يم المحلي.بالتعليم واحتياجات المجتمعات المحلية وقطاع التعل

، بما في ذلك للتضررة يبرامج ضمان العمالة المؤقتة لحماية الفئات ا+كثر قابل لدى بلد واحد •

  الفتيات والفتيان.

التي تستھدف الفئات  الصغيرةومشاريع التمويل  بوليصات التأمين الصغيرةأربعة بلدان لديھا  •

  ، بما في ذلك الفتيات والفتيان.للتضررا+كثر قابلية 

 كمة والمشاركةالحو

من بين البلدان الثaثة عشر التي قدمت تقارير حول تنفيذ إطار عمل ھيوغو، إثنان  •

جزء من الميزانية للوقاية من مخاطر الكوارث والتخفيف من آثارھا، بما في ذلك  انخصصي

  في قطاع التعليم مع تأثيرات مباشرة على سaمة الفتيان والفتيات.

الوطنية للحد من مخاطر الكوارث. أربعة  المنظومة في اعيستة بلدان لديھا تمثيل قط •

لديھا تمثيل للمنظمات النسائية. W يوجد في أي من البلدان تمثيل لCطفال والوحدات 

  ا+سرية في المنظومة الوطنية للحد من مخاطر الكوارث.

  ثaث دول أصدرت تشريعات للحكومات المحلية حول الحد من مخاطر الكوارث. •

  لنشر المعلومات بشأن مخاطر الكوارث. بلدان لديھا آليات فعالةأربعة  •

  أربع دول توفر معلومات حول الحد من مخاطر الكوارث على مستوى المجتمع المحلي. •

 في الخطط الوطنية والقطاعيةالدمج  

  قامت سبعة بلدان بتقييم المخاطر الناجمة عن ا+خطار المتعددة. •

  تخدام تقييم المخاطر في مشاريع التنمية القطاعية.إلى عدم اس تراشأجميع البلدان  •

الخسائر الناجمة عن الكوارث، و تقوم بتحديثھا بانتظام و بلدى أربعة بلدان قواعد بيانات  •

  المالية والتخطيط والوزارات ذات الصلة. ا&دارةفي  إدخالھا

لكوارث دمج اعتبارات الحد من مخاطر ايخمسة بلدان تشير إلى وجود تخطيط متكامل  •

 ضمن مشاريع تقييم ا+ثر البيئي وجھود التأقلم مع تغير المناخ.
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 تخصيص الموارد

جميع البلدان W تشير إلى تخصيص الموارد الaزمة لحماية اWستثمارات القطاعية من  •

 ا+خطار.

 التقدم محركات

 ليشمو ) توجه1ير: يلتطبيق إطار عمل ھيوغو خمسة عوامل للتغ التقييميحدد نموذج 

 مخاطر من للحد المؤسسي وا&دماج ) التبني2 الكوارث مخاطر من الحد في المتعددة لCخطار

 من الحد قدرات وتعزيز ) تحديد3 اWجتماعي النوع منظور مراعاة مع منھا والتعافي الكوارث

 مخاطر من الحد أنشطة في وا+من اWجتماعية العدالة ) إدماج4 منھا والتعافي المخاطر

 والمجتمع الحكوميين غير الفاعلين مع والشراكات المشاركة ) تقوية5 والتعافي ثالكوار

 المستويات. جميع على الخاص والقطاع المدني

حول ا+خطار المتعددة،  طورت عشرة بلدان الدراسات والتقارير و / أو الخرائط:المحرك اEول

ط للتنمية. W يمكن معالجة التخطي في عملية استخدامھاأنه يجري ت كدأسبعة بلدان  بينما

المخاطر المتراكمة في المجتمعات والقطاعات ذات قابلية التضرر المرتفعة ومن ضمنھا القطاع 

التعليمي إذا لم يتم التطرق إلى جميع ا+خطار ومن ضمنھا تأثيرات الصراعات.منھجية الحد من 

ا+خطار في نھج إدارة  بكافة ةالمخاطر المرتبطة با+خطار المختلفة تشمل ربط المعرفة المتعلق

المخاطر، واستراتيجيات وعمليات التقييم والتحليل، مما يؤدي إلى زيادة فعالية وجدوى جھود 

لسaمة المدارس  المخاطر. في نھاية المطاف، يجب أن يدخل ھذا في البرنامج الوطني إدارة

 ر وقابلية التضررلذي يھدف إلى تحسين قدرة قطاع التعليم على مجابھة جميع ا+خطاا

 .والمخاطر المرتبطة بھا

يتم  اWجتماعيأفادت خمسة بلدان بأن البيانات المصنفة بحسب النوع  :الثاني المحرك

جمعھا واستخدامھا في عملية صنع القرار +نشطة التعافي والحد من المخاطر. في حين أن 

 بإدارةاسات والبرامج المتعلقة تؤثر على السي اWجتماعيالنوع  اعتباراتبأن  تدافأستة بلدان 

البرامج الوطنية لسaمة المدارس،، فإنه ليس من  في ظل غيابومخاطر الكوارث. ومع ذلك،

المعلومات والبيانات التي تراعي اعتبارات النوع اWجتماعي  استخدامالواضح إلى أي مدى يتم 

 ابة و التعافي)، في قطاعلضمان أن استراتيجيات الحد من المخاطر، (من الوقاية إلى اWستج

، بمن فيھم ا+طفال، وتأخذ بعين للتضرر قابلية المرتفعةالالتعليم تستھدف المجتمعات ذات 

 .لقدرات، اWحتياجات و قابلية التضرر المختلفة للفتيان والفتياتا اWعتبار
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خمس دول عن وجود قدرات للمؤسسات والوكاWت المسؤولة على  أفادت: الثالث المحرك

لمستوى المحلي من أجل تطبيق قوانين الحد من المخاطر.لدى ستة بلدان مؤسسات ا

مدربة بالشكل المناسب  ، مجتمعات محلية، متطوعين أو جمعيات مدنيةقرويةمحلية، لجان 

لaستجابة. ولكن ھذا W يشمل بالضرورة المستوى التعليمي المحلي. فھذا ا+خير يتطلب أكثر 

اعدة التقنية المتخصصة، بل أيضاً تعزيز قدرات المجتمعات المحلية من مجرد التدريب والمس

تحديد وتقليل المخاطر في قطاع التعليم في مناطقھم. وتطوير القدرات يجب أن  وا+فراد على

 يتم بشكل مستدام من خaل المؤسسات المكلفة بدعم وتطوير القدرات.

لمخاطر تأخذ في اWعتبار المخاطر عشرة بلدان أن برامج إدارة ا أفادت :الرابع المحرك

سبع دول  أفادتلتضرر، بينما ل المرتفعةقابلية ال البيئية للفئات ا+كثر تھميشاً وذات -اWجتماعية

 اWجتماعية وشبكات ا+مان التي تحصن الفئات ذات على وجود التدابير المناسبة للحماية 

اWقتصادية والسياسية. يجب تنقيح البرامج من النواحي اWجتماعية،  للتضررقابلية المرتفعة ال

على  الحالية وتطوير برامج جديدة لضمان حصول الفئات والمجتمعات ا+كثر قابلية للتضرر

 استمراريةوشبكة ا+مان تتضمن  اWجتماعيةخدمات تعليمية آمنة، لضمان أن وسائل الحماية 

 .لتضررة ليحالة الطوارئ في المجتمعات ا+كثر قابل التعليم في

المعرفة  أفادت ثماني دول عن تطوير وسائل المشاركة من أجل نقل :الخامس المحرك

المحلية، الخبرات المجتمعية، آليات التكيف والمعلومات التقليدية حول الحد من مخاطر 

بأن ھذه تطبق في خطط ونشاطات الحد من مخاطر الكوارث على  أفادتالكوارث. خمس بلدان 

والوطنية. ولكن، يجب تطوير منھجية تشاركية لتشمل تقييم حاجات، قدرات، ا+صعدة المحلية 

مع بعد الكارثة خaل وما تضرر وآليات تكيف القطاع التعليمي والخدمات التعليمية قبل،القابلية 

  .اWجتماعيمراعاة التفاوتات بحسب النوع 
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  فل المرتبطة بالتعليمحقوق الط اتفاقيةالتقدم والتحديات في تحقيق أھداف ٣٫٢٫٣

مع القطاع التعليمي بشكل  تتفاعaنحقوق الطفل،ھناك مسألتان مھمتان  اتفاقيةمن وجھة نظر 

 عام:

: تنص على أن جميع ا+طفال لھم الحق في التعليم اWبتدائي، الذي يجب أن 28المادة  •

) 2تمييز (المادة عدم ال مبدأ اWعتبارمع ا+خذ بعين يكون مجاني. ويجب أن يؤمن ھذا الحق 

  ). ھذا يعني:6ومبدأ الحق في البقاء النمو (المادة 

o  يجب حماية 6أن تكون المدارس آمنة لمواجھة مخاطر الكوارث لضمان تحقيق المادة .

) 1 اختaفعلى )2المادة  (سaمة المباني المدرسية ضد الكوارث بطريقة متسقة

) مدارس دينية مقابل غير الدينية، 3مة ) المدارس الخاصة مقابل العا2الفئات العمرية؛ 

) المعاھد الفنية مقابل 5الفتيان ؛  ) المدارس المختلطة وتلك المخصصة للفتيات أو4

 .ا+كاديمية

o   التعليم في  استمراريةأن تبقى المدارس قيد العمل أو تتعافى فورا من أجل تأمين

يجب ضمان ھذا لجميع أنواع أعقاب وقوع كارثة (بما في ذلك الحق في التعليم الجيد). 

 .2المادة   المدارس لضمان تحقيق 

o  ستجابة للمدارس، برامج إدارة مخاطر ا+خطار داخل المدارس (بما في ذلكWخطط ا

يجب أن تأخذ  داخل الصفوف)، وإعداد خطط اWستجابة لمختلف سيناريوھات ا+خطار

 لسن، الجنس، العرقا (القدرة، اWجتماعيالنوع  بعين اWعتبار التفاوتات بحسب

الخلفية الدينية). يجب أن تحترم خطط اWستجابة للمدارس وبرامج إدارة المخاطر آراء 

اWستجابة –في أنشطة تحديد ا+خطار ا+طفال )، من خaل إشراك12الطفل (المادة 

 .وفقا لقدرات الطفل

o  ت حيث يتم استبعاد العديدWمن ا+طفال من الكوارث والطوارئ غالبا ما تؤدي إلى حا

المدارس إما عمدا و بشكل W لبس فيه. ويتعين على الحكومات تعديل سياساتھا 

 .لدعم مشاركة ا+طفال وحمايتھم

o  ينبغي على نشاطات الحد من مخاطر الكوارث المتمحور حول ا+طفال، والتي يتم

تنفيذھا على مستويات المجتمعات المحلية أن تشمل ا+طفال المتسربين من 

 درسة الذين W يمكن الوصول إليھم عبر النشاطات المدرسية. الم
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o  ضمن حماية ا+طفال من جميع أشكال العنف تينبغي أن تشكل المدارس بيئة آمنة

)، ، البيع واWتجار 34)، اWستغaل الجنسي (المادة 11)، ضد الخطف (المادة 19(المادة 

) 33) وتعاطي المخدرات (المادة 36غيرھا من أشكال اWستغaل (المادة و)، 35(المادة 

قبل، أثناء وبعد وقوع الكارثة. الطريقة ا+كثر مaءمة لضمان تلك الحقوق، كما سيتم 

 Standard( التشغيل الموحدةإجراءات اعتماد  مناقشتھا في فصول Wحقة،ھي عبر 

Operating Proceduresلى تحديد والقضاء ع ) لسيناريوھات ا+خطار المختلفة من أجل

 .إمكانية حصول التھديدات أعaه

: تعزيز (وحماية) حقوق الطفل، والذي يتطلب من جميع الدول بمجرد التصديق على 4المادة  •

اتفاقية حقوق الطفل مراجعة قوانينھا المتعلقة با+طفال على وجه الخصوص وھذا ينطوي على 

) التمويل وعملية 3عليم؛ ) النظم القانونية والصحة والت2) الخدمات اWجتماعية؛ 1تقييم 

تخصيص الموارد لھذه القطاعات. من منظور التعليم والحد من مخاطر الكوارث، وھذا يعني 

 :الحاجة إلى مراجعة ما يلي

o .مة المباني المدرسية الجديدة ضد مختلف أنواع ا+خطارaتشريعات س 

o .تشريعات للحد من المخاطر في المباني المدرسية القائمة  

o تشريعات لجWداخل المدارس لتحديد ا+خطار والوقاية منھا والتخفيف من  ستعدادھود ا

  التعافي من إنعكاساتھا.وأثارھا واWستجابة لھا 

o .التشريعات لضمان حماية ا+طفال قبل، أثناء وبعد الكوارث  

o  التشريعات لضمان أن تكون المناھج تبني قدرات ا+طفال على الحد من مخاطر الكوارث

ي بشأن حقوقھم، بما في ذلك حقوقھم أثناء الكوارث (تتصل مباشرة بالمادة وترفع الوع

  في اتفاقية حقوق الطفل حول معرفة الطفل لحقوقه). 42

o  عتبار تطوير ونمو شخصية الطفل أثناءWالتشريعات لضمان أن المناھج تأخذ بعين ا

أھداف  - 29مادة �خرين، واحترام حقوق ا&نسان أثناء الكوارث (الاالكوارث، احترام 

  التعليم).

 العوامل المساھمة في قابلية التضرر في القطاع التعليمي ٣٫٢٫٤

من الضروري تحديد العوامل اWجتماعية، اWقتصادية، المؤسسية، الطبيعية والفيزيائية التي تتفاعل 

قھم وتؤدي في فلك التنمية، إدارة مخاطر الكوارث، التأقلم مع تغير المناخ وحماية ا+طفال وحقو

بدوره  وھذا   لرفع قابلية التضرر مما يؤدي إلى تراكم مخاطر الكوارث ومخاطر انتھاك حقوق ا+طفال.

يسھل التعرف على المجاWت ا+ساسية للتدخل (التي سيتم تحديدھا في الفصل التالي)، حيث 
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ث. ويقدم يمكن توجيه الجھود المستقبلية لتحسين قدرة المجابھة و الحد من مخاطر الكوار

موجز مقتضب لمختلف العوامل التي تتفاعل لزيادة قابلية التضرر مما يؤدي إلى تراكم  5الجدول 

  مخاطر الكوارث في قطاع التعليم.

 :التفاعل بين العوامل المؤثرة على قابلية التضرر في القطاع التعليمي٥الجدول 

 المؤثرة العوامل
 قابلية على

 التضرر

 التعليمي القطاع في التضرر قابلية على لمؤثرةا العوامل بين التفاعل

 زيادة يسبب مما المدن إلى النزوح من مزيد إلى والفقر المناخ تغير يؤدي قد اWجتماعية
 بالكثافة المرتبطة الزيادة. بؤس أحزمة نشوء و رادع، دون المدني التوسع في

 ودرجة التضرر قابلية حدة من ترفع الشرعية غير والمستوطنات السكانية
 بما ا+خطار من واسعة بمجموعة المرتبطة ،اWجتماعي النوع بحسب تفاوتھا

 مبادئ الظروف،تنتھك ھذه ظل في.  الفيضانات و التسونامي الزWزل، ذلك في
 تعتبر W المنطقة، في البلدان من العديد أن وWسيما وتتضرر، التمييز عدم

 على للحصول مؤھلة يرةالفق وا+حياء الشرعية غير المستوطنات مناطق
 الجنسين، بين المساواة التعليم، ذلك في بما الحكومية" الخدمات" من العديد
 .الحقوق وحماية المرتفعة، التضرر قابلية ذات المحلية المجتمعات تمكين

 ا+كثر الفئات على متزايد بشكل تؤثر المتزايدة والصراعات المناخي التغير اWقتصادية
 في يسبب و للخطر عرضة أكثر حياتھم يجعل مما المنطقة، يف للتضرر قابلية
 تجبر أيضاً  المتزايدة الصراعات.الكبرى المدن حول البؤس أحزمة إلى النزوح

 إدارة وإلى التنمية عن بعيداً  التمويل توجيه على المانحة والجھات الحكومات
 لفقيرة،ا الدول حكومات Wسيما الحكومات، قدرة يخفض بدوره وھذا. ا+زمات

 في الكوارث مخاطر من الحد إجراءات وفي التعليم مجال في اWستثمار على
 سaمة لتحسين المبذولة الجھود على مباشرةً  يؤثر ما وھذا. التعليم قطاع

 وخطط المخاطر إدارة برامج وضع على المعلمين طاقم وتدريب المدارس
 النوع بحسب التفاوتات اWعتبار بعين تأخذ التي للطوارئ اWستجابة

 كل في الكارثة- الحدث بعد وما خaل، قبل، ا+طفال حقوق وتضمن اWجتماعي
 .مدرسة

 مخاطر من الحد اعتبارات إدراج وعدم الكوارث مخاطر حول الوعي غياب أدى قد الفيزيائية
 تجلى كما للمخاطر مكثف تراكم إلى التعليم، قطاع استثمارات في الكوارث

 المدرسية المباني معظم في الزلزالي تصميمال شروط غياب في ذلك
 اعتماد لضمان تشريعات سن مؤخراً  تم حين وفي. المنطقة في الموجودة
 الخطوات، من القليل اتخاذ تم الجديدة، المدارس لمباني الزلزالي التصميم

 المدرسية المباني في الزWزل كوارث مخاطر من للحد البلدان، معظم في
 عمل إطار ضمن المقدمة الوطنية التقارير خaل من يتجلى وھذا. القائمة
 حدوث حالة في التعليم قطاع في كبيرة خسائر إلى يؤدي قد مما ھيوغو،

 حالة تدھور وWسيما البيئة، على الضغط فإن ذلك، على وعaوة. كبير زلزال
 الصلبة، والنفايات الصحي الصرف لمياه معالجة وجود وعدم المائية، الموارد

 من تنجو قد التي المدارس في وا+وبئة ا+مراض انتشار احتمال نم تزيد
 .كمأوى لتستخدم الكوارث
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 المؤثرة العوامل
 قابلية على

 التضرر

 التعليمي القطاع في التضرر قابلية على لمؤثرةا العوامل بين التفاعل

 كميات في والتغيرات الجفاف إلى يؤدي مما  ا+رض حرارة ارتفاع المتوقع من الطبيعية
 المجتمعات على سلبا يؤثر وھذا التوقيت، أو الكثافة في سواء ا+مطار، ھطول

 في.  بالزراعة المتعلقة الريفية المعيشة وسبل للتضرر المرتفعة القابلية ذات
 أطفالھم سحب على ا+سر يجبر و الفقر زيادة إلى ھذا يؤدي الحاWت من كثير
 تتفاعل ذلك، إلى وبا&ضافة. ا+سرة دخل زيادة في لمساعدتھم المدارس من

 لىويتج البيئي التدھور من لتزيد المناخي التغير مع المدروسة غير التنمية
. الھواء تلوث وزيادة الحرجي الغطاء من الحد المائية، الموارد تلوث عبر ذلك

 لحاWت اWستجابة وخطط المدارس في المخاطر إدارة برامج تأخذ W وغالبا،
 .اWعتبار بعين أعaه المخاطر الطوارئ

 الحد ،المناخ تغير مع التكيف البيئة، حماية صaحيات توضيح إلى حاجة ھناك المؤسساتية
 الفعالة التدخaت توفير أجل من التنمية وسياسات الكوارث مخاطر من

 ھذه توضيح في. ا+طفال لجميع التعليم واستمرارية سaمة لضمان والناجحة،
 باWستراتيجيات المتعلقة للمسؤوليات واضح وتحديد فصل مطلوب الصaحيات،

 ذلك، إلى با&ضافة. المخاطر من للحد والتعويضية التصحيحية ا&ستشرافية،
 تحديد صaحيات عن وتقييمھا المخاطر تحديد صaحيات لفصل حاجة ھناك

 وھناك. المخاطر حوكمة تحسين أجل من وإدارتھا المقبولة المخاطر مستويات
 السياسات تحويل أجل من الموارد تخصيص ضمان إلى حاجة أيضا

 حول للتواصل الحالية ياتاWستراتيج أيضاً،.  تنفيذية خطط إلى واWستراتيجيات
 من تتألف والتي للتضرر، المرتفعة القابلية ذات المجتمعات تعتبر المخاطر
 دون" حل" إلى تحتاج التي المشكلة من كجزء أمورھم، وأولياء ا+طفال

 في المساھمة على ا+طفال، ذلك في بما كھذه، مجتمعات بقدرات اWعتراف
 .الحلول ابتكار

 القطاع الصحي٣٫٣
  التقدم والتحديات في تحقيق أھداف اRنمائية اEلفية المرتبطة بالصحة٣.٣٫١
  

 والتي ھي 6و  5و  4التقدم الذي أحرزته الدول العربية في تحقيق ا+ھداف ا&نمائية لCلفية 

 ھذا القسم.في   تم مراجعتھا بإيجاز ,مرتبطة مباشرة بالصحة

 MDG 4الھدف ا&نمائي الرابع 

  ا+طفال عبر إحراز تقدم على ثaثة مستويات:لحد من وفيات ا

) بنسبة الثلثين. ، على الرغم من U5MRخفض معدل وفيات ا+طفال دون سن الخامسة ( •

 بأن التقدم في خفض معدل وفيات ا+طفال دون سن الخامسة، فإنه من غير المرجح

يموت طفل . وعaوة على ذلك 2015العربية ككل ستحقق ھذا الھدف بحلول عام  المنطقة

في الدول العربية ا+قل تطوراً. إن اWختaفات  ةمن أصل عشرة قبل أن يبلغ سن الخامس
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بين الدول ھي على حد سواء في مستوى معدل وفيات ا+طفال دون سن الخامسة وفي 

 ].١٥[التقدم نحو تقليص ھذا المستوى

عظم الدول لى النصف في ما 2008و  1990معدWت وفيات الرضع انخفضت بين عامي  •

العربية. ومع ذلك، W تزال معدWت وفيات الرضع في أعلى مستوياتھا في السودان 

معدل منذ الانخفاض كبير في يسجل والصومال وموريتانيا وجيبوتي وجزر القمر، حيث لم 

  .]١٥[. وكانت اWنخفاضات في معدل وفيات الرضع أيضا بطيئة في العراق 1990عام 

بة، و الذي على الرغم من النجاحات الھامة في جميع أنحاء معدل التحصين ضد الحص •

دون معالجة مشاكل  2015العالم العربي، لن تتحقق تغطية التحصين الشاملة بحلول عام 

إمكانية الوصول إلى اللقاحات، وانخفاض تغطية المرافق الصحية، واستراتيجيات توفير 

 .]١٥[المتنقلة الخدمات في مناطق النزاعات وللنازحين والمجتمعات

   MDG 5الخامس ا&نمائيالھدف 

 أرباع ثaثة بنسبة ا+مھات وفيات معدل وخفض ا+مھات صحة لتحسين الخامس الھدف يسعى

 ]:١٥[ المحرز التقدم بشأن التالية التعليقات إجراء . ويمكن2015و 1990عامي  بين

ى وفيات ا+مھات بين ، حيث توجد اختaفات كبيرة في مستو (MMR)معدل وفيات ا+مھات •

مولود حي في بعض  100،000لكل  10التي تتراوح من مستويات أقل من  - دول المنطقة 

 .في الصومال 100،000لكل  1،600دول مجلس التعاون الخليجي إلى حوالي 

، حيث أحرزت جميع البلدان، باستثناء السودان والصومال، تقدم قابaت التوليد الماھرات •

التي تقدمت بشكل كبير نحو تحقيق خفض في معدل وفيات ا+مھات لديھا ملحوظ. البلدان 

 .أيضا نسبة أعلى من الوWدات التي تتم بمساعدة القابaت المھرة

 المحرز في مجالين رئيسيين: الشاملة. حيث تم رصد التقدم ا&نجابية الصحة خدمات •

o ت انتشار وسائل منع الحمل، حيث جميع البلدان، باستثناءWالسودان، قد حققت  معد

النساء في المنطقة العربية ھم أكثر عرضة لمخاطر صحة ا+مھات  تقدما. ومع ذلك،فإن

بسبب نسب الحمل المرتفعة. وبا&ضافة إلى ذلك، ترتبط خصوبة المراھقات بزيادة 

جاھزات غير مخاطر وفيات ا+مھات و يرجع ذلك إلى حقيقة أن الفتيات الصغيرات 

 .جسدياً للحمل
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o دة، حيث أظھرت جميع البلدان تقدما  بينالW2000و 1990تغطية الصحية ما قبل الو ،

ليصل إلى تغطية شاملة في العديد منھا. ولكن، تلقت النساء في اليمن والصومال أقل 

 .قدر من الرعاية الصحية ما قبل الوWدة

يق الھدف وعموما، فإن المنطقة العربية ككل تسير ببطء أكثر مما ينبغي من أجل تحق •

الخامس. يعود ذلك إلى حد كبير إلى عدم المساواة بين الجنسين والممارسات 

مساعدة.قابلية تضرر النساء (وخاصة الحوامل) ترتفع خaل ا+زمات الاWجتماعية غير 

والكوارث، حيث يتم عادة تحويل اWھتمام إلى أولويات أخرى مثل المأوى والغذاء، مما يترك 

Wمجا aحتياجات والخدمات للمرأة. با&ضافة إلى ذلك، وبسبب  اعدومأو م ضئيWلتلبية ا

استھداف سيارات ا&سعاف خaل النزاعات، تميل المرأة إلى اWمتناع عن استخدامھا. 

معلومات  إلىمؤشر يعكس ضعف إمكانية الوصول  ذلك ضعف جھود تنظيم ا+سرة ھوك

، بيانات ھذا المؤشر متاحة فقط  في عدد وخدمات تنظيم ا+سرة ذات نوعية جيدة. وأخيراً 

محدود من البلدان. يجب إدراج ھذه المسألة بشكل واضح في خطط اWستجابة للكوارث 

 .المرتبطة بھا الموحدة شغيلالت تاوإجراء

  MDG 6السادس ا&نمائيالھدف 

يسعى الھدف السادس لتقليص ووضع حد Wنتشار فيروس نقص المناعة البشرية / ا&يدز 

  :(TB)والمaريا والسل

بشكل مركز بين المجموعات المعرضة للخطر مثل  نقص المناعة البشريةيوجد فيروس  •

العاملين في تجارة الجنس، على الرغم من أن الغالبية العظمى من الحاWت المبلغ عنھا 

في المنطقة تنطوي على اWتصال الجنسي غير المحمي بين صغار البالغين.  ولكن ھناك 

وشركائھم   (IDU)بين متعاطي المخدرات بالحقن لوباءتفشي ا لىمتزايدة ع أدلة

ظاھرة وباء فيروس نقص المناعة البشرية في المنطقة ليست  أنكما الجنسيين.

متجانسة. وعلى الرغم من انخفاض معدل انتشار فيروس نقص المناعة البشرية عموما، 

يظھر ارتفاع في ا&صابات في بعض فإن اWتجاه منذ بدايات القرن الحادي والعشرين 

 .البلدان، وWسيما في مواقع وأوساط مجموعات سكانية محددة

، والتي تم القضاء عليھا تقريبا في غالبية الدول العربية، باستثناء أقل البلدان الم�ريا •

 العربية نموا حيث W تظل منتشرة.
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السبب  ا+رجحامة، وعلى ، الذي W يزال يمثل مشكلة كبيرة في مجال الصحة العالسل •

الرئيسي لوفيات ا+مراض المعدية لدى البالغين في العالم العربي. التحديات تكمن أساسا 

المنطقة في حيث زادت معدWت ا&صابة خaل السنوات ا+خيرة.   في أقل البلدان نموا 

 في في المائة  ٢٤انخفاضا بنسبة  ٢٠٠٧و  ١٩٩٠العربية ككل، شھدت الفترة بين عامي 

 .انتشارھا معدل  في المائة في ٣٧ انخفاضحاWت، و ال عدد

محاوWت متزايدة لتحقيق مكاسب في ا+ھداف ا&نمائية لCلفية المتعلقة   في الختام، ھناك 

بالقطاع الصحي وتعزيز الروابط بين الصحة والقطاعات التنموية ا+خرى (بما في ذلك الفقر، والتعليم 

بي لديه الموارد، القدرة، وا&رادة العامة لمثل ھذا التغيير. ولكن ھناك حاجة والبيئة). العالم العر

 .]١٥[أكثر شموW لتحقيق ذلك  وإستراتيجيةمھمة لرؤية أكثر شموW للمستقبل، 

 التقدم والتحديات في تحقيق أولويات إطار عمل ھيوغو المرتبطة بالصحة٣٫٣٫٢

 امحدود انمائية لCلفية المتعلقة بالصحة، تظھر تقدممراجعة التقدم المحرز في تحقيق ا+ھداف ا&

مع اختaف كبير داخل المنطقة نفسھا .وعلى الرغم من أھمية تحقيق مزيد  في بعض المؤشرات

من التقدم في ا+ھداف ا&نمائية لCلفية المتعلقة بالصحة، من المھم أيضا الحفاظ على المكاسب 

على سبيل (ھا بوجه مخاطر الكوارث عبر تدابير فيزيائية التي تحققت في قطاع الصحة عبر تحصين

مثل وضع خطط اWستجابة وبرامج إدارة (المثال حماية مباني المستشفيات) وتدابير إجرائية 

المخاطر في المستشفيات). في الواقع تظھر أدلة حديثة أن انھيار المستشفيات أثناء الزWزل 

واح الطاقم الطبي وفي المعدات، يمكن أن تعيق تحقيق والصراعات، والخسائر  المترافقة في أر

ا+ھداف ا&نمائية لCلفية المتعلقة بالصحة. وفيما يلي قائمة بالتقدم المحرز في تنفيذ إطار عمل 

والحد من مخاطر الكوارث المتمحور حول ا+طفال،  ھيوغو، والتحديات المرافقة المتعلقة بالصحة

 .صالحة 3.2.2مة والتحديات التي تم تحدديھا في قسم في حين تبقى نقاط التقدم العا

 سaمة المستشفيات ومناھج الحد من مخاطر الكوارث في كليات الطب

مخاطر الكوارث. ومع ذلك، فإنه ليس من  قوم بتقييم سaمة المستشفيات بوجهتبلدان  •

 اةراعمع م قابلية التضررالواضح ما إذا كان ھذا يتضمن تقييم تفصيلي لحاجات، قدرات و

  لدى الفتيان والفتيات المرضى داخل المستشفيات. اWجتماعيالتفاوتات بحسب النوع 

  حدد أي من البلدان عدد المستشفيات القادرة على مواجھة مخاطر الكوارث.يلم  •

الحد من مخاطر الكوارث والرعاية الطبية في يتم تضمين ليس من الواضح إلى أي مدى  •

اWجتماعي والتعامل مع المصابين بالصدمات -ات الدعم النفسيحاWت الطوارئ، توفير خدم



58 

 

والفتيان خaل  للفتياتالمتباينة  اWحتياجاتالنفسية في مناھج كليات الطب، بما في ذلك 

  حاWت الطوارئ.

  التحتية بما في ذلك المستشفيات. لبنيةا تحديث دول تستثمر في ةست •

لمواجھة  اWستعدادلمستشفيات لتحسين التدريبات في ا عن إجراءدول ثمانية  أفادت •

المتباينة بين الفتيات  يشمل تقييم الحاجاتالكوارث. ولكن ليس من الواضح ما إذا كان ھذا 

  والفتيان خaل حاWت الطوارئ.

فرق اWستجابة ا+ولية ووكاWت اWستجابة الطبية لب البلدان يليس من الواضح مدى تدر •

  ي وخدمات التعامل مع المصابين بالصدمات النفسية.اWجتماع- لتوفير الدعم النفسي

ستة دول عن وجود سياسات وبرامج خاصة بسaمة المستشفيات في حاWت  أفادت •

المتباينة بين  اWحتياجاتالطوارئ. ومع ذلك فإنه ليس من الواضح ما إذا كان ھذا يشمل 

 الفتيات والفتيان خaل حاWت الطوارئ.

 طط اWستجابةدمج الحاجات الطبية في خ

ثaث دول عن وضع خطط للطوارئ والتخطيط ا&حترازي، مع مراعاة التفاوتات بحسب  أفادت •

  .اWجتماعيالنوع 

ست بلدان عن وجود مخزونات وإمدادات ل°غاثة، و لكن ليس من الواضح إلى أي مدى  أفاد •

  يضانات.ھي محصنة بوجه مخاطر الكوارث ومنھا الزWزل، التسونامي، الحرائق أو الف

ست بلدان عن تدريب فرق البحث وا&نقاذ، ومع ذلك فإنه ليس من الواضح إلى أي  أفاد •

الخاصة لCطفال والنساء الحوامل وتباين ھذه  حتياجاتاWفي الحسبان يؤخذ مدى 

(الفئة العمرية، الجنس، القدرة، العرق، الدين  اWجتماعياWحتياجات مع اعتبارات النوع 

  ادية).والخلفية اWقتص

خمس دول عن وجود مرافق طبية آمنة، ومع ذلك فإنه ليس من الواضح شدة  أفادت •

  المخاطر (الطبيعية أو التي من صنع ا&نسان) التي قد تم تصميم ھذه المرافق لمواجھتھا.

الطبية للنساء في المرافق الطبية ،المaجئ والمأوى  ا&مدادات أربع دول عن توفر أفادت •

ئ، ومع ذلك فإنه ليس من الواضح ما إذا كان ھذا يشمل النساء الحوامل في حاWت الطوار

 و المراھقات الحوامل والفتيات.
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 للتضرر قابلية المرتفعةال السكان والمجتمعات ذات

والقدرات مع مراعاة التفاوتات بحسب النوع  اWحتياجاتن بتقييم قابلية التضرر، اقامت دولت •

المتعلقة بالصحة  للقدراتمح &جراء تقييم دقيق ، والتي بدورھا ستساWجتماعي

  واحتياجات المجتمعات المحلية والقطاع الصحي المحلي.

لزيادة الوعي حول مخاطر الكوارث، ومع ذلك فإنه  لسكانتسع دول عن حمaت توعية ل أفاد •

ليس من الواضح إلى أي مدى تعتمد ھذه الحمaت على تقييم مسبق لقابلية التضرر، 

 .اWجتماعيوالقدرات مع مراعاة التفاوتات بحسب النوع  جاتاWحتيا

 الحوكمة والمشاركة

إلى تخصيص جزء من الميزانية للوقاية من مخاطر الكوارث والتخفيف من  تاراشان التود •

، دون شغيل الموحدةآثارھا. معظم الجھود تتجه نحو تطوير خطط اWستجابة وإجراءات الت

واقع المستشفيات في  مخاطر المتراكمة التي تتجلىتخصيص جھود كافية لتقليص ال

  والعيادات الطبية المصممة دون مراعاة شروط التصميم الزلزالي.

الوطنية للحد من مخاطر الكوارث. أربعة  المنظومة في ست بلدان لديھا تمثيل قطاعي •

دات لديھا تمثيل للمنظمات النسائية. W يوجد في أي من البلدان تمثيل لCطفال والوح

  ا+سرية في المنظومة الوطنية للحد من مخاطر الكوارث.

دول أصدرت تشريعات للحكومات المحلية حول الحد من مخاطر الكوارث، إW أنه ليس  ةثaث •

 من الواضح ما إذا كان ھذا يمتد إلى القطاع الصحي المحلي.

W أنه ليس من لنشر المعلومات بشأن مخاطر الكوارث، إ أربعة بلدان لديھا آليات فعالة •

 الواضح ما إذا كان ھذا يمتد إلى القطاع الصحي.

أربع دول عن توفر معلومات الحد من مخاطر الكوارث على مستوى المجتمع  أفادت •

المحلي، ومع ذلك فإنه ليس من الواضح ما إذا كان ھذا يمتد إلى القطاع الصحي المحلي، 

 و ما إذا كانت تشمل المخاطر الصحية.

 لخطط الوطنية والقطاعيةفي االدمج  

قام سبع بلدان بتقييم المخاطر الناجمة عن ا+خطار المتعددة، إW أن ھذا التقييم لم يمتد  •

  إلى القطاع الصحي في جميع الحاWت.

شير إلى عدم استخدام تقييم المخاطر في مشاريع التنمية القطاعية ، بما يجميع البلدان  •

  في ذلك القطاع الصحي.
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الخسائر الناجمة عن الكوارث تقوم بتحديثھا بانتظام بدان قواعد بيانات لدى أربعة بل •

المالية والتخطيط والوزارات ذات الصلة، ولكن ذلك W يشمل القطاع  ا&دارةفي  إدخالھاو

  الصحي في جميع الحاWت.

دمج اعتبارات الحد من مخاطر الكوارث ضمن يخمس بلدان تشير إلى وجود تخطيط متكامل  •

تقييم ا+ثر البيئي وجھود التأقلم مع تغير المناخ.. ھناك حاجة ملحة لتوسيع نطاق مشاريع 

عمل الحد من مخاطر الكوارث المتمحور حول ا+طفال  إطارھذا الدمج ليشمل مبادرة 

  واتفاقية حقوق الطفل.

 الموارد صيتخص

•  W ستثمارات القيجميع البلدانWزمة لحماية اaطاعية من شير إلى تخصيص الموارد ال

  ا+خطار، بما في ذلك المستشفيات والعيادات الصحية.

  التغيير محركات

  يستعرض ھذا القسم التقدم المحرز في تعزيز محركات التقدم من منظور القطاع الصحي.

 حول ا+خطار المتعددة، بينما والتقارير و / أو الخرائططور عشر بلدان الدراسات المحرك اEول: 

. وليس من الواضح إذا كان التخطيط للتنمية في عملية استخدامھانه يجري ؤكد أيسبع بلدان 

W يمكن معالجة المخاطر التقدم أعaه ھو في جميع القطاعات ومن ضمنھا قطاع الصحة. 

ومن ضمنھا القطاع الصحي إذا  للتضرر قابلية المرتفعةال المتراكمة في المجتمعات والقطاعات ذات

  ا+خطار ومن ضمنھا تأثيرات الصراعات. لم يتم التطرق إلى جميع

يتم جمعھا  اWجتماعيالبيانات المصنفة بحسب النوع  نأب دولخمس  تأفاد:المحرك الثاني

واستخدامھا في عملية صنع القرار +نشطة التعافي والحد من المخاطر. في حين أن ست بلدان 

مخاطر الكوارث.  بإدارةبرامج المتعلقة تؤثر على السياسات وال اWجتماعيالنوع  اعتباراتبأن  تدافأ

المعلومات والبيانات التي تراعي  استخدامومع ذلك،فإنه ليس من الواضح إلى أي مدى يتم 

اعتبارات النوع اWجتماعي لضمان أن استراتيجيات الحد من المخاطر، (من الوقاية إلى اWستجابة 

، بمن فيھم للتضرر ابلية المرتفعةقالوالتعافي)، في قطاع الصحة تستھدف المجتمعات ذات 

  .لقدرات، اWحتياجات و قابلية التضرر المختلفة للفتيان والفتياتا اWعتبارا+طفال، وتأخذ بعين 

خمس دول عن وجود قدرات للمؤسسات والوكاWت المسؤولة على  أفادت: الثالث المحرك

بلدان مؤسسات محلية،  المستوى المحلي من أجل تطبيق قوانين الحد من المخاطر.لدى ست

مدربة بالشكل المناسب لaستجابة.  ، مجتمعات محلية، متطوعين أو جمعيات مدنيةقرويةلجان 



61 

 

ولكن ھذا W يشمل بالضرورة القطاع الصحي المحلي. فھذا ا+خير يتطلب أكثر من مجرد التدريب 

تحديد  وا+فراد على والمساعدة التقنية المتخصصة، بل أيضاً تعزيز قدرات المجتمعات المحلية

وتقليل المخاطر في قطاع الصحة في مناطقھم. وتطوير القدرات يجب أن يتم بشكل مستدام من 

  خaل المؤسسات الصحية المكلفة بدعم وتطوير القدرات.

-عشر بلدان أن برامج إدارة المخاطر تأخذ في اWعتبار المخاطر اWجتماعية تأفاد :المحرك الرابع

وجود  ن سبع دول ع أفادت، بينما للتضرر قابلية المرتفعةال ا+كثر تھميشاً وذات البيئية للفئات

قابلية المرتفعة ال تدابير مناسبة للحماية اWجتماعية وشبكات ا+مان التي تحصن الفئات ذات

من النواحي اWجتماعية، اWقتصادية والسياسية. يجب تنقيح البرامج الحالية وتطوير برامج  للتضرر

على خدمات صحية آمنة، لضمان أن  دة لضمان حصول الفئات والمجتمعات ا+كثر قابلية للتضررجدي

حالة الطوارئ  الخدمات الصحية في استمراريةوشبكة ا+مان تتضمن  اWجتماعيةوسائل الحماية 

  .في المجتمعات ا+كثر قابلة للتضرر

لمعرفة المحلية،  من أجل نقaدول عن تطوير وسائل المشاركة  ةأفاد ثماني:المحرك الخامس

الخبرات المجتمعية، آليات التكيف والمعلومات التقليدية حول الحد من مخاطر الكوارث. خمس 

تطبق في خطط ونشاطات الحد من مخاطر الكوارث على ا+صعدة المحلية  ھابأن واأفادبلدان 

تضرر وآليات الات، قابلية والوطنية. ولكن، يجب تطوير منھجية تشاركية لتشمل تقييم حاجات، قدر

مع مراعاة التفاوتات بحسب  –بعد الكارثة تكيف القطاع الصحي والخدمات الصحية قبل، خaل وما

  .اWجتماعيالنوع 

 حقوق الطفل باتفاقية التقدم والتحديات في تحقيق اEھداف الصحية المرتبطة ٣٫٣٫٣

  مع القطاع الصحي بشكل عام: عaنھناك قضيتان مھمتان تتفامن وجھة نظر لجنة حقوق الطفل، 

: تنص على أن جميع ا+طفال لھم الحق في الرعاية الصحية الجيدة، وأفضل 24المادة  •

رعاية صحية ممكنة، والمياه الصالحة للشرب، الطعام المغذي، وبيئة نظيفة و آمنة 

 بعينصحة جيدة. ويجب توفير ھذا الحق مع ا+خذ  في البقاء على والمعلومات لمساعدتھم

) ومبدأ ألحق في الحياة و البقاء والنمو بشكل صحي 2اWعتبار مبدأ عدم التمييز (المادة 

 ). ھذا يعني أن:6(المادة 

o  المستشفيات والعيادات الصحية يجب أن تكون آمنة بوجه مخاطر الكوارث لضمان

. يجب حماية سaمة مباني المستشفى ضد الكوارث بطريقة 6تحقيق المادة 

) المستشفيات 2) الفئات العمرية للمرضى؛ 1) على اختaف 2(المادة متناسقة 

) ا+جنحة المختلطة 4) المستشفيات الدينية مقابل غير دينية؛ 3الخاصة مقابل العامة؛ 

) المستشفيات في  5حصرياً للفتيات والفتيان ؛  في المستشفيات وتلك المخصصة
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ي المناطق الغنية مقابل تلك في ) المستشفيات ف6المناطق الريفية مقابل المدن 

  .) عيادات الصحة مقابل المستشفيات7الفقيرة؛ 

o  المستشفيات، ومعدات المستشفيات التي تستخدم لحماية صحة المرضى،يجب أن

في أعقاب  تبقى قيد العمل أو قادرة على التعافي فورا بحيث W تعوق الحقوق الصحية

 .2مستشفيات لضمان تحقيق المادة ال وقوع كارثة. يجب ضمان ھذا لجميع أنواع

o ستجابة للمستشفياتWبرامج إدارة المخاطر في المستشفيات(بما في ذلك و خطط ا

داخل غرف المستشفى) وإعداد خطط اWستجابة لمختلف السيناريوھات الخطرة يجب 

(القدرة، العمر،  اWجتماعيأن تأخذ في الحسبان التفاوتات بحسب النوع 

ين ). يجب أن تحترم خطط اWستجابة للمستشفيات وبرامج إدارة الجنس،العرق، والد

)، من خaل إشراك ا+طفال في اWستجابة وأنشطة 12آراء الطفل (المادة  ھاالمخاطر في

 .تحديد المخاطر، وفقا لقدرات الطفل

o المستشفيات بيئة آمنة تضمن حماية ا+طفال من جميع أشكال  تشكل وينبغي أن

)، البيع 34)، اWستغaل الجنسي (المادة 11)، ضد اWختطاف (المادة 19العنف (المادة 

) وتعاطي المخدرات 36من أشكال اWستغaل (المادة  )، غيرھا35واWتجار (المادة 

قة ا+كثر مaءمًة لضمان تلك الحقوق، ) قبل، أثناء وبعد وقوع الكارثة. الطري33(المادة 

التشغيل  الموحدة تطوير إجراءات  كما سيتم مناقشتھا في فصول Wحقة، ھي عبر

لسيناريوھات ا+خطار المختلفة من أجل تحديد والقضاء على إمكانية حصول التھديدات 

 .أعaه

o جتماعي - المستشفيات قادرة على تقديم الدعم النفسي تكون وينبغي أنWودعما 

 .لتعامل مع الصدمات لCطفال المتضررين من الكوارث وحاWت الطوارئ والنزاعاتا

: تعزيز (وحماية) الحقوق، والذي يتطلب من جميع الدول التي صدقت على 4المادة  •

Wفاقية مراجعة قوانينھا المتعلقة با+طفال. على وجه الخصوص وھذا ينطوي على تقييم تا

) التمويل وعملية تخصيص 3) النظم القانونية،الصحية والتعليم؛ 2) الخدمات اWجتماعية؛ 1

الموارد لھذه القطاعات. من منظور الصحة والحد من مخاطر الكوارث، ھذا يعني الحاجة إلى 

 :مراجعة ما يلي

o .مة مباني المستشفيات الجديدة ضد مجموعة متنوعة من ا+خطارaتشريعات س 

o  ي المستشفيات القائمة.لحد من المخاطر في مباناتشريعات  
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o  ستعدادتشريعات لجھودWداخل المستشفيات لتحديد ا+خطار، الوقاية منھا، التخفيف  ا

  .انعكاساتھامن أثارھا، اWستجابة لھا،والتعافي من 

o  تشريعات ضمان حماية ا+طفال في المستشفيات قبل، أثناء وبعد وقوع الكوارث، بما

  للعاملين الصحيين. و التدريب الaزم اWختبارفي ذلك 

o  ستجابةالتشريع لضمان أن العاملين في مجال الصحة، فرقWالطبية ،وخطط  ا

فع الوعي حول حقوق ا+طفال أثناء الكوارث (المرتبطة تراWستجابة في المستشفيات، 

 حقوق الطفل). اتفاقيةمن  42بالمادة 

o  ستجابةالتشريع لضمان أن المستشفيات وفرقWستجالطبية  اWمكلفين  ا+ولية ابةوا

لتعامل مع ا اWجتماعي ودعم-بصaحيات واضحة، ومدربين، ليوفروا الدعم النفسي

  الصدمات النفسية لCطفال ضحايا الكوارث والصراعات.

 العوامل المساھمة في قابلية التضرر في القطاع الصحي ٣٫٣٫٤

قابلية التضرر مما يؤدي إلى ملخصا موجزا للعوامل المختلفة التي تتفاعل وترفع ٦يقدم الجدول 

  تراكم مخاطر الكوارث في القطاع الصحي.

 التفاعل بين العوامل المؤثرة على قابلية التضرر في القطاع الصحي:٦الجدول 
 المؤثرة العوامل

 قابلية على
 التضرر

 الصحي القطاع في التضرر قابلية على المؤثرة العوامل بين التفاعل

تؤدي  ر المناخ والفقر، جنبا إلى جنب مع التنمية غير المدروسةالصراعات، تغي اWجتماعية
إلى زيادة ا+حياء الفقيرة في المدن ومخيمات الaجئين والمستوطنات غير 

في المنطقة).  المدنية٪ من بعض المناطق 50الشرعية (والتي تشكل أكثر من 
الوصول إلى وتتميز ھذه المناطق بكثافة سكانية عالية، وعدم وجود القدرة على 

ا�منة،المياه النظيفة، الصرف الصحي والبيئة النظيفة  الصحية المرافق
وا�منة.الزيادة المرتبطة في الكثافة السكانية والمستوطنات غير الشرعية ترفع 

، المرتبطة بمجموعة اWجتماعيمن حدة قابلية التضرر، ودرجة تفاوتھا مع النوع 
Wزل، التسونامي والفيضانات ومخاطر ا+وبئة واسعة من ا+خطار بما في ذلك الز

 الناجمة عنھا.
يتأثر ا+طفال في ھذه المناطق على نحو غير متناسب بالكوارث. في ظل ھذه 
الظروف، تنتھك مبادئ عدم التمييز، خصوصا أن عدة بلدان في المنطقة، W تعتبر 

لى العديد مناطق المستوطنات غير الشرعية وا+حياء الفقيرة مؤھلة للحصول ع
من "الخدمات" الحكومية بما في ذلك الصحة، المساواة بين الجنسين، تمكين 

 المجتمعات المحلية ذات القابلية المرتفعة للتضرر، وحماية الحقوق.
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 المؤثرة العوامل
 قابلية على

 التضرر

 الصحي القطاع في التضرر قابلية على المؤثرة العوامل بين التفاعل

 با&ضافة الaجئين، ومخيمات الشرعية غير والمستوطنات الفقيرة ا+حياء سكان اWقتصادية
 في يعيشون ما غالبا ، القديمة، المدن في ةالقديم المباني  في المقيمين إلى
 واحد، دخل مصدر على اWعتماد مع الفقر، خط تحت معيشية ظروف ذات أسر

 ميزانياتھا ضمن المتاحة ا+موال من القليل مع الرسمي، غير القطاع من وغالبا
 متزايد بشكل يؤثر المنطقة في الصراع وزيادة البيئي والتدھور المناخ تغير.للصحة

 قابلية أكثر وصحتھم حياتھم يجعل مما للتضرر، قابلية ا+كثر  الفئات لىع
 تفرض أيضا،. المجتمعات ھذه في ا+طفال على متناسبة غير آثار مع للتضرر،

 وفي التنمية عن بعيدا ا+موال إنفاق والوكاWت الحكومات على الصراعات زيادة
 الشاملة الصحية التغطية لتحقيق المبذولة الجھود يعوق مما ا+زمات، إدارة

 .الكوارث ضد الصحية والمرافق المستشفيات وحماية

 مخاطر من الحد اعتبارات إدراج وعدم الكوارث مخاطر حول الوعي غياب أدى لقد الفيزيائية
 في تتجلى التي للمخاطر كثيف تراكم إلى الصحي القطاع تطوير في الكوارث

 القائمة المستشفيات معظم في لزاليالز التصميم وقوانين قواعد احترام عدم
 معدات جعل عدم إلى أيضا ذلك أدى وقد.المنطقة في الصحية والعيادات

 التي النائية المناطق في Wسيما صحيح ھذا.للزWزل مقاومة المستشفيات
 تشريعات سن من الرغم على.للتضرر قابلية ا+كثر للمجتمعات تركيز تشھد
 القليل اتخاذ تم الزWزل، فيھا بما الكوارث دض جديدة مستشفيات تصميم لضمان

 مباني في الزلزال كوارث مخاطر من للحد البلدان معظم في الخطوات من
 الوطنية التقارير في بالفعل تجلى كما القائمة، الصحية والعيادات المستشفيات

 إلى يؤدي المنطقة في الصراعات احتدام إن.  ھيوغو عمل إطار ضمن المقدمة
 الفيزيائية السaمة تحسين إلى الرامية اWستثمارات عن بعيدا +موالا تحويل

 برامج وجود لضمان المستشفيات في العاملين وتدريب المستشفيات لمباني
 النوع بحسب التفاوتات تراعي الطوارئ لحاWت اWستجابة وخطط المخاطر إدارة

 حاWت وبعد أثناء قبل، ا+طفال حقوق وتضمن مستشفى، كل داخل اWجتماعي
 .الطوارئ

 في والتغيرات الجفاف إلى المؤدية المتوقعة اWرض حرارة  وزيادة المناخ تغير الطبيعية
 يؤثر مما الفيضانات تسبب التوقيت، أو الكثافة في سواء ا+مطار، ھطول كميات
 ا+حياء في يعيشون الذين أولئك وخاصة المجتمعات، تضرر قابلية على سلبا

 المنطقة،تؤدي من أجزاء عدة في.  الشرعية غير ستوطناتوالم الفقيرة
 ووفاة المباشر الغرق إلى والمدنية الريفية المناطق من كل في الفيضانات

 على وعaوة.لCمراض الaحق اWنتشار بسبب ا+طفال وفاة إلى وكذلك ا+طفال
 من السفلى الطوابق غرق الحاWت بعض في الفيضانات تسبب ذلك،

 بشكل المؤھلة غير الشبكات ذات الفقيرة المناطق في وخاصة ت،المستشفيا
 المدروس غير العمراني التوسع ذلك، إلى با&ضافة. ا+مطار مياه لصرف جيد

 الصناعات من مقربة وعلى ا�منة، غير ا+راضي من بالقرب الفقيرة للمجتمعات
 .الھواء تلوثو المائية الموارد بتلوث متناسب غير بشكل تتأثر الخطرة،يجعلھا
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 المؤثرة العوامل
 قابلية على

 التضرر

 الصحي القطاع في التضرر قابلية على المؤثرة العوامل بين التفاعل

 من الحد المناخ، تغير مع التكيف البيئة، حماية صaحيات توضيح إلى حاجة ھناك المؤسساتية
 والناجحة الفعالة التدخaت توفير أجل من التنمية سياسات الكوارث مخاطر
 انتشار ووقف ا+طفال، لجميع الصحية الخدمات واستمرارية سaمة لضمان

 فصل مطلوب الصaحيات، ھذه توضيح في.الكوارث حالة في وا+وبئة ا+مراض
 التصحيحية ،ا&ستشرافية باWستراتيجيات المتعلقة للمسؤوليات واضح وتحديد

 صaحيات لفصل حاجة ھناك ذلك، إلى با&ضافة. المخاطر من للحد والتعويضية
 المقبولة المخاطر مستويات تحديد صaحيات عن وتقييمھا المخاطر تحديد

 ضمان إلى حاجة أيضا وھناك. المخاطر حوكمة تحسين أجل نم وإدارتھا
.  تنفيذية خطط إلى واWستراتيجيات السياسات تحويل أجل من الموارد تخصيص

 قابليةال ذات المجتمعات تعتبر المخاطر حول للتواصل الحالية اWستراتيجيات أيضاً،
 المشكلة من جزءك أمورھم، وأولياء ا+طفال من تتألف والتي للتضرر، المرتفعة

 ذلك في بما كھذه، مجتمعات بقدرات اWعتراف دون" حل" إلى تحتاج التي
 .الحلول ابتكار في المساھمة على ا+طفال،

 حماية اEطفال وتعزيز حقوقھم٣٫٤

  التقدم والتحديات في تنفيذ اتفاقية حقوق الطفل٣٫٤٫١

طفل في منطقة الشرق ا+وسط بتحليل وضع حقوق ال لالطف إنقاذمنظمة ، قامت 2011في عام 

يقدم ھذا القسم ملخص مقتضب عن اWستنتاجات البارزة، في حين أن .]٢٨ [وشمال أفريقيا

  مناقشة أكثر تفصيa موجودة في الدراسة ا&قليمية المشار إليھا أعaه:

 

  التشريع

ير بلدان  منطقة الشرق ا+وسط وشمال أفريقيا تشھد وعيا متزايدا لضرورة تنفيذ تداب •

 .تشريعية لحماية ا+طفال من العنف وا&ھمال وسوء المعاملة واWستغaل

إن جميع البلدان صاغ أو في طور صياغة مشاريع قوانين حقوق الطفل، التي W تزال تنتظر  •

تعديaت على قانون ا+حوال إجراء  ما زالت بحاجة إلى من البلدان ، والكثيرالتنفيذصدار وا&

 .ذات الصلة بالطفل لمدني، أو قوانين العقوباتالشخصية والقانون ا

W تزال ا&صaحات تحتاج إلى تسريع، كما يوجد حاجة إلى مضاعفة الجھود لتحقيق دمج  •

لمبادئ المصلحة الفضلى للطفل، الحق في المشاركة وعدم التمييز، ضمن  فعال

 .التشريعات الوطنية
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 الحماية

متزايد من برامج حماية ا+طفال المطبقة العدد التشريع والفي  على الرغم من المكاسب  •

بدعم من الوكاWت الدولية والوطنية، W تزال حماية ا+طفال مسألة مھمة جداً في كل بلدان 

 .المنطقة

في عدد من البلدان، الزواج المبكر، ختان ا&ناث، "جرائم الشرف" وزواج ا+طفال W يزال  •

ني في المنزل، في مؤسسات الرعاية البديلة، يحدث، في حين أن ممارسات العقاب البد

على نطاق واسع، وا+طفال ما زالوا يعانون من انتھاكات  أيضاموجودة  وفي المدارس

 .ھم في الحمايةوقحقعلى جسيمة 

اWتجار با+طفال واستغaلھم في العمل تشكل مخاطر على عددا متزايدا من ا+طفال في  •

 المنطقة.

ا+طفال المحرومين من الرعاية ا+سرية الكافية يشكلون مجموعة في العديد من البلدان،  •

 .ذات قابلية تضرر مرتفعة بشكل خاص

حقوق ا+طفال في حاWت الطوارئ (الناجمة عن النزاعات المسلحة والكوارث الطبيعية على حد 

 ).سواء

المتزايدة زيادة اWضطرابات السياسية والصراعات في مختلف أنحاء المنطقة، وكذلك ا+دلة  •

تطوير وتنقيح تحتم وتيرة الكوارث الطبيعية، وذلك بسبب تقلب المناخ وتغيره،  ارتفاععن 

أنظمة حماية الطفل في حاWت الطوارئ وضرورة جعل حماية ا+طفال من مخاطر الكوارث 

 .أولوية

فاقية في جميع أنحاء المنطقة، تحتاج الدول ا+طراف لتحسين الوفاء بالتزاماتھا بموجب اWت •

والقانون الدولي ا&نساني، وWتخاذ جميع الخطوات الaزمة لحماية ا+طفال من ا�ثار 

المباشرة وغير المباشرة للصراعات المسلحة، ا+خطار الطبيعية ومخاطر الكوارث المرتبطة 

 .بھا

البيئة السياسية، المؤسساتية والتشريعية يجب أن تعكس على نحو أفضل احتياجات  •

ذين يعيشون في حاWت الطوارئ. الحق في التعليم والرعاية الصحية الaئقة ا+طفال ال

 إدراج يجب أن تكون مدرجة في جميع خطط الطوارئ واWستجابة، وكذلك ا+مر يجب

 . مشاركة الطفل في اWستراتيجيات الوطنية للكوارث
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 الaجئين حق

aجئين وطالبي لنية الشاملة ھناك حاجة متزايدة إلى تطوير التشريعات وا&جراءات الوط •

اللجوء، وذلك تماشيا مع المعايير الدولية. حيث أن غياب الوضع القانوني لترتيب أوضاع 

 .الaجئين W يزل أحد التحديات الرئيسية لحمايتھم في المنطقة

وأخيرا، أحد أبرز اWستنتاجات الناتجة عن تحليل حالة حقوق الطفل في منطقة الشرق ا+وسط 

الذي يؤكد ويثبت صحة النھج الشمولي المعتمد في ھذه الدراسة، إذ  ،]٢٨[أفريقيا  وشمال

 الدراسة: استنتجت

  

في سياسات وبرامج الحد من  "يجب إدراج استراتيجيات تعزيز حقوق الطفل ضمن نطاق أوسع

، الفقر. وبشكل أكثر تحديدا، لضمان الوصول العادل لCطفال على الخدمات التعليمية والصحية

وضمان أن البلدان قادرة على تلبية أو حتى تجاوز ا+ھداف ا&نمائية لCلفية ذات الصلة بالطفل، 

فر ونوعية اوتيجب مضاعفة الجھود من قبل واضعي السياسات لمعالجة التفاوت الجغرافي في 

عaقة  تقارير ا+مم المتحدة والبنك الدولي إلى وجودتشير الخدمات والتفاوت في توزيع الثروات. 

 قوية بين عدم المساواة في توزيع الثروات والفروقات في صحة ا+طفال والنتائج التعليمية".

 العوامل التي تسھم في قابلية تضرر قطاع الحماية٣٫٤٫٢

بلية التضرر مما يؤدي إلى تراكم املخصا للعوامل المختلفة التي تتفاعل لزيادة ق ٧يوفر الجدول 

  .حمايةمخاطر الكوارث في قطاع ال

  

 التفاعل بين العوامل المؤثرة على قابلية التضرر في قطاع الحماية:٧الجدول 
 المؤثرة العوامل

 قابلية على
  التضرر

 الحماية قطاع في التضرر قابلية على تؤثر التي العوامل بين التفاعل

ؤدي ت الصراعات، تغير المناخ والفقر، جنبا إلى جنب مع التنمية غير المدروسة اجتماعية
إلى زيادة ا+حياء الفقيرة في المدن ومخيمات الaجئين والمستوطنات غير 

في  المدنية٪ من بعض المناطق 50الشرعية (والتي تشكل أكثر من 
المنطقة). وتتميز ھذه المناطق بكثافة سكانية عالية، وضعف في وجود الدولة.  

اطر انتھاك مخ إلىيتعرض ا+طفال في ھذه المناطق على نحو غير متناسب 
الجنسي، الخطف، البيع واWتجار، عمالة  اWستغaلحقوقھم، ومن ضمنھا 

ا+طفال، تعاطي المخدرات، غياب الحماية اWجتماعية، اWعتقال والعقاب. في 
ظل ھذه الظروف، تنتھك مبادئ عدم التمييز، خصوصا أن عدة بلدان في 

وا+حياء الفقيرة مؤھلة المنطقة، W تعتبر مناطق المستوطنات غير الشرعية 
الحق في حماية  للحصول على العديد من "الخدمات" الحكومية بما في ذلك

 الحقوق، وخاصة حقوق ا+طفال.
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 المؤثرة العوامل
 قابلية على

  التضرر

 الحماية قطاع في التضرر قابلية على تؤثر التي العوامل بين التفاعل

 الaجئين، ومخيمات الشرعية غير والمستوطنات الفقيرة ا+حياء سكان اقتصادية
 ما غالبا  القديمة، المدن في القديمة المباني  في المقيمين إلى با&ضافة
 على اWعتماد مع الفقر، خط تحت معيشية ظروف ذات أسر في يعيشون

 ا+موال من القليل مع الرسمي، غير القطاع من وغالبا واحد، دخل مصدر
 ورفاھية تعليم لصحة، المخصصة المحلية ميزانياتھا ضمن المتاحة
 قراءالف يزيد المنطقة في الصراع وزيادة البيئي والتدھور المناخ تغير.أطفالھم

 زيادة تؤدي. حقوقھم Wنتھاك عرضةً  أكثر ا+سر تلك في ا+طفال يجعل ما فقراً،
 ما الحقوق، حماية عن بعيدا والوكاWت الحكومات ميزانية تحويل إلى الصراعات

 .الطفل حقوق اتفاقية تطبيق إلى الھادفة الجھود يعيق

 من الحد اعتبارات اجإدر وعدم الكوارث مخاطر حول الوعي غياب أدى لقد فيزيائية
 التي للمخاطر مكثف تراكم إلى الحماية قطاع تطوير في الكوارث مخاطر
 اWستجابة خطط في الطفل حقوق حماية آليات إدماج عدم في تتجلى

 اWحتجاز، مراكز المستشفيات، المدارس، الaجئين، مخيمات في للطوارئ
 تركيزا تشھد التي نائيةال المناطق في ذلك يصح.  وغيرھا المجتمعية المراكز

 المنطقة في الصراعات زيادة. الaجئين وتدفق للتضرر قابلية ا+كثر للمجتمعات
 خطط تحوي  أن ضمان في اWستثمارات عن بعيدا ا+موال تحول إلى تؤدي

 حقوق حماية آليات على  القطاعات مختلف في الطوارئ لحاWت اWستجابة
 وتضمن اWجتماعي النوع بحسب لتفاوتاتا اWعتبار بعين تأخذ التي الطفل
 .الطوارئ حاWت وبعد أثناء قبل، الطفل حماية

 كميات في والتغيرات الجفاف إلى تؤدي المتوقعة  ا+رض حرارة درجة زيادة الطبيعية
 سلبا يؤثر مما فيضانات تسبب التوقيت، أو الكثافة في سواء ا+مطار، ھطول
 يعيشون الذين أولئك وخاصة للتضرر، رتفعةالم القابلية ذات المجتمعات على
 الذين الريف سكان وأيضاً  الشرعية، غير والمستوطنات الفقيرة ا+حياء في

 سواء الكوارث، حصول وتيرة ارتفاع.  الزراعة يعتمدون في كسب عيشھم على
 على ا+سر تجبر عام، بشكل المناخ تغير أو الجفاف، الفيضانات، الزWزل،
 من +ي العمل إلى الحاجة بسبب عائaتھم عن ا+طفال نفصالا وعلى التنقل
 .الطفل حقوق انتھاك خطر من يزيد بدوره وھذا.كليھما أو ا+بوين
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 المؤثرة العوامل
 قابلية على

  التضرر

 الحماية قطاع في التضرر قابلية على تؤثر التي العوامل بين التفاعل

 الحد المناخ، تغير مع التكيف البيئة، حماية صaحيات توضيح إلى حاجة ھناك المؤسساتية
 الةالفع التدخaت توفير أجل من التنمية وسياسات الكوارث مخاطر من

 في. للتضرر قابلية ا+كثر المجتمعات في ا+طفال سaمة لضمان والناجحة
 المتعلقة للمسؤوليات واضح وتحديد فصل مطلوب الصaحيات، ھذه توضيح

. المخاطر من للحد والتعويضية التصحيحية ،ا&ستشرافية باWستراتيجيات
 عن تقييمھاو المخاطر تحديد صaحيات لفصل حاجة ھناك ذلك، إلى با&ضافة

 حوكمة تحسين أجل من وإدارتھا المقبولة المخاطر مستويات تحديد صaحيات
 تحويل أجل من الموارد تخصيص ضمان إلى حاجة أيضا وھناك. المخاطر

 الحالية اWستراتيجيات أيضاً،.  تنفيذية خطط إلى واWستراتيجيات السياسات
 والتي المرتفعة، التضرر قابلية ذات المجتمعات تعتبر المخاطر حول للتواصل

" حل" إلى تحتاج التي المشكلة من كجزء أمورھم، وأولياء ا+طفال من تتألف
 المساھمة على ا+طفال، ذلك في بما كھذه، مجتمعات بقدرات اWعتراف دون
 الحلول إبتكار في
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  المحاور اEساسية للحد من مخاطر الكوارث المتمحور حول اEطفال ٤

  المقدمة ٤٫١

يقدم ھذا الفصل المجاWت ا+ساسية للتدخل التي بموجبھا سيتم وضع نقاط عمل محددة في 

الفصل التالي. ومع ذلك، فإنه W يحاول ترتيب ھذه المجاWت ضمن أولويات.  في اختيار مجاWت 

 أساسية للتدخل، ونقاط عمل محددة، استخدمت المعايير التالية حيثما تنطبق:

دخل يجب أن يساھم في مبدأ أو أكثر من المبادئ ا+ربعة في اتفاقية المجال ا+ساسي للت •

. الحق في البقاء و النمو 3. عدم التمييز، 2. المصلحة الفضلى للطفل، 1حقوق الطفل، وھم 

  . احترام آراء الطفل.4و

المجال ا+ساسي للتدخل يجب أن يساھم في محرك أو أكثر من محركات التقدم المحددة في  •

]، كمحفزات لتحقيق تقدم ملموس في الحد من مخاطر الكوارث و ٣٤ھيوغو [ إطار عمل

التعافي المستدام من الكوارث. على وجه الخصوص، تم تحديد خمسة محركات للتقدم وھي: 

 .الكوارث مخاطر من الحد في المتعددة لCخطار شمولي توجه.1

 النوع منظور مراعاة مع منھا فيوالتعا الكوارث مخاطر من للحد المؤسسي وا&دماج ) التبني2  •

 اWجتماعي

 .منھا والتعافي المخاطر من الحد قدرات وتعزيز ) تحديد3  •

 والتعافي الكوارث مخاطر من الحد أنشطة في وا+من اWجتماعية العدالة ) إدماج4  •

 الخاص والقطاع المدني والمجتمع الحكوميين غير الفاعلين مع والشراكات المشاركة ) تقوية5  •

  المستويات.  جميع لىع

المجال ا+ساسي للتدخل يجب أن يعزز الروابط مع استراتيجيات تسريع ا+ھداف ا&نمائية  •

. التنمية التي تقودھا البلدان 1]، والتي تم تحديدھا كالتالي: ٣٥لCلفية في البلدان النامية [

اWستثمار العام في . 3. النمو اWقتصادي الشامل و الداعم للفقراء، 2الفعالة،  والحوكمة

. المساعدة اWجتماعية وبرامج التوظيف في القطاع 4الخدمات التعليمية، الصحية وا+ساسية، 

  التكيف مع تغير المناخ والتنمية المراعية &نخفاض مستويات ثاني أوكسيد الكربون. .5العام، 

أكثر من المحاور  المجال ا+ساسي للتدخل يجب أن يرتبط بإستراتيجية أو أكثر في محور أو •

كاستراتيجيات ذات الصلة بالحد من مخاطر الكوارث المتمحور حول ا+طفال   التي تم تحديدھا 

. 5. التنمية المؤسسية 4. بناء المجموعات، 3. بناء القدرات، 2. التوعية، 1بما في ذلك:  ]،٢٩[
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. 2لسياسات، . ا1. المناصرة والضغط عبر مجموعة من المجاWت بما في ذلك 6البحوث، و

  . المدارس.4. المجتمعات المحلية و3الحوكمة، 

المجال ا+ساسي للتدخل يجب أن يكون قادر على الجمع بين ا+نشطة التي تتمحور حول  •

الطفل والتي يقودھا الطفل، وتلك التي ھي موجھة إلى إحداث تغيير في المستويات التالية 

  ].٢٩الوطنية [ . السلطة3. السلطة المحلية، و 2. المجتمع، 1

  محاور التدخل اEساسية ٤٫٢

استنادا إلى المعايير المذكورة أعaه، وعلى ا+ولويات المحددة في إطار عمل ھيوغو، ميثاق 

ا+طفال للحد من مخاطر الكوارث، والمجاWت ا+ساسية التي تم تحديدھا في مناطق أخرى 

Wت ا+ساسية االمج٨يلخص الجدول ])،٧[يبي وأمريكا الaتينية ومنطقة البحر الكار]٨[(جنوب آسيا 

للتدخل. إن جميع المجاWت ا+ساسية للتدخل تعتبر بنفس درجة ا+ھمية، وبالتالي طريقة 

  أدناه W تعبر عن أية أولوية بين المحاور. تسلسلھا

 للتدخل والمبادرات الدولية ا+ساسيةالمجاWت التفاعل بين :٨الجدول 
 الروابط 

 ةأساسي محاور
 للتدخل

 مبادئ
 اتفاقية
 حقوق
 الطفل

 محركات
 إطار تقدم
 عمل

  ھيوغو

 استراتجيات
 تسريع

 ا+ھداف
 ا&نمائية
 لCلفية

 استراتجيات
 مخاطر من الحد

 الكوارث
 حول المتمحورة

 ا+طفال

 عمل مجاWت
 من الحد

 الكوارث مخاطر
 المتمحورة

 ا+طفال حول

 قابلية تقييم١
 من ا+طفال تضرر

 الكوارث

 ٤و ٣ ٦ ٢ ٢و ١ يعھاجم

 ا&داري ا&طار٢
 والقانوني

 المؤسساتي
 مخاطر من للحد

 المتمحور الكوارث
 ا+طفال حول

 ٤و ٣و ٢و ١ ٥و٢ جميعھا
  ٥و

 ٢و ١ ٤و ٣

 تحسين و تطوير٣
 مجابھة قدرة

 التحتية البنى
 على المؤثرة

 سaمة،
 حماية،تعليم

 ٤و ٣و ٢و ١ جميعھا
 ٥و

 ٤و ٣ ٦و ٥و ٤ كلھا
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 الروابط 

 ةأساسي محاور
 للتدخل

 مبادئ
 اتفاقية
 حقوق
 الطفل

 محركات
 إطار تقدم
 عمل

  ھيوغو

 استراتجيات
 تسريع

 ا+ھداف
 ا&نمائية
 لCلفية

 استراتجيات
 مخاطر من الحد

 الكوارث
 حول المتمحورة

 ا+طفال

 عمل مجاWت
 من الحد

 الكوارث مخاطر
 المتمحورة

 ا+طفال حول

 ا+طفال وصحة

 البناء قوانين٤
 ومخططات
 إستخدام
 والتنظيم ا+راضي
 التي المدني

 في تأخذ
 حاجات، الحسبان

 قدرات،وقابلية
 ا+طفال تضرر

 ٤و ٣و ٢و ١ جميعھا
 ٥و

 جميعھا ٤و ٣ جميعھا

 وتحسين تطوير٥
 مجابھة قدرة

 التحتية البنى
 المجتمعية

 على المؤثرة
 ا+طفال

 ھاجميع ٤و ٣ جميعھا جميعھا جميعھا

 التوعية رفع٦
 من الحد حول

 الكوارث مخاطر
 حول المتمحور
 ا+طفال

 ٤و ٣و ٢و ١ جميعھا
 ٥و

 جميعھا  ٤و ٣و ٢و ١ ٥و٣

 القدرات زيادة٧
 من الحد حول

 الكوارث مخاطر
 حول المتمحور

 ا+طفال

 ٤و ٣و ٢و ١ جميعھا
 ٥-و

 جميعھا ٦و ٤و ٣و ٢و ١ ٥و ٣
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 الروابط 

 ةأساسي محاور
 للتدخل

 مبادئ
 اتفاقية
 حقوق
 الطفل

 محركات
 إطار تقدم
 عمل

  ھيوغو

 استراتجيات
 تسريع

 ا+ھداف
 ا&نمائية
 لCلفية

 استراتجيات
 مخاطر من الحد

 الكوارث
 حول المتمحورة

 ا+طفال

 عمل مجاWت
 من الحد

 الكوارث مخاطر
 المتمحورة

 ا+طفال حول

 خطط وضع٨
 ا&نذار اWستعداد،

 المبكر
 التي اWستجابةو

 تراعي
 احتياجات،قدرات

 تضرر وقابلية
 ا+طفال

 جميعھا جميعھا جميعھا ٤و٢و ١ جميعھا

 خطط وضع٩
 وإعادة التعافي

 تراعي التي البناء
 قدرات احتياجات،

 تضرر وقابلية
 ا+طفال

 جميعھا جميعھا جميعھا جميعھا جميعھا

 تعميم١٠
 ا+طفال مشاركة

 كل في
 النشاطات

 الھادفة

 ٤و ٣ ٦و٣و ٢و ١ ٣و ٢ ٤و ٢و ١ يعھاجم

 اطار تبني١١
 لحوكمة عمل

 وتطبيقه المخاطر
 جميع على

 الحد نشاطات
 مخاطر من

 المتمحور الكوارث
 ا+طفال حول

 ٢ ٦و٤ ١ ٣و ٢ جميعھا

 مراجعة١٢
 التشريعات

 بتعزيز المتعلقة
 الحقوق وحماية

 )4 المادة(

 ٢و ١ ٥و ٤ ٥و ٤و٣ ٥و٤و ٢و ١ جميعھا
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 الروابط 

 ةأساسي محاور
 للتدخل

 مبادئ
 اتفاقية
 حقوق
 الطفل

 محركات
 إطار تقدم
 عمل

  ھيوغو

 استراتجيات
 تسريع

 ا+ھداف
 ا&نمائية
 لCلفية

 استراتجيات
 مخاطر من الحد

 الكوارث
 حول المتمحورة

 ا+طفال

 عمل مجاWت
 من الحد

 الكوارث مخاطر
 المتمحورة

 ا+طفال حول

 آليات تطوير١٣
 الطفل حماية

 جميعھا جميعھا ٥و ٤و٣ ٥و ٤ جميعھا

الكارثة التي تتألف من  إدارةالمجاWت ا+ساسية المذكورة أعaه للتدخل تمتد عبر دورة حياة 

الوقاية، التخفيف، اWستعداد، اWستجابة و التعافي. ومع ذلك، كما سيتم مناقشته في الفصل 

 تندرج في إطار اWستراتيجيات التصحيحية التي ا+نشطة على الوثيقةالتركيز في ھذه  ،يتم٥

عن عقود من  الناتجة&دارة المخاطر، +نھا الوحيدة القادرة على الحد من ا+خطار المتراكمة و

يتم التركيز أيضا كما الحد من مخاطر الكوارث.  التنمية واWستثمار التي لم تراعي اعتبارات عملية

ي ذلك المشاركة في عملية صنع القرارات المتصلة بإدارة المخاطر، إذ على حوكمة المخاطر، بما ف

ھي أحد ا+سباب الرئيسية  يفة للمخاطرعالحوكمة الض أن المؤشرات العالمية ا+خيرة تدل على أن

  لفشل جھود إدارة المخاطر.

  تقييم قابلية تضرر اEطفال من الكوارث ٤٫٣

ت ا+كثر قابلية للتضرر في المجتمع، بما في ذلك الكوارث لھا تأثير غير متناسب على الفئا

. من أجل وضع سياسات للتضرر قابلية المرتفعةالذات  المجتمعات المحلية، النساء وا+طفال

واستراتيجيات وطنية لتحسين قدرات المجابھة والحد من قابلية التضرر، من الضروري تحديد 

ئية، الطبيعية و المؤسساتية التي تؤدي إلى زيادة وتحليل العوامل اWجتماعية، اWقتصادية،الفيزيا

قابلية التضرر وتراكم المخاطر في أي بلد . ويرتبط ھذا مباشرة با+ولوية الثانية للعمل في إطار 

. وھي أيضا أحد المحاور التي ٢٠١٣و  ٢٠٠٧عمل ھيوغو، حيث تم تحقيق تقدم محدود بين عامي 

قبل من حيث تجميع وتحليل البيانات والمعلومات الضرورية ينبغي أن توجه الجھود إليھا في المست

حقوق الطفل و ا+ھداف ا&نمائية لCلفية. وعلى الرغم من التحديات المذكورة أعaه،  لتنفيذ اتفاقية

الفرصة Wعتماد نھج متكامل لجمع البيانات عن العوامل التي تؤثر على قابلية التضرر،  اغتناميجب 

الثaثة المذكورة أعaه. خaل القيام بذلك، من الضروري  ا&طاراتفاعل بين مع التركيز على الت

شمل جميع ا+خطار الطبيعية بما فيھا الزWزل، التسونامي، الفيضانات، ارتفاع منسوب مياه البحار، 

  .الجفاف، الحرائق با&ضافة إلى الصراعات والنزاعات
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للحد من مخاطر الكوارث المتمحور  إطار العمل المؤسساتي، اRداري، والقانوني ٤٫٤

  حول اEطفال

إنشاء وحدة مسؤولة عن أنشطة إدارة  مرحلة، أو ھي في أنشأتفي المنطقة  لدولامعظم 

الدفاع المدني بدورھا تحت  مديريةمخاطر الكوارث. في معظم الحاWت تقع ھذه الوحدة ضمن 

لوزارة البيئة أو مباشرة تحت السلطة سلطة وزارة الداخلية. في حاWت أخرى،تكون الوحدة تابعة 

التنفيذية. ھذه الوحدات غالبا ما تكون مسؤولة عن وضع استراتيجيات وسياسات وطنية بشأن 

الحد من مخاطر الكوارث. على الرغم من أھمية إنشاء ھذه الوحدات، والسياسات واWستراتيجيات 

  الصادرة عنھا، يتعين بذل جھود إضافية من أجل:

• aحيات الوحدات المسؤولة عن الحد من مخاطر الكوارث لضمان أنھا تشمل الحد مراجعة ص

  من مخاطر الكوارث المتمحور حول ا+طفال، مع التفاصيل التنظيمية الaزمة لتحقيق ذلك.

سياسات واستراتيجيات جديدة لضمان  ووضع لقائمةا مراجعة اWستراتيجيات والسياسات •

تضرر وقدرات ا+طفال، مع مراعاة التفاوتات الات، قابلية حتياجا اWعتبارأنھا تأخذ بعين 

  بحسب النوع اWجتماعي.

تقوم  سياسات واستراتيجيات جديدة ووضع القائمة مراجعة اWستراتيجيات والسياسات •

على عملية تشاور واسعة مع جميع الھيئات المعنية، بما في ذلك المجتمعات المحلية 

  وا+طفال.

• Wو خطط عمل اتستراتيجيات الوطنية إلى استراتيجيات، سياستحويل السياسات وا ،

  مع إشراك المجتمعات المحلية وا+طفال -على المستوى المحلي 

 ويل السياسات واWستراتيجيات إلى خطط العمل.تخصيص موارد من أجل تح •

تطوير وتحسين قدرة مجابھة البنى التحتية المؤثرة على س�مة، حماية، تعليم  ٤٫٥

 Eطفالوصحة ا

عناصر البنى التحتية الضرورية لحماية حقوق ا+طفال تشمل المدارس، الحضانات، المستشفيات 

+طفال المعتدى اوالعيادات الصحية، المراكز اWجتماعية، دور ا+يتام والرعاية، مراكز اWحتجاز، مراكز 

في العديد من  ھاريةدور الحضانة ومراكز الرعاية الن(عليھم ومراكز ذوي اWحتياجات الخاصة. 

برامج وزارات لذلك البلدان، غالبا ما تكون تحت سلطة وزارة الصحة أو وزارة الشؤون اWجتماعية، 

 .)التربية والتعليم لتعزيز السaمة في المدارس W تشملھم

البنى التحتية المحددة أعaه توفر خطوة ھامة جدا في تحقيق وصيانة حقوق ا+طفال (بما في 

في التعليم والصحة والبقاء والنمو). على ھذا النحو، يجب ضمان استمرارية خدماتھا  ذلك الحق
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في بعض الحاWت ھذه البنى التحتية لديھا دور ھام في جھود وأثناء و في أعقاب وقوع الكارثة. 

بشكل كبير في ارتفاع عدد الوفيات  اWستجابة و التعافي. إن اWنھيار الكارثي لھذه البنى يساھم

للحقوق وإعاقة لجھود التنمية (كما يتضح من  يؤدي إلى انتھاك ما ھذاوا&صابات بين ا+طفال، و

الزلزال في ھايتي الذي أدى إلى نقص في المعلمين في المدارس نتيجة توفي عدد كبير من 

ھناك مستويات عالية من المخاطر المتراكمة في المدارس والمستشفيات، من بين  المعلمين).

ن البنى التحتية. ويرجع ذلك إلى حقيقة أن ممارسة تحصين البنى التحتية ا+ساسية غيرھا م

ما زالت محدود في المنطقة، وتستھدف بشكل رئيسي المشاريع الجديدة  بوجه مخاطر الكوارث

بدW من تلك القائمة. ھناك بالتالي حاجة ملحة إلى الحد من المخاطر التي تواجھھا البنى التحتية 

والناجمة عن أخطار متعددة تشكل الزWزل، الفيضانات، اWنھيارات ا+رضية، التسونامي القائمة 

وغيرھا، طوال دورة حياة ھذه المنشآت بما في ذلك التخطيط، التصميم، التشييد والصيانة، وفقا 

+طفال اWحتياجات، قابلية التضرر وقدرات ا لتفاوتات فيا للمعايير المعتمدة، مع ا+خذ بعين اWعتبار

 .مع النوع اWجتماعي

كما سيتم مناقشته في أقسام أخرى، ينبغي لھذه المرافق أن تطور خطط اWستجابة والتعافي 

مع ضمان حمايتھم و تلبية  ا+طفال احتياجات، قدرات و قابلية تضرر الحسبان التي تأخذ في

ا+طفال، والتي سيتم كما يجب التأكد أن نشاطات الحد من الكوارث المتمحورة حول   .حقوقھم

تنفيذھا على مستوى المجتمع المحلي، قادرة أن تصل إلى ا+طفال المتسربين من المدرسة 

 والذين W يمكن الوصول إليھم عبر النشاطات المدرسية.

لحاجات،  المراعية العمراني قوانين البناء، مخططات استخدام اEراضي، والتنظيم٤٫٦

 قدرات وقابلية تضرر اEطفال

وانين البناء، مخططات استخدام ا+راضي والتنظيم العمراني تلعب دورا ھاما في الحد من قابلية ق

  .التضرر من مخاطر الكوارث وخفض مستوياتھا.ھناك تحديات في تطبيق قوانين البناء في المنطقة

في  تجه العديد من الدول إلى إستخدام مخططات استخدام ا+راضي والتنظيم العمرانيكما ي

توسيع نسبة المناطق العمرانية المسموح بھا دون إعطاء اعتبار كاف لقضايا المساواة، سھولة 

 .ضمن المدن الخدمات والمواصaت إلىالوصول 

ھناك حاجة لمراجعة القوانين أعaه للتصدي للتحديات المذكورة أعaه. وبا&ضافة إلى ذلك ھناك 

المختلفة، القدرات، آليات  اWحتياجاتتراعي  أنھاحاجة لمراجعة ھذه القوانين والمخططات لضمان 

التأقلم وقابلية التضرر لمختلف المجموعات السكانية بما في ذلك ا+طفال على اختaف تنوعاتھم 

 بحسب النوع اWجتماعي.
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تطوير وتحسين قدرة مجابھة البنى التحتية المجتمعية المؤثرة على اEطفال، مع ٤٫٧

 Eكثر قابلية للتضررالتركيز على المجتمعات ا

في مناطق معينة لكي  تتداخل عوامل اجتماعية، اقتصادية، مؤسساتية، طبيعية وفيزيائيةغالباً،

للغاية من المخاطر. على سبيل المثال،  مرتفعةتؤثر على قابلية التضرر، مما يؤدي إلى مستويات 

ة، فقراء المدينة يعيشون في في المستوطنات غير القانونية وا+حياء الفقيرة في المناطق المدني

غير آمنة (العوامل الفيزيائية)، ليس بإمكانھم رصد ا+موال لتحسين ظروف ا&سكان  وشوارع منازل

والبنى التحتية، وليس لديھم إمكانية الحصول على التأمين من أجل الحد من الخسارة المالية 

التوعية حول الحد من  زيادة حمaت الكوارث (العوامل اWقتصادية)، وعادة ما W تستھدفھاجراء 

مخاطر الكوارث (العوامل اWجتماعية)، ويعيشون على أرض غير آمنة أو خطرة على مقربة من 

عدة أسباب منھا عدم لركون في اWنتخابات المحلية االصناعات الخطرة (العوامل الطبيعية)، وW يش

في ھو  التصويت ھم في ، و+ن حقالقدرة على دفع الضرائب البلدية، ووضعھم غير القانوني

  البلديات الريفية التي نزحوا منھا (العوامل المؤسساتية).

يصبح من المھم جداً، كما ھو مشار إليه في ميثاق ا+طفال للحد من مخاطر  ا الواقعأمام ھذ

جھود الحد من مخاطر الكوارث لتحسين القدرة على المجابھة البنى تشمل  الكوارث، ضمان أن 

تية للمجتمع بما في ذلك شبكات المياه والصرف الصحي والطرق، مع التركيز بوجه خاص على التح

تلك الشبكات التي تخدم المراكز المجتمعية، مراكز الرعاية، دور ا+يتام، التعليم، المؤسسات 

صة، ا+طفال الذين تعرضوا لسوء المعاملة،مراكز ا+طفال ذوي اWحتياجات الخا إيواءمراكز ,الصحية 

والمaعب العامة والخاصة (في الداخل والخارج). يجب أن تشمل جھود الحد من مخاطر الكوارث 

أن تشمل  يجب كما ھذه أيضا مخيمات الaجئين ومaجئ الطوارئ داخل المجتمعات المحلية. 

 .ة للتضرريھذه الجھود المجتمعات المحلية ا+كثر قابل

ادرات وا+نشطة الحالية، بما في ذلك مبادرات رفع القدرة وبالتالي فإنه من الضروري مراجعة المب

على المجابھة في المدن، لتحديد إلى أي مدى يتم تناول البنود الواردة أعaه، ومن أجل تعزيز 

الجھود لتحسين القدرة على المجابھة للمجتمعات المحلية بما في ذلك المجتمعات المحلية ذات 

  .للتضرر قابلية المرتفعةال

 فع التوعية حول الحد من مخاطر الكوارث المتمحور حول اEطفالر٤٫٨

على وجه الخصوص، بما في ذلك  لتضررلقابلية  ا+كثر يجب أن يدرك السكان بشكل عام، والفئات

حقھم في الحماية من المخاطر. وتحقيقا لھذه الغاية، على ا+طفال، ا+خطار التي قد تؤثر عليھم و

توعية بشأن ا+خطار، العوامل التي تؤثر في قابلية التضرر، التخفيف من ھناك حاجة لتطوير حمaت 
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آثار المخاطر، الوقاية منھا وخطط ا&ستعداد، اWستجابة و التعافي من أثارھا، وحقوق المواطنين 

في الحصول على الحماية من المخاطر أعaه. ،  للتضرر المرتفعة قابليةال ذوي بمن فيھم ا+طفال

 مراجعة مثل ھذه الحمaت لضمان ما يلي:ھناك حاجة ل

  

استھداف ھذه الحمaت للفئات ا+كثر قابلية للتضرر من السكان بمن فيھم ا+طفال على  •

  اختaف الفئات العمرية، القدرة والخلفية اWجتماعية واWقتصادية.

 اةلقابلية التضرر وقدرات المجتمعات المحلية مع مراع استناد ھذه الحمaت على تقييم •

  اعتبارات النوع اWجتماعي.

تشجيع ا+طفال على المشاركة في حمaت التوعية على جميع المستويات، وفقاً  •

 راتھم.لقد

  بناء القدرات في مجال الحد من مخاطر الكوارث المتمحور حول اEطفال٤٫٩

+طفال متمحور حول االلحد من مخاطر الكوارث ابرنامج يتطلب  با&ضافة إلى حمaت رفع الوعي، 

مجموعة متخصصة من المھارات في كل من القطاعين العام والخاص على ا+صعدة الوطنية، 

 :رفع القدرات لضمان ما يلي برامجوالمحلية والمجتمعية. لذلك، ھناك حاجة لمراجعة 

 لقابلية التضرر والقدرات للمجتمعات المحلية يراعي على تقييم البرامجاستناد ھذه  •

على  تعميمھا ثم تطويرھا على المستوى المركزي ومن لتفادي جتماعياW النوع اعتبارات

 .جميع المناطق

تمكينھم من المشاركة بفعالية في أنشطة و ھذه الحمaت ا+طفال لرفع قدراتھم  شمول •

 .ا+طفالحول  الحد من مخاطر الكوارث المتمحورة

 

أخذ بعين اRعتبار تطوير خطط ا�ستعداد، اRنذار المبكر وا�ستجابة التي ت٤٫١٠

 .احتياجات،قدرات وقابلية تضرر اEطفال

با&ضافة إلى تدابير الوقاية من الكوارث والتخفيف من أثارھا، من الضروري تطوير خطط اWستعداد، 

التي لھا دور ھام في إنقاذ ا+رواح، الحد من ا&صابات، حماية البيئة،  وا&نذار المبكر واWستجابة

لعيش. على المستوى ا&قليمي، تركز معظم جھود إدارة مخاطر الكوارث على الممتلكات وسبل ا

اWستجابة للكوارث دون إعطاء أھمية كافية لجھود الوقاية من الكوارث والتخفيف من آثارھا.يعود 

ھذا جزئيا لكون صaحيات الحد من مخاطر الكوارث منوطة، في معظم الحاWت، بالدفاع المدني 

وبا&ضافة إلى ذلك، غالبا ما تركز جھود الحد من مخاطر الكوارث في المدارس  ووزارة الداخلية.

على اWستجابة، وعلى وجه الخصوص، على تنفيذ تمارين ا&خaء دون اللجوء إلى برامج مكتوبة 



79 

 

&دارة المخاطر وخطط مدونة لaستجابة للطوارئ داخل المدارس.  لذلك، ھناك حاجة لمراجعة 

 :&نذار المبكر واWستجابة من أجلخطط اWستعداد، ا

تحتية التي تؤثر على ا+طفال بما في ذلك مراكز الرعاية لالتأكد من أن جميع البنى ا •

النھارية، المدارس، المستشفيات، دور ا+يتام، مراكز اWحتجاز، مراكز الرعاية والمراكز 

 .المجتمعية قد طورت خطط لaستعداد واWستجابة

تضرر  التفاوتات في قابلية اWعتباراWستعداد واWستجابة ھذه تأخذ بعين التأكد من أن خطط  •

 .اWجتماعية واWقتصادية ةالقدرة، الفئة العمرية، الجنس والخلفي اختaفا+طفال مع 

 التأكد من أن خطط اWستجابة واWستعداد تأخذ بعين اWعتبار آراء الطفل وتشجع ا+طفال  •

 .اWستعداد واWستجابةلعب دور ھام في جھود على 

 اWعتباربعين  خذا+مع  ضمان التزام خطط اWستجابة واWستعداد بالمعايير الدولية، •

الخصوصيات الوطنية والمحلية؛ وضمان التكامل بين خطط اWستجابة على المستويات 

 .الوطنية، المحلية، المجتمعية والمدرسية

مختلف سيناريوھات ا+خطار، تحدد  تباراWعضمان وجود خطط استجابة مدونة تأخذ بعين  •

أدوار ومسؤوليات مختلف ا+طراف المعنية، وتعتمد على تمارين وتداريب  واضح بشكل

 .مكثفة ميدانية

التأكد من أن أنظمة ا&نذار المبكر، بما في ذلك أنظمة ا&نذار المبكر المتعلق بأمواج  •

الفئات ا+كثر قابلية للتضرر داخل  تسونامي، الفيضانات وحاWت الطقس، يمكن أن تصل إلى

 ةا+عمار، الجنس، القدرة،والخلفي اختaفالمجتمعات بما في ذلك ا+طفال على 

 .اWجتماعية واWقتصادية

 ا�عتبار وضع خطط التعافي وإعادة اRعمار التي تأخذ بعين٤٫١١

  احتياجات،قدرات،وقابلية تضرر اEطفال

توجه الجھود نحو اWستجابة دون تركيز كاف على وضع ل الدوعلى المستوى ا&قليمي، معظم 

خطط للتعافي وإعادة ا&عمار، التي W تزال أھميتھا غير معترف بھا إلى حد كبير. من الواضح أن 

ھناك حاجة إلى رفع مستوى الوعي حول أھمية خطط التعافي في ضمان اWستئناف الفوري 

كما   وا+نشطة اWقتصادية بشكل عام. ذلك، للخدمات ا+ساسية، والحفاظ على سبل العيش 

حاجة لرفع الوعي حول دور خطط إعادة ا&عمار في ضمان الحد من المخاطر وعدم تراكمھا ھناك 

خفف من الخطر إلى يتدمير البنى التحتية، الذي  يحصل بسبب الكارثة،ان  مباشرة بعد الكارثة.  



80 

 

الوقاية  إجراءاتبغي المحافظة عليه بواسطة مستويات متدنية جدا، وھذا المستوى المتدني ين

 .من الكوارث المستقبلية التي يجب أن تنص عليھا خطط إعادة ا&عمار

في الوقت الحالي، كفرصة لوضع خطط  ا&عماريجب النظر إلى عدم وجود خطط التعافي وإعادة 

 :لتاليةتعافي وإعادة اعمار حديثة متمحورة حول الطفل، مع مراعاة السمات البارزة ا

ا+كثر قابلية و الفئات وسبل العيش  أن تركز خطط التعافي وإعادة ا&عمار على المجتمعات •

لتضرر داخل ھذه المجتمعات ل قابليةا+كثر  للتضرر، مع التركيز بشكل خاص على ا+طفال

 .على اختaف ا+عمار، الجنس، القدرة، والظروف اWجتماعية واWقتصادية

وإعادة ا&عمار على أساس مقاربة تشاركية، تشجع ا+طفال على تطوير خطط التعافي  •

 .بحسب قدراتھم روضع خطط التعافي وإعادة ا&عما عملية لعب دور في

ا&عمار على المستويات الوطنية، والمحلية،  وإعادةبين خطط التعافي  وتآزر وجود تكامل •

الدولية مع مراعاة  ھذه الخطط المعايير تتبع  المجتمعية ومستويات المدرسة، وأن

 .الخصوصيات الوطنية والمحلية

التي تؤثر على ا+طفال بما في ذلك المدارس،  التأكد من أن جميع البنى التحتية •

 .ومراكز الرعاية لديھا خطط تعافي وإعادة إعمار، المراكز المجتمعية، المستشفيات

 ار والمسؤوليات والصaحيات وزع ا+دوتالتأكد من أن خطط التعافي وإعادة ا&عمار مكتوبة وت •

 .بشكل واضحفيھا 

 تعميم مشاركة اEطفال في جميع اEنشطة الھادفة٤٫١٢

حيثما ينطبق ذلك، ووفقا لقدرة ا+طفال وطاقاتھم، يجب التأكيد على مشاركة ا+طفال في أنشطة 

ر ا�ليات ھم.ھناك حاجة إلى تطويئواحترام آرا ا+طفالالحد من مخاطر الكوارث المتمحورة حول 

الaزمة لتعميم مشاركة الطفل واحترام رأي الطفل في جميع أنشطة الحد من مخاطر الكوارث 

إلى أن ھذا النھج W يشكل دعوة إلى تطوير مشاريع  اWنتباهالمتمحورة حول ا+طفال.وينبغي 

د رأي الطفل". ولكن يوج مااحترور ا+ساسية للتدخل " مشاركة الطفل و امنفصلة تحت المح

لمأسسة الجھود وتعزيزھا عبر تطوير ا�ليات الaزمة لضمان، حيثما ينطبق ذلك ووفقا لقدرة  ضرورة

ا+طفال وطاقاتھم، أن ا+طفال مشجعون على المشاركة، وأن وجھات نظرھم محترمة في 

استراتيجيات وسياسات وخطط عمل وأنشطة الحد من مخاطر الكوارث المتمحورة حول ا+طفال 

عدة الوطنية، المحلية، المجتمعية والمدرسية.كما يجب أن تمتد ھذه المشاركة لتشمل على ا+ص

  .مشاركة ا+طفال من جميع الفئات العمرية
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اعتماد أطر عمل لحوكمة المخاطر تنطبق على جميع أعمال الحد من مخاطر ٤٫١٣

 الكوارث المتمحورة اEطفال

وي تحت مظلة إطار حوكمة المخاطر ، ضفصل تنالعديد من القضايا التي تمت مناقشتھا في ھذا ال

 :حيث تنقسم حوكمة المخاطر إلى أربعة مراحل رئيسية ھي

 اتخاذالمخاطر والتحديات والحلول، فضa عن  تأطيرمرحلة ما قبل تقييم المخاطر، حيث يتم  •

 .القرار بشأن ا+دوات التي سيتم استخدامھا في التحليل والتقييم

واحتمال  ر شدة ا+خطاريتقد يتم  والمجتمعي للمخاطر حيثمرحلة التقييم التقني  •

واWنعكاسات الناجمة عن المخاطر المرتبطة بھا.  وينظر بشأن  وقوعھا، قابلية التضرر منھا

المخاطر والعواقب المقابلة. وتھدف ھذه المرحلة أيضا إلى التشاور مع كافة شرائح 

ومنھا ا+طفال، من أجل مراعاة  للتضرر قابلية المرتفعةالالمجتمع، وخاصة الفئات ذات 

 .ھم وھواجسھمئآرا

مرحلة تقدير المخاطر حيث يتم تحديد مستويات ومعايير المخاطر المقبولة،  وتلك غير  •

 .التقنية والمجتمعية اWعتباراتالمقبولة، على أساس 

لمخاطر مرحلة إدارة المخاطر حيث يتم تحديد خيارات الحد من المخاطر وتقليصھا،وإدارة ا •

 .اWستعداد، ا&نذار المبكر واWستجابة إجراءاتالمتبقية من خaل 

ھم ئجميع المراحل السابقة يجب أن تتمحور حول مرحلة التواصل مع كافة ھيئات المجتمع +خذ آرا

قابلية ال ، استنادا إلى الفرضية الرئيسية بأن المجتمعات المحلية ذاتاWعتباروھواجسھم بعين 

، بما في ذلك ا+طفال، ھي جزء من الحل ولديھا قدرات ينبغي استخدامھا في تضررلل المرتفعة

 .إدارة إلىجھود الحد من مخاطر الكوارث، وليست مجرد معضلة بحاجة 

للمخاطر  جھود إدارة مخاطر الكوارث في المنطقة العربية تركز في معظمھا على التقييم التقني

 إطارأھداف  كل  رة المخاطر. إن الجمود الحاصل في تحقيقوعلى جھود اWستجابة أثناء مرحلة إدا

للحد من مخاطر الكوارث، ا+ھداف ا&نمائية لCلفية واتفاقية حقوق الطفل قد نسب  عمل ھيوغو

من قِبَل منظمات وھيئات مختلفة، إلى قضايا تتعلق بالحوكمة. من المھم إذاً، وضع استراتيجيات 

 .استنادا إلى ا&طار الدولي لحوكمة المخاطر +طفالا &دارة المخاطر محورھا

  تعزيز (وحماية) حقوق الطفل ٤٫١٤

اتخاذ جميع التدابير في في اتفاقية حقوق الطفل أن الحكومات تتحمل المسؤولية  ٤تنص المادة 

للقيام بذلك، يجب على البلدان أن ].١١[المتاحة لضمان احترام حقوق الطفل وحمايتھا والوفاء بھا 
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راجعة تشريعية لكافة القوانين المتعلقة بحقوق وخدمات ا+طفال، ومراجعة مستوى تجري م

 :التمويل الضروري لضمان ھذه الحقوق، بما في ذلك تقييم

 .الخدمات اWجتماعية والقوانين المتعلقة بھا •

 .والقوانين المتعلقة بھا ةالخدمات التعليمي •

 .الخدمات الصحية والقوانين المتعلقة بھا •

 ت القانونية والقوانين المتعلقة بھا.الخدما •

التقدم المحرز في تنفيذ اتفاقية حقوق الطفل في الشرق ا+وسط  لحظت الدراسة التي راجعت

أيضا  الخطوات الھامة التي اتخذت في وضع تشريعات جديدة، في حين أشارت]،٢٨[وشمال أفريقيا

 :اجعة ھذه القوانين والتشريعات بھدفوينبغي مر.التشريعيةالتغييرات لحاجة إلى المزيد من ا إلى

آراء ا+طفال وھواجسھم ويشركھم في عملية  اWعتباراعتماد نھج تشاركي يأخذ بعين  •

 .المراجعة بحسب قدراتھم

+خطار المختلفة ا اWعتبارخذ بعين مع ا+ ، أعaهمراجعة الخدمات والقوانين المذكورة  •

 .والصراعات

  ل قبل، أثناء وبعد حا�ت الطوارئتطوير آليات لحماية اEطفا٤٫١٥

في قطاعات التعليم، الصحة، وقوانين  يتطلب حماية الطفل نھجا متعدد ا&ختصاصات يتم دمجه

ھيئات مختلفة حكومية وغير حكومية، مجتمعات محلية،  ا+حداث، وينطوي أيضاً على العمل مع

حماية الطفل أكثر صعوبة وأھمية في يصبح تأمين   .جھات المانحة،جمعيات الرعاية وا�باء وا+طفال

 محاWت، من ا+سھل تحقيق حماية ا+طفال في حال تال هحاWت الطوارئ والنزاعات. خaل ھذ

 .الضرورية وتنفيذھا والتدريب عليھا �لياتا تطوير امسبق

ھناك حاجة Wعتماد نھج تشاركي لمراجعة آليات حماية ا+طفال، وتأكيد شمولھا مراحل الطوارئ 

ضمان حماية ا+طفال. في  والتعافي. وھناك أيضا حاجة إلى بناء قدرات جميع الجھات المعنية 

خaل القيام بذلك، ينبغي التأكد من أن آليات الحماية تغطي نطاق جميع ا+خطار والصراعات ذات 

رتھا وجھات نظر الطفل. وعaوة على ذلك، ينبغي التحقق من قد اWعتبارالصلة، وأنھا تأخذ بعين 

على حماية جميع ا+طفال، مع ا+خذ بعين اWعتبار لقابلية التضرر وتفاوتاتھا بحسب الفئة العمرية، 

  .الجنس، القدرة والخلفية اWجتماعية واWقتصادية
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  حول التنفيذ عملية توصيات ٤٫١٦

  تسلسل التنفيذ٤٫١٦٫١

 ھذا الفصل، مع مaحظات المجاWت ا+ساسية للتدخل التي نوقشت سابقاً في ٩يظھر الجدول 

لتنفيذ. على وجه الخصوص، يتم تحديد الشروط المسبقة لكل من لحول تسلسل الموصى به 

  .مجاWت التدخل

  

 تسلسل التنفيذ ٩الجدول 

 ا+ساسي المجال
 للتدخل

 التنفيذ تسلسل حول مaحظات

 تضرر قابلية تقييم١
 الكوارث من ا+طفال

 شروط أي إلى تحتاج W للتدخل اسيا+س المجال ھذا إطار في المھام
 من للتأكد حاجة ھناك ذلك، ومع. ا+ولى للمرة تنفيذھا عند مسبقة

 تطوير عبر المھام ھذه على والمؤسساتي الرسمي الطابع إضفاء
 .منتظمة بطريقة وتحديثھا  بھا مرتبطة وتشريعات واضحة صaحيات

 ا&داري ا&طار٢
 المؤسساتي والقانوني

 طرمخا من للحد
 حول المتمحور الكوارث
 ا+طفال

 للحد والقانوني وا&داري المؤسساتي العمل إطار تنقيح إلى حاجة ھناك
 البلد خصوصيات يأخذ ا+طفال حول المتمحور الكوارث مخاطر من

 ھذا تحت تنطوي التي المھام ولذلك. اWعتبار بعين المحلية والمجتمعات
 ا+طفال تضرر لقابلية تقييم يسبقھا أن يجب للتدخل ا+ساسي المجال

 .اWجتماعي النوع اعتبارات يراعي الكوارث جراء

 قدرة تحسين و تطوير٣
 التحتية البنى مجابھة
 سaمة، على المؤثرة

 وصحة حماية،تعليم
 ا+طفال

من أجل تحسين وتعزيز القدرة على المواجھة للبنى التحتية التي تؤثر 
ال، من الضروري أوW تقييم على سaمة، حماية، صحة وتعليم ا+طف

قابلية تضرر ھذه البنى التحتية. ومن ثم يجب تحديد ا+ولويات لقابلية 
تضرر عناصر البنى التحتية داخل كل قطاع (على سبيل المثال تحديد 

لقابلية تضرر المدارس على نحو فردي، الخ). وأخيرا، يصبح من  ا+ولويات
داخل كل قطاع، وفقا لCولويات  الممكن الشروع في تعزيز البنى التحتية
 .التي تم تحديدھا بالنسبة لقابلية التضرر

 
 البناء قوانين٤

 استخدام ومخططات
 والتنظيم ا+راضي
 في تأخذ التي المدني

 حاجات، الحسبان
 تضرر قدرات،وقابلية

 ا+طفال

 ا+راضي استخدام ومخططات البناء، قوانين أن للتأكد حاجة ھناك
 الحد وتحاول ا+طفال تضرر قابلية اWعتبار بعين تأخذ نيالعمرا والتنظيم

 ھذا التدخل مجال تحت تنخرط التي المھام تستند أن يجب ولذلك،. منھا
 اعتبارات يراعي الكوارث مخاطر من ا+طفال تضرر لقابلية تقييم على
 .اWجتماعي النوع
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 ا+ساسي المجال
 للتدخل

 التنفيذ تسلسل حول مaحظات

 قدرة وتحسين تطوير ٥
 التحتية البنى مجابھة

 ةالمؤثر المجتمعية
 ا+طفال على

 على تؤثر التي المجتمعية، التحتية البنى قدرة وتعزيز تحسين أجل من
 تضرر قابلية مدى تقييم أوW الضروري من الكوارث، مجابھة على ا+طفال،

 البنى عناصر تضرر لقابلية ا+ولوية تحديد ثم، ومن. التحتية البنى ھذه
 لقابلية ا+ولوية إعطاء المثال سبيل على( قطاع لكل المجتمعية التحتية

 قطاع مؤسسات حول والطرق الصحي والصرف المياه شبكات تضرر
 التحتية البنى لعناصر الكلية التضرر قابلية تقييم ثم، ومن). التعليم

 المaجئ، والصحة، التعليم أي( القطاعات جميع حول المجتمعية
 في الشروع الممكن من يصبح فإنه وأخيرا،). الaجئين،الخ مخيمات

 الصحي، الصرف المياه، لشبكات التحتية البنى تأھيل وإعادة تدعيم
 .تحديدھا تم التي التضرر قابلية +ولويات وفقا الطرق وشبكة

 الحد حول التوعية رفع٦
 الكوارث مخاطر من

 ا+طفال حول المتمحور

 التضرر قابلية القدرات، تقييم على، التوعية حمaت تستند أن يجب
 جھود مأسسة من للتأكد حاجة ھناك ذلك، على وعaوة .واWحتياجات

 لتحديثه بھا مرتبطة وتشريعات واضحة صaحيات تطوير عبر التقييم  ھذا
 .منتظمة بطريقة

 حول القدرات زيادة٧
 مخاطر من الحد

 حول المتمحور الكوارث
 ا+طفال

 التضرر قابلية القدرات، تقييم على، القدرات بناء برامج تستند أن يجب
 جھود مأسسة من للتأكد حاجة ھناك ذلك، على وعaوة. واWحتياجات

 لتحديثه بھا مرتبطة وتشريعات واضحة صaحيات تطوير عبر التقييم  ھذا
 .منتظمة بطريقة

 اWستعداد، خطط وضع٨
 المبكر ا&نذار

 التي واWستجابة
 احتياجات، تراعي
 تضرر وقابلية قدرات

 ا+طفال

 تضرر قابلية تراعي أن اWستجابة, المبكر &نذارا اWستعداد، خطط على
 تطوير قبل ھذه، التضرر قابلية تقييم يجب ولذلك،. الكوارث أثناء ا+طفال

 أن الخطط ھذه على ذلك، على وعaوة. اWستجابة واستراتيجيات خطط
 من مؤلفة الكوارث مخاطر &دارة"متوازنة"استراتيجية من جزءا تشكل

 تشمل ا+خيرة( وتعويضية تصحيحية فية،استشرا استراتيجيات
 العمل أطر مراجعة من بد W الغاية، لھذه تحقيقا). والتعافي اWستجابة

 المتمحور الكوارث مخاطر من للحد وا&دارية التشريعية المؤسساتية،
 .ا+طفال حول

 التعافي خطط وضع٩
 التي البناء وإعادة
 احتياجات، تراعي
 تضرر وقابلية قدرات
 الا+طف

 أثناء ا+طفال تضرر قابلية تراعي أن ا&عمار وإعادة التعافي خطط على
 خطط تطوير قبل ھذه، التضرر قابلية تقييم يجب ولذلك،. الكوارث

 ھذه على ذلك، على وعaوة. ا&عمار وإعادة التعافي واستراتيجيات
 الكوارث مخاطر &دارة"متوازنة"استراتيجية من جزءا تشكل أن الخطط
 ا+خيرة( وتعويضية تصحيحية استشرافية، استراتيجيات من مؤلفة

 أطر مراجعة من بد W الغاية، لھذه تحقيقا). والتعافي اWستجابة تشمل
 الكوارث مخاطر من للحد وا&دارية التشريعية المؤسساتية، العمل

 .ا+طفال حول المتمحور
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 ا+ساسي المجال
 للتدخل

 التنفيذ تسلسل حول مaحظات

 مشاركة تعميم١٠
 كل في ا+طفال

 الھادفة النشاطات

 التدخل مجاWت من غيرھا قبل ا+طفال مشاركة تعميم آليات رتطوي يجب
 قبل صحيح بشكل تعمل ا�ليات ھذه أن ضمان أجل من أعaه الواردة
 ا�ليات ھذه تطوير ويجب. وتنفيذھا وتطويرھا ا+خرى التدخaت تصميم

 والتحديات البارزة السمات أن لضمان المعنية الھيئات مختلف قبل من
 تؤخذ الطفل حقوق واتفاقية الكوارث مخاطر من الحد مية،التن عملية في

 .اWعتبار بعين

 عمل إطار تبني١١
 المخاطر لحوكمة
 جميع على وتطبيقه
 من الحد نشاطات

 الكوارث مخاطر
 حول المتمحورة

 ا+طفال

يجب تطوير أطر عمل حوكمة المخاطر قبل غيرھا من مجاWت التدخل من 
ل بشكل صحيح عندما يجري تصميم أجل ضمان أن ھذه ا�ليات تعم

التدخaت ا+خرى وتطويرھا وتنفيذھا.في ھذا الصدد، W بد من اWعتراف 
بأن آليات مشاركة ا+طفال تشكل جزءا من أي إطار عمل لحوكمة مخاطر 

 الكوارث.

 التشريعات مراجعة١٢
 وحماية بتعزيز المتعلقة
 )4 المادة( الحقوق

 قابلية تراعي أن الحقوق وحماية تعزيزب المتعلقة التشريعات على يجب
 مقاربة عبر التشريعات مراجعة يجب المعني البلد في ا+طفال تضرر

 ا&نمائية ا+ھداف الكوارث، مخاطر من الحد اعتبارات تراعي تشاركية
 ا+طفال، تضرر قابلية تقييم يجب ولذلك،.الطفل حقوق واتفاقية لCلفية

 حاجة ھناك ذلك، على وعaوة. ريعاتالتش مراجعة بعملية الشروع قبل
 واضحة صaحيات تطوير عبر المراجعة ھذه جھود مأسسة أن من للتأكد

 .منتظمة بطريقة لتحديثھا بھا مرتبطة وتشريعات

 حماية آليات تطوير١٣
 الطفل

العوامل الرئيسية  اWعتبارتطوير آليات حماية الطفل يجب أن تأخذ بعين 
تطوير آليات  تضرر ا+طفال. ولذلك، قبل التي تساھم في رفع قابلية

حماية الطفل يجب تقييم وتحديد العوامل التي تساھم في قابلية التضرر 
 ھذه.

  دراسات حا�ت مختارة٤٫١٦٫٢

الحكومات في  تاستجابيقدم ھذا القسم ملخصا موجزا لدراسات الحاWت المختارة لعرض كيف 

  بإدارة مخاطر الكوارث، وحماية ا+طفال أثناء الكوارث. أنحاء مختلفة من العالم للتحديات المرتبطة

  نالفلبي

 تم تطوير توصيات للھيئات المعنية،]٣٦[ا+خيرة  ينبالفلفي تحليل للدروس المستفادة من كوارث 

باWستجابة للكوارث، بما في ذلك حكومة الفلبين، الحكومات والمجموعات الدولية الجھات المانحة، 

ومية في الفلبين، مكتب تنسيق الشؤون ا&نسانية لCمم المتحدة (المكتب المنظمات غير الحك

التأثير غير  في آسيا والمحيط الھادئ ومكتب الفلبين الوطني). يلحظ التقرير أعaه ا&قليمي

المتناسب للكوارث على الفقراء والمجتمعات ذات قابلية للتضرر المرتفعة، بما في ذلك ا+طفال. 
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ر قيمة مشاركة ا+طفال في جھود الحد من مخاطر الكوارث.على سبيل المثال، كما يلحظ التقري

الدخل الرئيسية، ھم ا+كثر  لمصادر سيما عند فقدان أسرھمطفال المتسربين من المدارس، وWا+

تعرضا لaستغaل.   حيث لحظ التقييم (الذي أجرته مجموعة حماية الطفل الفرعية في المناطق 

من الفتيان تشارك في 'أعمال قاسية وصعبة' &عالة أنفسھم أو ٪١٩بوبا)، أن  عصارا&المتضررة من 

 بالبشر. اWتجاروھي  إWونشأت قضية مقلقة تواجه النساء وا+طفال عقب الكوارث،  .]٣٦[عائaتھم 

على ھذا النحو، أكدت التوصيات أنه في جميع جوانب الحد من خطر الكوارث وإدارتھا، يجب أن 

جميع الھيئات المعنية في ضمان أن البرامج والسياسات تستھدف احتياجات ا+طفال، بما تستمر 

 : ]٣٦[في ذلك 

• aت الطوارئ وذلك للحد من ا&خWفي حقوق تعليم ا+طفال والحد  لدعم التعليم في حا

  من اWنخفاض في مستويات الخدمات التعليمية؛

ة، السلطات المحلية ومقدمي الخدمات رفع مستوى الوعي بين ا+ھل، المجتمعات المحلي •

  بشأن مخاطر استغaل ا+طفال، وعلى وجه التحديد اWتجار والعنف، في أعقاب الكوارث،

المخاطر المذكورة  بإدارةبناء قدرات السلطات المحلية ومقدمي الخدمات في ما يتعلق  •

  .أعaه

لية التضرر المرتفعة، بمن فيھم وأخيرا، تم اWستنتاج أن اWستجابة Wحتياجات الفئات ذات قاب

  ا+طفال، تكون ناجحة عندما يتم تمكين الحكومات المحلية لتلعب دورا في ھذا الصدد.

على الرغم من أھمية التوصيات المذكورة أعaه، ينبغي اWعتراف بأنھا تشكل جزءا من وثيقة 

تظھر الدWئل في  تستعرض جھود استجابة الحكومات. وبالتالي فھي ليست شاملة.في الواقع،

aستراتيجيات التصحيحية أكثر مWمة في الحد من المخاطر المتراكمة  بينما ءجميع أنحاء العالم أن ا

aستشرافية أكثر مWستراتيجيات اWوة على ءاaمة في منع المخاطر المستقبلية من التراكم. وع

ستعداد ) ھي ا+كثر فعالية في واW اWستجابةذلك، ھذه اWستراتيجيات (على خaف استراتيجيات 

  ].٣٢[الحد من الوفيات وا&صابات في أعقاب الكوارث 

  الصومال

، تم تحديد وضع ا+طفال في الصومال ]٤ [ا+طفال انقاذفي تقرير موجز تم إعداده من قبل منظمة 

  كأحد أسوأ ا+ماكن عالمياً من حيث حقوق الطفل، كما يتجلى من المؤشرات التالية:

من أطفال  ٪١٤تغذية، معدل الوفيات والحاWت المرضية ما زال ضمن ا+سوأ عالمياً. سوء ال •

 الصومال تحت سن الخامسة يعانون من سوء تغذية حادة.
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سبين إلى المدارس.  في ت٪ من٢٠في العالم، حيث أقل من  ا+سوأتعليم ا+طفال من  •

 ٪.   ٦ إلى ٣المدرسة يتراوح بين  إلى اWنتساببعض المناطق، معدل 

، سوء معاملة وتعنيف استغaلحقوق ا+طفال بشكل مستمر، وتتفشى ظاھرة  انتھاكيتم  •

والتجارة  باWغتصاب، الزواج المبكر، العمالة المھينة، التھديدات ا&ناثا+طفال.  ختان 

با+طفال ھي جزء من الحياة اليومية للفتيات في الصومال.  أيضاً، يتعرض الفتيان للعنف، 

 الفرص. وانعدام اWستغaليد ا&جباري ضمن الميليشيات، التجن

بناء على التحديات التي تم تحديدھا أعaه، يتم النظر إلى إدارة المخاطر كأداة لتحقيق وتعزيز 

أھداف التنمية وجھود حماية الطفل.  من ھذا المنطلق، تقوم منظمة إنقاذ ا+طفال بنشاطات 

  .]٦[و ]٥[، ]٤ [محورة حول ا+طفال ضمن العناوين التالية مختلفة للحد من مخاطر الكوارث مت

مواد الضرورية لمعالجة تحديات الفياضانات والكوليرا في بال التزود: وھذا يتضمن ا�ستعداد •

أماكن مختلفة ومن ضمنھا في مخيمات النازحين.  كما يوجد مشاريع لتطوير خرائط 

افة إلى وضع أولويات لCخطار التي تعترض المخاطر والموارد ضمن مخيمات النازحين، با&ض

ا+طفال في ھذه المخيمات وھي تشمل الحرائق، عضات ا+فاعي والعقارب، العنف، 

).  كما تم تدريب أعضاء ا�بار، تجارة ا+طفال، النفايات، الفياضانات والسقوط في اWغتصاب

الكوارث مما أدى في عشرون من المجتمعات المحلية للقيام بنشاطات للحد من مخاطر 

مجتمعية.  أخيراً، يتم أيضاً تمكين  استعدادإلى تحديد لCولويات وإلى تطوير خطط 

 المجتمعات المحلية من أجل تنفيذ المشاريع التي تساھم في تقليص المخاطر وا+خطار.

منھجية موحدة  اعتماد: يتم نشاطات الوقاية والتأقلم المتمحورة حول اEطفال •

ات والجفاف حيث قام أطفال بتطوير خطط للتأقلم وتقليص المخاطر في ضانلمخاطر الفي

ضمن النوادي البيئية  اعتمادھاالمدارس عبر سلسلة من "أيام لتقليص مخاطر الكوارث" تم 

في المدارس.  تم تنفيذ ھذه الخطط بعد تأمين التمويل الaزم لھا بالتعاون مع المجتمعات 

مع الحكومات الوطنية والمحلية  روابط متينةت، تم تنمية المحلية.  كجزء من ھذه المبادرا

ضانات وأنظمة إنذار مبكر ت سليمة وفعالة للسيطرة على الفيمن أجل تطوير ممارسا

للتخفيف من أثارھا عند وقوعھا.  كما تم تطوير أبار وإدارة للمراعي من أجل التأقلم ورفع 

النشاطات يتم التشديد على مشاركة  القدرات للتعامل مع فترات الجفاف.  في جميع ھذه

ھذه الظروف الھشة.  با&ضافة إلى ذلك، يتم  ا+طفال وحمايتھم من المخاطر المختلفة في

تقوية أنظمة إحالة ا+طفال خaل جميع النشاطات للحد من مخاطر الكوارث المتمحورة حول 

م بالتعبير عن لCطفال مما يسمح لھ ا�منة، يتم تأمين المساحات أخيراا+طفال. 

 ھواجسھم حول المخاطر وتنفيذ خطط تقليص المخاطر التي تم تطويرھا من قبلھم.
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يتم تعزيز حق الطفل في التعليم خaل الكوارث  :الحد من مخاطر الكوارث والتعليم •

 اWنتسابمدرسة بھدف رفع معدل  ٢٤والطوارئ كجزء من مشروع يتم تنفيذه في 

طفل خaل العام  ٣٧١٣وكنتيجة لھذا المشروع انتسب حيث  –المدرسي خaل الطوارئ 

في  ٪٤٨وشكل ھذا ارتفاع بنسبة   .١٢٠٢إلى أيار  ١١٠٢الدراسي الممتد من أيلول 

من نسبة المنتسبين الجدد كانت من الفتيات.  كما تم أعادة فتح  ٪٨٧و اWنتسابمعدل 

 اWنتسابلمعدل  ٪٤١ة جميع المدارس في العام الدراسي التالي الذي لحظ ارتفاع بنسب

منھجية الحد من مخاطر الكوارث المتمحورة حول ا+طفال  اعتمادالمدرسي.  أخيراً، أدى 

الحد من مخاطر الكوارث  اعتباراتبين وزارتي البيئة والتعليم من أجل دمج  اتفاقإلى 

 والبيئة في المناھج الوطنية.

تم القيام بدراسة  :افةالحد من مخاطر الكوارث، المياه، الصرف الصحي والنظ •

لتطوير خرائط لمستجمعات المياه تعتمد على نظم المعلومات الجغرافية، بمشاركة 

من أجل تنقيح  استخدامھاالمجتمع المحلي الذي قام بالتحقق من نتائج الدراسة، ومن ثم 

 اختيارالضحلة.  يتم التخطيط لنشاطات مستقبلية من أجل تنقيح آليات  ا�بارأماكن 

أفضل  بإدارةخaل موجات الجفاف مما يسمح  Wستخدامھااعي في حاWت الطوارئ المر

لموارد المياه ورفع عائدات منتوج ا+عaف.  كما تم ذكره أعaه، قام ا+طفال بتحديد السقوط 

بار الضحلة غير المحمية، وأحياناً الغرق، كأحد ا+خطار التي تعترضھم.  منھجية الحد �افي 

في ھذه الدراسة سمحت  اعتمادھاوارث المتمحورة حول ا+طفال التي تم من مخاطر الك

آليات لتدعيم وإعادة تأھيل  اعتمادبتنفيذ نشاطات تھدف إلى تأمين سaمة ا+طفال عبر 

 .ا�بارھذه 

  

  



89 

 

 

  لتعزيز قدرة اEطفال على مجابھة الكوارث نشاطات٥

  المقدمة ٥٫١

في كل من المجاWت ا+ساسية التي نوقشت في  يطور ھذا الفصل خطة عمل لتنفيذ ا+نشطة

أخذ المعايير التالية تم   الفصل الرابع للقطاعات الثaثة المختارة والتي نوقشت في الفصل الثالث.

  خطة العمل وا+نشطة التي سيتم تنفيذھا: تطوير خaلبعين اWعتبار 

لحد من مخاطر لتغيير ال لتفعيل نظرية البرنامج"ربط، بقدر ما يمكن عمليا، مع أنشطة ال •

. العمل مع مجموعات ا+طفال لبناء ١بما في ذلك:  ]٢٩["ا+طفال المتحورة حولالكوارث 

طر، قابلية التضرر اخموتطوير قدراتھم من خaل المشاركة في تقييم ال المخاطر الوعي حول

 لدعم طفالا+ لمجموعات . الحد من قابلية التضرر من خaل توفير منح صغيرة٢والقدرات؛ 

. إشراك ٣، الكوارثلحد من مخاطر محدودة لتدخaت لتطوير لدى ا+طفال، و الوعيرفع 

ا+طفال في إنتاج أشرطة الفيديو، البرامج ا&ذاعية وعروض مسرح الشارع لتوعية المجتمع 

في التعليم،  والعاملين. رفع الوعي وتعزيز قدرات البالغين ٤، الكوارث مخاطرحول 

المحلية من أجل تحسين إدارة الحد من  اتلمحلية، وسائل ا&عaم والحكومالمجتمعات ا

. تطوير مناھج الحد من مخاطر الكوارث ووحدات تدريبية للمعلمين على ٥مخاطر الكوارث، 

 من لحدل الوطنية وكاWتال. العمل مع وزارات التربية والتعليم و٦الحد من مخاطر الكوارث، 

 لدمج. التأثير على الحكومات ٧بات السaمة في المدارس، لتطوير كتي الكوارث مخاطر

حول ادارة  مشاركة ا+طفال في ھياكل حوكمة الحد من مخاطر الكوارث وعملية صنع القرار

. خلق الفرص على الصعيدين الوطني والعالمي للشباب للتعبير عن ٨،مخاطر الكوارث

الحد من مخاطر الكوارث،  حول . المساھمة في الشبكات والتحالفات٩آرائھم وھمومھم، 

. بناء شراكات مع ١٠التكيف مع تغير المناخ، التعليم في حاWت الطوارئ وحقوق الطفل، 

 المتمحورة حولالحد من مخاطر الكوارث  ونجاحات المؤسسات البحثية لتوثيق ممارسات

 ا+طفال.

ية لCلفية، التنمية الربط، بقدر المستطاع، مع المبادرات المختلفة حول ا+ھداف ا&نمائ •

 المستدامة والتأقلم مع تغير المناخ.

أن ا+خطار، قابلية التضرر والقدرات تتغير بشكل ديناميكي مستمر، ولذلك ھناك  استدراكيجب 

حاجة لتحديث دوري لتقييم ا+خطار وقابلية التضرر والذي يجب أن ينعكس في جميع نشاطات 

  ا+طفال ومن ضمنھا نشاطات التدريب.الحد من مخاطر الكوارث المتمحور حول 
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على أن  يجب التشديد ،١٢و  ١١، ٠١أخيراً، في جميع النشاطات التي تم تحديدھا في الجداول 

أنشطة الحد من مخاطر الكوارث المتمحورة حول ا+طفال والتي يجري تنفيذھا على مستويات 

فال المتسربين من المدارس المجتمعات المحلية يجب أن يتم تطويرھا بھدف الوصول إلى ا+ط

  والذين W يمكن الوصول إليھم عبر النشاطات المدرسية.

 أھمية ا�ستراتيجيات التصحيحية Rدارة المخاطر٥٫٢

ة جغرافية مختلفة في المنطقمواقع تراكم المخاطر الحادة التي تتركز ضمن ھذه الوثيقة لحظ ت

الخطط والتدابير  إطار العمل ھذا ليشم ولذلك،الصحة والحماية.  ،قطاعات التعليم وضمن

التي تمنع  اWستشرافيةقتصر على التدابير يالتصحيحية للحد من المخاطر القائمة، بدW من أن 

المخاطر من التراكم في المستقبل، أو التدابير التعويضية التي تقدم ا&غاثة لCطفال على قيد 

الحد من مخاطر إطار عمل  كما يشدد . ھمبوا+سر والمجتمعات الخاصة ما بعد الكارثة الحياة 

تصحيحية التدابير الأن  في جامعة الدول العربية ا+عضاءدول لا+طفال ل المتمحور حول الكوارث

مخاطر الكوارث ھي ا&ستشرافية لدارة ا& تبقى دارة المخاطر فعالة من حيث التكلفة، ولكن&

شكلت تر قادرة على معالجة المخاطر التي قد ، غيا&ستشرافية ھذهدارة ا& ا+كثر فعالية.ولكن

التنمية واWستثمار في كل من القطاعين الخاص عملية بالفعل و التي تراكمت بسبب سنوات من 

عضاء ا+ الدول مخاطر الكوارث، كما ھو الحال في كثير من الحد مناعتبارات  تراعيوالعام التي لم 

  جامعة الدول العربية.في 

دارة &ستراتيجيات التصحيحية اWأن العالمية والدروس المستخلصة  تبين البحوثوعaوة على ذلك، 

الفئات  التي تھددالمخاطر ھي ا+كثر فعالية من حيث التكلفة عند تطبيقھا للحد من المخاطر 

الحد من  المجتمعات والقطاعات وا+سر. ووفقاً لھذا المنطق يستخلص أن فية للتضرر يا+كثر قابل

حدد يينبغي أن  في جامعة الدول العربية ا+عضاءدول لا+طفال لالمتمحور حول  وارثمخاطر الك

المجتمعات المحلية ،ستراتيجيات التصحيحية &دارة المخاطر مع التركيز على القطاعاتاWأولويات 

مaجئ  ،المستشفيات ،ة للتضرر، بما في ذلك ھؤWء ا+طفال في المدارسيوا+طفال ا+كثر قابل

+طفال امراكز اWحتجاز، مراكز  ،دور ا+يتام والرعاية ،المراكز المجتمعية ،مخيمات الaجئين ،ارئالطو

  +طفال المعتدى عليھم، وغيرھم.اذوي اWحتياجات الخاصة، مراكز 

في جامعة  ا+عضاءدول لا+طفال ل المتمحور حول الحد من مخاطر الكوارثإطار عمل يلحظ وأخيرا، 

 ةالضعيف الحوكمةأن  الحديثةالدWWت العالمية  حيث تشير، المخاطر ةكموھمية حأ الدول العربية

أحد ا+سباب الرئيسية لفشل جھود إدارة المخاطر. لذلك، يتم التركيز أيضا على  يلمخاطر ھل

  المتعلقة بإدارة المخاطر.ات صنع القرار المخاطر، بما في ذلك المشاركة في عملية ةكموح
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 المتمحور حولالحد من مخاطر الكوارث  إطار عمل من تطبيق وقعةالمتالفوائد  ٥٫٣

  في جامعة الدول العربية اEعضاءدول لاEطفال ل

 ا+طفال حول المتمحور الكوارث مخاطر من الحد عمل إطار من تنفيذ المتوقعةالفوائد  تم تحديد

 تفصيلھا وسيتما+ول،  في الفصلو، في الملخص التنفيذي العربية الدول جامعة في ا+عضاء للدول

لدول ا+عضاء في جامعة الدول العربية، لوككل . ھذه الفوائد، للمنطقة القسمھذا في 

. تحسين قدرة المجابھة لدى 2تعزيز جھود حماية ا+طفال ما قبل، خaل، وما بعد الكارثة. 1:تشمل

قطاع الصحة، لدى جابھة مال. تطوير قدرة 3القطاع التعليمي، و منھا المدارس، من مخاطر الكوارث.

. الحد من خسائر الكوارث من ناحية الوفيات، ومنھا وفيات 4. مخاطر الكوارثلات، يومنھا المستشف

تطوير المحافظة على مكاسب التنمية و.5العيش.سبل ، خسارة الممتلكات وا&صاباتا+طفال ، 

 الحوكمة. تحسين 7 في المنطقة. ات وعدم المساواة. الحد من التفاوت6.  التنمية عملية

، ومنھا المرتفعة للتضرر ةيقابلذات ال والمشاركة في صنع القرار، وخصوصاً للمجتمعات والمجموعات

قدرات التكيف مع  .تطوير9. آثارھالكوارث والتعافي من ل. تحسين قدرات اWستجابة 8ا+طفال. 

و، ا+ھداف غا إطار عمل ھيوالدولية ومنھ المبادرات . تحقيق تقدم في تطبيق10التغير المناخي. 

 جيل من ا+طفال الذين سيدخلون .تربية11و .حقوق الطفل ةعمل اتفاقي وإطارلCلفية،  ا&نمائية

، مخاطر الكوارث، حقوق الطفل والحماية، والفرص التنميةالرشد مدركين للتفاعل بين  إلى سن

   والتحديات المرتبطة بھا.

القسم سينعكس إيجاباً على سaمة وحماية ا+طفال في إن تطبيق النشاطات الواردة في ھذا 

المدارس، المستشفيات، المaجئ، مخيمات الaجئين، المراكز المجتمعية، دور ا+يتام، مراكز 

الرعاية وا&حتجاز، مراكز ا+طفال ذوي ا&حتياجات الخاصة، مراكز ا+طفال الذين يتعرضون لسوء 

(في الداخل والخارج).  بالتحديد من المتوقع أن يتم لمس ھذا المعاملة والمaعب العامة والخاصة 

. عدد وفيات ا+طفال والموظفين في المراكز المذكورة 1التحسن على المستويات الثaثة التالية: 

.  عدد إصابات ا+طفال والموظفين في المراكز المذكورة أعaه خaل الكوارث، 2أعaه خaل الكوارث، 

ت لCطفال وحقوقھم في المراكز المذكورة أعaه قبل، خaل وما بعد حاWت .  عدد ا&نتھاكا3

  الكوارث والنزاعات.

 التعليم ٥٫٤

إجراءات بناء قدرة المجابھة للقطاع التعليمي، تحت كل مجال من المجاWت ١٠يبين الجدول 

ملة، إلى أن ھذه القائمة ليست شا ا&شارةا+ساسية المحددة في الفصل السابق. وينبغي 

بلد على حدة، من أجل تلبية  في كل تحليل الوضع بعدوربما تحتاج إلى مزيد من التأطير 

Wا&جراءات الموضحة أدناه جزءا  تشكلحتياجات والتصدي للتحديات المحددة في كل بلد. يجب أن ا
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 ،ةالبرامج والمشاريع التي تنفذ على المستويات الوطني ،الخطط ،السياسات ،من اWستراتيجيات

المتمحور  الكوارثالحد من مخاطر  إطار عمل تطوير وتنفيذة لتعزيز يوالمدرس يةالمجتمع ،المحلية

  ا+طفال. حول
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  نشاطات لبناء قدرة المجابھة في القطاع التعليمي١۰۰۰۰الجدول 
 التدخل محور

 ا+ساسي

 المجابھة قدرات بناء نشاطات

 تضرر قابلية تقييم١
 من ا+طفال
 الكوارث

بيانات وتقييم العوامل اWجتماعية، اWقتصادية، المؤسساتية، ال جمع •
الطبيعية والفيزيائية التي تساھم في قابلية تضرر المدارس، والحق في 
التعليم، مع ضمان أن مثل ھذه البيانات والتقييمات تراعي تفاوتات 

اختaف الفئات العمرية، الخلفية  قابلية التضرر لدى ا+طفال على
 واWقتصادية، الجنس و القدرة. اWجتماعية

وضع آليات لضمان أن عملية جمع البيانات حول قابلية تضرر المدرسة  •
والحق في التعليم تمتد لتشمل ا+طفال والمجتمعات ذات القابلية 
التضرر المرتفعة للتضرر، تشمل المعاھد التقنية، وتستند على نھج 

ك آراء الطفل، بشأن تشاركي يعبر عن الھواجس المجتمعية، بما في ذل
  مخاطر الكوارث.

للمجتمعات ذات القابلية المرتفعة للتضرر، استخدام موارد المدرسة  •
(المساحة والمھارات) كوسيلة لتنفيذ تقييم القدرات، قابلية التضرر 
واWحتياجات بأسلوب تشاركي، وإعطاء ا+طفال فرصة للمشاركة في 

  التقييم وفقا لقدراتھم.
 يات تبادل البيانات بين مختلف الوكاWت والھيئات المعنيةتطوير وتنفيذ آل •

بجمع وتحليل البيانات للتكيف مع تغير المناخ، إدارة مخاطر الكوارث، 
الخسائر الناجمة عن الكوارث، ا+ھداف ا&نمائية لCلفية واتفاقية حقوق 

  الطفل.
وارث مراجعة صaحيات جمع البيانات وتقييم قابلية التضرر من مخاطر الك •

في المدارس القابلة للتضرر والحق في التعليم، لضمان أن النقاط 
 المذكورة أعaه يتم أخذھا في الحسبان بطريقة واضحة وصريحة.
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 التدخل محور
 ا+ساسي

 المجابھة قدرات بناء نشاطات

 ا&داري ا&طار٢
 والقانوني

 للحد المؤسساتي
 الكوارث مخاطر من

 حول المتمحور
 ا+طفال

رث في مراجعة التشريعات والصaحيات لوحدات الحد من مخاطر الكوا •
 وزارة التربية والتعليم (وعلى مستوى السلطة التنفيذية) لضمان أنھا
تشمل بشكل واضح الحد من مخاطر الكوارث المتمحور حول ا+طفال مع 

 الaزمة. الموارد المادية والبشرية تخصيص
مراجعة السياسات واWستراتيجيات على المستوى الوطني، بما في  •

لمدارس وخطط اWستجابة في حاWت ذلك أي برامج وطنية لسaمة ا
تراعي التفاوتات في مستويات قابلية تضرر  أنھاالطوارئ للتأكد من 

  .اWجتماعيا+طفال مع النوع 
الشروع في عملية تشاورية لمراجعة الخطط والبرامج مع جميع الھيئات  •

القابلية المرتفعة للتضرر وا+طفال  المعنية بما في ذلك المجتمعات ذات
  ذه المجتمعات.ضمن ھ

من أجل  القابلية المرتفعة للتضرر إشراك ا+طفال والمجتمعات ذات •
تحويل السياسات واWستراتيجيات الوطنية إلى سياسات، استراتيجيات، 

  وخطط  تنفيذية على مستوى المجتمع المحلي.
تطوير آليات التنسيق لضمان التنسيق بين قطاع التعليم، وغيره من  •

المسؤولة عن تنفيذ ا+ھداف ا&نمائية لCلفية،  والھيئات القطاعات
 التأقلم مع تغير المناخ، اتفاقية حقوق الطفل، وإطار عمل ھيوغو.

 تحسين و تطوير ٣
 مجابھة قدرة

 التحتية البنى
 على المؤثرة

 سaمة،
 حماية،تعليم

 ا+طفال وصحة

وضع برنامج وطني للسaمة المدرسية يھدف إلى تحسين قدرة  •
 لدى قطاع التعليم والمدارس.المجابھة 

تقييم قابلية تضرر المدارس من مخاطر الكوارث، وتحديد أولويات المباني  •
  المدرسية بحسب حاجتھا إلى التدعيم وإعادة التأھيل.

وضع مبادئ توجيھية للمدارس لتطوير برامج إدارة المخاطر الخاصة بھا،  •
عداد، واWستجابة تشمل تدابير الوقاية، التخفيف، اWست والتي يجب أن

  والتعافي.
وضع آليات لضمان أن النشاطات الواردة أعaه تشمل جميع أنواع  •

المدارس ومراكز التعليم بما في ذلك دور الحضانة، ومراكز رعاية ا+طفال 
الصغار، المدارس الخاصة والعامة، المدارس الدينية، العاھد التقنية 

  والجامعات.
شاطات والمقترحات أعaه في مراسيم وضع آليات لضمان أن تنعكس الن •

وقرارات الوزارات ذات الصلة، بحيث تصبح قانونياً ملزمة لمديريات الوزارة 
 المدارس. وإدارات
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 التدخل محور
 ا+ساسي

 المجابھة قدرات بناء نشاطات

 البناء قوانين٤
 ومخططات
 ا+راضي استخدام
 المدني والتنظيم

 في تأخذ التي
 حاجات، الحسبان

 قدرات،وقابلية
 ا+طفال تضرر

رث فيما يتعلق بالمباني المدرسية للتأكد مراجعة قوانين مخاطر الكوا •
انھا تراعي التفاوتات في قابلية التضرر واحتياجات ا+طفال على إختaف 

 الفئات العمرية، القدرات، الجنس، والخلفية اWجتماعية واWقتصادية.
مراجعة أنظمة البناء المتعلقة بالمباني المدرسية، للتأكد من أنھا  •

تدعيم المباني المدرسية لمقاومة مخاطر تتضمن قوانين وتوصيات ل
متعددة بما في ذلك الفيضانات والزWزل وفقا للمعايير الدولية، مع مراعاة 

  الخصوصيات الوطنية من حيث التكلفة، الموارد، والمھارات.
مراجعة أنظمة استخدام ا+راضي والتنظيم العمراني بشأن المدارس  •

تشمل اعتبارات الحد من مخاطر والمراكز التعليمية، للتأكد من أنھا 
  الكوارث والتكيف مع تغير المناخ.

وضع آليات لضمان تنفيذ النشاطات المذكورة أعaه بطريقة تشاركية، مع  •
احترام آراء الطفل وتشجيع ا+طفال على المشاركة في النشاطات وفقا 

  لقدراتھم.
س ضمن تجربة النشاطات، القوانين وا+نظمة المذكورة أعaه في المدار •

 القابلبة المرتفعة للتضرر. المجتمعات ذات
 وتحسين تطوير ٥

 مجابھة قدرة
 التحتية البنى

 المؤثرة المجتمعية
 ا+طفال على

وضع مبادئ توجيھية وتوصيات للمعلمين والطaب لتقييم القدرة على  •
المجابھة للبنى التحتية للمجتمعية، بالتعاون مع كافة الھيئات المعنية 

عات المحلية، بما في ذلك ا+ھل، مع التركيز على البنى ضمن المجتم
التحتية المجتمعية التي تؤثر على ا+طفال، بما في ذلك شبكات الطرق 

 من وإلى المدارس، مراكز التعليم، مراكز الترفيه والمرافق الصحية.
تطبيق ا&رشادات المذكورة أعaه لتقييم البنى التحتية المجتمعية، مع  •

بة تشاركية تحترم آراء ا+طفال، وتشجعھم على المشاركة اعتماد مقار
وفقا لقدراتھم، مع مراعاة التفاوتات في قابلية تضرر ا+طفال بحسب 

  النوع اWجتماعي.
قابلية التضرر للبنى التحتية المجتمعية التي تؤثر على  تحديد أولويات •

ھج ، وذلك باستخدام نالتأھيلا+طفال، وإحتياجات التدعيم وإعادة 
تشاركي يشرك المدرسين،أولياء أمر الطaب، الطaب والھيئات المعنية 

  القابلية المرتفعة للتضرر. ا+خرى في المجتمعات ذات
تطوير وتحسين قدرة مجابھة وضع مشاريع رائدة لتنفيذ التوصيات حول  •

  .التحتية المجتمعية المؤثرة على ا+طفال البنى
إلى مدارس أخرى على الصعيد  تعميم الدروس من المشاريع الرائدة •

الوطني، مع إشراك القطاع الخاص، السلطات الوطنية 
 ، بما في ذلك ا+ھل.ا+خرىوالمحلية،والھيئات المعنية 
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 التدخل محور
 ا+ساسي

 المجابھة قدرات بناء نشاطات

 حول التوعية رفع٦
 مخاطر من الحد

 المتمحور الكوارث
 ا+طفال حول

إدراج مواد الحد من مخاطر الكوارث ضمن المناھج الدراسية في جميع  •
العمرية، مع التركيز على الجوانب المتعددة ا+بعاد للحد من الفئات 

مخاطر الكوارث،ورفع التوعية حول حقوق ا+طفال ضمن إطار الحد من 
مخاطر الكوارث المتمحور حول ا+طفال، والحاجة إلى مراعاة التفاوتات 

 .اWجتماعيفي قابلية التضرر بحسب النوع 
  مواد الحد من مخاطر الكوارث. وضع مبادئ توجيھية للمعلمين لتدريس •
على الصعيد الوطني،مراجعة حمaت التوعية في قطاع التعليم للتأكد  •

تشاركية  أنھا تستند إلى تقييم لaحتياجات يستند بدوره على منھجية
تحترم حقوق الطفل، وتشجع ا+طفال على المشاركة في حمaت 

  التوعية وفقا لقدراتھم.
ظمة على حمaت التوعية في قطاع التعليم منت وتحديثات إجراء تقييمات •

لضمان أنھا تعكس أحدث مفاھيم التفاعل والتحديات بين التنمية، الحد 
 من مخاطر الكوارث، اتفاقية حقوق الطفل وا+ساليب ا+كثر نجاحاً 

إيجابي، مع مراعاة  من أجل تحقيق تغيير لمعالجة ھذه التحديات
  كل دولة. خصوصيات وضع

ات والتشريعات لرفع مستوى الوعي، وتطوير المناھج مراجعة الصaحي •
في قطاع التعليم لضمان أن جميع النقاط المذكورة أعaه يتم معالجتھا 

 بطريقة واضحة وصريحة.
 القدرات زيادة٧

 من الحد حول
 الكوارث مخاطر

 حول المتمحور
 ا+طفال

م، بناء القدرات في قطاع التعلي على المستوى الوطني، مراجعة برامج •
للتأكد أنھا تستند إلى تقييم اWحتياجات بحسب منھجية تشاركية 

بناء  تحترم حقوق الطفل، وتشجع ا+طفال على المشاركة في برامج
 القدرات وفقا لقدراتھم.

بناء القدرات للتأكد من  إجراء مراجعات وتحديثات منتظمة على برامج •
ن مخاطر أنھا تعكس أحدث مفاھيم التفاعل بين التنمية، الحد م

 الكوارث، واتفاقية حقوق الطفل وا+دوات وا+ساليب ا+كثر نجاحاً 
لمعالجة ھذه التحديات، مع مراعاة خصوصيات كل بلد (من ناحية 

  ا+خطار، قابلية التضرر والقدرات)
وضع إرشادات توجيھية وكتيبات لتدريب المدربين  من أجل تنفيذ  •

ل الحد من مخاطر الكوارث نشاطات بناء القدرات في قطاع التعليم حو
  المتمحور حول ا+طفال.

  آدائھم. تدريب المدربين من أجل بناء القدرات في قطاع التعليم.ومراجعة •
مراجعة التشريعات والصaحيات لبناء القدرات وتطوير المناھج في قطاع  •

التعليم لضمان أن جميع النقاط المذكورة أعaه يتم معالجتھا بطريقة 
 واضحة وصريحة.
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 التدخل محور
 ا+ساسي

 المجابھة قدرات بناء نشاطات

 خطط وضع٨
 ا&نذار اWستعداد،

 واWستجابة المبكر
 تراعي التي

 قدرات احتياجات،
 تضرر وقابلية
 ا+طفال

وضع خطط مكتوبة لaستعداد واWستجابة، وفقا للمعايير الدولية،مع  •
- تفاوتات قابلية التضرر لCطفال واحتياجاتھم للدعم النفسي مراعاة

اWجتماعية  الجنس والخلفيةالعمرية،  اWجتماعي بحسب القدرة،الفئة
واWقتصادية. مثل ھذه الخطط يجب أن تمثل مختلف سيناريوھات 

ا+دوار والمسؤوليات لمختلف الھيئات  ا+خطار، كما يجب أن تفصل
 المعنية. ويجب أن تشمل ھذه الخطط المكتوبة آليات لتسلم الصaحيات

 مع مراعاة وتيرة تغير طاقم الموظفين.
ل الطاولة، تمارين في مواقع الخدمة، وتدريبات ميدانية تنفيذ تمارين حو •

  وتدريب العاملين على تنفيذھا. اWستجابةWختبار خطط 
وضع آليات لضمان أن خطط اWستجابة تراعي آراء الطفل، وتشجع  •

  ا+طفال للعب دور ھام في جھود اWستعداد واWستجابة.
لوطنية (وزارة تطوير خطط اWستجابة على المستويات المدرسية، ا •

التعليم)، المحلية، والمجتمعية، لaستجابة لحاWت الطوارئ المدرسية 
ولضمان أن ھناك تدريبات للتنسيق بين الخطط على مختلف 

  المستويات.
مراجعة أنظمة ا&نذار المبكر لCخطار المختلفة، بما في ذلك تلك  •

، لضمان المتعلقة بالحرائق، الفيضانات، العواصف وأمواج التسونامي
وصول ھذه ا+نظمة إلى الفئات ا+كثر قابلية للتضرر داخل المجتمعات 

ا+عمار، الجنس، القدرة  اختaفالمحلية بما في ذلك ا+طفال على 
 والخلفية اWجتماعية واWقتصادية.

 خطط وضع٩
 وإعادة التعافي

 تراعي التي البناء
 قدرات احتياجات،

 تضرر وقابلية
 ا+طفال

عافي وإعادة ا&عمار لقطاع التعليم (على الصعيد الوطني، وضع خطط لت •
مع مراعاة  والمدرسي)، وفقا للمعايير الدولية المحلي، المجتمعي

 الخصوصيات الوطنية، ومع التركيز على ا+طفال ذات القابلية المرتفعة
 اختaفاWجتماعي على - للتضرر واحتياجاتھم من الدعم النفسي

 ة والخلفية اWجتماعية واWقتصادية.ا+عمار، الجنس، القدر
وضع آليات لضمان أن ھذه الخطط تشمل جميع أنواع المدارس بما في  •

ذلك القطاع الخاص والعام، المعاھد التقنية، الجامعات، مراكز الرعاية 
  النھارية ودور الحضانة.

تشجع ا+طفال على لعب دور  وضع آليات لضمان وجود منھجية تشاركية •
  التعافي وعملية التعافي نفسھا، بحسب قدراتھم.في وضع خطط 

وضع مشاريع رائدة لتدريب المدرسين وإدارة المدرسة على تطوير،  •
اختبار،  تعديل وإدارة خطط التعافي وإعادة ا&عمار على مستوى 

  المدرسة.
تعميم البرامج أعaه على مختلف المدارس في كل دولة، مع إشراك  •

 حة والھيئات المعنية اWخرى.القطاع الخاص، الجھات المان
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 التدخل محور
 ا+ساسي

 المجابھة قدرات بناء نشاطات

 مشاركة تعميم١٠
 كل في ا+طفال

 الھادفة النشاطات

ضمان أن مشاركة ا+طفال في جميع ا+نشطة المرتبطة بالحد من  •
مخاطر الكوارث المتمحورة حول ا+طفال تم لحظھا في التشريعات، 
وإضفاء الطابع المؤسساتي على ھذه المشاركة من خaل صaحيات 

 اضحة.صريحة وو
تطوير آليات على المستويات الوطنية،المحلية،المجتمعية والمدرسية  •

لتوفير إرشادات بشأن اعتماد نھج تشاركي، يشجع ا+طفال على 
ا+طفال  المشاركة في أنشطة الحد من مخاطر الكوارث المتمحورة حول

على اختaف الفئات العمرية، الجنس، القدرة والخلفية اWجتماعية 
  ية.واWقتصاد

وضع آليات لتقييم مدى تعميم مشاركة الطفل في جميع أنشطة الحد  •
  ا+طفال. من مخاطر الكوارث المتمحورة حول

تطوير مشاريع رائدة في مدارس مختارة لتنفيذ اWرشادات بشأن  •
 مشاركة ا+طفال في أنشطة الحد من مخاطر الكوارث المتمحورة حول

  ة.جديد وأخرىا+طفال، ضمن نشاطات قائمة 
تعميم المشاريع اعaه على جميع المدارس على الصعيد الوطني، مع  •

 إشراك جميع الھيئات المعنية.
 عمل اطار تبني١١

 المخاطر لحوكمة
 على وتطبيقه

 نشاطات جميع
 مخاطر من الحد

 المتمحورة الكوارث
 ا+طفال حول

تطوير واعتماد إطار عمل لحوكمة مخاطر الكوارث على اWطفال والذي  •
لف من مرحلة ما قبل تقييم المخاطر،مرحلة التقييم المجتمعي يتأ

والتقني للمخاطر، مرحلة تقييم مستويات المخاطر ومرحلة إدارة 
حول  المخاطر، على أن تكون جميعھا مبنية على مرحلة التشاور

 المخاطر.
تطوير نماذج Wستخدامھا في رفع مستوى الوعي حول أھمية اعتماد  •

  لكوارث على ا+طفال.إطار حوكمة مخاطر ا
تطوير أمثلة لتنفيذ أنشطة الحد من مخاطر الكوارث المتمحورة حول  •

ا+طفال تحت مظلة إطار حوكمة المخاطر، لجميع ا+نشطة المذكورة 
في ھذا الدليل (وبالتالي تشمل المستويات الوطنية، المحلية، 

  والمدرسية). المجتمعية
تحديد التدخaت الوطنية، تطوير مشاريع رائدة في مدارس مختارة و •

المحلية والمجتمعية لتنفيذ أنشطة الحد من مخاطر الكوارث المتمحورة 
  لحوكمة المخاطر. حول ا+طفال ضمن إطار عمل

توسيع نطاق المشاريع أعaه لتشمل جميع المدارس على الصعيد  •
الوطني مع إشراك جميع الھيئات المعنية، بما في ذلك السلطات 

القابلية المرتفعة للتضرر والقطاع  ية، والمجتمعات ذاتالوطنية والمحل
 الخاص.
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 التدخل محور
 ا+ساسي

 المجابھة قدرات بناء نشاطات

 مراجعة١٢
 التشريعات

 بتعزيز المتعلقة
 الحقوق وحماية

 )4 المادة(

مراجعة التشريعات حول حق الطفل في التعليم، وتحديد كيفية تفاعلھا  •
مع المبادرات ا+خرى في إطار ا+ھداف ا&نمائية لCلفية، إطار عمل 

 لتأقلم مع تغير المناخ.ھيوغو، وا
وضع آليات لضمان أن ھذه المراجعة تتم بطريقة منتظمة وتشاركية، مع  •

مختلف الھيئات المعنية ومن ضمنھا المجتمعات ذات القابلية المرتفعة 
  للتضرر، وإعطاء ا+طفال فرصة للمشاركة في المراجعة وفقا لقدراتھم.

لتعليم، للتأكد من أنه مراجعة التشريعات المتعلقة بحقوق الطفل في ا •
  يمتد إلى الحق في التعليم خaل حاWت الطوارئ والصراعات.

الدروس المستخلصة من مناطق أخرى، لتقديم توصيات بشأن  مراجعة •
  التشريعات حول الحق في التعليم.

حول الحق في التعليم W تتعارض مع  وضع آليات لضمان أن التشريعات •
وتطوير مقاييس ا+داء لتقييم مدى  التشريعات ا+خرى التي تبطله،

 تنفيذ ھذه التشريعات.
 آليات تطوير١٣

 الطفل حماية

مراجعة التشريعات الحالية المتعلقة بحماية ا+طفال، لتقييم مدى  •
شمولھا لحاWت الطوارئ والنزاعات، وإذا لزم ا+مر، وضع تشريعات 

 جديدة.
ويات الوطنية، مراجعة خطط اWستجابة في قطاع التعليم على المست •

المحلية، المجتمعية والمدرسية، للتأكد من أنھا تتضمن إجراءات 
التشغيل الموحدة لحماية ا+طفال، تأخذ بعين اWعتبار ا+خطار 

بقابلية تضرر ا+طفال بحسب النوع  والتفاوتات والصراعات المختلفة،
  اWجتماعي.

ر إجراءات وضع مبادئ توجيھية للمعلمين وا&دارة المدرسية لتطوي •
، مع ا+خذ بعين اWعتبار الخصوصيات المحلية،  أعaه التشغيل الموحدة

  المجتمعية والمدرسية.
التي تم  لتطبيق إجراءات التشغيل الموحدة وضع وتنفيذ مشاريع رائدة •

تطويرھا ضمن خطط ا&ستعداد وا&ستجابة للمدارس، ودمجھا مع 
  تمارين التدريب على تلك الخطط.

جميع المدارس على الصعيد الوطني،  اريع أعaه علىتعميم المش •
بالتشارك مع السلطات الوطنية والمحلية، المجتمعات المحلية وا+طفال 

 والقطاع الخاص. المرتفعة للتضرر ذات القابلية

 الصحة ٥٫٥

، تحت كل مجال من المجاWت الصحيلقطاع ا في إجراءات بناء قدرة المجابھة ١١يبين الجدول 

إلى أن ھذه القائمة ليست شاملة،  ا&شارةية المحددة في الفصل السابق. وينبغي ا+ساس

بلد على حدة، من أجل تلبية  في كل تحليل الوضع بعدوربما تحتاج إلى مزيد من التأطير 

Wا&جراءات الموضحة أدناه جزءا  تشكلحتياجات والتصدي للتحديات المحددة في كل بلد. يجب أن ا

 ،البرامج والمشاريع التي تنفذ على المستويات الوطنية ،الخطط ،السياسات ،اتمن اWستراتيجي
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المتمحور  ثالكوارالحد من مخاطر  إطار عمل تطوير وتنفيذة لتعزيز يوالمدرس يةالمجتمع ،المحلية

  .ا+طفال حول

  

 نشاطات لبناء قدرة المجابھة في القطاع الصحي١١الجدول 
 التدخل محور

 ا+ساسي

 المجابھة قدرات ناءب نشاطات

 قابلية تقييم١
 ا+طفال تضرر
  الكوارث من

البيانات وتقييم العوامل اWجتماعية، اWقتصادية، المؤسساتية، الطبيعية  جمع •
والفيزيائية التي تساھم في قابلية تضرر القطاع الصحي وتھدد الحق في 

ات تراعي الرعاية الصحية الجيدة ، مع ضمان أن مثل ھذه البيانات والتقييم
تفاوتات قابلية التضرر، أنماط ا+مراض، سوء التغذية والمخاطر الصحية لCطفال 

اWجتماعية واWقتصادية، الجنس اختaف الفئات العمرية، الخلفية  على
التفاوتات بحاWت الطوارئ والكوارث المختلفة وبتغير  القدرة، وكيفية تأثر ھذهو

 المناخ.
جمع البيانات حول قابلية تضرر المستشفيات، وضع آليات لضمان أن عملية  •

المراكز الصحية والحق في الرعاية الصحية الجيدة، تمتد لتشمل ا+طفال 
والمجتمعات ذات القابلية ر المرتفعة للتضرر.  كما انھا تستند على نھج 
تشاركي يعبر عن الھواجس المجتمعية، بما في ذلك آراء الطفل، بشأن آثار 

الكوارث وتغير المناخ على الرعاية الصحية، والمياه، والصرف  الصراعات، مخاطر
 الصحي، والمياه الصالحة للشرب وتوفير بيئة آمنة ونظيفة.

للمجتمعات ذات القابلية المرتفعة للتضرر، استخدام موارد المدرسة والمراكز  •
المجتمعية (المساحة والمھارات) كوسيلة لتنفيذ تقييم القدرات، قابلية 

للقطاع الصحي بأسلوب تشاركي، وإعطاء ا+طفال فرصة  واWحتياجاتالتضرر 
 للمشاركة في التقييم وفقا لقدراتھم.

بجمع  تطوير وتنفيذ آليات تبادل البيانات بين مختلف الوكاWت والھيئات المعنية •
وتحليل البيانات المتعلقة بالصحة للتكيف مع تغير المناخ، إدارة مخاطر 

ناجمة عن الكوارث، ا+ھداف ا&نمائية لCلفية واتفاقية الكوارث، الخسائر ال
 حقوق الطفل

مراجعة صaحيات جمع البيانات وتقييم قابلية التضرر في المستشفيات  •
والمراكز الصحية، الحق في الخدمات الصحية الجيدة النوعية، المياه النظيفة، 

كورة أعaه يتم الصرف الصحي والبيئة النظيفة وا�منة، لضمان أن النقاط المذ
 أخذھا في الحسبان بطريقة واضحة وصريحة.
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 التدخل محور
 ا+ساسي

 المجابھة قدرات ناءب نشاطات

 ا&داري ا&طار٢
 والقانوني

 المؤسساتي
 من للحد

 الكوارث مخاطر
 حول المتمحور
 ا+طفال

 وزارة في الكوارث مخاطر من الحد لوحدات والصaحيات التشريعات مراجعة •
 واضح بشكل تشمل أنھا لضمان) التنفيذية السلطة مستوى وعلى(الصحة 

 المادية الموارد تخصيص مع ا+طفال حول المتمحور الكوارث مخاطر من الحد
 .الaزمة والبشرية

 أي ذلك في بما الوطني، المستوى على واWستراتيجيات السياسات مراجعة •
 حاWت في اWستجابة وخططالمستشفيات و المدارس لسaمة وطنية برامج

 ا+طفال تضرر قابلية مستويات في تالتفاوتا تراعي انھا من للتأكد الطوارئ
سيما فيما يتعلق بتقديم المساعدة الطبية، المواد وW اWجتماعي النوع مع

 الغذائية وممارسات التغذية.
 الھيئات جميع مع والبرامج الخطط لمراجعة تشاورية عملية في الشروع •

 وا+طفال للتضرر المرتفعة التضرر القابلية ذات المجتمعات ذلك في بما المعنية
التي تؤثر على  ، وWسيما فيما يتعلق بالمخاطر الصحيةالمجتمعات ھذه ضمن

 ا+طفال، وتفاعل ھذه المخاطر مع مخاطر الكوارث وتغير المناخ.
 أجل من للتضرر المرتفعة التضرر القابلية ذات والمجتمعات ا+طفال إشراك •

 ستراتيجيات،ا سياسات، إلى الوطنية واWستراتيجيات السياسات تحويل
 .المحلي المجتمع مستوى على تنفيذية  وخطط

 القطاعات من وغيره الصحة، قطاع بين التنسيق لضمان التنسيق آليات تطوير •
 تغير مع التأقلم لCلفية، ا&نمائية ا+ھداف تنفيذ على المسؤولة والھيئات
 .ھيوغو عمل وإطار الطفل، حقوق اتفاقية المناخ،

 تطوير ٣
 قدرة وتحسين

 البنى مجابھة
 المؤثرة التحتية

 سaمة، على
 حماية،تعليم

 ا+طفال وصحة

 المجابھة قدرة تحسين إلى يھدفلسaمة المستشفيات  وطني برنامج وضع •
 القطاع الصحي، المستشفيات والعيادات الصحية. لدى

 وتحديد الكوارث، مخاطر منالمستشفيات والمراكز الصحية  تضرر قابلية تقييم •
 إلى حاجتھا بحسبالمستشفيات والمراكز الصحية  في مبانيال أولويات
 .التأھيل وإعادة التدعيم

 إدارة برامج لتطويرللمستشفيات والمراكز الصحية  توجيھية مبادئ وضع •
 التخفيف، الوقاية، تدابير تشمل أن يجب والتي بھا، الخاصة المخاطر

 .والتعافي واWستجابة اWستعداد،
 أنواع جميع تشمل أعaه الواردة نشاطاتال أن لضمان آليات وضع •

المستشفيات الخاصة والعامة،  ذلك في بماالمستشفيات والمراكز الصحية 
 المستشفيات الدينية، والكليات والجامعات الطبية.

 مراسيم في أعaه والمقترحات النشاطات تنعكس أن لضمان آليات وضع •
 الوزارة لمديريات ملزمة قانونياً  تصبح بحيث الصلة، ذات الوزارات وقرارات
 لمستشفيات والمراكز الصحية.ا وإدارات
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 التدخل محور
 ا+ساسي

 المجابھة قدرات ناءب نشاطات

 البناء قوانين٤
 ومخططات
 استخدام
 ا+راضي
 والتنظيم
 التي المدني

 في تأخذ
 الحسبان
 حاجات،

 قدرات،وقابلية
 ا+طفال تضرر

بمباني المستشفيات والمراكز  يتعلق فيما الكوارث مخاطر قوانين مراجعة •
 ا+طفال واحتياجات التضرر قابلية في التفاوتات تراعي انھا للتأكدالصحية 

 اWجتماعية والخلفية الجنس، القدرات، العمرية، الفئات اختaف على
 .واWقتصادية

 للتأكد ،مباني المستشفيات والمراكز الصحيةب المتعلقة البناء أنظمة مراجعة •
 متعددة اطرمخ لمقاومة المباني ھذه لتدعيم وتوصيات قوانين تتضمن أنھا من
 الخصوصيات مراعاة مع الدولية، للمعايير وفقا والزWزل الفيضانات ذلك في بما

 .والمھارات الموارد، التكلفة، حيث من الوطنية
المستشفيات  بشأن العمراني والتنظيم ا+راضي استخدام أنظمة مراجعة •

 ارثالكو مخاطر من الحد اعتبارات تشمل أنھا من للتأكد ،والمراكز الصحية 
 .المناخ تغير مع والتكيف

 مع تشاركية، بطريقة أعaه المذكورة النشاطات تنفيذ لضمان آليات وضع •
 وفقا النشاطات في المشاركة على ا+طفال وتشجيع الطفل آراء احترام

 .لقدراتھم
المستشفيات  في أعaه المذكورة وا+نظمة القوانين النشاطات، تجربة •

 .للتضرر المرتفعة ةيالقابل ذات اتالمجتمع ضمنوالمراكز الصحية 
 تطوير ٥

 قدرة وتحسين
 البنى مجابھة
 التحتية

 المجتمعية
 على المؤثرة
 ا+طفال

  التحتية للبنى المجابھة على القدرة لتقييم وتوصيات توجيھية مبادئ وضع •
 بما المحلية، المجتمعات ضمن المعنية الھيئات كافة مع بالتعاون المجتمعية،

 على تؤثر التي المجتمعية التحتية البنى على التركيز مع ،ا+ھل ذلك في
والتي يجب أن تشمل المياه والصرف الصحي و البيئة بشكل  ا+طفال، صحة
 عام.

 اعتماد مع المجتمعية، التحتية البنى لتقييم أعaه المذكورة ا&رشادات تطبيق •
 قاوف المشاركة على وتشجعھم ا+طفال، آراء تحترم تشاركية مقاربة

 النوع بحسب ا+طفال التضرر قابلية في التفاوتات مراعاة مع لقدراتھم،
 .اWجتماعي

 صحة على تؤثر التي المجتمعية التحتية للبنى التضرر قابلية أولويات تحديد •
 .تشاركي نھج باستخدام وذلك ،التأھيل وإعادة التدعيم وإحتياجات ا+طفال،

 البنى مجابھة قدرة وتحسين تطوير حول التوصيات لتنفيذ رائدة مشاريع وضع •
مع التركيز بوجه خاص على  ا+طفال صحة على المؤثرة المجتمعية التحتية

 .للتضرر المرتفعة القابلية ذات المجتمعات
 الصعيد على أخرى مستشفيات إلى الرائدة المشاريع من الدروس تعميم •

 الھيئاتوالمحلية،و الوطنية السلطات الخاص، القطاع إشراك مع الوطني،
 .ا+ھل ذلك في بما ،ا+خرى المعنية
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 التدخل محور
 ا+ساسي

 المجابھة قدرات ناءب نشاطات

 التوعية رفع٦
 من الحد حول

 الكوارث مخاطر
 حول المتمحور
 ا+طفال

 ضمنمع  التغير المناخي  تكيفوال الكوارث مخاطر من الحد مواد إدراج •
لجميع العاملين في مجال الصحة ، والتمريض، وموظفي  الدراسية المناھج

 الجوانب على التركيز مع ،حمر والدفاع المدنيالصليب ا+حمر والھaل ا+
 ا+طفال حقوق حول التوعية الكوارث،ورفع مخاطر من للحد ا+بعاد المتعددة

 إلى والحاجة ا+طفال، حول المتمحور الكوارث مخاطر من الحد إطار ضمن
في جميع مراحل  اWجتماعي النوع بحسب التضرر قابلية في التفاوتات مراعاة

 وارث.إدارة الك
وضع مبادئ توجيھية للمدربين لتقديم مواد الحد من مخاطر الكوارث وتنفيذ  •

  ورش عمل لتدريب المدربين..
 أنھا للتأكدالصحة  قطاع في التوعية حمaت الوطني،مراجعة الصعيد على •

 تحترم تشاركية منھجية على بدوره يستند لaحتياجات تقييم إلى تستند
 وفقا التوعية حمaت في المشاركة لىع ا+طفال وتشجع الطفل، حقوق

 لقدراتھم
 الصحة قطاع في التوعية حمaت على منتظمة وتحديثات تقييمات إجراء •

 من الحد التنمية، بين والتحديات التفاعل مفاھيم أحدث تعكس أنھا لضمان
 ھذه لمعالجة نجاحاً  ا+كثر وا+ساليب الطفل حقوق اتفاقية الكوارث، مخاطر

 .دولة كل وضع خصوصيات مراعاة مع إيجابي، تغيير تحقيق لأج من التحديات
 في المناھج وتطوير الوعي، مستوى لرفع والتشريعات الصaحيات مراجعة •

 بطريقة معالجتھا يتم أعaه المذكورة النقاط جميع أن لضمان الصحة قطاع
 .وصريحة واضحة

 القدرات زيادة٧
 من الحد حول

 الكوارث مخاطر
 حول المتمحور

 طفالا+

 للتأكد ،الصحة  قطاع في القدرات بناء برامج مراجعة الوطني، المستوى على •
 حقوق تحترم تشاركية منھجية بحسب اWحتياجات تقييم إلى تستند أنھا

 وفقا القدرات بناء برامج في المشاركة على ا+طفال وتشجع الطفل،
 لقدراتھم

رات للتأكد من أنھا بناء القد إجراء مراجعات وتحديثات منتظمة على برامج •
تعكس أحدث مفاھيم التفاعل بين التنمية، الحد من مخاطر الكوارث، واتفاقية 

لمعالجة ھذه التحديات، مع  حقوق الطفل وا+دوات وا+ساليب ا+كثر نجاحاً 
مراعاة خصوصيات القطاع الصحي في كل بلد (من ناحية ا+خطار، قابلية 

  التضرر والقدرات).
 بناء نشاطات تنفيذ أجل من  المدربين لتدريب وكتيبات ھيةتوجي إرشادات وضع •

 حول المتمحور الكوارث مخاطر من الحد حول القطاع الصحي في القدرات
 .ا+طفال

 .آدائھم ومراجعة.القطاع الصحي في القدرات بناء أجل من المدربين تدريب •
ع قطا في المناھج وتطوير القدرات لبناء والصaحيات التشريعات مراجعة •

 واضحة بطريقة معالجتھا يتم أعaه المذكورة النقاط جميع أن لضمان الصحة
 .وصريحة
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 التدخل محور
 ا+ساسي

 المجابھة قدرات ناءب نشاطات

 خطط وضع٨
 اWستعداد،

 المبكر ا&نذار
 واWستجابة

 تراعي التي
 احتياجات،

 وقابلية قدرات
 ا+طفال تضرر

 الدولية،مع للمعايير وفقا واWستجابة، اWستعداد عن مكتوبة خطط وضع •
-النفسي للدعم واحتياجاتھم لCطفال التضرر ليةقاب تفاوتات مراعاة

 اWجتماعية والخلفية الجنس العمرية، القدرة،الفئة بحسب اWجتماعي
 ا+خطار، سيناريوھات مختلف تمثل أن يجب الخطط ھذه مثل. واWقتصادية

 أن ويجب. المعنية الھيئات لمختلف والمسؤوليات ا+دوار تفصل أن يجب كما
 تغير وتيرة مراعاة مع الصaحيات لتسلم آليات لمكتوبةا الخطط ھذه تشمل
 .الموظفين طاقم

تنفيذ تمارين حول الطاولة، تمارين في مواقع الخدمة، وتدريبات ميدانية  •
  Wختبار خطط ا&ستجابة وتدريب العاملين على تنفيذھا.

 ا+طفال وتشجع الطفل، آراء تراعي اWستجابة خطط أن لضمان آليات وضع •
  م.ھ، وفقا لقدراتواWستجابة اWستعداد جھود في ھام ردو للعب

 المتعلقة تلك ذلك في بما المختلفة، لCخطار المبكر ا&نذار أنظمة مراجعة •
 ا+نظمة ھذه وصول لضمان التسونامي، وأمواج العواصف الفيضانات، بالحرائق،

 قابليةا+كثر  المحلية المجتمعات المراكز الصحية والمستشفيات في إلى
 والخلفية القدرة الجنس، ا+عمار، إختaف على ا+طفال ذلك في بما للتضرر،

 .واWقتصادية اWجتماعية
مراجعة وتطوير نظم ا&نذار المبكر فيما يتعلق بالمخاطر الصحية، و إنتشار  •

 ا+وبئة وا+زمات الغذائية الناجمة عن الكوارث وتغير المناخ والصراعات.
 خطط وضع٩

 دةوإعا التعافي
 التي البناء

 تراعي
 احتياجات،

 وقابلية قدرات
 ا+طفال تضرر

 الوطني، الصعيد على( الصحة قطاع إعمار وإعادة لتعافي خطط وضع •
 مراعاة مع الدولية للمعايير وفقا ،)والمستشفيات المجتمعي المحلي،

 للتضرر المرتفعة القابلية ذات ا+طفال على التركيز ومع الوطنية، الخصوصيات
 القدرة الجنس، ا+عمار، إختaف على اWجتماعي-النفسي الدعم ياجاتواحت

 .واWقتصادية اWجتماعية والخلفية
 في بماالمستشفيات  أنواع جميع تشمل الخطط ھذه أن لضمان آليات وضع •

ا+كاديميات ومعاھد التمريض، الجامعات الطبية  والعام، الخاص القطاع ذلك
 ا+ولية الطبية. ومراكز التدريب على ا&سعافات

 في دور لعب على ا+طفال تشجع تشاركية منھجية وجود لضمان آليات وضع •
 قدراتھم بحسب نفسھا، التعافي وعملية التعافي خطط وضع

ا+طباء والعاملين الصحيين وإدارة المستشفى  لتدريب رائدة مشاريع وضع •
 مستوى على ا&عمار وإعادة التعافي خطط وإدارة تعديل اختبار، تطوير، على

 المستشفى.
 إشراك مع دولة، كل فيمستشفيات ال مختلف على أعaه البرامج تعميم •

 .اWخرى المعنية والھيئات المانحة الجھات الخاص، القطاع
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 التدخل محور
 ا+ساسي

 المجابھة قدرات ناءب نشاطات

 تعميم١٠
 مشاركة
 في ا+طفال

 النشاطات كل
 الھادفة

 مخاطر من بالحد المرتبطة ا+نشطة جميع في ا+طفال مشاركة أن ضمان •
 في لحظھا تم في القطاع الصحي ا+طفال حول لمتمحورةا الكوارث

 خaل من المشاركة ھذه على المؤسساتي الطابع وإضفاء التشريعات،
 وواضحة صريحة صaحيات

والمستشفى  المجتمعية المحلية، الوطنية، المستويات على آليات تطوير •
 كةالمشار على ا+طفال يشجع تشاركي، نھج اعتماد بشأن إرشادات لتوفير

 اختaف على ا+طفال حول المتمحورة الكوارث مخاطر من الحد أنشطة في
 .واWقتصادية اWجتماعية والخلفية القدرة الجنس، العمرية، الفئات

 من الحد أنشطة جميع في الطفل مشاركة تعميم مدى لتقييم آليات وضع •
 في القطاع الصحي. ا+طفال حول المتمحورة الكوارث مخاطر

 اWرشادات لتنفيذ مختارةمستشفيات ومراكز صحية  في رائدة عمشاري تطوير •
 حول المتمحورة الكوارث مخاطر من الحد أنشطة في ا+طفال مشاركة بشأن

 .جديدة وأخرى قائمة نشاطات ضمن ا+طفال،
 علىالمستشفيات والمراكز الصحية  جميع على اعaه المشاريع تعميم •

 .المعنية تالھيئا جميع إشراك مع الوطني، الصعيد
 اطار تبني١١

 لحوكمة عمل
 المخاطر
 على وتطبيقه

 جميع
 الحد نشاطات

 مخاطر من
 الكوارث

 المتمحورة
 ا+طفال حول

تطوير واعتماد إطار عمل لحوكمة مخاطر الكوارث على اWطفال في القطاع  •
الصحي، لضمان سaمة الخدمات الطبية في أوقات الطوارئ، وحماية الحق 

ية، المياه، الصرف الصحي وبيئة نظيفة وآمنة.  إطار عمل في الخدمات الصح
يجب أن يتألف من مرحلة ما قبل تقييم المخاطر،مرحلة التقييم  الحوكمة ھذا

المجتمعي والتقني للمخاطر، مرحلة تقييم مستويات المخاطر ومرحلة إدارة 
 حول المخاطر. ھا مبنية على مرحلة التشاورعالمخاطر، على أن تكون جمي

وير نماذج Wستخدامھا في رفع مستوى الوعي حول أھمية اعتماد إطار تط •
 لحوكمة مخاطر الكوارث على ا+طفال في القطاع الصحي.

تطوير أمثلة لتنفيذ أنشطة الحد من مخاطر الكوارث المتمحورة حول ا+طفال  •
تحت مظلة إطار حوكمة المخاطر في القطاع الصحي، لجميع ا+نشطة 

الدليل (وبالتالي تشمل المستويات الوطنية، المحلية، المذكورة في ھذا 
 المجتمعية ومستويات المستشفى).

تطوير مشاريع رائدة في مجموعة من المستشفيات المختارة وتحديد  •
التدخaت الوطنية، المحلية والمجتمعية لتنفيذ أنشطة الحد من مخاطر 

خاطر في لحوكمة الم الكوارث المتمحورة حول ا+طفال ضمن إطار عمل
 القطاع الصحي.

توسيع نطاق المشاريع أعaه لتشمل جميع المستشفيات على الصعيد  •
الوطني مع إشراك جميع الھيئات المعنية، بما في ذلك السلطات الوطنية 

 ش ش شوالقطاع الخاص. قابلية التضرر المرتفعة والمحلية، والمجتمعات ذات
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 التدخل محور
 ا+ساسي

 المجابھة قدرات ناءب نشاطات

 مراجعة١٢
 التشريعات

 المتعلقة
 وحماية بتعزيز

 الحقوق
 )4 المادة(

الخدمات الصحية، المياه  في الطفل حق حول التشريعات مراجعة •
 مع تفاعلھا كيفية وتحديد ،النظيفة، الصرف الصحي والبيئة النظيفة وا�منة

 ھيوغو، عمل إطار لCلفية، ا&نمائية ا+ھداف إطار في ا+خرى المبادرات
 .المناخ تغيرات مع والتأقلم

 مع وتشاركية، منتظمة بطريقة تتم المراجعة ھذه أن لضمان آليات وضع •
 المرتفعة التضرر القابلية ذات المجتمعات ضمنھا ومن المعنية الھيئات مختلف
 لقدراتھم وفقا المراجعة في للمشاركة فرصة ا+طفال وإعطاء للتضرر،

 للتأكدالخدمات الصحية، في الطفل بحقوق المتعلقة التشريعات مراجعة •
الحق في الخدمات الطبية، المياه النظيفة، الصرف الصحي  إلى تمتد أنھا من

 .والصراعات الطوارئ حاWت خaل والبيئة النظيفة وا�منة
 بشأن توصيات لتقديم أخرى، مناطق من المستخلصة الدروس مراجعة •

الخدمات الصحية، المياه النظيفة، الصرف الصحي  في الحق حول التشريعات
 نة.والبيئة النظيفة وا�م

الخدمات الصحية، المياه  في الحق حول التشريعات أن لضمان آليات وضع •
 التشريعات مع تتعارض W النظيفة، الصرف الصحي والبيئة النظيفة وا�منة

 ھذه تنفيذ مدى لتقييم ا+داء مقاييس وتطوير تبطلھا، قد التي ا+خرى
 .التشريعات

 آليات تطوير١٣
 الطفل حماية

بدور القطاع الصحي في ضمان  المتعلقة الحالية التشريعات مراجعة •
 لزم وإذا والنزاعات، الطوارئ لحاWت شمولھا مدى لتقييم ا+طفال،حماية 

 .جديدة تشريعات وضع ا+مر،
 الوطنية، المستويات على الصحة قطاع في اWستجابة خطط مراجعة •

 التشغيل إجراءات تتضمن أنھا من للتأكد ،واWستشفائي المجتمعية المحلية،
 المختلفة، والصراعات ا+خطار اWعتبار بعين تأخذ ا+طفال، لحماية الموحدة

 .اWجتماعي النوع بحسب ا+طفال تضرر بقابلية والتفاوتات
للمستشفيات، العاملين الصحيين، العاملين في  توجيھية مبادئ وضع •

 ءاتإجرا لتطويرا&سعافات ا+ولية، المستشفيات وإدارة المراكز الصحية 
 المحلية، الخصوصيات اWعتبار بعين ا+خذ مع ،أعaه الموحدة التشغيل

 وخصوصيات المستشفيات. المجتمعية
 تم التي الموحدة التشغيل إجراءات لتطبيق رائدة مشاريع وتنفيذ وضع •

في المستشفيات، المراكز  واWستجابة اWستعداد خطط ضمن تطويرھا
 ،حمر، الدفاع المدني، والمجتمع المدنيالصحية، الصليب ا+حمر والھaل ا+

 .الخطط تلك على التدريب تمارين مع ودمجھا
 علىالمستشفيات ومراكز اWستجابة  جميع على أعaه المشاريع تعميم •

 المجتمعات والمحلية، الوطنية السلطات مع بالتشارك الوطني، الصعيد
 .الخاص والقطاع للتضرر المرتفعة القابلية ذات وا+طفال المحلية

  حماية حقوق الطفل وحماية اEطفال٥٫٦

وحماية ا+طفال، تحت كل الطفل إجراءات بناء قدرة المجابھة لحماية حقوق  ١٢ويبين الجدول 

مجال من المجاWت ا+ساسية المحددة في الفصل السابق. وينبغي ا&شارة إلى أن ھذه القائمة 

بعد تحليل الوضع في كل بلد على حدة، من أجل ليست شاملة، وربما تحتاج إلى مزيد من التأطير 
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تلبية اWحتياجات والتصدي للتحديات المحددة في كل بلد. يجب أن تشكل ا&جراءات الموضحة 

أدناه جزءا من اWستراتيجيات، السياسات، الخطط، البرامج والمشاريع التي تنفذ على المستويات 

إطار عمل الحد من  لتعزيز تطوير وتنفيذ ةتشفائيواWس ةوالمدرسي الوطنية، المحلية، المجتمعية

  .المتمحور حول ا+طفال الكوارثمخاطر 

 نشاطات لبناء قدرة المجابھة في قطاع الحماية١٢الجدول 
 التدخل محور

 ا+ساسي

 المجابھة قدرات بناء نشاطات

 قابلية تقييم١
 ا+طفال تضرر
 الكوارث من

 الطبيعية المؤسساتية، اWقتصادية، ية،اWجتماع العوامل وتقييم البيانات جمع •
 ،انتھاك حقوق ا+طفال وإفشال آليات الحماية في تساھم التي والفيزيائية

 لدى التضرر قابلية تفاوتات تراعي والتقييمات البيانات ھذه مثل أن ضمان مع
 واWقتصادية، اWجتماعية الخلفية العمرية، الفئات اختaف على ا+طفال
إزدياد مخاطر الكوارث، ب  ھذه التضرر قابلية تفاوت وكيفية: ةالقدر و الجنس

حاWت الطوارئ وتغير المناخ. أخيراً يجب ضمان أن عمليات التقييم تمتد إلى 
ا+طفال في مaجئ الطوارئ ومخيمات الaجئين في حالة الكوارث 

 .والصراعات
فال وإفشال انتھاك حقوق ا+ط حول البيانات جمع عملية أن لضمان آليات وضع •

 المرتفعة ر القابلية ذات والمجتمعات ا+طفال لتشمل تمتد آليات الحماية
 في بما المجتمعية، الھواجس عن يعبر تشاركي نھج على وتستند للتضرر،

وتغير المناخ على  الصراعات الكوارث، مخاطرآثار  بشأن الطفل، آراء ذلك
 انتھاك حقوق ا+طفال، وفشل آليات الحماية.

المراكز المجتمعية  موارد استخدام للتضرر، المرتفعة القابلية ذات معاتللمجت •
 التضرر قابلية القدرات، تقييم لتنفيذ كوسيلة) والمھارات المساحة(

 التقييم في للمشاركة فرصة ا+طفال وإعطاء تشاركي، بأسلوب واWحتياجات
 .لقدراتھم وفقا

 بجمع المعنية والھيئات الوكاWت مختلف بين البيانات تبادل آليات وتنفيذ تطوير •
 الخسائر الكوارث، مخاطر إدارة المناخ، تغير مع للتكيف البيانات وتحليل
 .الطفل حقوق واتفاقية لCلفية ا&نمائية ا+ھداف الكوارث، عن الناجمة

ليات حماية ا+طفال � التضرر قابلية وتقييم البيانات جمع صaحيات مراجعة •
 يتم أعaه المذكورة النقاط أن لضمان ،يمات الaجئينفي مaجئ الطوارئ ومخ

 .وصريحة واضحة بطريقة الحسبان في أخذھا
 ا&داري ا&طار٢

 والقانوني
 المؤسساتي

 من للحد
 الكوارث مخاطر

 حول المتمحور
 ا+طفال

ا+دوار والمسؤوليات ضمن ا&طار القانوني  الصaحيات، التشريعات، مراجعة •
 وحقوقھم ا+طفال حماية تشمل أنھا لضمانا+طفال المعني بحماية حقوق 

 .والنزاعات الكوارث خaل
 .وضع تشريعات محددة لتنفيذ آليات لحماية ا+طفال أثناء الكوارث والصراعات •
وواضحة لمعالجة بنود محددة في  صaحيات،أدوار ومسؤوليات صريحة تطوير •

د وا&نذار حول أوقات الكوارث والنزاعات بما في ذلك تشخيص تقييم، رص
العنف، اWستغaل الجنسي واWعتداء على ا+طفال، وتسجيل ھويات 

 .القاصرين، وتنقيح النظام القضائي المختص بالقاصرين
تطوير واختبار آليات التنسيق بين الھيئات المعنية المختلفة لحماية شاملة  •

 .لكوارثلCطفال تضمن إجراءات عاجلة على نحو فعال في حاWت الطوارئ أو ا
وضع وتنفيذ آليات للتعاون بين السلطات الوطنية والمحلية، الوكاWت المانحة،  •

 .والaجئين القطاع الخاص والمجتمعات المحلية ذات القابلية المرتفعة للتضرر
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 التدخل محور
 ا+ساسي

 المجابھة قدرات بناء نشاطات

 و تطوير ٣
 قدرة تحسين
 البنى مجابھة
 المؤثرة التحتية

 سaمة، على
 حماية،تعليم

 ا+طفال وصحة

لحماية، رعاية وسaمة ا+طفال يھدف إلى تحسين قدرة وضع برنامج وطني  •
مراكز الرعاية واWحتجاز على المجابھة خaل الكوارث والنزاعات، ويشمل دور 

 .ا+يتام، مراكز ا+طفال المعتدى عليھم وا+طفال ذوي اWحتياجات الخاصة
 أولويات وتحديد الكوارث، مخاطر منمراكز الرعاية واWحتجاز  تضرر قابلية تقييم •

 التأھيل وإعادة التدعيم إلى حاجتھا بحسب المباني
 المخاطر، إدارة برامج لتطويرلمراكز الرعاية واWحتجاز  توجيھية مبادئ وضع •

 واWستجابة اWستعداد، التخفيف، الوقاية، تدابير تشمل أن يجب والتي
 .والتعافي

الرعاية  مراكز اعأنو جميع تشمل أعaه الواردة النشاطات أن لضمان آليات وضع •
 المراكز الخاصة والعامة والدينية. ذلك في بماواWحتجاز 

 مراسيم في أعaه والمقترحات النشاطات تنعكس أن لضمان آليات وضع •
 الوزارة لمديريات ملزمة قانونياً  تصبح بحيث الصلة، ذات الوزارات وقرارات
 .مراكز الرعاية وا&حتجاز وإدارة المعنية

 ءالبنا قوانين٤
 ومخططات
 استخدام
 ا+راضي
 والتنظيم
 التي المدني

 في تأخذ
 الحسبان
 حاجات،

 قدرات،وقابلية
 ا+طفال تضرر

مراكز الرعاية  في بالمباني يتعلق فيما الكوارث مخاطر قوانين مراجعة •
ا+طفال ومراكز ذوي اWحتياجات الخاصة،  واWحتجاز، دور ا+يتام، مراكز مأوى

 ة (في الداخل والخارج)، المaجئ ومخيمات الaجئينالمaعب العامة والخاص
 على ا+طفال واحتياجات التضرر قابلية في التفاوتات تراعي انھا للتأكد

 .واWقتصادية اWجتماعية والخلفية الجنس، القدرات، العمرية، الفئات اختaف
 مراكز الرعاية واWحتجاز، دور في بالمباني المتعلقة البناء أنظمة مراجعة •

ومراكز ذوي اWحتياجات الخاصة، المaعب العامة  لمأوى ا+طفاا+يتام، مراكز 
 أنھا من للتأكد ، والخاصة (في الداخل والخارج)، المaجئ ومخيمات الaجئين

 ذلك في بما متعددة مخاطر لمقاومة المباني لتدعيم وتوصيات قوانين تتضمن
 من الوطنية الخصوصيات مراعاة عم الدولية، للمعايير وفقا والزWزل الفيضانات

 .والمھارات الموارد، التكلفة، حيث
مراكز الرعاية  بشأن العمراني والتنظيم ا+راضي استخدام أنظمة مراجعة •

ومراكز ذوي اWحتياجات الخاصة،  لمأوى ا+طفاواWحتجاز، دور ا+يتام، مراكز 
 ،خيمات الaجئينالمaعب العامة والخاصة (في الداخل والخارج)، المaجئ وم

 تغير مع والتكيف الكوارث مخاطر من الحد اعتبارات تشمل أنھا من للتأكد
 .المناخ

 مع تشاركية، بطريقة أعaه المذكورة النشاطات تنفيذ لضمان آليات وضع •
 وفقا النشاطات في المشاركة على ا+طفال وتشجيع الطفل آراء احترام

 لقدراتھم
مراكز الرعاية  في أعaه المذكورة نظمةوا+ القوانين النشاطات، تجربة •

ومراكز ذوي اWحتياجات الخاصة،  لمأوى ا+طفاواWحتجاز، دور ا+يتام، مراكز 
 الaجئينالمaعب العامة والخاصة (في الداخل والخارج)، المaجئ ومخيمات 

 .للتضرر المرتفعة  القابلية ذات المجتمعات نضم
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 التدخل محور
 ا+ساسي

 المجابھة قدرات بناء نشاطات

 تطوير ٥
 قدرة وتحسين

 نىالب مجابھة
 التحتية

 المجتمعية
 على المؤثرة
 ا+طفال

لتقييم قدرة البنية التحتية للمجتمع على  وتوصيات توجيھية مبادئ وضع •
 الھيئات كافة مع بالتعاون ،ومخيمات الaجئين ئلمaجا ذلكالمجابھة بما في 

 على التركيز مع ا+ھل، ذلك في بما المحلية، المجتمعات ضمن المعنية
البنى  تشمل والتي ا+طفال، حماية على تؤثر التي لمجتمعيةا التحتية البنى

 التحتية حيث يوجد مخاطر عالية  على انتھاك حقوق الطفل وفشل آليات
 الحماية خaل الكوارث والصراعات.

بما في  المجتمعية، التحتية البنى لتقييم أعaه المذكورة ا&رشادات تطبيق •
 آراء تحترم تشاركية مقاربة اعتماد معذلك مaجئ ومخيمات الaجئين،

 في التفاوتات مراعاة مع لقدراتھم، وفقا المشاركة على وتشجعھم ا+طفال،
 .اWجتماعي النوع بحسب ا+طفال التضرر قابلية

 على تؤثر التي المجتمعية التحتية للبنى التضرر قابلية أولويات تحديد •
  تشاركي نھج تخدامباس وذلك ،التأھيل وإعادة التدعيم اجاتيوإحت ا+طفال،

 البنى مجابھة قدرة وتحسين تطوير حول التوصيات لتنفيذ رائدة مشاريع وضع •
بما في ذلك  ا+طفال، وحماية سaمة على المؤثرة المجتمعية التحتية

مaجئ ومخيمات الaجئين حيث ھناك مخاطر عالية من انتھاك لحقوق الطفل 
 الحماية أثناء الكوارث  وفشل �ليات

 الصعيد علىالمجتمعات ا+خرى  إلى الرائدة المشاريع من الدروس تعميم •
 والمحلية،والھيئات الوطنية السلطات الخاص، القطاع إشراك مع الوطني،
 .ا+ھل ذلك في بما ،ا+خرى المعنية

 التوعية رفع٦
 من الحد حول

 الكوارث مخاطر
 حول المتمحور
 ا+طفال

ية بشأن آليات الحماية للتأكد من على الصعيد الوطني، مراجعة حمaت التوع •
تحترم  وأنھاأنھا تستند إلى تقييم اWحتياجات بحسب منھجية تشاركية، 

حقوق الطفل، وتشجع ا+طفال على المشاركة في حمaت التوعية وفقا 
 .لقدراتھم

رفع مستوى الوعي لدى المجتمعات المعرضة للمخاطر، على كيفية تفاعل  •
يعرض التدابير وآليات  خ والنزاعات بشكل يمكن أنمخاطر الكوارث، تغير المنا

حماية ا+طفال لaنتھاك مما يؤدي إلى فشل آليات الحماية ھذه وانتھاك 
 .ا+طفالحقوق 

رفع مستوى الوعي حول أھمية النشاطات الترفيھية وقدرتھا على دعم آليات  •
بنية م ا�لياتھذه  أنالنفسي. يجب التحقق من -التأقلم والدعم اWجتماعي

يراعي اعتبارات النوع  على تقييم لقابلية التضرر، اWحتياجات والقدرات
 اWجتماعي.

 الحماية قطاع في التوعية حمaت على منتظمة وتحديثات تقييمات إجراء •
 من الحد التنمية، بين والتحديات التفاعل مفاھيم أحدث تعكس أنھا لضمان
 ھذه لمعالجة نجاحاً  ا+كثر بوا+سالي الطفل حقوق اتفاقية الكوارث، مخاطر

 .دولة كل وضع خصوصيات مراعاة مع إيجابي، تغيير تحقيق أجل من التحديات
وكاWت ل المناھج وتطوير الوعي مستوى لرفع والتشريعات الصaحيات مراجعة •

ا&ستجابة، مقدمي الرعاية والعاملين في المجال الطبي، اWجتماعي 
 واضحة بطريقة معالجتھا يتم أعaه لمذكورةا النقاط جميع أن لضمانوالتعليم 
 .وصريحة

 القدرات زيادة٧
 من الحد حول

فيما يتعلق بآليات  القدرات بناء برامج مراجعة الوطني، المستوى على •
 تشاركية منھجية بحسب اWحتياجات تقييم إلى تستند أنھا للتأكد ،الحماية 
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 التدخل محور
 ا+ساسي

 المجابھة قدرات بناء نشاطات

 الكوارث مخاطر
 حول المتمحور
 ا+طفال

 القدرات بناء برامج في المشاركة على ا+طفال وتشجع لطفل،ا حقوق تحترم
 .لقدراتھم وفقا

 أنھا من للتأكد القدرات بناء برامج على منتظمة وتحديثات مراجعات إجراء •
 واتفاقية الكوارث، مخاطر من الحد التنمية، بين التفاعل مفاھيم أحدث تعكس
 مع التحديات، ھذه لجةلمعا نجاحاً  ا+كثر وا+ساليب وا+دوات الطفل حقوق
 ).والقدرات التضرر قابلية ا+خطار، ناحية من( بلد كل خصوصيات مراعاة

 بناء نشاطات تنفيذ أجل من  المدربين لتدريب وكتيبات توجيھية إرشادات وضع •
 حول المتمحور الكوارث مخاطر من الحد حول الحماية قطاع في القدرات

المتعلقة بالدعم اWجتماعي الحديثة  بما في ذلك الخدمات ا+طفال،
والنفسي. بالرغم من أھمية ھذه الخدمة، يجب التحقق من أھميتھا 
النسبية داخل كل سياق وطني عبر اعتمادھا على تقييم القدرات، قابلية 

 .التضرر واWحتياجات
بناء القدرات على جميع المستويات (الوطنية والمحلية والمجتمع المحلية)  •

عرضين لمخاطر الكوارث وحاWت الطوارئ أو النزاعات عبر لحماية ا+طفال الم
 .أدائھم ومراجعة القدرات بناء أجل من المدربين تدريب

وكاWت ل المناھج وتطوير القدرات لبناء والصaحيات التشريعات مراجعة •
، مقدمي الرعاية والعاملين في المجال الطبي، اWجتماعي اWستجابة
 واضحة بطريقة معالجتھا يتم أعaه المذكورة قاطالن جميع أن لضمانوالتعليم 
 .وصريحة
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 التدخل محور
 ا+ساسي

 المجابھة قدرات بناء نشاطات

 خطط وضع٨
 اWستعداد،

 المبكر ا&نذار
 واWستجابة

 تراعي التي
 احتياجات،

 وقابلية قدرات
 ا+طفال تضرر

الرعاية  لمراكز واWستجابة اWستعداد عن مكتوبة خطط واختبار وضع •
رضوا لسوء المعاملة ولCطفال واWحتجاز، دور ا+يتام، مراكز ا+طفال الذين تع

ذوي اWحتياجات الخاصة، المaعب العامة والخاصة (في الداخل والخارج)، 
 قابلية تفاوتات مراعاة الدولية،مع للمعايير وفقا ،والمaجئ ومخيمات الaجئين

 القدرة،الفئة بحسب اWجتماعي- النفسي للدعم واحتياجاتھم لCطفال التضرر
 أن يجب الخطط ھذه مثل. واWقتصادية اWجتماعية لفيةوالخ الجنس العمرية،

 والمسؤوليات ا+دوار تفصل أن يجب كما ا+خطار، سيناريوھات مختلف تمثل
 لتسلم آليات المكتوبة الخطط ھذه تشمل أن ويجب. المعنية الھيئات لمختلف

 .الموظفين طاقم تغير وتيرة مراعاة مع الصaحيات
 المتعلقة تلك ذلك في بما المختلفة، لCخطار كرالمب ا&نذار أنظمة مراجعة •

 ا+نظمة ھذه وصول لضمان التسونامي، وأمواج العواصف الفيضانات، بالحرائق،
في مراكز الرعاية واWحتجاز، دور ا+يتام،  للتضرر قابلية ا+كثر الفئات إلى

ومراكز ا+طفال الذين تعرضوا لسوء المعاملة ولCطفال ذوي اWحتياجات 
خاصة، المaعب العامة والخاصة (في الداخل والخارج)، المaجئ ومخيمات ال

 والخلفية القدرة الجنس، ا+عمار، اختaف على ا+طفال ذلك في بماالaجئين 
 .واWقتصادية اWجتماعية

لمنع انفصال ا+طفال عن أسرھم و / أو مقدمي الرعاية وتسھيل  آلياتوضع  •
ل والفحص الطبي لCطفال المنفصلين عن تحديد الھوية، التسجي إجراءات

 .أمرھم أولياء
الرصد وا&بaغ والتواصل حول الحاWت الخطيرة والمنھجية لسوء المعاملة  •

والعنف واWستغaل لCطفال المتضررين في حاWت الطوارئ أو الكوارث، بما 
طفال في ذلك تلك الموجودة في مراكز الرعاية واWحتجاز، دور ا+يتام، مراكز ا+

الذين تعرضوا لسوء المعاملة ولCطفال ذوي اWحتياجات الخاصة، المaجئ 
 .ومخيمات الaجئين

 .إنشاء وتعزيز نظم الرصد لسوء المعاملة والعنف واWستغaل •
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 التدخل محور
 ا+ساسي

 المجابھة قدرات بناء نشاطات

 خطط وضع٩
 وإعادة التعافي

 التي البناء
 تراعي

 احتياجات،
 وقابلية قدرات
 ا+طفال تضرر

الرعاية واWحتجاز، دور ا+يتام، مراكز  لمراكز ا&عمار وإعادة لتعافي خطط وضع •
ا+طفال الذين تعرضوا لسوء المعاملة ولCطفال ذوي اWحتياجات الخاصة، 
المaعب العامة والخاصة (في الداخل والخارج)، والمaجئ ومخيمات 
الaجئين(على المستوى الوطني، المحلي والمجتمعي) وفقا للمعايير 

 واحتياجاتھم للتضرر المرتفعة القابلية ذات ا+طفال لىع التركيز ومعالدولية،
 القدرة الجنس، ا+عمار، اختaف على اWجتماعي-النفسي الدعم من

 واWقتصادية اWجتماعية والخلفية
وضع آليات لضمان اعتماد نھج تشاركي يشجع ا+طفال على لعب دور في  •

 .اتھم واحتياجاتھموضع خطط التعافي وفي عملية التعافي نفسھا، وفقا لقدر
الرعاية واWحتجاز، دور ا+يتام،  العاملين في مراكز لتدريب رائدة مشاريع وضع •

مراكز ا+طفال الذين تعرضوا لسوء المعاملة وا+طفال ذوي اWحتياجات 
الخاصة، المaعب العامة والخاصة (في الداخل والخارج)، والمaجئ ومخيمات 

 ا&عمار وإعادة التعافي خطط وإدارة تعديل اختبار، تطوير، الaجئين من أجل
 .مؤسساتھم في

تعزيز عملية التعافي التي تركز على ا+سرة والتعليم وسبل العيش في  •
المجتمعات ذات القابلية المرتفعة للتضرر، من بين عوامل أخرى، وتأخذ بعين 

 .التفاوتات في قابلية التضرر لدى ا+طفال اWعتبار
اWجتماعي يتم تضمينه في خطط -الدعم النفسيوضع آليات لضمان أن  •

 .التعافي

 تعميم١٠
 مشاركة
 في ا+طفال

 النشاطات كل
 الھادفة

بحماية ا+طفال أثناء  المرتبطة ا+نشطة جميع في ا+طفال مشاركة أن ضمان •
 المؤسساتي الطابع وإضفاء التشريعات، في لحظھا تمالكوارث والصراعات 

 .وواضحة صريحة صaحيات خaل من المشاركة ھذه على
 لتوفير والمدرسية المجتمعية المحلية، الوطنية، المستويات على آليات تطوير •

 في المشاركة على ا+طفال يشجع تشاركي، نھج اعتماد بشأن إرشادات
 اختaف على بحماية ا+طفال أثناء الكوارث والصراعات المتصلة ا+نشطة

 وھذه.  واWقتصادية اWجتماعية يةوالخلف القدرة الجنس، العمرية، الفئات
تشمل تعزيز وتيسير الحوار بين قادة المجتمع المحلي،  أن يجب ا�ليات

السلطات المحلية وا+طفال وغيرھا من الجھات الفاعلة فيما يتعلق بالمسائل 
 المتعلقة بحماية ا+طفال في أوقات النزاعات والكوارث.

 أنشطة الحماية. جميع في طفلال مشاركة تعميم مدى لتقييم آليات وضع •
الرعاية واWحتجاز،  مجتمعات ومراكز محددة (مراكز في رائدة مشاريع تطوير •

دور ا+يتام، مراكز ا+طفال الذين تعرضوا لسوء المعاملة وا+طفال ذوي 
اWحتياجات الخاصة، المaعب العامة والخاصة (في الداخل والخارج)، المaجئ 

 أنشطة في ا+طفال مشاركة بشأن ا&رشادات فيذلتنومخيمات الaجئين)، 
 جديدة وأخرى قائمة نشاطات ضمن ،الحماية

تشجيع استخدام استراتيجيات الحماية الذاتية، بالنسبة للسكان بشكل عام  •
 .وا+طفال بصفة خاصة، مع اعتماد مقاربة تشاركية
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 التدخل محور
 ا+ساسي

 المجابھة قدرات بناء نشاطات

 إطار تبني١١
 لحوكمة عمل

 المخاطر
 على وتطبيقه

 جميع
 الحد نشاطات

 مخاطر نم
 الكوارث

 المتمحورة
 ا+طفال حول

لضمان حماية حقوق ا+طفال  المخاطر لحوكمة عمل إطار واعتماد تطوير •
 تقييم قبل ما مرحلة من يتألف والذيوحمايتھم أثناء النزاعات والكوارث 

 مستويات تقييم مرحلة للمخاطر، والتقني المجتمعي التقييم المخاطر،مرحلة
 مرحلة على مبنية ھاعجمي تكون أن على المخاطر، إدارة ومرحلة المخاطر
 .المخاطر حول التشاور

 إطار اعتماد أھمية حول الوعي مستوى رفع في Wستخدامھا نماذج تطوير •
لضمان حماية حقوق ا+طفال وحمايتھم أثناء النزاعات  المخاطر لحوكمة

 والكوارث.
حقوق ا+طفال  تطوير أمثلة لتنفيذ أنشطة الحد من المخاطر لضمان حماية •

وحمايتھم أثناء النزاعات والكوارث تحت مظلة إطار حوكمة المخاطر، لجميع 
ا+نشطة المذكورة في ھذا الدليل (وبالتالي تشمل المستويات الوطنية، 

 والمدرسية، ا&ستشفائية). المحلية، المجتمعية
ار تطوير أنشطة الحد من مخاطر الكوارث المرتكز على ا+طفال تحت مظلة إط •

حوكمة المخاطر في قطاع الحماية لجميع ا+نشطة المذكورة في ھذا الدليل 
(وبالتالي يشمل المستويات الوطنية والمحلية، المجتمعية، المدرسية، 

الرعاية واWحتجاز، دور ا+يتام، مراكز ا+طفال الذين  ا&ستشفائية، مراكز
، المaعب العامة تعرضوا لسوء المعاملة ولCطفال ذوي اWحتياجات الخاصة

 والخاصة (في الداخل والخارج)، والمaجئ ومخيمات الaجئين).
ا+ولية، ا+خصائيين اWجتماعيين والصحيين، صانعي  اWستجابةتدريب فرق  •

القرار الفنيين والقادة على استخدام أطر حوكمة المخاطر لرفع مستوى 
 .ات والكوارثالوعي، الضغط والمناصرة لحماية ا+طفال أثناء النزاع

 مراجعة١٢
 التشريعات

 المتعلقة
 وحماية بتعزيز

 الحقوق
 )4 المادة(

 مع تفاعلھا كيفية وتحديد ،في الحماية الطفل حق حول التشريعات مراجعة •
 ھيوغو، عمل إطار لCلفية، ا&نمائية ا+ھداف إطار في ا+خرى المبادرات
 المناخ تغيرات مع والتأقلم

 مع وتشاركية، منتظمة بطريقة تتم المراجعة ھذه أن لضمان آليات وضع •
 للتضرر، المرتفعة القابلية ذات المجتمعات ضمنھا ومن المعنية الھيئات مختلف
 لقدراتھم وفقا المراجعة في للمشاركة فرصة ا+طفال وإعطاء

 تمتد أنھا من للتأكد ، في الحماية الطفل بحقوق المتعلقة التشريعات مراجعة •
تشمل ا+طفال  وأنھا والصراعات الطوارئ حاWت خaلية الحما في الحق إلى

الرعاية واWحتجاز، دور ا+يتام، مراكز  الذين يعانون من مخاطر عالية في مراكز
ا+طفال الذين تعرضوا لسوء المعاملة وا+طفال ذوي اWحتياجات الخاصة، 
المaعب العامة والخاصة (في الداخل والخارج)، والمaجئ ومخيمات 

 aجئين.ال
 بشأن توصيات لتقديم أخرى، مناطق من المستخلصة الدروس مراجعة •

 الحماية. حقوق حول التشريعات
 مع تتعارض Wالحماية  في الحق حول التشريعات أن لضمان آليات وضع •

 تنفيذ مدى لتقييم ا+داء مقاييس وتطوير تبطلھا، التي ا+خرى التشريعات
 .التشريعات ھذه
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 التدخل محور
 ا+ساسي

 المجابھة قدرات بناء نشاطات

 آليات تطوير١٣
 الطفل ايةحم

تطوير آليات للحماية لCطفال المعرضين للمخاطر أثناء الكوارث والصراعات، مع  •
الرعاية واWحتجاز، دور ا+يتام،  التركيز بشكل خاص على ا+طفال في مراكز

مراكز ا+طفال الذين تعرضوا لسوء المعاملة ولCطفال ذوي اWحتياجات 
اخل والخارج)، والمaجئ ومخيمات الخاصة، المaعب العامة والخاصة (في الد

  الaجئين.
وضع كتيبات وخطط وبروتوكوWت لضمان حماية ا+طفال أثناء الكوارث  •

الرعاية  والصراعات، مع التركيز بشكل خاص على ا+طفال في مراكز
واWحتجاز، دور ا+يتام، مراكز لCطفال الذين تعرضوا لسوء المعاملة وا+طفال 

صة، المaعب العامة والخاصة (في الداخل والخارج)، ذوي اWحتياجات الخا
  والمaجئ ومخيمات الaجئين.

تدريب ا+شخاص المسؤولين عن تنفيذ خطط الحماية والرعاية والسaمة في  •
  أوقات الصراعات والكوارث.

تطوير آليات الرصد والشكوى في حال انتھاك حقوق ا+طفال خaل الكوارث أو  •
الرعاية واWحتجاز، دور ا+يتام، مراكز ا+طفال  مراكزالنزاعات، لCطفال في 

الذين تعرضوا لسوء المعاملة وا+طفال ذوي اWحتياجات الخاصة، المaعب 
  العامة والخاصة (في الداخل والخارج)، والمaجئ ومخيمات الaجئين.

الرعاية  تشجيع استخدام مساحات أمنة لCطفال (بما في ذلك في مراكز •
دور ا+يتام، مراكز ا+طفال الذين تعرضوا لسوء المعاملة ولCطفال واWحتجاز، 

ذوي اWحتياجات الخاصة، المaعب العامة والخاصة (في الداخل والخارج)، 
والمaجئ ومخيمات الaجئين)حيث يتم تقليص خطر انتھاك حقوق الحماية 

 الى مستويات منخفضة جداً.
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