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  Sendai חתימה על מסמךשנים ל 5

The Sendai Framework for Disaster Risk Reduction (SFDRR) 2015–2030  בינלאומי שאומץ על ידי הוא מסמך

 (. Hyogo 2005-2015)מסמך המשך להסכם  2015בשנת  מדינות החברות באו"ם בכנס בעיר סנדאיי ביפן

. הראשון דן בהיבטים החברתיים, סמו מספר מאמרים, כאן מוצגים שניים מהםרפו ום חמש השנים הראשונותלסיכ

מעמד המסמך בשני דן ; המאמר ה( אנשים בעלי מוגבלויותinclusionהתוכנית בהיבט של הכללת )ומעריך את יישום 

  חוק הבינלאומי. מסגרת הב

שמתייחס ישירות  disaster risk reductionבתחום  סנדאיי" הוא אחד ההסכמים  הגלובאליים הראשונים מסמך"

. בתוכניות ה הפגיעהים אלו צעד גדול להכללת האוכלוסיולפי הכותבים הוא היווה בשני צרכי אנשים עם מוגבלויותל

-השקעה ב , disaster risk governanceחיזוק ,  disaster riskהבנת  מתייחס לארבע מטרות עיקריות : המסמך

disaster risk reduction שיפור המוכנות ל וdisaster  .בחן מחקרים שנעשו במספר ארצות בהתאם  [1אמר ]המ

ת עמוהן בהט למושגים יש עדיין צורך רב בשיפורים הן ברמת הפרשנות ומצא שלמרות ההתקדמות אלומטרות ל

 פרשנות למושגים שונה תרבותית בין מקומות שונים.ההמסמך גלובאלי והכללים ברמת המדינה מכיוון ש

. hazardמגדיר בעיקר את מקור הסכנה  סנדאיי מסמך ,לטענתם  .  disasterהכותבים טוענים שיש להגדיר את המושג 

 שהוא  רוע גדוליובמקום אחר לא emergency המכונה בהיקף מצומצםוע יריכול לגרום במקום אחד לא hazardאך 

disaster. הגדרה ממשית לקטסטרופה  אין ,כמו כןיכולת האזור להתמודד עם האירוע. בין הראשון לשני נובע מהבדל ה

 שמתרחש באזור צפוף במיוחד.  disasterלמשל  , disasterמ רוע גדול יותירא שהוא

 15%-כדי להבהיר מי האוכלוסייה שיש להתייחס אליה ולכלול אותה בתוכנית. כ disabilityבאותה מידה חשוב להגדיר 

מסוג הן מושפעת של הפרט (  vulnerability) הפגיעותמידת עם מוגבלות מסוימת אך  חיהמאוכלוסיית העולם 

הוא כלשהי יות , למשל אדם שיש לו נכות והמוגבלות וכן מצרוף מוגבלויות )לחלק גדול מהאנשים יש מספר מוגבל

  . (או השמנה למשל יש לו מחלות רקעוגבוהה יותר אם  בריאברמת פגיעות נמוכה יותר אם הוא 

הגדרות טובות יותר , יקהעל הפרקטגם מכיוון שהיא תשפיע  מושגיםגדרה מפורטת וברורה של ההלחשיבות ישנה 

  יוכלו לפעול טוב יותר. המגיבים הראשונים והאחראים בשטח כך ,הנחיות ברורות יסייעו ב

מת והתייחסות לר disability ,disaster –של המונחים ברורות גון הגדרות כ מספר המלצות מדיניות  הכותבים מעלים

מונחים יתורגמו לפרקטיקה הממליצים שהם , אמורכ .  vulnerabilityפגיעות השמשפיעה על  " בין בעיות"קישוריותה

 ויותאמו לתרבות המקומית.

, disasterית יכולת בקרב אנשים בעלי מוגבלויות להתמודדות עם י: בננוסף לכותבים יש גם מספר המלצות למחקר

השוואה בין מדינות שונות ו  risk להפחתתת תרבויות שונות כחלק מבניית תכניוי מוגבלויות בבעלכלפי  עמדותבחינת ה

 .  disaster risk reductionבתוכניות 
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הפחתה משמעותית של פגיעה חותר לסנדאיי  מסמךד התוכנית מבחינת החוק הבינלאומי. דן במעמ המאמר השני

מובהר  [.2מדינה ]קהילה ועסקים, תושבים, סביבתיים של הכלכליים והבחיי אדם, בבריאות ובהיבטים החברתיים 

 טמיע את ההמלצות. הבמדינה על מנת ל הממשל רמותכל בבות פוליטית מקומית כי יש צורך במחויבהסכם 

.  disaster riskצריך להתחיל בבחינת טבעו של disaster risk reduction-העוסק בהכותבים מדגישים כי כל דיון בחוק 

 לעומק.   disaster riskהצורך להבין מסמך סנדאיי מגדיר בעדיפות ראשונה ואכן, 

נתפס   disaster risk reduction , המרכיב שלתגובה לאסון ידועה בדרך כללהתייחסות ברמה הבינלאומית לבעוד ש

באחריות ההנהגה המקומית זו פעולה מכיר בכך שעצמו  סנדאיי מסמךגם  על ידי משפטנים בינלאומיים כעניין מקומי.

 .  מציג בעיות העולות מהןות בסיס של המסמך והמאמר דן בהנח השונות.על רמותיה 

. בשנים האחרונות נעשה מאמץ גדול מצד משפטנים בינלאומיים  (non- binding ) מטבעו מחייב-י אינויסנדא מסמך

יניות , מדםעל ידי זיהוי נורמות המבוססות על הסכמים קיימי disaster risk לזהות מחויבויות בחוק הבינלאומי להפחתת

בינלאומי כמו זכויות אדם וחוקים הרים של החוק חעל ידי זיהוי מחויבויות בתחומים אלאומית, ופרקטיקה מקומית וכן 

יש צורך של ממש, כך שיעשו שינוי  ,סנדאיי למחייבים מסמך. כדי להפוך את הרעיונות המתקדמים שיש בסביבתיים

 וברמת הפגיעות ממנו. hazardקיד החוק הבינלאומי בטיפול בינות משפטית ובחינת תפיביותר פעילות אקטיבית, התד
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