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  الدورة السادسة والستون
  *من جدول األعمال املؤقت) ج (١٩البند 

االســتراتيجية الدوليــة  : التنميــة املــستدامة 
      للحد من الكوارث

  للحد من الكوارث تنفيذ االستراتيجية الدولية    
  

  تقرير األمني العام    
  

  موجز  
 تنفيـذ االسـتراتيجية الدوليـة للحـد مـن           يقدم هذا التقرير حملة عامة عن التقدم احملرز يف          

تتراكم خمـاطر الكـوارث بـشكل أسـرع         و. ٦٥/١٥٧الكوارث، استجابة لقرار اجلمعية العامة      
ــا يع   ــصادي، مم ــو االقت ــن النم ــم ــة   ي ــة لأللفي ــداف اإلمنائي ــق األه ــة وحتقي ــد كــشف  . ق التنمي وق

 واجملتمعـات  بنـاء قـدرة األمـم   : ٢٠١٥-٢٠٠٥استعراض منتـصف املـدة إلطـار عمـل هيوغـو         
ومــع . حتقيــق القــدرة علــى االنتعــاشعلــى مواجهــة الكــوارث أن مبادئــه وجهــت التقــدم حنــو  

ــك،  ــإن ذل ــى    ف ــرار عل ــة صــنع الق ــوطين ودون األصــعدة نظــم إدارة املخــاطر وعملي ــال وطين ال
ــو ــاج إىل دويل الـ ــوير  حتتـ ــن التطـ ــد مـ ــممزيـ ــا يف ذلـــك  احلاسـ ــساب، مبـ ــة  حـ ــسائر النامجـ  اخلـ
 علـى   لمخـاطر، لـدعم التنميـة والتخطـيط واالسـتثمار          ل املتكاملةنماذج  وضع ال الكوارث و  عن

  .حنو سليم
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مـايو  /وقد عقدت الدورة الثالثة للمنتـدى العـاملي للحـد مـن خمـاطر الكـوارث يف أيـار                    
، بأوسع مشاركة على اإلطالق من قطاع من الزعماء واخلـرباء امللتـزمني ببنـاء القـدرة                 ٢٠١١

ومت اإلعـراب  . اوالهتا التوجيه ملواصلة تنفيـذ إطـار عمـل هيوغـو       وقد وفرت مد  . على االنتعاش 
وعرضـت  . عن شعور قوي باحلاجة امللحة لزيادة االسـتثمارات يف احلـد مـن خمـاطر الكـوارث                

  .٢٠١٥حكومة اليابان استضافة املؤمتر العاملي الثالث للحد من خماطر الكوارث يف عام 
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  اجتاهات الكوارث وخماطرها  -أوال   
ــرب   - ١ ــاالكــوارث كبريتعت ــدءاها وصــغريه ــضانات يف باكــستان  ، ب ــيت وقعــت   مــن الفي ال
ــ/متــوزشــهر  يف  آخــر علــى فيــضانات يف بلــدان مثــل بــنن والربازيــل، دلــيال  ال إىل ٢٠١٠ هيولي

بـشأن احلـد مـن     تقريـر التقيـيم العـاملي      هأكدعلى حنو ما     ،العالقة احلميمة بني الكوارث والفقر    
ويف الوقــت . )١(التنميـة الكــشف عـن املخـاطر وإعــادة تعريـف    : ٢٠١١خمـاطر الكـوارث لعـام    

الفيـــضانات يف أســـتراليا، والزلـــزال الـــذي وقـــع يف مدينـــة كرايـــست تـــشريش،   فـــإن نفـــسه، 
عيث فـسادا يف مشـال شـرق        اليت ت النووية  الكوارث  تسونامي و النيوزيلندا، وكوارث الزالزل و   ب

 اتعــرض أيــض ومــدهنا تواقتــصاداهتا النمــو لبلــدان املتقدمــة  االيابــان هــي تــذكري صــارخ بــأن     
أضـــرار جـــسيمة يف صـــغر املرتبطـــة بتقلـــب املنـــاخ األوتـــسببت مئـــات الكـــوارث . للمخـــاطر

بزيـادة  غـري الـسليمة و  اإلمنائيـة  املمارسـات  يـرتبط ب   اخلطـر    أن تالعديد من البلـدان، وكـشف      يف
 .نض االقتصاد والسكاتعّر

ولكــن . تتزايــدتكــاليف املاليــة واالجتماعيــة والــسياسية للكــوارث  ومــن الواضــح أن ال  - ٢
 علـى الـصعيد العـاملي، يف حـني          يتنـاقص خطر الوفاة املرتبط باملخاطر املتصلة بـاألحوال اجلويـة          

ــاطق    ــع املن ــادة يف مجي ــصادية تــستمر يف الزي ــيم العــاملي  ويــشري مــشروع  . أن اخلــسائر االقت التقي
ــام ــاض ٢٠١١ لع ــاة  ، إىل اخنف ــسبة ألعاصــري االســت جــراء اخطــر الوف  يف املائــة يف ٥٠وائية بن
علـى   تـسونامي الخـاطر الـزالزل و    وفيمـا يتعلـق مب    . ١٩٩٠آسيا واحمليط اهلادئ منـذ عـام         رقش

خــالل و. تتزايــدالوفيــات واخلــسارة االقتــصادية علــى حــد ســواء  فــإن خمــاطر  ،الــصعيد العــاملي
أكثـر مـن    يف  الطبيعيـة   املخـاطر    نامجة عـن     ة كارث ٣٤٧الفترة املشمولة بالتقرير، أثر ما جمموعه       

ــون ٢٥٥ ــسمة،  ملي ــسببت يف إزهــاق أرواح  ن ــر مــن  وت  خــسائر يفو ضــحية ١٦٠ ٠٠٠أكث
 .)٢( الواليات املتحدة باليني دوالر من دوالرات٣٠٤أكثر من جتاوزت اقتصادية 

منـذ  و. خماطر اخلسارة االقتصادية بوترية أسرع يف البلدان ذات الـدخل املرتفـع           وتزداد    - ٣
 يف املائــة ٢٦٢ســتوائية بنــسبة ألعاصــري اال بااملتــصلةقتــصادية االسائر زادت اخلــ، ١٩٨٠عــام 
ــع،   يف ــدخل املرتف ــدان ذات ال ــة باملالبل ــدخل  ١٥٥مــع قارن ــدان املنخفــضة ال ــة يف البل .  يف املائ
ــام  يفو ــصادية    ٢٠١٠ع ــاطر اخلــسارة االقت ــت خم ــسبب ا، كان ــضانات يف ب ــدان لفي ــة بل منظم

ــة   ــاون والتنمي ــصادي  التع ــدان االقت ــه  يف املي ــا كانــت علي ــر مم ــسبة ١٩٩٠ يف عــام أكث  ١٧٠ بن
املخــاطر وتتزايــد . مبعــدل أســرع مــن النــاتج احمللــي اإلمجــايل أي أهنــا ارتفعــت ، تقريبــااملائــة  يف

__________ 
، عبـارة عـن جهـد تعـاوين للـشركاء يف نظـام            ٢٠١١ العاملي بشأن احلد من خماطر الكـوارث لعـام           تقرير التقييم   )١(  

 .www.preventionweb.net/garانظر . االستراتيجية الدولية للحد من خماطر الكوارث

  )٢(  EM-DAT:the OFDA/CRED International Disaster Database. 
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منـو نـصيب    لفيضانات واألعاصـري االسـتوائية يف الواقـع بـوترية أسـرع مـن               املتصلة با االقتصادية  
ــدان   الفــرد مــن   ــاتج احمللــي اإلمجــايل يف كــثري مــن البل ــروة  هــذا يعــين  و،الن  أن خطــر فقــدان الث

أقـل  فهـي  البلدان املنخفضة الـدخل  أما . الثروةمن وترية إجياد يتزايد بوترية أسرع    ما  كارثة   يف
فـإن  عـام،   وجـه   بو. هاقدرة على استيعاب اخلسائر االقتصادية النامجة عن الكوارث والتعايف من         

 مثـل الـدول     -األصغر   االقتصاداتأكثر قدرة على استيعاب اخلسائر من       الكربى  قتصادات  اال
 . تكون أكثر تنوعا جغرافيا واقتصادياغالبا ما ألهنا -اجلزرية الصغرية النامية 

الـسياسات   خيـارات    تترافـق يف معظـم األحـوال مـع         الـيت    “كارثـة ال”هو  فاجلفاف  أما    - ٤
. عزاـغالبـا مـع عـدم االسـتقرار النـاجم عـن النـ             تترافـق   وغـري املالئمـة،     االجتماعية واالقتصادية   

غري مفهـوم متامـا علـى الـرغم مـن تأثرياتـه علـى صـحة                 و،  ا خفي ال خطر يشكِّاجلفاف  يزال   الو
ــد مــن  اإلنــسان وســبل العــيش و  ــصادية العدي ــسببيو. القطاعــات االقت  يف اإلجهــاد اجلفــاف ت

غ املبلّـ البيانـات عـن الكـوارث       وال تتطـرق    . لسكان يف املناطق الريفية والرعويـة     لوانعدام األمن   
ــها وطن ــا وعن ــا ي ــان دولي ــاف  إىل بي ــأثريات اجلف ــال،   ف. مــدى ت ــى ســبيل املث ــعل عــن  غ إالّمل يبلّ

ــات  ٤ ــامل   وفي ــاف يف الع ــة باجلف ــوز  مرتبط ــن مت ــرة م ــه /يف الفت ــران ٢٠١٠يولي ــ/إىل حزي  هيوني
 أكثـر مـن   - اجلفافروا من جراء  من البشر تضّر٣٢ ٤٨٢ ١٠٢ أن  ، بينما ذكر  ٢٠١١ عام
احمللـي والـوطين،    الصعيدين  ظم املتكاملة إلدارة املخاطر على       النُ تعزيزويعترب  . )٢(خرخطر آ أي  
للحــد مــن خمــاطر اجلفــاف،  ضــرورية نــهجي آلثــار اجلفــاف، خطــوة رئيــسية   املتــسجيل المــع 

 .يف األمن الغذائيإىل أزمة اجلفاف احليلولة دون حتول آثار ر ووحتسني اإلنذار املبكِّ

خــالل و.  يف املائــة٨٧ن العــامل بنــسبة  ارتفــع عــدد ســكا ٢٠١٠-١٩٧٠يف الفتــرة و  - ٥
 يف املائـة،    ١١٤النمو السكاين يف أحواض األهنار املعرضة للفيضانات بنسبة         زاد  ،  هاالفترة نفس 

ــة   ــاطق الـــساحلية املعرضـ ــسبة لألعاصـــري ويف املنـ ــة١٩٥بنـ ــإن وبالتـــايل.  يف املائـ ــول ، فـ األصـ
ــة تتــراكم يف معظــم املنــاطق املعرضــة     االقتــصادية واإل يف البلــدان ال ســيما ، وللمخــاطرنتاجي

خطـط  أن تـسترشد    هـذه االجتاهـات، ال بـد مـن          ولعكس  . واملتوسطة الدخل الدخل  املنخفضة  
لحـد  لاملعلومات عـن املخـاطر ومعاجلتـها مـن خـالل تطبيـق إطـار               باالستثمار  خيارات  التنمية و 

 .من خماطر الكوارث

تـسونامي  والالـزالزل الكـربى    مـا توضـحه   الطبيعيـة، مثل  وميكن أن يـنجم عـن املخـاطر           - ٦
، ولكـن    فحـسب  ملنـشآت النوويـة   ال تقتصر على ا    وجانبية تابعة مت ةر مدمر اثآشرق اليابان،    يف

مثـل الـسدود الكهرمائيـة والـصناعة واجلـسور والطـرق            اهلياكل األساسية   معات  جمأيضا  تشمل  
ىل تفكــري مـن أجــل التوصـل إ  جهـود جديــدة  بــذل هــذه االعتبـارات جيــب أن حتفـز   و. الـسريعة 
 . ملعايري التصميم والتأهب واإلنذار املبكر واالستجابة،، على مدى األفقنيمتكاملوختطيط 
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 التحديات والفرص املرتبطة بتنفيذ إطار عمل هيوغو  -ثانيا   
بنـاء قـدرة األمـم      : ٢٠١٥ -٢٠٠٥  استعراض منتصف املدة إلطـار عمـل هيوغـو         قام  - ٧

تقريـر التقيـيم    و ،)٤(وغـ إطار عمـل هيو   مرصد  ، و )٣(رثاملتحدة واجملتمعات على مواجهة الكوا    
هبـا، بتحديـد    العاملية واإلقليمية والعمليات االستشارية املرتبطة      تديات  واملن،  ٢٠١١ لعام   العاملي

هنـاك  و.  إزاءهـا  التحديات والفرص واألولويات احلامسة للحد من التعرض للمخاطر والـضعف         
 العــاملي والــوطين واحمللــي األصــعدة الكــوارث علــى إرادة سياســية صــلبة متزايــدة إلدارة خمــاطر

تقـدمي   مـن خـالل      ا التـصميم  هـذ ومن املهم حاليا توجيه     . وكذلك عرب القطاعني العام واخلاص    
ــر وضــوحا حــول   إرشــادات ــةكيف” أكث ــام بــ  ي ــن خــالل  “ذلكالقي ــاذ قــ  م ــستند رارات اخت ت

علـى مجيـع     األعمـال التجاريـة و     الرأي العام وزيادة التعاون يف مجيع جمـاالت       تنوير  األدلة، و  إىل
 .العاملي والوطين واحمللياألصعدة 

اسـتعراض  إجراء  لت أمانة االستراتيجية    ، سهّ ٦٤/٢٠٠متشيا مع قرار اجلمعية العامة      و  - ٨
شمل أصـحاب املـصلحة     يـ هنـج تـشاركي     اتبـاع   منتصف املدة إلطـار عمـل هيوغـو مـن خـالل             

 .الدويل واإلقليمي والوطيناألصعدة على 

اســتعراض منتــصف املــدة أن إطــار عمــل هيوغــو علــى مــدى الــسنوات اخلمــس وأبــرز   - ٩
الــدويل والــوطين علــى الــصعيدين كــبري يف توليــد الــزخم الــسياسي إىل حــد ســاهم قــد املاضــية 

. توجيـه كمبادئـه علـى نطـاق واسـع     مت اعتماد   و. حلد من خماطر الكوارث   من أجل ا  العمل   يفو
 .امة ملزيد من العمل والتعاوناهلاالت إىل اجملستعراض االوأشار 

عتمــد يالتعــرض والــضعف  مــن وأكــد االســتعراض أن احلــد مــن خمــاطر الكــوارث، و     - ١٠
يف حني أن هناك بعـض األمثلـة        و. األول على سياسات التنمية واالستثمارات السليمة     املقام   يف

لتنميـة ال يـزال     االدمج الكامـل إلدارة املخـاطر يف ختطـيط          فإن  كيفية القيام بذلك،    على  اجليدة  
دودة مـن اجملتمعـات احملليـة       احملـ شاركة  إىل املـ   أخـرى،    أسبابغري موجود وهذا يرجع، من بني       

ــذلك    بكاملــها احلكومــة يــستند إىل مــشاركة  هنــج إىل عــدم وجــود  واحلكومــات احملليــة وك
 .حتديد األولويات الوطنية يف

ــا وثيقــا   و  - ١١ القطاعــات وبــني رب ســائر عــتتطلــب إدارة خمــاطر الكــوارث وعواقبــها تعاون
قطاعـات،  بعـض ال  تقـدم يف    وعلى الـرغم مـن إحـراز        . خمتلف الدول، مبا يف ذلك الدوائر احمللية      

قـدر كـبري مـن      تولـد   وقد  . النظمبني  عن النتائج املتوقعة نظرا لعدم وجود تكامل         مل يسفر    هفإن
__________ 

  )٣(  A/CONF.206/6و  Corr.1انظر . ٢ل، القرار ، الفصل األوwww.preventionweb.net/english/hyogo/hfa.mtr/. 

  )٤(  www.preventionweb.net/english/hyogo/hfa-monitoring/. 
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باسـتحداث  اص  ن العـام واخلـ    ا القطاعـ  امقـ و.  بـشكل كامـل    ا ولكن مل يتم استخدامه    املعارف،
مراجعـة الـنظم    املهـم   مـن   لـذلك فـإن     و. تهاملشاركهامة  دروس  أصبح لديهما   ممارسات هامة و  

يف هـذا  و. علـى الـصعيدين الـوطين والـدويل    الروابط فيما بينـها   احلالية إلدارة خماطر الكوارث و    
اب الـوطين بـني أصـح   الصعيد  على   “وطنية للحد من خماطر الكوارث    الربامج  ال”ثل  متالسياق،  

ــه لاملــصلحة املتعــددين منوذجــا هامــا ومــصدرا حمــتمال    ــة  الختــاذ لتوجي قــرارات مــستنرية وتوعي
 يـة مراجعة كيف مواصلة  ، وهناك حاجة إىل     كامالاستغالال  مل تستغل    أن إمكاناهتا    إالّ. اجلمهور

 .أفضل بصورة احمللي والتعاون الدويلعلى الصعيد دعم عملية صنع القرار 

اعتمــاد ويعتــرب . املزيــد مــن التعزيــزإىل لكــوارث الفعالــة لدارة اإللة عــن املــساءوحتتــاج   - ١٢
يف الوقـت نفـسه، فإنـه    و. التشريعات ذات الصلة مـن جانـب العديـد مـن البلـدان خطـوة هامـة            

لخـسائر النامجـة    لذ على حنو فعال حىت اآلن نظرا لعدم وجود تـسجيل مناسـب              ميكن أن تنفّ   ال
واضـحة  خطـوط أساسـية ومؤشـرات مـستهدفة     ومعـايري  عن الكوارث، فضال عن عدم وجـود      

تطـوير أدوات التوجيـه بنـاء علـى املعرفـة           يتـسم   ،  الـصدد يف هـذا    و. لتوجيه وقياس التقدم احملرز   
أدوات حتليلية مـشتركة لتتبـع      من شأن وجود    و. بالغ األمهية جلميع القطاعات ب    الشاملة واخلربة

التنميـة، فـضال عـن االسـتعداد         يف جمـال     يطدعم االستثمار والتخط  أن ي وفهم أسباب الكوارث    
علـى  يتطلـب تعاونـا      أن احلـد منـه       إالّ،  يحملذو طابع   يف حني أن اخلطر هو      و. ملخاطر املستقبل 

 .عامليالوطين والصعيدين ال

وقد برزت أدلة علـى أن اإلدارة الفعالـة ملخـاطر الكـوارث تعتمـد علـى وجـود سـلطة                       - ١٣
املــسؤولية واملــساءلة مــن أجــل وضــع   عليهــا ل تقــع علــى مــستوى حكــومي عــا وشــاملة  عليــا

 ملختلـف خمصصات امليزانيـة  كفالة رصد احلكومة بأكملها، ووقيادة مجيع عمليات  السياسات،  
إىل نتيجـة مفادهــا   ٢٠١١خلـص تقريـر التقيــيم العـاملي    و. حلـد مـن خمــاطر الكـوارث   اجوانـب  

ــ أن ــة،إدارة خمــاطر الكــوارث علــى مــستوى احلكومــة   عــن سؤولية امل كــون تجيــب أن  املركزي
 أن تـوفر الـسلطة   هااملاليـة ميكنـ  الشؤون لتخطيط والرقابة وتتحمل مسؤولية اوزارة أو دائرة    يف

ــسياسات اتــساق الــسياسية و ــد أن يترافــق حتــول  .  خمتلــف القطاعــات بــنيال مــسؤوليات وال ب
 ميكــن أن تكــون الو. المركزيــة القــدرات واملــواردبالمركزيــة املتزايــد إىل الحلكومــات احملليــة ا

املعيــشية  يف إطــار شــراكة مــع األســر    اإدارة خمــاطر الكــوارث فعالــة إال عنــدما يــتم تنفيــذه     
فعاليــة األمــر عــامال أساســيا يف هــذا ويعتــرب . اومنظماهتــ واجملتمعــات احملليــة املعرضــة للكــوارث

ة علـى مثـل     هناك عـدد متزايـد مـن األمثلـ        و. االجتماعيالتالحم  التكلفة واالستدامة واملواطنة و   
. تغـيري يف ثقافـة اإلدارة العامـة      إجـراء    يف كثري مـن البلـدان        يقتضيهذه الشراكات، ولكن هذا     

مـشاركة احلكومـة يف ختطـيط وتنفيـذ إدارة       بـل يف     -املشاركة اجملتمعية   يف  التحدي  وال يكمن   
 . واحلكم احمللياجملتمع احملليعلى صعيد خماطر الكوارث 
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حلـد مـن    امعايري  فإن   ا،دد من آليات توليد املعلومات وتبادهل     عوعلى الرغم من وجود       - ١٤
 أو ال تتناول إدارة املخـاطر املتعـددة الـيت حتـدث          وغري متكاملة  خماطر الكوارث ال تزال متنوعة    

 يتــصدى ملخــاطرللتأهــب للكــوارث مــن الــضروري اتبــاع هنــج و.  أو بالتتــابعهيف الوقــت نفــس
 .اآلثار الثانوية للكوارث الطبيعيةاعتبارها من بالتكنولوجية متعددة ويدرج الكوارث 

ــل      و  - ١٥ ــو أن متوي ــار عمــل هيوغ ــدة إلط ــصف امل ــن خمــاطر   االحــظ اســتعراض منت حلــد م
 االسـتثمارات،   للبحـث عـن   هنـاك حاجـة إىل مزيـد مـن العمـل            أن   و ازال متخلفـ  يـ الكوارث ال   

يف هـذا الـسياق،     و. لياحملعلى الصعيد   العمل  دعم  استثمارات التنمية إجيابيا و   تكييف شروط   و
 .اتنماذج والتوجيهيف وضع الشاركت أمانة االستراتيجية يف عدد من البلدان واملنظمات 

اخلـسائر  يقـوم حبـساب   ن معظـم البلـدان ال   إىل أ،  ٢٠١١تقريـر التقيـيم العـاملي       يشري  و  - ١٦
الـيت يـتم   اخلـسائر  ويـتم اسـتيعاب   . يف املمتلكات العامة النامجة عـن الكـوارث بـصورة منهجيـة          

وزيــادة الفقــر وتآكــل   الفئــات ذات الــدخل املــنخفضمعظــم األحــوال عــن طريــقيف جتاهلــها 
ذه حساب القيمة النقديـة هلـ  ، عندما يتم هيف الوقت نفسو. التقدم حنو األهداف اإلمنائية لأللفية 

ة مــن النـــاتج احمللـــي اإلمجـــايل  كـــثريا مـــا متثــل نـــسبة كـــبري فإهنــا  اخلــسائر يف األصـــول العامـــة  
استثماراهتا يف جمال احلـد مـن       مقدار  حتديد  من  معظم البلدان   وال يتمكن   . امليزانيات الوطنية  أو

تناسب مـع حجـم    تنادرا ما   فإن تلك االستثمارات     عندما تفعل ذلك،     هاخماطر الكوارث ولكن  
مـن  أي بلـد    يـتمكن    ال أ األرجـح ما مل يتم احتساب تكاليف هذه اخلسائر، فإن من          و. اخلسائر
تقريــر خيلــص و. زيــادة االســتثمارات يف جمــال إدارة خمــاطر الكــوارث يف امليزانيــة الوطنيــةتربيــر 

لتجنــب املبــاين كــذلك إىل أن ختطــيط اســتخدام األراضــي وحتــسني      ٢٠١١التقيــيم العــاملي  
تــصحيح يف حــني أن  أو أكثــر، ٤بنــسبة  ةلتكلفــحيقــق معــدل الفائــدة إىل اخمــاطر، التــسبب يف 

نظـرا  و.  فحـسب  مـن حيـث التكلفـة       فعـال  أو إعادة التجهيـز   ة التوطني   املخاطر من خالل إعاد   
 يف املائـــة مـــن إمجـــايل النـــاتج احمللـــي، ١٥ إىل ٣مـــن ثـــل عـــادة مت ة العامـــاتإىل أن االســـتثمار

دمج احلد من خطر الكوارث يف ختطـيط االسـتثمارات العامـة هـو قـرار اسـتراتيجي ميكـن                     فإن
ــأن  ــاطر  يـ ــبري يف املخـ ــل يف ؤدي إىل خفـــض كـ ــطاألجـ ــتوق. املتوسـ ــريو  امـ ــل بـ ــدان، مثـ  بلـ

أما اسـتثمارات   . ةالعامات   لتقييم االستثمار  اخماطر الكوارث يف معايريه   بإدراج  وكوستاريكا،  
تركـز  اليت ت هي تلك االستثمارات    ف فعالية من حيث التكلفة      هاأكثراليت تعترب    احلد من املخاطر  

وميكــن تكييــف .  العامــة واملرافــق احليويــةالبلــد مــن املبــاينحافظــة يف اجلــزء األكثــر ضــعفا مــن 
ــ ــة لصكوك ال ــة للوصــول إىل ماليــني  احلالي ــة االجتماعي بتكلفــة إضــافية منخفــضة   البــشرلحماي

املـدفوعات مـن بـرامج املـساعدة االجتماعيـة          بتمديـد   شـيلي   قامـت   على سـبيل املثـال،      و. نسبيا
 .٢٠١٠فرباير /باطاللذين وقعا يف شلألسر املتضررة من جراء الزلزال والتسونامي 
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دور حاسـم يف توجيـه قـرارات االسـتثمار          بـ علومات عـن خمـاطر الكـوارث        وتضطلع امل   - ١٧
التـدابري املتاحـة    علومـات عـن األخطـار الطبيعيـة و        املاحلـصول علـى     ويـؤدي   . ودعم الرأي العـام   

طر اخـ عـن امل  علومات  وتتسم امل . لحد من مواطن الضعف   لفرص  إىل إتاحة ال  خاطر  امللحد من   ل
ه اإلجـراءات الفوريـة      لتحقيق استجابة فعالة وميكن أن توجّ      ةحيويبأمهية   أعقاب الكوارث،    يف

دة ومثــة مــسألة معقّــ. احلكومــة الوطنيــة واحملليــة واجلمهــور العــام و، االســتجابةلفــرق اإلغاثــة و
ــة    ــة ومجاعي ــل يف تتطلــب دراســة متأني ــدابري     تتمث ــستوى املخــاطر وتكــاليف ت ــد م ــايري حتدي مع

عنــد النظــر لتحملــها احلكومــات واملنظمــات واجملتمعــات علــى اســتعداد  لــيت تعتــرب االتخفيــف 
 .احلاالت القصوىتأثري  يف

ــة     و  - ١٨ ــم املتحــدة اإلطاري ــة األم ــراف يف اتفاقي ــؤمتر األط ــشأن يف م ــاخ  ب ــري املن ــد تغ املنعق
اســتراتيجيات ، أكــدت األطــراف أمهيــة تعزيــز  ٢٠١٠ديــسمرب /كــانون األولكــانكون يف  يف

. إطار عمل هيوغـو، حـسب االقتـضاء       مراعاة  بتغري املناخ مع    املتصلة   من خماطر الكوارث     احلد
إىل قــوة لتكيــف لكــانكون عمــل لحــد مــن خمــاطر الكــوارث يف إطــار ويــشري إيــالء االهتمــام ل

لــصياغة وتنفيــذ خطــط املقــررة العمليــات متثــل  و،وطنيــة للحــد مــن خمــاطر الكــوارث اللكيــة امل
 مؤثرة يف رفع مـستوى احلـد مـن خمـاطر الكـوارث مـن خـالل عمليـات               وطنية وسيلة اللتكيف  ا

  .متعددة القطاعات ومتعددة أصحاب املصلحة
  

 التنسيق والتوجيه من خالل نظام االستراتيجية  -ثالثا   
شــاملة شــراكات مبتكــرة ووجــود فعالــة بــصورة حلــد مــن خمــاطر الكــوارث  ايتطلــب   - ١٩
قــد ثبــت أن و. العامــة واخلاصــةالكيانــات لــي وبــني احملالــصعيد ، مبــا يف ذلــك علــى اتلقطاعــل

الـزخم  لتهيئـة   حامسـة   تتـسم بأمهيـة     العـاملي واإلقليمـي والـوطين       األصـعدة   اآلليات القائمـة علـى      
اآلليـات  تلـك  اجـة لزيـادة تعزيـز هـذه     ومتـس احل  . الـسياسي للحـد مـن خمـاطر الكـوارث         احليز  و
جهــة التحــديات املــستجدة واملتــصلة ملواأصــحاب املــصلحة ختلــف ا ملترابطهــا ومشوهلــكفالــة و

  .باملناخ واحلد من خماطر الكوارث
  

  تعزيز التنسيق على الصعد العاملي واإلقليمي والوطين   -ألف   
  

  على الصعيد العاملي    
ُعقدت الدورة الثالثة للمنتدى العاملي للحد من أخطار الكـوارث يف جنيـف يف الفتـرة          - ٢٠
 حكومـة  ١٦٨ منـدوب ميثلـون   ٢ ٦٠٠مت أكثـر مـن     وضـ . ٢٠١١مـايو   / أيار ١٣ إىل   ٨من  
 منظمة غري حكومية، واالحتـاد الـدويل جلمعيـات الـصليب            ٦٥ منظمة حكومية دولية و      ٢٥ و
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ــسات      ــاص، واملؤسـ ــاع اخلـ ــانيني، والقطـ ــة، وبرملـ ــات حمليـ ــر، وحكومـ ــالل األمحـ ــر واهلـ األمحـ
 األمـني العـام باعتبـار       ةثالثة نائب وترأس الدورة ال  . األكادميية، واجملتمع املدين، واملنظمات الدولية    

أن احلد من أخطار الكوارث يقع يف صميم ما تضطلع به األمم املتحدة وشـركاؤها مـن عمـل                 
  .إمنائي وبيئي وإنساين

أن املنتـدى العـاملي والعمليـة التـشاركية املمهِّـدة لـه           على  ويف الدورة الثالثة، مت التأكيد        - ٢١
عيد العاملي للتوجيه يف جمال الـسياسات والتنـسيق وإنـشاء            الرئيسي على الص   نتدىسيشكالن امل 

الشراكات، والتالقح فيما بني القطاعات لتبادل املمارسـات اجليـدة يف جمـال احلـد مـن أخطـار                   
بالغـة األمهيـة يف إطـار اإلعـداد للـدورة الثالثـة مـن جانـب فريـق              إسـهامات   وقُّدمت  . الكوارث

ــه،    الــدعم التــابع لالســتراتيجية الدوليــة للحــ   د مــن الكــوارث الــذي يتخــذ مــن جنيــف مقــراً ل
واحلركــة الدوليــة للــصليب األمحــر واهلــالل األمحــر، والــشبكة العامليــة ملنظمــات اجملتمــع املــدين، 

، والفريـق االستـشاري التـابع       “متكني املدن من التـأقلم    ”والشركاء واحلكومات احمللية يف محلة      
الكـوارث، واملنظمـات اإلقليميـة،    أخطار للحد من للقطاع اخلاص املعين باالستراتيجية الدولية     

  .باإلضافة إىل وكاالت األمم املتحدة والبنك الدويل
، أعـرب الُعَمـد   عن االلتزاماتوباإلضافة إىل ما أدلت به الدول األعضاء من إعالنات     - ٢٢

لقطـاع  عن التزامهم بالنقاط األساسية العشر لتمكني املدن من التأقلم؛ ووافق املشاركون مـن ا             
اخلــاص علــى مخــس نقــاط أساســية تتــصل باألعمــال التجاريــة؛ وقــدمت جمموعــة مــن الــشباب  
ميثاقا يتألف من مخس نقاط بشأن األطفال واحلـد مـن الكـوارث؛ وقـدمت املنظمـات الدوليـة                   
الــيت تركــز علــى الــصحة بيانــاً مــشتركاً دعــت فيــه إىل زيــادة القــوى العاملــة يف اجملــال الــصحي 

ــة للحــد مــن أخطــار الكــوارث، كمــا دعــت      القائمــة علــى اجمل  ــة باعتبارهــا حيوي تمعــات احمللي
مـن  وأكـدت املنظمـات اإلقليميـة       . اتعزيز قـدراهت  من أجل   احلكومات والشركاء إىل االستثمار     

التزامها بتنفيذ االستراتيجيات اإلقليمية الـيت مت االتفـاق عليهـا يف االجتماعـات الوزاريـة                جديد  
  .يف مجيع أحناء العامل

وشـددت  . ٢٠١٥ إىل عـام     ٢٠٠٥ويشمل إطار عمل هيوغو الفترة املمتدة مـن عـام             - ٢٣
ــذ اإلطــار، يف حــني        ــة مواصــلة تنفي ــة كفال ــى أمهي ــة عل ــدورة الثالث ــيت دارت يف ال ــشات ال املناق

، ويـّسرت هـذه     ٢٠١٥ا بعد عـام     ملاستمرت املناقشات بشأن إطار احلد من أخطار الكوارث         
تيجية باعتبارها جهـة التنـسيق يف منظومـة األمـم املتحـدة يف جمـال احلـد                  املناقشات أمانة االسترا  
ويف هــذا الــسياق، وخــالل الــدورة الثالثــة، عرضــت حكومــة اليابــان    . مــن أخطــار الكــوارث 

انتـهاء  الذي يصادف    ٢٠١٥استضافة املؤمتر العاملي الثالث للحد من أخطار الكوارث يف عام           
  . ٢٠١٥-٢٠٠٥إطار عمل هيوغو للفترة 
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واعترف املؤمتر العاملي األول إلعادة البنـاء، الـذي يـشكّل جـزءا ال يتجـزأ مـن الـدورة                    - ٢٤
الثالثــة للمنتــدى العــاملي، والــذي نظمــه املرفــق العــاملي للحــد مــن الكــوارث واإلنعــاش والبنــك  
الدويل وأمانة االسـتراتيجية، بوجـود حتـديات يف جمـال تنـسيق ومتويـل أنـشطة اإلنعـاش وإعـادة            

وركزت املناقشات على كيفية وضـع إطـار فعـال لإلنعـاش،          . ء يف مرحلة ما بعد الكوارث     البنا
ممارسات معرفية، مع التشديد على إدمـاج احلـد مـن األخطـار يف       و ومتويل موثوق بشكل أكرب   

  .مجيع اإلجراءات املتخذة يف مرحلة ما بعد الكوارث
أخطار الكوارث واتـساعاً يف نطـاق       وأظهرت الدول األعضاء التزاما متنامياً باحلد من          - ٢٥

، عقد رئـيس    ٢٠١١فرباير  / شباط ٩ويف  . اإلجراءاتاختاذ  احليز السياسي الالزم للمناقشات و    
اجلمعية العامة لألمم املتحـدة مناقـشة مواضـيعية غـري رمسيـة بـشأن احلـد مـن أخطـار الكـوارث                       

ن خـالل سياسـات   وذلك هبدف تعزيز فهم كيفية احلد مـن أخطـار الكـوارث والتعـرض هلـا مـ                
  .وممارسات استثمارية فعالة وإدارة حضرية مستدامة

وُيعد مرصد إطار عمل هيوغو مصدرا قيما للمعلومـات لرصـد التقـدم احملـرز يف جمـال            - ٢٦
مبادئ إطار عمل هيوغو، وتبادل املمارسات وحتديد القـضايا االسـتراتيجية الناشـئة الـيت جيـب                 

 بلــدا يف دورة اإلبــالغ ١٣٣وســاهم مــا جمموعــه . دويلمعاجلتــها علــى الــصعيدين الــوطين والــ 
وجيري العمـل علـى إدخـال حتـسني آخـر علـى هـذه األداة، مبـا                  . ٢٠١١-٢٠٠٩الثالثة للفترة   

  .حملليا للتقييم الذايت على الصعيد  منطيةيف ذلك وضع وحدة
  

  على الصعيد اإلقليمي    
 وُيجـري   )٥(على الصعيد اإلقليمـي   شهدت الفترة املشمولة بالتقرير تنفيذ أنشطة مهمة          - ٢٧

االسـتراتيجية مـن مـشورة ودعـم فنـيني للحكومـات            أمانـة   أصحاب املـصلحة تقييمـاً ملـا قدمتـه          
ــة        ــديات اإلقليمي ــة واملنت ــة اإلقليمي ــؤمترات الوزاري ــار التحــضري للم ــة يف إط واملنظمــات اإلقليمي

  . واالجتماعات األخرى، وملا انبثق عنها من خطط عمل وأنشطة متابعة
ــدت و  - ٢٨ ــة  اهتـ ــات اإلقليميـ ــة   االجتماعـ ــذ بالمركزيـ ــرورة األخـ ــتراتيجيات إىل ضـ االسـ

من خـالل وضـع آليـات متويـل         وتنفيذها  والربامج احمللية واجملتمعية للحد من أخطار الكوارث،        
مناســبة وواقعيــة وميكــن التنبــؤ هبــا، وتعزيــز دور احلكومــات احملليــة واملنظمــات غــري احلكوميــة   

وعــالوة علــى ذلــك، كــررت املناقــشات والبالغــات .  يف ذلــك شــبكات املتطــوعنياحملليــة، مبــا

__________ 
ــتراتيجية،    )٥(   ــة االس ــة    أمان ــة والعاملي ــة خطــط العمــل اإلقليمي ــار الكــو  لمواءم ــن أخط ــوجز : رثالحــد م م

 ).٢٠١١مايو /أيار (جمال احلد من أخطار الكوارث اإلقليمية الرئيسية يف  واألولوياتلاللتزامات
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ــة للحــد مــن أخطــار        ــادئ التوجيهي ــزام بأحكــام إطــار عمــل هيوغــو باعتبارهــا املب ــد االلت تأكي
  .الكوارث

  
  على الصعيد الوطين    

على الصعيد الوطين، ميكن للمنتديات الوطنية للحـد مـن أخطـار الكـوارث أو آليـات                   - ٢٩
 بــشأن خطــط التنميــة واالســتثمارات اتنــسيق الوطنيــة املــشاهبة دعــم عمليــات اختــاذ القــرار الت

وخالل الدورة الثالثة للمنتدى العاملي للحد من أخطـار الكـوارث، نوقـشت يف إطـار                . الوطنية
كمـا  . اجتماع للمنتديات الوطنية، اخليارات وأفضل املمارسات لتحسني عمل هـذه املنتـديات           

ستراتيجية الدعم إلجراء استعراضات للممارسات احلالية وستعمل علـى تعزيـز           ستقدم أمانة اال  
  . قدرات أصحاب املصلحة املتعددين يف جمال احلد من أخطار الكوارث

احلد مـن  جهود ويشارك املنسقون املقيمون التابعون لألمم املتحدة على حنو متزايد يف           - ٣٠
ــر تعرضــاً لل     ــدان األكث ــوارث يف البل ــار الك ــربوز  خطــر أخط ــرا ل ــذه البلــدان   نظ احتياجــات ه

وسـامهت أمانـة االسـتراتيجية، بالتعـاون مـع الـشركاء، يف             . ومطالبها علـى حنـو أكثـر وضـوحا        
 مـن أطـر عمـل       ٣٠إدماج أهداف احلد من أخطار الكوارث والتكيف مـع تغـري املنـاخ ضـمن                

  .األمم املتحدة للمساعدة اإلمنائية
  حتقيــقإىل“ عوامــل التغــيري”ن أصــحاب املــصلحة ووأدت تعبئــة جمموعــات حمــددة مــ  - ٣١

وبــذل الُعمــد  . األمهيــة الــسياسية الــيت حيتلــها احلــد مــن أخطــار الكــوارث       كــبرية يف زيــادة 
واحملافظون والربملـانيون، بالتعـاون مـع أمانـة االسـتراتيجية، جهـوداً للـدعوة بـني أقـراهنم لزيـادة                     

، ُخصــصت ٢٠١١ويف عــام .  االنتعـاش ة علــىااللتزامـات واإلجــراءات الراميــة إىل بنـاء القــدر  
جائزة ساساكاوا اليت متنحها األمم املتحـدة يف جمـال احلـد مـن أخطـار الكـوارث، للمـدن الـيت                      

وللــهيئات الــيت تتخــذ إجــراءات علــى الــصعيد احمللــي، فتقامســت االنتعــاش تتمتــع بالقــدرة علــى 
، يف  )الفلـبني (ان فرانسيـسكو    وسـ ) األرجنـتني (وسـانتا يف    ) كنـدا (اجلائزة مدن مشـال فـانكوفر       
ــد(حــني حــصلت بوبانــسوار   ــة يف أمريكــا    ) اهلن ــة مــن الكــوارث الطبيعي ــسيق الوقاي ومركــز تن

علــى ) باكــستان(وهيئــة إعــادة البنــاء والتأهيــل بعــد الــزالزل      ) أمريكــا الوســطى (الوســطى 
  . امتياز شهادات

ستــشاري التــابع للقطــاع  ويف اآلونــة األخــرية، أنــشأت أمانــة االســتراتيجية الفريــق اال    - ٣٢
وهـو مبثابـة حـافز جيمـع بـني طائفـة            . اخلاص املعين باالسـتراتيجية الدوليـة للحـد مـن الكـوارث           

االنتعـاش  واسعة من هيئات القطاع اخلاص يف إطار شـراكة عامليـة مـن أجـل بنـاء القـدرة علـى          
 واحمللـي،   من خالل اختاذ إجـراءات حمـددة، مثـل دعـم تقيـيم األخطـار علـى الـصعيدين الـوطين                    

وتعزيــز االســتدامة االجتماعيــة والبيئيــة يف متويــل احلــد مــن األخطــار، وتعزيــز نــشر البيانــات،     
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واالستفادة من خربة القطاع اخلاص القطاعية ومكامن قوته، على سبيل املثال يف بنـاء اهلياكـل                
ديدة اخلطـورة  األساسية الالزمة للتأقلم واالستخدام املستدام لألراضي والتنميـة يف املنـاطق الـش          

  .مثل املدن واملناطق الساحلية
وقد أدى العمل مع الربملانيني واالحتـاد الربملـاين الـدويل واجلمعيـات الوطنيـة إىل زيـادة                    - ٣٣

االلتزام السياسي باالستثمار يف جمال احلد من أخطار الكوارث والتكيف مع األخطـار املتـصلة               
وباإلضافة إىل ذلك، دعـت أمانـة االسـتراتيجية         . ينباملناخ على الصعد العاملي واإلقليمي والوط     

العتبارات اجلنسانية من خالل تعزيـز امللكيـة املـشتركة    اإىل احلد من الكوارث على حنو يراعي        
  .وقيادة الشركاء على صعيدي األفراد واملؤسسات

 وبقيادة ممثلي اخلاص املعين باحلد مـن أخطـار الكـوارث، واصـلت أمانـة االسـتراتيجية                  - ٣٤
االضطالع بدور قيادي يف تـوفري التنـسيق وضـمان تـضافر اجلهـود مـن خـالل اآلليـات العامليـة                      
واإلقليميـــة والوطنيـــة املـــذكورة أعـــاله، لالســـتفادة مـــن آراء أصـــحاب املـــصلحة املعنـــيني         
باالستراتيجية الدولية للحد من الكوارث، وتوليد املعارف وتبادهلا، وإنـشاء شـراكات جديـدة           

وقـد اسـتطاعت أمانـة االسـتراتيجية،     . كون اجملتمعات أكثـر قـدرة علـى التـأقلم    والدعوة لكي ت  
الـشركاء مـن اجملـاالت اإلمنائيـة والبيئيـة وجمـاالت            بـني   واليتـها الـشاملة، أن جتمـع        تفـرد   بفضل  
  . اخلطوات املقبلة الالزمة ملواصلة تنفيذ إطار عمل هيوغومن أجل وضع اإلغاثة 

دة إلطار عمل هيوغـو وتقريـر التقيـيم العـاملي بـشأن احلـد               وأبرز استعراض منتصف امل     - ٣٥
 ضرورة تعزيز آليات اإلدارة على مجيع املستويات مـن أجـل            ٢٠١١من أخطار الكوارث لعام     

ــة احلــد مــن أخطــار الكــوارث، مبــا يف ذلــك داخــل منظومــة األمــم املتحــدة      ومت . ضــمان فعالي
ــام    ــز اتــساق سياســاهتا   منظومــة األمــم ا التــشديد بوجــه خــاص، علــى ضــرورة قي ملتحــدة بتعزي

وعملياهتــا مــن أجــل تقــدمي دعــم أفــضل للبلــدان مــن خــالل املنــسقني املقــيمني التــابعني لألمــم    
وقـد طلبـُت إىل ممثلـي اخلـاص أن ُيطلـع رئـيس           . املتحدة واألفرقة القطرية التابعة لألمم املتحـدة      

تحدة علـى نتـائج االسـتعراض وأن       جملس الرؤساء التنفيذيني املعين بالتنسيق يف منظومة األمم امل        
وستقوم اللجنة الرفيعة املستوى املعنية بـالربامج مبناقـشة هـذه           . يقترح مساراً للعمل يف املستقبل    

وستواصـل  . املسألة من أجل حتديد مسار العمـل املناسـب علـى صـعيد منظومـة األمـم املتحـدة                  
  .ومة األمم املتحدةأمانة االستراتيجية التركيز على تعزيز التنسيق يف إطار منظ

ــالغ    العديــد مــن املويف   - ٣٦ ناســبات، كــرر الــشركاء واحلكومــات التأكيــد علــى الــدور الب
األمهية الذي تضطلع به أمانة االستراتيجية يف تعزيز عمل منظومة األمم املتحـدة يف جمـال احلـد                  

 مكتــب ي أُعــرب عنــه يف االســتعراض، وافــقذواســتنادا إىل التقــدير الــ. مــن أخطــار الكــوارث
 ٢٠١٠يوليــه / متــوز٢٨خــدمات الرقابــة الداخليــة يف تقريــره عــن مراجعــة احلــسابات املــؤرخ   
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 واللجنـــة ٦٥/١٥٧بـــشأن اإلدارة يف أمانـــة االســـتراتيجية وكـــذلك قـــرار اجلمعيـــة العامـــة       
االستشارية لشؤون اإلدارة وامليزانية، على اقتراحـي بتمديـد واليـة املمثـل اخلـاص املعـين باحلـد                   

 لـضمان متابعـة اسـتعراض       ٢٠١٥ الكوارث ألربع سـنوات أخـرى حـىت هنايـة عـام              من أخطار 
منتصف املدة، ومواصلة تنفيذ إطار عمل هيوغو، وتيسري وضع إطـار عمـل للحـد مـن أخطـار                   

وســوف أنظــر أيــضا يف اختــاذ تــدابري أخــرى لكفالــة أن . ٢٠١٥الكــوارث لفتــرة مــا بعــد عــام 
  . بواليتها بكفاءة وفعاليةتتمكن أمانة االستراتيجية من االضطالع

  
  الدعوة إىل تعزيز أمن املدن واملدارس واملستشفيات  - باء   

ــدن     - ٣٧ ــاً يف امل ــشرية حالي ــصف الب ــيش ن ــام  . يع ــول ع ــسبة   ٢٠٥٠وحبل ــع ن ، ســوف ترتف
ــصل إىل   ــاطق احلــضرية     ٧٠التحــضر لت ــار الكــوارث يف املن ــد أخط ــة وسيتواصــل تزاي .  يف املائ

علــى تــسليط الــضوء علــى عمــل احلكومــات احملليــة يف احلــد مــن   وعملــت أمانــة االســتراتيجية 
عرب اسـتهداف الُعمـد وجمـالس املـدن، مـن خـالل       االنتعاش أخطار الكوارث وبناء القدرة على     

متكـني  ” حتـت عنـوان      ٢٠١٠مـن أخطـار الكـوارث الـيت أُطلقـت يف عـام              للحد  احلملة العاملية   
ــدن مــن ال  ــى االنتعــاش امل ــدرة عل ــستعد : ق ــدينيت ت ــة إىل وضــع    ،“م ــزز اجلهــود الرامي ــيت تع  وال

ويف غـضون أقـل مـن عـام، يف هنايـة شـهر              . استراتيجيات للتأقلم وتنفيذها علـى الـصعيد احمللـي        
 مدينـة وحكومـة حمليـة قـد انـضم إىل احلملـة الـيت              ٧٥٠، كان أكثـر مـن       ٢٠١١ يونيه/حزيران

الـصعيدين العـاملي   استقطبت جمموعـة مـن املؤيـدين املتحمـسني مـن مجيـع شـبكات املـدن علـى              
وهنــاك عــدد متنــام مــن  . والــوطين ومنظومــة األمــم املتحــدة واجملتمــع املــدين والقطــاع اخلــاص  

مبــادرات التعــاون واملبــادرات املــشاهبة يف جمــال احلــد مــن أخطــار الكــوارث آخــذٌ يف الظهــور    
  .نتيجة هذه احلملة

لـس العـاملي لرؤسـاء    إعالنات دولية عديـدة، مثـل إعـالن بـون الـصادر عـن اجمل      قامت  و  - ٣٨
ــديات املعــين   ــالبل ــؤمتر العــاملي الثالــث ملنظمــة املــدن      ب ــصادرة عــن امل ــاخ والتوصــيات ال تغري املن

ــود يف مكــسيكو ســييت     ــة املتحــدة املعق ــدعوة إىل  واحلكومــات احمللي ــه ال ــدن األعــضاء  بتوجي امل
  .اوالشركاء إىل االنضمام إىل احلملة وتقدمي الدعم الفعال هلا ومراقبة تنفيذه

وأطلقت أمانـة االسـتراتيجية مبـادرة إعـالن التربعـات مـن أجـل محلـة املليـون مدرسـة                       - ٣٩
 بالتعاون مع الـشركاء مـن املنطقـة اآلسـيوية وشـركاء االسـتراتيجية الدوليـة                 )٦(ومستشفى آمنة 

يونيــه، كــان قــد مت إطــالق /وبنهايــة شــهر حزيــران. للحــد مــن الكــوارث علــى الــصعيد العــاملي
 مدرسـة  ١٣٨ ٠٠٠ الصعيد اإلقليمي يف مجيع املناطق، ومت التعهد جبعل أكثر مـن    املبادرة على 

__________ 
  )٦(  www.safe-schools-hospitals.net. 
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ــشفى آمنــ  ــل       . ةًومست ــادرات جع ــذ مب ــدم يف تنفي ــق تق ــة بتحقي ــصحة العاملي ــادت منظمــة ال وأف
 ٦٣٠ومت تقيـيم أكثـر مـن     .  بلـدا يف مجيـع أحنـاء العـامل         ٤٢املستشفيات أكثر أماناً يف أكثر من       

قدرهتا على توفري األمـان وعلـى العمـل يف حـاالت الطـوارئ، كمـا مت                لتأكد من مرفقاً صحياً ل  
تنفيذ تدابري للحـد مـن الـضعف وزيـادة التأهـب يف بلـدان مثـل إندونيـسيا ومجهوريـة مولـدوفا                       

  . واملكسيك ونيبالوالفلبني وعمان 
ن خـالل    املنتدى املواضيعي املعين باملعرفـة والتعلـيم التـابع ألمانـة االسـترتيجية، مـ               قامو  - ٤٠

دراسـة أساسـية عامليـة بـشأن الـسالمة يف املـدارس متـت               بوضـع    )٧(فريق أساسي مـن الـشركاء،     
ومجعـت املناسـبة وزارات التربيـة والوكـاالت         . مناقشتها يف مناسبة هامة خالل املنتدى العـاملي       

، الوطنية إلدارة الكوارث وانبثقـت عنـها توصـيات بـإيالء األولويـة، يف إطـار املنـاهج املدرسـية               
. ةللحد من أخطار الكوارث واالعتـراف حبـق مجيـع األطفـال يف حتقيـق أهـداف التعلـيم العامليـ                    

ودعا املمثلون إىل االستثمار علـى حنـو أكثـر انتظامـا واسـتمراراً مـن جانـب اجلهـات املاحنـة يف                   
ونتيجة لذلك، مت اإلعالن عن سلسلة من تقييمـات الـسالمة املدرسـية             . جمال السالمة املدرسية  

  .  تتسم بالضعفرض جتربتها يف بلدانبغ
  

  زيادة االستثمار يف جمال احلد من أخطار الكوارث   -جيم   
أفادت معظم البلدان، وفقا ملرصد إطـار عمـل هيوغـو، بـإحراز تقـدم قليـل نـسبيا حنـو             - ٤١

حتقيق زيادات مبكن قياسها يف املوارد املخصصة لبنـاء القـدرات يف جمـال إدارة املخـاطر وإدارة                  
غــري أن هــذا ُيعــزى جزئيــاً إىل . خطــار الكــوارث يف فــرادى القطاعــات أو للحكومــات احملليــةأ

 تعقيد تسجيل اإلنفاق على احلد من األخطار، ألن نظـم اإلبـالغ املـايل ال تتـيح فرصـة القيـاس                    
 بسهولة، فاالستثمارات يتم توفريهـا مـن خـالل أدوات متنوعـة، مبـا يف ذلـك ميزانيـات               الكمي

ــات وصـــ  ــناديق     القطاعـ ــة وصـ ــناديق التنميـ ــاعي وصـ ــضامن االجتمـ ــة والتـ ــة البيئيـ ناديق احلمايـ
  . التعويضات واجملتمع املدين، ويف بعض البلدان، القطاع اخلاص

يف دورتـه الثانيـة أهـدافا       ) ٢٠٠٩(واقترح املنتدى العاملي للحد من أخطـار الكـوارث            - ٤٢
 يف املائـة مـن ميزانيـات التنميـة     ١ لالستثمارات يف احلد من األخطار، متثلت يف ختـصيص نـسبة       

 يف املائـة مـن أمـوال إعـادة البنـاء            ١٠، و   )٨( يف املائة من متويل املعونة اإلنـسانية       ١٠الوطنية، و   
__________ 

منظمة األمم املتحدة للتربية والعلم والثقافة، ومنظمة األمـم املتحـدة للطفولـة، والبنـك الـدويل، واخلطـة                     )٧(  
الل األمحـر، ومنظمـة     الدولية، ومنظمة إنقـاذ الطفولـة، واالحتـاد الـدويل جلمعيـات الـصليب األمحـر واهلـ                 

 .، وأمانة االستراتيجية وغريها٢٠٠٠الرؤية العاملية، وائتالف السالمة املدرسية العاملية، ومنظمة الوقاية 

وهــو هــدف تــدعي بعــض اجلهــات املاحنــة أهنــا حققتــه أو جتاوزتــه، مبــن فيهــا أســتراليا وأملانيــا وإدارة املعونــة     )٨(  
 .ة للمفوضية األوروبية، والواليات املتحدة األمريكيةاإلنسانية واحلماية املدنية التابع
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ولوحظ تقدم ميكن قياسه متثّل يف زيـادة نـسبة اسـتثمارات املعونـة اإلنـسانية                . وحتقيق االنتعاش 
سجل يف اإلحــصاءات الرمسيــة ملنظمــة املخصــصة التقــاء الكــوارث والتأهــب هلــا، كمــا هــو مــ  

، رشـادي وهـذا رقـم إ    ). ٢٠٠٩ يف املائـة يف عـام        ٤,٢(التعاون والتنمية يف امليدان االقتـصادي       
دوالر بليـون   ١٣٢ إىل أكثـر مـن       -أنه مع ارتفاع اإلنفاق على املساعدة اإلمنائية الرمسية         ذلك  

ــام  ــادة  و– )٩(٢٠٠٩يف ع ــى ا زي ــز عل ــى االنتعــ  التركي ــدرة عل ــائي،   اشلق ــع اإلمن  داخــل اجملتم
غــري أنــه يف غيــاب رصــد خمصــصات . ُيفتــرض أن يكــون الــرقم الفعلــي أعلــى مــن ذلــك بكــثري 

واضحة يف امليزانيات على نطاق واسع للحد من األخطـار، هنـاك حاجـة إىل زيـادة االسـتثمار                   
  .بشكل كبري للحصول على صورة أكثر دقة

ليــة، غنيــة كانــت أم فقــرية، أن تتحمــل تكــاليف   وال تــستطيع البلــدان واجملتمعــات احمل   - ٤٣
 يف حالـة كـوارث ميكـن الوقايـة       ،االستمرار يف اللجوء إىل تدابري مكلفـة بعـد وقـوع الكـوارث            

ازداد بشكل كبري تقدير اجملتمع اإلمنـائي األوسـع لـضرورة التركيـز             فقد  وبالتايل،  . من معظمها 
 لقــدرة علـى االنتعــاش واسـتراتيجيات ا  احلــد مـن األخطــار  يـربز و.  القــدرة علـى االنتعــاش علـى 

ويتزايـد حـرص البلـدان واجملتمـع الـدويل، عنـد            . فعاليـة املعونـة   حـول    يف احلـوار     ةمتزايـد وترية  ب
تصميم الربامج اإلمنائية وتنفيذها، على أن تأخذ يف احلسبان ما قد حيمله املستقبل وما تواجهـه                

ت هامـة علـى صـعيد الـسياسة العامـة يف        وحدثت تطـورا  . اجملتمعات احمللية والبلدان من أخطار    
جمال العمل هبمة لتعزيز احلد من األخطار يف بـرامج التنميـة املـستدامة؛ وتـشمل األمثلـة اجليـدة                    

دمـج ممارسـات احلـد مـن أخطـار الكـوارث وتغـري املنـاخ                : تطبيق التكامـل  ”على ذلك برنامج    
خطـة االحتـاد   ” يف أسـتراليا، و “ الدوليةواالعتبارات البيئية يف برامج الوكالة االسترالية للتنمية  

األورويب لتنفيذ اسـتراتيجية دعـم احلـد مـن أخطـار الكـوارث يف البلـدان الناميـة يف الفتـرة مـن                        
اليت وضعتها املفوضية األوروبية، والتزام حكومة اململكـة املتحـدة لربيطانيـا            “ ٢٠١٤-٢٠١١

يف مجيـع الـربامج القطريـة التابعـة إلدارة      النتعـاش يرلندا الشمالية ببنـاء القـدرة علـى ا      أالعظمى و 
  .التنمية الدولية باململكة املتحدة

املنتـدى الرابـع الرفيـع املـستوى بـشأن فعاليـة املعونـة الـذي سـُيعقد يف بوسـان                     تيح  وسي  - ٤٤
 لـوزراء التنميـة ورؤسـاء املؤسـسات اإلمنائيـة           ٢٠١١نـوفمرب   /جبمهورية كوريا يف تشرين الثاين    

اسـتدامة  الفرصة للتعهد بتقدمي التزامات علنية وميكن قياسـها لتعزيـز      دة األطراف   املتعدالثنائية و 
، عـن طريـق وضـع       الـدائمني  إجراءات القضاء على الفقر وفعالية كلفتها وتعزيز السالم واألمن        

واحلـد مـن األخطـار يف صـلب اسـتراتيجيات االسـتثمار علـى الـصعيدين                 االنتعاش  القدرة على   
  . احمللي والدويل

__________ 
 .٢٠١٠بناء على جلنة املساعدة اإلمنائية التابعة ملنظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي،   )٩(  
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وال تزال الشراكة بني األمم املتحدة والبنك الدويل تعمـم احلـد مـن أخطـار الكـوارث                    - ٤٥
وخـالل  . من خالل املرفق العاملي للحد من الكـوارث واإلنعـاش  متكاملة  باعتباره أولوية إمنائية    

بتقـدمي تربعـات إمجاليـة بلـغ      اليت تتربع للمرفق    ، تعهدت اجلهات املاحنة     ٢٠١١-٢٠٠٧الفترة  
  . ماليني دوالر ألنشطة احلد من أخطار الكوارث٣٠٤قدرها 

  
  متويل أمانة االستراتيجية    

متشيا مع مداوالت اجلمعية العامة اليت تدعو إىل تعزيز القـدرة علـى التنبـؤ واالسـتقرار                    - ٤٦
يف متويل أمانة االستراتيجية، اليت ال ُتمول حاليا إال من خالل موارد من خارج امليزانيـة، ومـع                  

راجعــة حــسابات أمانــة االســتراتيجية    عــن مريــر مكتــب خــدمات الرقابــة الداخليــة     أخــذ تق
انظـــر  (٢٠١٣-٢٠١٢احلـــسبان، طلبـــُت يف امليزانيـــة الربناجميـــة املقترحـــة لفتـــرة الـــسنتني   يف

A/66/6 (Sect.27 ((لـــرئيس فـــرع الـــربامج اإلقليميـــة ووضـــع  ١-اء وظيفـــة برتبـــة مـــدــإنـــش 
وظيفة العمل اإلقليمي ألمانة االسـتراتيجية، الـذي ُيعـد          وسوف يقود شاغل هذه ال    . السياسات

بالغ األمهية لتنفيذ الوالية اليت أناطتها اجلمعيـة العامـة بأمانـة االسـتراتيجية، أال وهـي أن تكـون                 
جهة التنسيق يف إطار منظومة األمم املتحدة ألنشطة احلـد مـن الكـوارث، وأن تكفـل التـضافر                   

 تـضطلع هبـا منظومـة األمـم املتحـدة واملنظمـات اإلقليميـة               بني أنـشطة احلـد مـن الكـوارث الـيت          
  . وأنشطتها يف امليادين االجتماعية االقتصادية واإلنسانية

  
  االستنتاجات والتوصيات  -رابعا   

ُتوِّجت املشاورات مع احلكومات والشركاء مـن خـالل العمليـات الوطنيـة واإلقليميـة                 - ٤٧
 )١٠(منتــدى العـاملي للحـد مــن أخطـار الكــوارث الـذي حــدد    والعامليـة بانعقـاد الــدورة الثالثـة لل   

جماالت وفرصاً بالغة األمهية للعمل املشترك إلدارة أخطار الكـوارث وتعزيـز تنفيـذ إطـار عمـل                  
  .هيوغو على مدى السنوات اخلمس املقبلة

ويــسهم احلــد مــن أخطــار الكــوارث يف تــدابري احلمايــة االجتماعيــة لــدعم األشــخاص    - ٤٨
وبالتــايل، جيــب .  يف جمــال حتقيــق النمــو االقتــصادي وإدارة النظــام اإليكولــوجي األكثــر ضــعفاً

. مواصلة دمج احلد مـن أخطـار الكـوارث يف إطـار التنميـة املـستدامة وإدارة األخطـار املناخيـة                     
وقبـل عقـد مـؤمتر القمـة     . فاحلد من أخطار الكوارث والتنمية املستدامة مرتبطان ارتباطـا وثيقـا         

ــاملي للتنميــ  ــستدامة الع ــو(ة امل ــار      )٢٠+ري ــن أخط ــايل باحلــد م ــسياسي وامل ــزام ال ، أصــبح االلت
  .الكوارث عنصرا أساسيا يف رؤيتنا للتنمية املستدامة

__________ 
ــة للمنتــدى العــاملي للحــد مــن أخطــار الكــوارث        )١٠(   ــدورة الثالث ــار١٣-٨جنيــف، (انظــر مــوجز رئــيس ال /  أي

 ).٢٠١١ مايو
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ومـن األمهيـة مبكـان أن ُيتـرجم         . وهناك التزام سياسي واضح بإدارة أخطـار الكـوارث          - ٤٩
قـرارات سـليمة   اختـاذ  دعـم  ُ وعلى الصعيد الوطين، ميكن. هذا االلتزام اآلن إىل إجراءات عملية 

ــد         ــسية لتحدي ــات رئي ــشاء آلي ــن خــالل إن ــة م ــشأن االســتثمارات والتخطــيط يف جمــال التنمي ب
 متكامــل، وتــسجيل اخلــسائر النامجــة عــن الكــوارث، وحتقيــق التكامــل يف   األخطــار علــى حنــو

املعرفة القطاعية لتحسني حتديـد أسـباب الكـوارث وتـدابري التخفيـف مـن شـدهتا يف املـستقبل،                     
  .باإلضافة إىل حتديد أهداف للحد من األخطار

 يف دعـم    وميكن لآلليات الوطنية ألصـحاب املـصلحة املتعـددين أن تـؤدي دورا حامسـا                - ٥٠
اختـاذ قــرارات مــستنرية، ووضــع اســتراتيجيات متكاملــة لالتــصاالت إلعــالم اجلمهــور وبالتــايل  

وقـد ُوضـعت منـاذج خمتلفـة للمنتـديات الوطنيـة علـى مـدى الـسنوات                  . دعم اخليـارات الفرديـة    
االستراتيجية الدولية للحـد مـن الكـوارث        تعمد  وس. العشر املاضية وأسفرت عن نتائج متفاوتة     

عمليــة الســتقطاب اخلــربات علــى الــصعيد الــوطين إىل إطــالق تراك مــع اآلليــات الوطنيــة باالشــ
 وكفالــة إنــشاء منــوذج صــاحل لتعزيــز احلــد مــن أخطــار الكــوارث للمــسامهة يف إدارة األخطــار  

  .بشكل مثايل
وجيب االضطالع باملزيـد مـن العمـل لتوضـيح الـصلة الوثيقـة بـني إجـراءات احلـد مـن                        - ٥١

ــادرات الوقايــة مــن   .  والتكيــف مــع تغــري املنــاخ أخطــار الكــوارث وُيعــد تعزيــز التــآزر بــني مب
وجيـب  . الكوارث واحلد من األخطار املناخية خطوة ال غىن عنها مـن أجـل احلـد مـن الـضعف        

 اليت هتدف إىل احلد من أخطار الكـوارث مـن            املركزة إيالء اهتمام خاص لإلجراءات التطبيقية    
  .طار املناخيةخالل استراتيجيات إدارة األخ

واستناداً إىل الكوارث اليت حدثت خالل الفتـرة املـشمولة بـالتقرير، ميكـن اسـتخالص                 - ٥٢
  :عدد من الدروس، مبا يف ذلك

.  االنتعـاش  التـدريب مـن أجـل بنـاء القـدرة علـى           عمليات  تعزيز الوعي العام والتعليم و      •  
ة الـوعي العـام وإتاحـة فـرص     غري أنه مل يتم حىت اآلن، القيام إال بالقليل من أجل زيـاد        

وباإلضــافة إىل ذلــك، فــإن تــصّور . االطــالع علــى املعلومــات املتــصلة بــإدارة األخطــار
وبالتــايل جيــب إعــادة تقييمــه باســتمرار لــضمان   مبــرور الــزمن، النــاس لألخطــار يــتغري  

وجود درجة عالية من التقبل للمعلومات املتصلة باإلنـذار املبكـر واألخطـار ولـتمكني               
وإتاحــة اجلمهــور ويعــد تثقيــف . اخليــارات الــصحيحةالتوصــل إىل  القــرار مــن صـانعي 

لتوليـد الثقـة يف آليـات إدارة األخطـار الـيت      أداة مفيـدة  فرص االطالع على املعلومـات     
  .تتسم بأمهية بالغة يف أوقات األزمات
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وجيـب  “ مجيـع قطاعـات احلكومـة     ”وجيب أن تشمل األنظمة الوطنية إلدارة األخطار          •  
 ويف الواقـع، تطـرح الثغـرات يف         .تكاملة داخل القطر ومع األنظمة الدوليـة       تكون م  أن

عنـدما يكـون    حتديات رئيسية أمام إدارة األخطار      املؤسسية  التنسيق املؤسسي واملعرفة    
الــذين يتولــون األدوار اإلداريــة والقياديــة يف جمــال إدارة األزمــات ال حييطــون بكامــل   

ألزمـة الـيت متـت االسـتعانة هبـم إلدارهتـا وال باآلثـار املترتبـة                 املعلومات املتصلة بطبيعـة ا    
  .عليها

ــتم        •   ــة وأن ي ــسالمة واألمــن إحــاالت مرجعي ــصلة بال ــضمن املعلومــات املت وجيــب أن تت
دجمها، وأن تترافق مع آليات متكاملة لإلنـذار املبكـر باألخطـار املتعـددة عـرب األنظمـة                  

  .وجمموعات أصحاب املصلحة
ــد احلكو  •   ــة و وتع ــات احمللي ــة  م ــات القائم ــى    اجله ــستجيبني عل ــدن أول امل ــى إدارة امل عل

عـن اخلـدمات والتنميـة احلـضرية الـيت تـؤثر علـى              أهنا مـسؤولة    كما  . الصعيد املؤسسي 
املسؤوليات ومـا تنطـوي     المركزية  كما يعد األخذ ب   . القدرة على االنتعاش واألخطار   

أمــرا ضــروريا لحة املتعــددين عليــه مــن قــدرات ومــوارد والتواصــل بــني أصــحاب املــص
  . لكي تتوافر لدى احلكومات احمللية سبل املواجهة

ويف ضوء النتائج اليت توصل إليها استعراض منتصف املدة، وتقرير التقييم العـاملي        - ٥٣
، وتقارير مرصد إطار عمل هيوغو، واملداوالت اليت جرت يف الدورة الثالثـة             ٢٠١١لعام  

  :أوصي مبا يليفإنين أخطار الكوارث، للمنتدى العاملي للحد من 
جيــب أن يتــضمن أي إطــار للتنميــة املــستدامة يف املــستقبل خطــة واضــحة     )أ(  

وُيعــد حتقيــق املــساواة واحلــد مــن الفقــر  . لــدمج إدارة الكــوارث وإدارة األخطــار املناخيــة
  .والضعف جزء ال يتجزأ من اإلدارة الفعالة ألخطار الكوارث

ــشاء ســجالت   )ب(   ــد    جيــب إن ــة للخــسائر النامجــة عــن الكــوارث، وحتدي  وطني
جـل تـوفري الـدعم الفعـال        أاألخطار النامجة عـن الكـوارث، وإنـشاء نظـم للتتبـع املـايل مـن                 

  .اخليارات االستثماريةالبت يف لتخطيط التنمية يف املستقبل و
مبــشاركة كاملــة مــن جانــب احلكومــات إال يتحقــق احلــد مــن األخطــار ال   )ج(  

وهـي حتتــاج إىل أن ُتخــّول الـسلطات املناســبة، وأن حتــصل علــى   . معاهتــا احملليــةاحملليـة وجمت 
  .القدرة البشرية واملالية، وتشارك يف حتديد السياسات الوطنية إلدارة األخطار

ميكن استخدام املمارسات والنمـاذج التـشغيلية املتـصلة باآلليـات الوطنيـة          )د(  
وطنية ألصحاب املصلحة املتعددين، على حنو      للحد من أخطار الكوارث، مثل املنتديات ال      
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أفــضل بكــثري يف جمــال الــدعوة واملعرفــة والتعــاون، وأنــين أشــجع علــى مواصــلة تعزيزهــا     
  .وإنشائها يف حيث مل ُتنشأ بعد

جيب على الدول األعـضاء واملنظمـات زيـادة اسـتثماراهتا املاليـة والبـشرية             )هـ(  
، مبـا يف ذلـك إنـشاء الـشراكات بـني القطـاعني             والتقنية يف جمال احلد من أخطار الكـوارث       

  .العام واخلاص
بالتركيز بـشكل   على االلتزام   إنين أشجع اجلهات املاحنة والبلدان النامية       و  )و(  

على الصعيدين احمللي واجملتمعي يف براجمهـا،    القدرة على االنتعاش    أكثر وضوحا على دعم     
مــن خــالل تعزيــز التعــاون يف إطــار  وذلــك باســتخدام احللــول اإلبداعيــة واالبتكــارات، و 

  .التزاماهتا املتصلة بفعالية املعونة
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  املرفق
 حرز يف تنفيذ إطار عمل هيوغومعلومات حمددة عن التقدُّم املُ    

 اإلجنـازات علـى حنـو مـا ورد إىل أمانـة االسـتراتيجية               ن عامة ع  حملةترد يف الفرع التايل       - ١
ة والبنــك الــدويل ووكــاالت األمــم املتحــد )أ(يف التقــارير املقدَّمــة إليهــا مــن احلكومــات الوطنيــة

ات األولويــة الــواردة يف إطــار وغريهــا مــن اجلهــات الــشريكة فيمــا يتعلــق باجملــاالت اخلمــسة ذ 
 .هيوغو عمل

  
 اإلجراءات املتخذة على الصعيد الوطين  - ألف  

 ١األولوية     
 كفالة أن يكون احلد من خماطر الكوارث أولوية وطنية وحملية     

فقـد أبلغـت أكثـر    . ا اجملال باالتساق يف خمتلف بلـدان العـامل     اتسم التقدُّم املُحرز يف هذ      - ٢
وعلى وجـه التحديـد،     .  بلدا حتقيق إجناز كبري يف هذا اجملال من اجملاالت ذات األولوية           ٤٢من  

إال أن عـدة بلـدان      .  بلدا حتقيق إجناز كبري يف وضـع أطـر سياسـاتية وقانونيـة وطنيـة               ٤٨أبلغت  
لتقـــدُّم ال يتـــرَجم بالـــضرورة إىل إدارة فعالـــة ملخـــاطر  ســـلَّطت الـــضوء أيـــضا علـــى أن هـــذا ا 
 .الكوارث، ال سيما على الصعيد احمللي

ــة مــن    - ٣ مــن بــني البلــدان الــيت  كــان و.  برناجمــا٨١ إىل ٦١وازداد عــدد الــربامج الوطني
 واجلزائـر   ا وتركيـ  اوباراغواي وبنم  أرمينيا: أنشأت برامج وطنية خالل الفترة املشمولة بالتقرير      

 ببـدء   صـربيا والنـرويج وهولنـدا     وُيتوقَّـع أن تقـوم       .)ب(وكنـدا وقريغيزسـتان   اليون وغامبيـا    وسري
وأخـذت الترتيبـات املؤسـسية للحـد مـن خمـاطر الكـوارث              . براجمها الوطنية يف الشهور القادمـة     

 تقليديـة مؤلفـة مـن وكالـة     “محايـة مدنيـة   ”تتحول مع الوقت يف كثري من البلـدان مـن هياكـل             
ــددة القطاعــات  واحــدة إىل ن ــرامج متع ــات مؤســسية مناســبة   . ظــم وب إال أن التوصــل إىل ترتيب

ال يـزال   لتيسري دمج مفهوم احلد من خماطر الكوارث يف ختطـيط التنميـة واالسـتثمارات العامـة                 
 .التحدياتمن 

ميامنـار   فقد قامت بوتـسوانا و     :وقامت عدة بلدان بتعزيز ترتيباهتا املؤسسية والتشريعية        - ٤
بإنشاء هيئات عليا إلدارة خماطر الكوارث تتألف من مكاتب الرؤساء ونـواب الرؤسـاء               ونيبال

 
  

من خالل مرصد إطار عمل هيوغـو وتقريـر التقيـيم العـاملي بـشأن احلـد مـن خمـاطر الكـوارث                         )أ(  
  .٢٠١١لعام 

ــايل     )ب(   ــرابط التــــــــ ــر الــــــــ ــة    انظــــــــ ــربامج الوطنيــــــــ ــة للــــــــ ــة الكاملــــــــ ــى القائمــــــــ ــالع علــــــــ : لالطــــــــ
http://preventionweb.net/english/hyogo/national/list/. 
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بينما قامت مجهورية ترتانيا املتحدة بنقل تلك املسؤولية إىل وزاريت االقتـصاد والتخطـيط املـايل                
ــديها ــة وشــيلي، مــن خــالل خــرباء     . ل ــة الدومينيكي وقامــت حكومــات أوروغــواي واجلمهوري

ني الوكـــاالت وبتنـــسيق مـــن أمانـــة االســـتراتيجية، باســـتعراض قـــدراهتا حمايـــدين مـــشتركني بـــ
املؤسسية الوطنية وحالة مجيع اجملاالت ذات األولوية احملددة يف اتفاق عمـل هيوغـو، ممـا أسـفر                  

 .أطر تشريعية جديدة يف أوروغواي وشيليوضع عن 
  

  ٢األولوية     
 هبار املبكر الكوارث وتقييمها ورصدها وتعزيز اإلنذاخماطر حتديد     

.  علـى الـصعيد احمللـي      وال سـيما  ال يزال التقدُّم يف التقييمات الشاملة للمخاطر عصيا،           - ٥
 بلـدا بتقييمـات وطنيـة للمخـاطر املتعـددة األخطـار ميكـن أن تـستنري         ٢٠وقد اضطلع أكثر من     

يات رئيـسية   إال أن عددا كبريا من البلـدان واجـه حتـد          . هبا القرارات املتعلقة بالتخطيط والتنمية    
ومــن املؤســف أن . يف ربــط هــذه التقييمــات بعمليــات التنميــة علــى الــصعيدين الــوطين واحمللــي

 الـضوء أيـضا علـى عـدم وجـود           سلطتإحراز تقدُّم كبري يف هذا اجملال       عن  البلدان اليت أبلغت    
وكانـت بـضع بلـدان فقـط      .  خماطرهـا  عـن معايري وطنية لتقييم اخلسائر النامجـة عـن الكـوارث و          

  . اليت أجرت تقييمات املخاطر للمدارس واملرافق الصحيةهي

لخطـر  لواعتمدت املفوضية األوروبية مبادئ توجيهيـة لرسـم خـرائط املنـاطق املعرضـة           - ٦
وتعكـف كنـدا علـى وضـع إطـار وطـين            . وتقييمها، على أساس هنـج تعـدد األخطـار واملخـاطر          

ارد كـبرية إلجـراء تقيـيم شـامل         وخصصت بربادوس مـو   . لتقييم املخاطر يشمل مجيع األخطار    
وبـذلت عـدة بلـدان أخـرى جهـودا لـدمج       . للمخاطر الساحلية تشمل أهم األخطـار الـساحلية       

 والزراعــة والنقــل تقييمــات املخــاطر يف طائفــة مــن القطاعــات، مبــا يف ذلــك الــصحة والتعلــيم   
 .وإدارة املياه

دة قـدراهتا يف جمـال اإلنـذار        إحراز بعض التقـدُّم يف زيـا      عن  وتشمل البلدان اليت أبلغت       - ٧
  وبوركينا فاسو وتوغو ومجهورية مولدوفا وسرياليون وليسوتو ونيبـال نالبحرياملبكر كال من 

ــيمن ــؤ     . والـ ــال التنبـ ــة يف جمـ ــدرات املتكاملـ ــة لتحـــسني القـ ــستان خطـ ــة باكـ وأعـــدت حكومـ
عزيــز  تىويف هــاييت، جــر. بالفيــضانات وتعزيــز قــدراهتا يف جمــال رســم خــرائط منــاطق اخلطــر  

ــدرات         ــاء الق ــة وبن ــساعدة التقني ــن خــالل امل ــساحلية م ــة باألخطــار ال ــذار املتعلق خــدمات اإلن
والتدريب، بدعم من املنظمـة العامليـة لألرصـاد اجلويـة، ومنظمـة األمـم املتحـدة للتربيـة والعلـم                     

ف وتـستخدم أسـتراليا ومدغـشقر اهلواتـ       . ، وبرنامج األمم املتحدة اإلمنـائي     )اليونسكو(والثقافة  
ــذارات    شــبكات الســلكية رقميــة تغطــي    وتقــوم فنلنــدا حاليــا بإنــشاء   . احملمولــة إلبــالغ اإلن

  .املائة من سكاهنا باستخدام صافرات إنذار خارج املباين يف ٨٠
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  ٣األولوية     
 علـى   والقـدرة علـى االنتعـاش     استخدام املعرفة واالبتكـار والتعلـيم لبنـاء ثقافـة الـسالمة                 

 مجيع املستويات

ــذا حمــدودا    ال   - ٨ ــة ه ــدُّم يف جمــال األولوي ــزال التق ــزال. ي ــد الطــرق واألدوات  وال ي  حتدي
الالزمــة لتقيــيم املخــاطر املتعــددة وحتليــل نــسبة املنفعــة إىل التكلفــة ومواصــلة اســتحداث تلــك   

 بلــدا فقــط هــي الــيت اســتعملت صــفة      ١٩لــك أن ذ. جــداالطــرق واألدوات جمــاال ضــعيفا   
فهـوم احلـد مـن املخـاطر يف املنـاهج الدراسـية والتـدريب                لتـصنيف جهودهـا لـدمج م       “كبرية”

وجــود ثغــرات كــبرية يف وضــع اســتراتيجات عــن وأبلغــت معظــم البلــدان . الرمســي ذي الــصلة
وكانـت الـصني    . توعية عامة للمجتمعات احمللية املعرَّضة للمخاطر يف املناطق احلضرية والريفية         

امل يف تـوافر املعلومـات املتعلقـة باملخـاطر،          إحـراز تقـدُّم شـ     عن  استثناء ملحوظا، حيث أبلغت     
ووضع استراتيجية توعية عامة على نطـاق البلـد، ودمـج مفهـوم احلـد مـن خمـاطر الكـوارث يف             

 .املناهج الدراسية

أفريقيا، مثل إثيوبيا وأوغندا ومجهورية ترتانيـا املتحـدة وكينيـا،    يف  بلدان  الوتقوم بعض     - ٩
ــات مركزيــة     ــا بوضــع قاعــدة بيان ــاطر الكــوارث  حالي ــات إدارة خم وأجــرت حكومــة  .  ملعلوم

باكــستان تقييمــا للخــسائر، وقامــت بتــدريب املُعلِّمــني وتــوفري فــرص الــتعلم لألطفــال والنــساء  
ــذي  ــات ال ــضانات  ناألمي ــن الفي ــضرروا م ــن    .  ت ــر م ــدريب أكث ــاييت، مت ت ــم ٣ ٠٠٠ويف ه  ُمعلِّ

كَّــز علــى املــتعلم واحلــد مــن خمــاطر  باملــدارس الثانويــة يف جمــال الــدعم النفــسي االجتمــاعي املر 
ــن خمــاطر الكــوارث      . الكــوارث ــايري وأدوات للحــد م ــدُّما يف وضــع مع ــا تق . وأحــرزت ناميبي

خطـار الكـوارث مـن خـالل        أل للحـد مـن التعـرض     وشرعت وزارة التعليم يف ميامنـار يف جهـد          
 . برنامج إلنعاش التعليم موجه إىل املُعلِّمات

  
  ٤األولوية     
  مل اخلطر الكامنةاحلد من عوا    

ــادة الــوعي عــن فــرغم أن البلــدان أبلغــت  . كــان التقــدُّم احملــرز يف هــذا اجملــال أقــل    - ١٠ زي
 بلـدا فقـط    ٢٢بضرورة دمج عامل احلـد مـن خمـاطر الكـوارث يف التخطـيط واالسـتثمار، فـإن                   

 بةاملـسب  لتصنيف التقدُّم املُحرز صوب معاجلة القـوى الكامنـة           “كبري”هي اليت استعملت صفة     
الداخلــة يف خمتلـــف  صـــعوبات يف معاجلــة املخـــاطر  عـــن وجــود  وأبلغـــت البلــدان  . للمخــاطر 

وكانـت  . ويفسر ذلـك سـبب اسـتمرار زيـادة اخلـسائر واألضـرار االقتـصادية              . قطاعات التنمية 
ــيت اســتثمرت يف   ٣٢ ــدا فقــط هــي ال ــة احلامســة  حتــسينات اهلياكــل األساســية   بل ــة، العام األمهي
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مواجهــة ضـغوط مــن صـناعة التــشييد لتخفيــف   عـن   وأبلغـت كرواتيــا  .املـدارس واملستــشفيات 
 .صرامة املعايري وقوانني البناء للحد من التكاليف الكلية، حىت يف املناطق املعرَّضة لألخطار

وتقــوم عــدة بلــدان يف أفريقيــا بوضــع آليــات حلمايــة البيئــة وكفالــة التنميــة املــستدامة،    - ١١
ج مفهـوم احلـد مـن خمـاطر الكـوارث يف خططهـا الوطنيـة                 جهودا كبرية لـدم    عدةوبذلت دول   

ويف أوغندا، قامت منظمـة األغذيـة والزراعـة وبرنـامج األغذيـة             . املتعلقة بالتأقلم مع تغري املناخ    
الرعويـة  العاملي بدعم مبادرة لتوفري شبكة أمان إنتاجية لألسر املعيشية العاملة بالرعي والزراعـة             

 .ئي، واليت تضرَّرت من حاالت اجلفاف املتكرِّرةإىل األمن الغذاواليت تفتقر 

ونفذت إكوادور طائفة واسعة من أدوات السياسة االجتماعيـة يف إطـار اسـتراتيجيتها                - ١٢
ويف مالوي، هتدف سياسات التنمية االجتماعيـة اجلديـدة إىل احلـد          . للحد من خماطر الكوارث   

ويف بــنغالديش، قــدم .  هــذا الغــرضمــن ضــعف اجملتمعــات املعرَّضــة للمخــاطر، وتنفَّــذ ألجــل  
 أسـرة   ٣٠ ٠٠٠ ملـساعدة    ينيبرنامج األغذية العـاملي دعمـا للحكومـة وللـشركاء غـري احلكـوم             

 .معيشية تفتقر إىل األمن الغذائي على إقامة منازهلا يف أماكن أعلى من مستويات الفيضان
  

  ٥األولوية     
   مجيع املستوياتعلىهبدف التصدي هلا بفعالية تعزيز التأهب للكوارث     

ويـشتمل علـى    .  هذا اجملال بؤرة التركيز الغالبة للحكومات الوطنية منذ عقـود          ال يزال   - ١٣
ــة      ــة، واالحتياطيــات املالي التأهــب للكــوارث وخطــط الطــوارئ علــى مجيــع املــستويات اإلداري

 وأبلغـت . وآليات الطـوارئ، واإلجـراءات الراسـخة لتبـادل املعلومـات أثنـاء حـاالت الطـوارئ                
ــدا ٤٦ ــة واملؤســسية    عــن  بل ــسياساتية والتقني ــق إجنــاز كــبري يف تطــوير القــدرات ال ومــن . حتقي

ــة للكــوارث أســهمت يف    ــاضالواضــح أن اإلدارة الفعال ــات النامجــة عــن الكــوارث   اخنف  الوفي
 .املتصلة بالطقس على مستوى العامل

ــابع لألمانــة العامــة  واضــطلع مكتــب تنــسيق الــشؤون اإلنــسانية     - ١٤  تلــف األنــشطةمبخالت
لتأهب للكوارث يف عدد من البلدان، مبا يف ذلـك ألبانيـا وتركيـا     على ا لتعزيز القدرات الوطنية    

ــا       ــا وكولومبي ــا وقريغيزســتان وكرواتي ــة وعمــان وغان ــة الدومينيكي ــل األســود واجلمهوري واجلب
  .وملديف وناميبيا وهاييت

وبيا، بدعم من البنك الـدويل      وأدى إطار إدارة خماطر الطقس الذي وضعته حكومة إثي          - ١٥
 نظام متكامل إلدارة املخاطر لدعم الربنامج الوطين لـشبكة          إنشاءوبرنامج األغذية العاملي، إىل     
 مليـون دوالر    ١٦٠ حاالت الطوارئ مقـداره      إنشاء جممع لتمويل  األمان اإلنتاجية، الذي حيفز     

 .ي كل عام ماليني أسرة معيشية تفتقر إىل األمن الغذائ٨من أجل مساعدة 
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ويف هاييت، قدم برنامج األغذية العاملي دعما للحكومة للتأهب للكوارث، مـن خـالل                - ١٦
 مع الشركاء والتجهيز املسبق لإلمدادات املنقـذة لـألرواح السـتخدامها عنـد              احتياطيةاتفاقات  

احلكومــة والربنــامج وشــركاءه مــن ســرعة   إىل متكــني هــذه اجلهــود أدت وقــد . وقــوع كارثــة
 . لإلعصار توماس ولوباء الكولرياالتصدي

الـشراكة االسـتراتيجية مـن أجـل        بإنشاء   الوكاالت اإلنسانية    قامتويف غرب أفريقيا،      - ١٧
، بـدعم   انوجيري االضطالع باألنشطة املتعلقة بتطوير القدرات داخل البلد       . التأهب للكوارث 

الطـوارئ  حـاالت   ب ملواجهـة    ويف غانـا، أفـضى تقيـيم التأهـ        . من الشركاء اإلقليميني والعامليني   
 .٢٠١٢-٢٠١١والقدرة على التصدي هلا إىل إعداد خطة عمل للفترة 

  
 اإلجراءات املتخذة على الصعيد اإلقليمي  - باء  

ؤسـسي تـدرجييا علـى الـربامج اإلقليميـة ودون           املطـابع   الجيري يف الوقت احلايل إضفاء        - ١٨
يت يـشارك فيهـا أصـحاب مـصلحة متعـددون،            باحلد مـن خمـاطر الكـوارث والـ         املتعلقةاإلقليمية  

 ألصــحاب املــصلحة لتبــادل خــرباهتم ورصــد التقــدُّم احملــرز واختــاذ  فريــدةومتثــل فرصــا إقليميــة 
وتلقــى هــذه الــربامج دعمــا مــن املكاتــب  . إجــراءات مجاعيــة لتعزيــز تنفيــذ إطــار عمــل هيوغــو 

دة والبنــك الــدويل وغــريه   املتحــاإلقليميــة ألمانــة االســتراتيجية بالــشراكة مــع وكــاالت األمــم  
 .الشركاء من

  
  أفريقيا    

 تثبت الدول األعضاء يف االحتاد األفريقي التزامها املستمر باحلد من خمـاطر الكـوارث                 - ١٩
 بـشأن   ٢٠١١ينـاير   /من خالل املقرَّر الذي اختذه اجمللس التنفيذي لالحتاد يف قمة كانون الثـاين            

وأيـد اجمللـس التنفيـذي      . احلد مـن خمـاطر الكـوارث      املعين ب  تقرير املؤمتر الوزاري األفريقي الثاين    
، الرئيـسية التوصيات الواردة يف التقريـر، مبـا يف ذلـك جمـاالت العمـل االسـتراتيجية، واألنـشطة                   

ــة        ــذ االســتراتيجية اإلقليمي ــد مــن أجــل تنفي ــامج العمــل املمت ــة لربن ــائج واملؤشــرات املتوقع والنت
علــــى الــــصعد القــــاري ودون ) ٢٠١٥-٢٠٠٦(األفريقيــــة للحــــد مــــن أخطــــار الكــــوارث 

  .والوطين إلقليميا
فعــال  األعــضاء بتنــسيق دوهلــا اجلماعــات االقتــصادية اإلقليميــة مــن تزويــد  ومت متكــني  - ٢٠

وتوجيــه اســتراتيجي ملواءمــة اســتراتيجياهتا وبراجمهــا دون اإلقليميــة مــع االســتراتيجية اإلقليميــة   
امج العمــل مــن أجــل تنفيــذها وتيــسري تنفيــذمها يف  األفريقيــة للحــد مــن خمــاطر الكــوارث وبرنــ 

ويقــوم اآلن برنــامج عمــل اجلماعــة االقتــصادية لــدول غــرب أفريقيــا، . مناطقهــا دون اإلقليميــة
واجلماعة االقتصادية لدول وسط أفريقيـا، واهليئـة احلكوميـة الدوليـة املعنيـة بالتنميـة، واجلماعـة          
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ــن خمـــ    ــد مـ ــدمج احلـ ــي بـ ــة للجنـــوب األفريقـ ــذ   اإلمنائيـ ــم تنفيـ ــة يف دعـ ــوارث كأولويـ اطر الكـ
 .االستراتيجية اإلقليمية األفريقية للحد من خماطر الكوارث وبرنامج العمل من أجل تنفيذها

وتعمــل اهليئــة احلكوميــة الدوليــة املعنيــة بالتنميــة والبلــدان الــشريكة علــى بنــاء قــدرات    - ٢١
زيـز قـدرات اهليئـات الوطنيـة ودون          وتع  وتعزيزها؛ املؤسسات املعنية باحلد من خماطر الكوارث     

  الالزمـة  ؤسـسية املقـدرات   التقنيـة و  الكفـاءات   ال وبناء   ؛اإلقليمية يف جمال إدارة خماطر الكوارث     
للحد من خماطر الكوارث، ورصد املناخ والتنبؤ به بدعم مايل وتقـين مـن املرفـق العـاملي للحـد                    

 .من الكوارث واإلنعاش
  

 منطقة الدول العربية    

 املنـاخ  ري وتغـ ي املـستمر تـدهور البيئـ  ال باآلثـار الـسلبية الـيت خيلفهـا       م البلدان العربية    تسلِّ  - ٢٢
وشــدة نــدرة امليــاه وتغــري الــدميغرافيا واجتاهــات  لــه املخطــط النمــو احلــضري املتــسارع وغــري  و

ــة املــستدامة يف املنطقــة    أخــرى وتواجــه املنطقــة حتــديات  . اهلجــرة، علــى حتقيــق أهــداف التنمي
الوبائيـة  ألمـراض  وانتـشار ا الـسكان  املـصاحبة لتـشريد    وجه، تفرضها عليها املخـاطر      متعددة األ 

، وذلـك بـشكل يفـوق مـا          واالضـطرابات  اتنفلونزا وانعدام األمن الغذائي والرتاعـ     وجائحة اإل 
 .تعرضت له املنطقة من قبل

عتمــد وإقــرارا بــضرورة احلــد مــن املخــاطر املرتبطــة باجتاهــات الكــوارث يف املنطقــة، ا    - ٢٣
ــانون األول       ــة يف كـ ــؤون البيئـ ــن شـ ــسؤولني عـ ــرب املـ ــوزراء العـ ــس الـ ــسمرب /جملـ  ٢٠١٠ديـ

، اليت أيدها فيما بعـد رؤسـاء الـدول يف           ٢٠٢٠االستراتيجية العربية للحد من خماطر الكوارث       
 .٢٠١١يناير /مؤمتر القمة العربية الثاين املعين بالتنمية االجتماعية واالقتصادية يف كانون الثاين

 وتنظيمهـا وعلى الصعيد الوطين، شـرعت البلـدان يف تعزيـز نظـم معلومـات الكـوارث          - ٢٤
بإنشاء قواعد بيانات عن اخلسائر النامجة عن الكوارث توفر لصانعي القرار املعلومـات الالزمـة     

واستكملت األردن واجلمهوريـة    . عن املخاطر ومواطن الضعف على الصعيدين الوطين واحمللي       
ولبنـان ومـصر     جيبـويت  واليمن قواعد بياناهتا الوطنية عن الكوارث، بينما تقوم          العربية السورية 

 .قواعد بياناهتال  حاليا بوضع الصيغة النهائيةواملغرب
  

  منطقة آسيا واحمليط اهلادئ    
 وخريطة طريق إنـشيون اإلقليميـة اللـذان اعُتمـدا يف     ٢٠١٠ حدَّد إعالن إنشيون لعام    - ٢٥

ــوزاري اآلســ  ــع يوي املــؤمتر ال ــشأن احلــد مــن خمــاطر   الراب دمــج احلــد مــن خمــاطر   الكــوارث، ب
 يف املنطقـة    ةاألولويـ ذي  لتركيـز األساسـي     االكوارث والتـأقلم مـع تغـري املنـاخ باعتبارمهـا جمـال              

ــؤمتر      . ٢٠١٥حــىت عــام   ــرارات امل ــل ق ــوفر توجيهــات شــاملة لتحوي واعُتمــدت خطــة عمــل ت
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ــة إىل   ــوزاري وخريطــة طريــق إينــشيون اإلقليمي ــوطين   ال  إجــراءات ملموســة علــى الــصعيدين ال
الـصليب األمحـر واهلـالل    احتـاد مجعيـات   مـن منظمـات اجملتمـع املـدين و      العديد   وأعرب. واحمللي

 .ذ تلك األنشطة، دعما حلكوماهتااألمحر عن التزامها باملسامهة يف تنفي

وضـوع  املة   ملناقـش  ٢٠١٠الكـوارث لعـام     خمـاطر    احملـيط اهلـادئ إلدارة       منتـدى وانعقد    - ٢٦
تعزيز تنفيذ إطار عمل منطقة احمليط اهلادئ للحد من خمـاطر الكـوارث وإدارهتـا مـن           ”الرئيسي  

 بتعزيـز الــصالت بــني إدارة خمــاطر  املنتــدىوتعهــد . “خـالل هنــج أصــحاب املـصلحة املتعــددين  
 الكوارث والتأقلم مع تغري املناخ على الصعيدين الوطين واإلقليمـي مـن خـالل حتـسني التنـسيق           

يف بلـدان  الكـوارث   واستحداث طرائـق متويـل متكاملـة؛ وزيـادة االسـتثمارات يف إدارة خمـاطر                
جزر احمليط اهلادئ ومواءمـة االسـتثمارات مـع األولويـات الوطنيـة القائمـة؛ وتعزيـز دمـج احلـد            
من خماطر الكوارث يف الـسياسات وامليزانيـات الوطنيـة ومجيـع خطـط القطاعـات الوطنيـة مـىت                    

وتبادل املعلومات واخلربات يف جمـال إدارة خمـاطر الكـوارث مـن خـالل مـشاركة                 ؛   ذلك أمكن
أصـــحاب املـــصلحة املتعـــددين، ال ســـيما اجملتمعـــات احملليـــة والنـــساء والـــشباب والـــسياسيني    

 .والربملانيني وكذلك منظمات اجملتمع املدين وخرباء القطاعات
  

  األمريكتان    
قليمي بـشأن احلـد مـن أخطـار الكـوارث يف القـارة              انعقدت الدورة الثانية للمنتدى اإل      - ٢٧

 / آذار١٧ إىل ١٥املكـــــسيك يف الفتـــــرة مـــــن باألمريكيـــــة يف نويبـــــو باالرتـــــا، ناياريـــــت، 
املخاوف واملقترحات املتعلقة بإعداد جـدول      بشأن   وأسفرت عن بيان نياريت،      ٢٠١١ مارس

صورة صـرحية وفعليـة إىل      أعمال للتنمية اإلقليمية يتـضمن مفهـوم احلـد مـن خمـاطر الكـوارث بـ                
 .جانب اعتبارات التأقلم مع تغري املناخ

وكــان لآلليــات دون اإلقليميــة دوٌر حتفيــزي يف تعزيــز إدراج مفهــوم احلــد مــن خمــاطر    - ٢٨
الكــوارث يف الــسياسات الوطنيــة، وتــشمل هــذه اآلليــات مركــز تنــسيق الوقايــة مــن الكــوارث 

ــديز     ــة األن ــا الوســطى، وجلن ــة يف أمريك ــة، واالجتمــاع     الطبيعي ــوارث واإلغاث ــن الك ــة م  للوقاي
ــدان املخــروط    ــويباملتخــصص للــسوق املــشتركة لبل ــة مــن خمــاطر الكــوارث   اجلن ــشأن اإلغاث  ب

االجتماعية الطبيعية، والدفاع املـدين، واملـساعدة اإلنـسانية للـسوق املـشتركة لبلـدان املخـروط                 
ــة إلدارة حـــاالت الطـــوارئ يف ا   ــة الكاريبيـ ــوارثاجلنـــويب، والوكالـ ــان مـــن . لكـ ــة وكـ األمثلـ

 مركـز   يرعاهـا  اعتماد سياسة أمريكا الوسطى بشأن اإلدارة املتكاملة للمخـاطر الـيت             ،امللحوظة
أداة سياسـة   أنـه   احلـد مـن خمـاطر الكـوارث ب        تعّرف  اليت  وتنسيق الوقاية من الكوارث الطبيعية،      

ســاكاوا للحــد مــن وقــد كوفئــت جتربــة املركــز بــذكرها يف جــائزة سا. ملزمــة للــدول األعــضاء
 . ٢٠١١الكوارث لعام 
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  أوروبا    
احلـد مـن خمـاطر      بأسهمت عدة مناسـبات رفيعـة املـستوى يف زيـادة االلتـزام الـسياسي                  - ٢٩

دمج مفهوم احلد مـن خمـاطر الكـوارث         يف  الكوارث على الصعيدين اإلقليمي ودون اإلقليمي و      
 مثـل جملـس أوروبـا واملفوضـية     ئيـسية الرباعتباره أولوية أساسية يف والية املؤسـسات األوروبيـة          
وقد جرى اسـتكمال هـذه العمليـات        . األوروبية وجملس التعاون اإلقليمي جلنوب شرق أوروبا      

السياسية ودعمها عـن طريـق تبـادل املعلومـات واملعـارف واخلـربات علـى املـستوى الـتقين بـني              
 ســياق املنتــدى  والــشركاء يفةمراكــز االتــصال يف إطــار عمــل هيوغــو وبــرامج العمــل الوطنيــ  

  .األورويب للحد من خماطر الكوارث
 ٢٠١٥-٢٠١١ خطــة متوســطة األجــل للفتــرة  ٢٠١٠ســبتمرب /واعُتمــدت يف أيلــول  - ٣٠
 الوزاريــة الثانيــة عــشرة التفــاق أوروبــا والبحــر األبــيض املتوســط املتعلــق باألخطــار  الــدورة يف

وقاية من األخطار والتأهـب هلـا   لتحسني ال” بترسبورغالتابع جمللس أوروبا يف سانت والكربى 
مـن قلـة املناعـة، وحتـسني        وتعزيز احلوكمـة اجليـدة يف إدارة املخـاطر، واسـتخدام املعرفـة للحـد                

 آثار تغري املناخ على مـدى تـواتر الكـوارث           الدورةوناقش اجمللس يف هذه     . “التأهب للطوارئ 
 .االنتعاشالتكيف ووشدهتا والتدابري الالزمة لتعزيز قدرة اجملتمعات على 

ــة املفوضــية       - ٣١ ــشأن ورق ــرارا ب ــان األورويب ق ــصادرة COM (2009) 082واختــذ الربمل  ال
هنج جمتمعي بشأن الوقاية من الكوارث الطبيعية والكوارث النامجـة عـن            ” : بعنوان ٢٠٠٩ عام

املــسائل املتعلقــة بالوقايــة مــن مراعــاة بــالتزام املفوضــية بكفالــة فيــه  يرحــب “األنــشطة البــشرية
ومـن املقـرر أن يعقـد املنتـدى         . لكوارث باتـساق أكـرب يف سياسـات االحتـاد األورويب وبراجمـه            ا

األورويب املعــين باحلــد مــن خمــاطر الكــوارث اجتماعــه الــسنوي الثــاين يف ســكوبييه يف تــشرين    
  .٢٠١١أكتوبر /األول

  
 اإلجراءات املتخذة على الصعيد الدويل  -جيم   

  ١األولوية     
 حلد من خماطر الكوارث أولوية وطنية وحملية كفالة أن يكون ا    

 الــوطين واإلقليمــي والعــاملي، أدرج احلــد مــن األصــعدةبالــشراكة مــع الربملانــات علــى   - ٣٢
واسـتفاد برملـانيون مـن      .  جدول أعمال عدة مجعيات برملانية عاملية وإقليمية       يفالكوارث  خماطر  
أداة لتحقيــق األهــداف : ر الكــوارثاحلــد مــن خمــاط” بلــدا مــن جمموعــة الــدعوة املعنونــة ١٢٤

 . اليت وضعها االحتاد الربملاين الدويل باالشتراك مع أمانة االستراتيجية“اإلمنائية لأللفية
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واإلنعـاش   أن املرفق العـاملي للحـد مـن الكـوارث            ٢٠١٢-٢٠١٠ الفترة   وقد أظهرت   - ٣٣
ــة يف  أن يقــدم مــسامهة كــربى اســتطاع  ـــ بلــد١٣ يف هــذا اجملــال ذي األولوي  بلــدا ٣١ ا مــن ال

ولدعم القدرات املؤسـسية وبنـاء توافـق آراء يف جمـال احلـد مـن                . املوضوعة على قائمة أولوياته   
 مليـون  ٥٤ مـشروعا نـشطا تزيـد قيمتـها علـى      ١٢٣خماطر الكوارث، قام املرفق العاملي بـدعم       

ن التقرير الـذي    ويبيِّ.  بلدا وعددا من االرتباطات اإلقليمية والعاملية      ٥٠دوالر وتغطي أكثر من     
األخطـــار الطبيعيـــة والكـــوارث اشـــترك يف إعـــداده البنـــك الـــدويل واألمـــم املتحـــدة واملعنـــَون 

الـدافع االقتـصادي وراء االسـتثمارات يف الوقايـة          تـوفر    اقتصاديات الوقاية الفعالة  : الطبيعية غري
ل البيانـات املتعلقـة   وسلَّط التقرير الضوء على أمهية تبـاد . من الكوارث لتأمني الدعوة السياسية    

 .باملخاطر لتمكني املعنيني من اختاذ قرارات مستنرية
  

  ٢وية األول    
 هباالكوارث وتقييمها ورصدها وتعزيز اإلنذار املبكر خماطر حتديد     

 بلـدا علـى بنـاء أسـس         ٣٠يساعد الربنامج العاملي لتحديد أخطار الكوارث أكثـر مـن             - ٣٤
خمتلـف  طر من أجـل اختـاذ قـرارات سـليمة، وذلـك مـن خـالل        أفضل للمعلومات املتعلقة باملخا  

وضع سيناريوهات أساسية ملخاطر الكوارث وإدراج املعلومـات املتعلقـة باملخـاطر            ك،  األنشطة
 .يف عمليات صنع القرار وبرامج التنمية

 باحلد من خماطر الزالزل بتعزيز تبادل املعلومـات         املتعلقوقام برنامج اليونسكو الدويل       - ٣٥
ويف هـذا الـسياق، قامـت فرقــة    . ملتعلقـة بعلـم الـزالزل وهندسـة اإلنـشاءات الــصامدة للـزالزل      ا

ومـن املقـرر أن يعقـد االحتـاد الـدويل      . العمل العاملية املعنية بقـوانني البنـاء بتوسـيع خطـة عملـها          
 إىل ٣ة مـن  املعين باالهنيارات األرضية املنتدى العاملي الثاين املعين باالهنيارات األرضـية يف الفتـر    

ــشرين األول٩ ــوبر / تــ ــا، حتــــت رعا  ٢٠١١أكتــ ــد   يف رومــ ــة للحــ ــتراتيجية الدوليــ ــة االســ يــ
 .الكوارث من

األعـضاء، مبـا يف ذلـك أفغانـستان         تقـدمي الـدعم للـدول       وقامت منظمة الصحة العاملية ب      - ٣٦
تقييم القـدرات، كأسـاس لوضـع بـرامج     كوكولومبيا وموريشيوس، يف جوانب تقييم املخاطر،   

وقامــت بلــدان جنــوب شــرق آســيا بتطبيــق عمليــة   . الطــوارئ الــصحيةحــاالت ارة خمــاطر إلد
 . تحديد نقاط مرجعية لتقييم القدرات احلالية وحتديد أولويات تطوير القدراتل

الكـوارث   وقام االحتاد الدويل جلمعيـات الـصليب األمحـر واهلـالل األمحـر بنـشر تقريـر                  - ٣٧
ى املخاطر يف املناطق احلضرية، الـذي يتـضمن نظـرة متعمقـة             التركيز عل : ٢٠١٠يف العامل لعام    

 . على الزيادة احلادة واهلائلة يف عدد قاطين املدن والبلدات
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وقام برنامج األمم املتحدة للبيئة بدعم نظام االستراتيجية الدولية للحـد مـن الكـوارث                - ٣٨
يـيم العـاملي بـشأن احلـد مـن       يف االضطالع بتقييمـات للمخـاطر العامليـة إلدراجهـا يف تقريـر التق             

، وذلك بوضع وتعهد برنامج تقين على شبكة اإلنترنت وبيانـات           ٢٠١١خماطر الكوارث لعام    
مصدرية لتقييم املخاطر العاملية للفيضانات واألعاصري واالهنيـارات األرضـية والـزالزل وأمـواج              

أيـضا أداة   البيئـة   واسـتحدث برنـامج     . التسونامي واحلرائق والعواصف احلادة وحاالت اجلفاف     
مبتكرة لتقييم املخاطر تعرف باسم مشروع وضع منهجيـة لتقيـيم املخـاطر ومـواطن الـضعف،                 

 . السياسات اختاذ قرارات مستنرية لدعم زيادة التنمية املستدامةملقرريتتيح 

 مــشروعا ٥٤حيتــل مركــز الــصدارة يف وكــان حتــسني تقيــيم ورصــد خمــاطر الكــوارث   - ٣٩
.  مليـون دوالر   ٢٢املي للحد من الكوارث واإلنعاش باسـتثمارات تبلـغ حنـو            يدعمها املرفق الع  

 توقعـات املنـاخ  وقامـت املنظمـة العامليـة لألرصـاد اجلويـة، مـن خـالل مراكـز املنـاخ ومنتـديات           
 وتــوفري للمخــاطرمنــاط املــتغرية األاإلقليميــة، بتيــسري تطــوير خــدمات املنــاخ الــيت تــشمل حتليــل 

لحــد مــن خمــاطر الكــوارث التخطــيط الــوطين لأطــول أجــال لــدعم ومومسيــة توقعــات تنبــؤات و
 نظـــام - األمـــم املتحـــدةمـــن شركاء الـــوتقـــوم املنظمـــة، بالتعـــاون مـــع . لتـــأقلم مـــع املنـــاخوا

ــسري     ــة للحــد مــن الكــوارث، بتي ــة لتطــوير   وضــع االســتراتيجية الدولي ــة ووطني مــشاريع إقليمي
باملخـاطر  لطقس وامليـاه ونظـم اإلنـذار املبكـر          القدرات من أجل تعزيز تقييم املخاطر املرتبطة با       

 البحــر الكــارييب وأمريكــا الوســطى وجنــوب شــرق أوروبــا وجنــوب شــرق ةاملتعــددة يف منطقــ
الـشراكات املؤســسية يف نظــم اإلنــذار  وإضــافة إىل ذلــك، نـشرت املنظمــة كتابــا عنوانــه  . آسـيا 

 .طنية جيدة يقوم على توثيق ومجع سبع ممارسات و املتعددةباملخاطراملبكر 

وتعاونت منظمـة األمـم املتحـدة للطفولـة مـع شـركائها يف تعزيـز قاعـدة األدلـة بـشأن                        - ٤٠
ــال   ــستنتج. خمــاطر الكــوارث واألطف ــة     وت ــه لكفال ــدان أن ــت يف ســبع بل ــيت أُجري  الدراســات ال

التصدي للمخاطر ومواطن الضعف احملددة املرتبطة باملناخ اليت يواجهها األطفال، يـتعني اتبـاع       
 . معها للحد من خماطر الكوارث والتأقلم“ج حموره الطفلهن”
  

  ٣األولوية     
 علـى   والقـدرة علـى االنتعـاش     استخدام املعرفة واالبتكـار والتعلـيم لبنـاء ثقافـة الـسالمة                 

 مجيع املستويات

يتزايـد الطلـب    ال يزال دعم تطوير القدرات يف جمال احلـد مـن خمـاطر الكـوارث جمـاال                    - ٤١
 وهـي شـراكة بـني برنـامج األمـم      -مت مبادرة تعزيز قدرات احلد مـن الكـوارث       وقد قا  .عليه

 بـدعم البلـدان الـيت    -املتحدة اإلمنائي، ومكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية، وأمانة االسـتراتيجية          
 .تواجه خماطر مرتفعة بتوفري تقييمات للقدرات وبرامج تدريبية
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 مـن الواضـح بـصورة متزايـدة أنـه           قـد بـات   تقدُّم خبطوات واسـعة، ف    وعلى الرغم من ال     - ٤٢
تــزال هنــاك حاجــات، ال ســيما يف جمــال تعزيــز قــدرات الــوزارات والقطاعــات ذات الــصلة   ال

مراعــاة املنظــور اجلنــساين، مبــا يف ذلــك املؤســسات واإلدارات احلكوميــة املــسؤولة عــن بتعمــيم 
ــها،   ــى مجــع اإلحــصاءات وحتليل ــصنفة حــسب   عل ــات امل ــوع  مجــع واســتخدام البيان . اجلــنسن
ــون   ــشور املعن ــستخَدم املن ــوع  وُي ــسياسات : يف احلــد مــن خمــاطر الكــوارث  اجلــنس مراعــاة ن ال

يف التـدريب علـى التـأقلم مـع تغـريات املنـاخ، اسـتفاد               ، كمرجع   )٢٠٠٩( والتوجهات العملية 
 . ن بلدا١٠٧ متدرب من ١ ٠٠٠منه أكثر من 

مـم املتحـدة للبيئـة مـع كـربى شـركات       وتعمل مبادرة التمويل اليت وضـعها برنـامج األ      - ٤٣
ة يـ  اإلدارة البيئ  باالسـتناد إىل  التأمني اخلاصة على إعـداد مبـادرة عامليـة لـدمج مبـادئ االسـتدامة                

وقـد قامـت اليونـسكو بـالترويج ملفهـوم احلـد مـن خمـاطر         . السليمة ومعايري احلد مـن الكـوارث      
يم مـن أجـل التنميـة املـستدامة،         تعلـ الكوارث باعتباره عنصرا أساسـيا يف عقـد األمـم املتحـدة لل            

 .سيما من خالل دمج احلد من خماطر الكوارث يف االستراتيجيات واخلطط الوطنية للتعليم ال

 بلــدا، قــام برنــامج األغذيــة العــاملي بــدعم احلكومــات لتنفيــذ نظــم   ٢٥ويف أكثــر مــن   - ٤٤
إىل جانـب األخطـار     رصد األمـن الغـذائي بتتبـع مؤشـرات األمـن الغـذائي والتغذيـة واألسـواق                  

 . الطبيعية من أجل توفري حتليل فعال لدعم التأهب للكوارث والوقاية منها والتصدي هلا

ــروين        - ٤٥ ــع اإللكت ــاس يف اســتخدام املوق ــة للقي ــادات قابل  Preventionweb.netوتوجــد زي
دة نـسبتها    يف املائة يف احملتويات املقدمة من الشركاء وزيـا         ١٣٠واإلفادة منه، مع زيادة نسبتها      

 . املستعملني يف املائة يف عدد ٧٥
  

  ٤األولوية     
 احلد من عوامل اخلطر الكامنة    

ــة واحلــد مــن أخطــار الكــوارث دورةً         - ٤٦ ــهوض بالبيئ ــشراكة مــن أجــل الن اســتحدثت ال
 تعزيـز وتنفيـذ اإلدارة البيئيـة واملبـادرات          علـى تدريبية لبناء قدرات احلكومـات الوطنيـة واحملليـة          

  . على النظم اإليكولوجية للحد من خماطر الكوارثالقائمة

ــة، بالتعــاون مــع      - ٤٧ ــامج األمــم املتحــدة للبيئ ــويقــدِّم برن ــة متكِّــن  ال شركاء، مــساعدةً تقني
احلكومات مـن اسـتخدام أدوات اإلدارة البيئيـة لتخطـيط تنميـة مـستدامة قـادرة علـى الـصمود                     

الرئيــسية املعرَّضــة ألخطــار الكــوارث، أي  أمــام الكــوارث، ال ســيما يف املنــاطق اإليكولوجيــة  
واســتفادت مــن هــذه الــربامج . املنــاطق الــساحلية واجلبــال وأحــواض األهنــار واألراضــي اجلافــة 

ــدان مثـــل  ــا بـــريو وأوغنـــدابلـ ــال وســـري النكـ ــاييت ونيبـ ــدة  . وهـ ــامج األمـــم املتحـ ــام برنـ وقـ
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 يف جمـال احلـد       وهـاييت  إكوادور وشيلي وكوبا وكولومبيـا    بدعم  ) املوئل(للمستوطنات البشرية   
 .خمصصة ملدن بعينهامن أخطار الكوارث يف املناطق احلضرية من خالل برامج 

تقييمات خماطر املناخ يف عدة بلـدان يف العـامل         بإجناز   مبادرة إدارة خماطر املناخ   وقامت    - ٤٨
 وأسـهمت الـدورات التدريبيـة وحلقـات العمـل يف          . ةمـستمر من خالل برامج عامليـة وإقليميـة        

 .بناء القدرات الوطنية واحمللية يف جمال تقييم خماطر املناخ وتأثريه والقدرات املتصلة به

الرابعـة والــستون  ، اختـذت مجعيـة الـصحة العامليـة     ٢٠١١ينـاير  / كـانون الثـاين  ٢٢ويف   - ٤٩
ــرارا  ــه ) WHA64.10(ق ــت في ــرامج إدارة      حث ــز ب ــى تعزي ــور، عل ــة أم ــدول األعــضاء، يف مجل  ال

ة وخمـاطر الكـوارث علـى أسـاس هنـج األخطـار الـشاملة ووضـع بـرامج بـشأن                    الطوارئ الصحي 
ــة  ــشفيات اآلمنــ ــن   . املستــ ــشاهبة يف مــ ــرارات مــ ــذت قــ ــط   واتُّخــ ــر املتوســ ــرق البحــ طقيت شــ

  .األمريكية والبلدان
وقدَّم املرفق العاملي للحـد مـن الكـوارث واإلنعـاش دعمـا للجهـود املبذولـة للحـد مـن                       - ٥٠

ــل ال  ــستدامة يف  خمــاطر الكــوارث ومتوي ــة امل ــدرها    ٣٣تنمي ــة ق ــة معتمــدة إمجالي  مــشروعا بتكلف
وعلى سبيل املثال، ُشرع يف إجـراء دراسـة يف إطـار توجيهـات مفوضـية                .  مليون دوالر  ١٤,١

السياسات لتقصي جدوى استحداث وسائل جديـدة لتمويـل أعمـال           ب املتعلقةاالحتاد األفريقي   
تقودهــا اســتراتيجيات وضــع يــا، مــع التركيــز علــى  اإلغاثــة الطارئــة املتــصلة باجلفــاف يف أفريق 

 .للمخاطر من أجل القارةدارة املستدامة البلدان لإل
  

  ٥األولوية     
  على مجيع املستوياتهبدف التصدي هلا بفعالية تعزيز التأهب للكوارث     

يقــر رؤســاء اللجنــة الدائمــة املــشتركة بــني الوكــاالت بــأن التأهــب ملواجهــة الطــوارئ    - ٥١
ويقـوم  . وهري لسرعة وفعالية أعمال اإلغاثـة واإلنعـاش يف مرحلـة مـا بعـد الكـوارث                عنصر ج 

الفريق العامل التابع للجنة حاليا بتركيز جهوده لدعم تعزيز القدرات الوطنية للتأهـب ملواجهـة            
وتقوم مبادرة تعزيـز قـدرات احلـد مـن الكـوارث اآلن بـدعم        . الطوارئ يف مخسة بلدان جتريبية    

 ملساعدة البلدان اليت تواجه خمـاطر مرتفعـة علـى تطـوير قـدراهتا حتديـدا يف جمـال                    هذه املبادرات 
واضطلع مكتب تنـسيق الـشؤون      . التأهب للكوارث إىل جانب الدعم املقدم من النظام الدويل        

ــا يف ذلــك اســتحداث       ــادرات، مب ــشركاء، بعــدة مب ــاون مــع ال ــسانية، بالتع أدوات وتنقــيح اإلن
 املــشترك، وكــذلك قيــادة فريــق عمــل لتعزيــز التأهــب ملواجهــة للتأهــب للكــوارث، والتخطــيط
  .الكوارث على الصعيد اإلقليمي
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وبرصد أوجـه التـآزر بـني الـشركاء، قـام الربنـامج الـدويل للتعـايف مـن آثـار الكـوارث                         - ٥٢
بوضــع أدوات للتعــايف، ويــساعد الربنــامج احلكومــات الوطنيــة واحملليــة علــى تطــوير قــدراهتا يف  

، وأمـاكن   اهلياكـل األساسـية    بعد الكوارث، عـن طريـق مـذكرات إرشـادية بـشأن              جمال التعايف 
القـضايا  اإليواء، والصحة، والعمل النفـسي االجتمـاعي، وتغـري املنـاخ والتـأقلم معـه، والبيئـة، و              

  .اجلنسانية، واحلوكمة، وسبل العيش، وكذلك تقييم االحتياجات يف مرحلة ما بعد الكوارث

  


	الدورة السادسة والستون
	* A/66/150.
	البند 19 (ج) من جدول الأعمال المؤقت*
	التنمية المستدامة: الاستراتيجية الدولية للحد من الكوارث
	تنفيذ الاستراتيجية الدولية للحد من الكوارث
	تقرير الأمين العام
	موجز
	يقدم هذا التقرير لمحة عامة عن التقدم المحرز في تنفيذ الاستراتيجية الدولية للحد من الكوارث، استجابة لقرار الجمعية العامة 65/157. وتتراكم مخاطر الكوارث بشكل أسرع من النمو الاقتصادي، مما يعيق التنمية وتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية. وقد كشف استعراض منتصف المدة لإطار عمل هيوغو 2005-2015: بناء قدرة الأمم والمجتمعات على مواجهة الكوارث أن مبادئه وجهت التقدم نحو تحقيق القدرة على الانتعاش. ومع ذلك، فإن نظم إدارة المخاطر وعملية صنع القرار على الأصعدة الوطني ودون الوطني والدولي تحتاج إلى مزيد من التطوير الحاسم، بما في ذلك حساب الخسائر الناجمة عن الكوارث ووضع النماذج المتكاملة للمخاطر، لدعم التنمية والتخطيط والاستثمار على نحو سليم.
	وقد عقدت الدورة الثالثة للمنتدى العالمي للحد من مخاطر الكوارث في أيار/مايو 2011، بأوسع مشاركة على الإطلاق من قطاع من الزعماء والخبراء الملتزمين ببناء القدرة على الانتعاش. وقد وفرت مداولاتها التوجيه لمواصلة تنفيذ إطار عمل هيوغو. وتم الإعراب عن شعور قوي بالحاجة الملحة لزيادة الاستثمارات في الحد من مخاطر الكوارث. وعرضت حكومة اليابان استضافة المؤتمر العالمي الثالث للحد من مخاطر الكوارث في عام 2015.
	المحتويات
	الصفحة
	أولا - اتجاهات الكوارث ومخاطرها  
	4
	ثانيا - التحديات والفرص المرتبطة بتنفيذ إطار عمل هيوغو  
	6
	ثالثا - التنسيق والتوجيه من خلال نظام الاستراتيجية  
	9
	ألف - تعزيز التنسيق على الصعد العالمي والإقليمي والوطني   
	9
	باء - الدعوة إلى تعزيز أمن المدن والمدارس والمستشفيات  
	14
	جيم - زيادة الاستثمار في مجال الحد من أخطار الكوارث  
	15
	رابعا - الاستنتاجات والتوصيات  
	17
	المرفق
	معلومات محددة عن التقدُّم المُحرز في تنفيذ إطار عمل هيوغو  
	21
	أولا - اتجاهات الكوارث ومخاطرها
	1 - تعتبر الكوارث كبيرها وصغيرها، بدءا من الفيضانات في باكستان التي وقعت في شهر تموز/يوليه 2010 إلى الفيضانات في بلدان مثل بنن والبرازيل، دليلا آخر على العلاقة الحميمة بين الكوارث والفقر، على نحو ما أكده تقرير التقييم العالمي بشأن الحد من مخاطر الكوارث لعام 2011: الكشف عن المخاطر وإعادة تعريف التنمية(). وفي الوقت نفسه، فإن الفيضانات في أستراليا، والزلزال الذي وقع في مدينة كرايست تشيرش، بنيوزيلندا، وكوارث الزلازل والتسونامي والكوارث النووية التي تعيث فسادا في شمال شرق اليابان هي تذكير صارخ بأن البلدان المتقدمة النمو واقتصاداتها ومدنها تتعرض أيضا للمخاطر. وتسببت مئات الكوارث الأصغر المرتبطة بتقلب المناخ في أضرار جسيمة في العديد من البلدان، وكشفت أن الخطر يرتبط بالممارسات الإنمائية غير السليمة وبزيادة تعرّض الاقتصاد والسكان.
	2 - ومن الواضح أن التكاليف المالية والاجتماعية والسياسية للكوارث تتزايد. ولكن خطر الوفاة المرتبط بالمخاطر المتصلة بالأحوال الجوية يتناقص على الصعيد العالمي، في حين أن الخسائر الاقتصادية تستمر في الزيادة في جميع المناطق. ويشير مشروع التقييم العالمي لعام 2011، إلى انخفاض خطر الوفاة جراء الأعاصير الاستوائية بنسبة 50 في المائة في شرق آسيا والمحيط الهادئ منذ عام 1990. وفيما يتعلق بمخاطر الزلازل والتسونامي على الصعيد العالمي، فإن مخاطر الوفيات والخسارة الاقتصادية على حد سواء تتزايد. وخلال الفترة المشمولة بالتقرير، أثر ما مجموعه 347 كارثة ناجمة عن المخاطر الطبيعية في أكثر من 255 مليون نسمة، وتسببت في إزهاق أرواح أكثر من 000 160 ضحية وفي خسائر اقتصادية تجاوزت أكثر من 304 بلايين دولار من دولارات الولايات المتحدة().
	3 - وتزداد مخاطر الخسارة الاقتصادية بوتيرة أسرع في البلدان ذات الدخل المرتفع. ومنذ عام 1980، زادت الخسائر الاقتصادية المتصلة بالأعاصير الاستوائية بنسبة 262 في المائة في البلدان ذات الدخل المرتفع، بالمقارنة مع 155 في المائة في البلدان المنخفضة الدخل. وفي عام 2010، كانت مخاطر الخسارة الاقتصادية بسبب الفيضانات في بلدان منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي أكثر مما كانت عليه في عام 1990 بنسبة 170 في المائة تقريبا، أي أنها ارتفعت بمعدل أسرع من الناتج المحلي الإجمالي. وتتزايد المخاطر الاقتصادية المتصلة بالفيضانات والأعاصير الاستوائية في الواقع بوتيرة أسرع من نمو نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في كثير من البلدان، وهذا يعني أن خطر فقدان الثروة في كارثة ما يتزايد بوتيرة أسرع من وتيرة إيجاد الثروة. أما البلدان المنخفضة الدخل فهي أقل قدرة على استيعاب الخسائر الاقتصادية الناجمة عن الكوارث والتعافي منها. وبوجه عام، فإن الاقتصادات الكبرى أكثر قدرة على استيعاب الخسائر من الاقتصادات الأصغر - مثل الدول الجزرية الصغيرة النامية - لأنها غالبا ما تكون أكثر تنوعا جغرافيا واقتصاديا.
	4 - أما الجفاف فهو ”الكارثة“ التي تترافق في معظم الأحوال مع خيارات السياسات الاجتماعية والاقتصادية غير الملائمة، وتترافق غالبا مع عدم الاستقرار الناجم عن النـزاع. ولا يزال الجفاف يشكِّل خطرا خفيا، وغير مفهوم تماما على الرغم من تأثيراته على صحة الإنسان وسبل العيش والعديد من القطاعات الاقتصادية. ويتسبب الجفاف في الإجهاد وانعدام الأمن للسكان في المناطق الريفية والرعوية. ولا تتطرق البيانات عن الكوارث المبلّغ عنها وطنيا ودوليا إلى بيان مدى تأثيرات الجفاف. فعلى سبيل المثال، لم يبلّغ إلاّ عن 4 وفيات مرتبطة بالجفاف في العالم في الفترة من تموز/يوليه 2010 إلى حزيران/يونيه عام 2011، بينما ذكر أن 102 482 32 من البشر تضرّروا من جراء الجفاف - أكثر من أي خطر آخر(2). ويعتبر تعزيز النُظم المتكاملة لإدارة المخاطر على الصعيدين المحلي والوطني، مع التسجيل المنهجي لآثار الجفاف، خطوة رئيسية ضرورية للحد من مخاطر الجفاف، وتحسين الإنذار المبكِّر والحيلولة دون تحول آثار الجفاف إلى أزمة في الأمن الغذائي.
	5 - وفي الفترة 1970-2010 ارتفع عدد سكان العالم بنسبة 87 في المائة. وخلال الفترة نفسها، زاد النمو السكاني في أحواض الأنهار المعرضة للفيضانات بنسبة 114 في المائة، وفي المناطق الساحلية المعرضة للأعاصير بنسبة 195 في المائة. وبالتالي، فإن الأصول الاقتصادية والإنتاجية تتراكم في معظم المناطق المعرضة للمخاطر، ولا سيما في البلدان المنخفضة الدخل والمتوسطة الدخل. ولعكس هذه الاتجاهات، لا بد من أن تسترشد خطط التنمية وخيارات الاستثمار بالمعلومات عن المخاطر ومعالجتها من خلال تطبيق إطار للحد من مخاطر الكوارث.
	6 - ويمكن أن ينجم عن المخاطر الطبيعية، مثلما توضحه الزلازل الكبرى والتسونامي في شرق اليابان، آثار مدمرة متتابعة وجانبية لا تقتصر على المنشآت النووية فحسب، ولكن تشمل أيضا مجمعات الهياكل الأساسية مثل السدود الكهرمائية والصناعة والجسور والطرق السريعة. وهذه الاعتبارات يجب أن تحفز بذل جهود جديدة من أجل التوصل إلى تفكير وتخطيط متكاملين، على مدى الأفق، لمعايير التصميم والتأهب والإنذار المبكر والاستجابة.
	ثانيا - التحديات والفرص المرتبطة بتنفيذ إطار عمل هيوغو
	7 - قام استعراض منتصف المدة لإطار عمل هيوغو 2005- 2015: بناء قدرة الأمم المتحدة والمجتمعات على مواجهة الكوارث()، ومرصد إطار عمل هيوغو()، وتقرير التقييم العالمي لعام 2011، والمنتديات العالمية والإقليمية والعمليات الاستشارية المرتبطة بها، بتحديد التحديات والفرص والأولويات الحاسمة للحد من التعرض للمخاطر والضعف إزاءها. وهناك إرادة سياسية صلبة متزايدة لإدارة مخاطر الكوارث على الأصعدة العالمي والوطني والمحلي وكذلك عبر القطاعين العام والخاص. ومن المهم حاليا توجيه هذا التصميم من خلال تقديم إرشادات أكثر وضوحا حول ”كيفية القيام بذلك“ من خلال اتخاذ قرارات تستند إلى الأدلة، وتنوير الرأي العام وزيادة التعاون في جميع مجالات الأعمال التجارية وعلى جميع الأصعدة العالمي والوطني والمحلي.
	8 - وتمشيا مع قرار الجمعية العامة 64/200، سهّلت أمانة الاستراتيجية إجراء استعراض منتصف المدة لإطار عمل هيوغو من خلال اتباع نهج تشاركي يشمل أصحاب المصلحة على الأصعدة الدولي والإقليمي والوطني.
	9 - وأبرز استعراض منتصف المدة أن إطار عمل هيوغو على مدى السنوات الخمس الماضية قد ساهم إلى حد كبير في توليد الزخم السياسي على الصعيدين الدولي والوطني وفي العمل من أجل الحد من مخاطر الكوارث. وتم اعتماد مبادئه على نطاق واسع كتوجيه. وأشار الاستعراض إلى المجالات الهامة لمزيد من العمل والتعاون.
	10 - وأكد الاستعراض أن الحد من مخاطر الكوارث، ومن التعرض والضعف يعتمد في المقام الأول على سياسات التنمية والاستثمارات السليمة. وفي حين أن هناك بعض الأمثلة الجيدة على كيفية القيام بذلك، فإن الدمج الكامل لإدارة المخاطر في تخطيط التنمية لا يزال غير موجود وهذا يرجع، من بين أسباب أخرى، إلى المشاركة المحدودة من المجتمعات المحلية والحكومات المحلية وكذلك إلى عدم وجود نهج يستند إلى مشاركة الحكومة بكاملها في تحديد الأولويات الوطنية.
	11 - وتتطلب إدارة مخاطر الكوارث وعواقبها تعاونا وثيقا عبر سائر القطاعات وبين مختلف الدول، بما في ذلك الدوائر المحلية. وعلى الرغم من إحراز تقدم في بعض القطاعات، فإنه لم يسفر عن النتائج المتوقعة نظرا لعدم وجود تكامل بين النظم. وقد تولد قدر كبير من المعارف، ولكن لم يتم استخدامها بشكل كامل. وقام القطاعان العام والخاص باستحداث ممارسات هامة وأصبح لديهما دروس هامة لمشاركتها. ولذلك فإن من المهم مراجعة النظم الحالية لإدارة مخاطر الكوارث والروابط فيما بينها على الصعيدين الوطني والدولي. وفي هذا السياق، تمثل ”البرامج الوطنية للحد من مخاطر الكوارث“ على الصعيد الوطني بين أصحاب المصلحة المتعددين نموذجا هاما ومصدرا محتملا للتوجيه لاتخاذ قرارات مستنيرة وتوعية الجمهور. إلاّ أن إمكاناتها لم تستغل استغلالا كاملا، وهناك حاجة إلى مواصلة مراجعة كيفية دعم عملية صنع القرار على الصعيد المحلي والتعاون الدولي بصورة أفضل.
	12 - وتحتاج المساءلة عن الإدارة الفعالة للكوارث إلى المزيد من التعزيز. ويعتبر اعتماد التشريعات ذات الصلة من جانب العديد من البلدان خطوة هامة. وفي الوقت نفسه، فإنه لا يمكن أن تنفّذ على نحو فعال حتى الآن نظرا لعدم وجود تسجيل مناسب للخسائر الناجمة عن الكوارث، فضلا عن عدم وجود معايير وخطوط أساسية ومؤشرات مستهدفة واضحة لتوجيه وقياس التقدم المحرز. وفي هذا الصدد، يتسم تطوير أدوات التوجيه بناء على المعرفة والخبرة الشاملة لجميع القطاعات ببالغ الأهمية. ومن شأن وجود أدوات تحليلية مشتركة لتتبع وفهم أسباب الكوارث أن يدعم الاستثمار والتخطيط في مجال التنمية، فضلا عن الاستعداد لمخاطر المستقبل. وفي حين أن الخطر هو ذو طابع محلي، إلاّ أن الحد منه يتطلب تعاونا على الصعيدين الوطني والعالمي.
	13 - وقد برزت أدلة على أن الإدارة الفعالة لمخاطر الكوارث تعتمد على وجود سلطة عليا وشاملة على مستوى حكومي عال تقع عليها المسؤولية والمساءلة من أجل وضع السياسات، وقيادة جميع عمليات الحكومة بأكملها، وكفالة رصد مخصصات الميزانية لمختلف جوانب الحد من مخاطر الكوارث. وخلص تقرير التقييم العالمي 2011 إلى نتيجة مفادها أن المسؤولية عن إدارة مخاطر الكوارث على مستوى الحكومة المركزية، يجب أن تكون في وزارة أو دائرة تتحمل مسؤولية التخطيط والرقابة والشؤون المالية يمكنها أن توفر السلطة السياسية واتساق السياسات بين مختلف القطاعات. ولا بد أن يترافق تحول مسؤوليات الحكومات المحلية المتزايد إلى اللامركزية بلامركزية القدرات والموارد. ولا يمكن أن تكون إدارة مخاطر الكوارث فعالة إلا عندما يتم تنفيذها في إطار شراكة مع الأسر المعيشية والمجتمعات المحلية المعرضة للكوارث ومنظماتها. ويعتبر هذا الأمر عاملا أساسيا في فعالية التكلفة والاستدامة والمواطنة والتلاحم الاجتماعي. وهناك عدد متزايد من الأمثلة على مثل هذه الشراكات، ولكن هذا يقتضي في كثير من البلدان إجراء تغيير في ثقافة الإدارة العامة. ولا يكمن التحدي في المشاركة المجتمعية - بل في مشاركة الحكومة في تخطيط وتنفيذ إدارة مخاطر الكوارث على صعيد المجتمع المحلي والحكم المحلي.
	14 - وعلى الرغم من وجود عدد من آليات توليد المعلومات وتبادلها، فإن معايير الحد من مخاطر الكوارث لا تزال متنوعة وغير متكاملة أو لا تتناول إدارة المخاطر المتعددة التي تحدث في الوقت نفسه أو بالتتابع. ومن الضروري اتباع نهج للتأهب للكوارث يتصدى لمخاطر متعددة ويدرج الكوارث التكنولوجية باعتبارها من الآثار الثانوية للكوارث الطبيعية.
	15 - ولاحظ استعراض منتصف المدة لإطار عمل هيوغو أن تمويل الحد من مخاطر الكوارث لا يزال متخلفا وأن هناك حاجة إلى مزيد من العمل للبحث عن الاستثمارات، وتكييف شروط استثمارات التنمية إيجابيا ودعم العمل على الصعيد المحلي. وفي هذا السياق، شاركت أمانة الاستراتيجية في عدد من البلدان والمنظمات في وضع النماذج والتوجيهات.
	16 - ويشير تقرير التقييم العالمي 2011، إلى أن معظم البلدان لا يقوم بحساب الخسائر في الممتلكات العامة الناجمة عن الكوارث بصورة منهجية. ويتم استيعاب الخسائر التي يتم تجاهلها في معظم الأحوال عن طريق الفئات ذات الدخل المنخفض وزيادة الفقر وتآكل التقدم نحو الأهداف الإنمائية للألفية. وفي الوقت نفسه، عندما يتم حساب القيمة النقدية لهذه الخسائر في الأصول العامة فإنها كثيرا ما تمثل نسبة كبيرة من الناتج المحلي الإجمالي أو الميزانيات الوطنية. ولا يتمكن معظم البلدان من تحديد مقدار استثماراتها في مجال الحد من مخاطر الكوارث ولكنها عندما تفعل ذلك، فإن تلك الاستثمارات نادرا ما تتناسب مع حجم الخسائر. وما لم يتم احتساب تكاليف هذه الخسائر، فإن من الأرجح ألا يتمكن أي بلد من تبرير زيادة الاستثمارات في مجال إدارة مخاطر الكوارث في الميزانية الوطنية. ويخلص تقرير التقييم العالمي 2011 كذلك إلى أن تخطيط استخدام الأراضي وتحسين المباني لتجنب التسبب في مخاطر، يحقق معدل الفائدة إلى التكلفة بنسبة 4 أو أكثر، في حين أن تصحيح المخاطر من خلال إعادة التوطين أو إعادة التجهيز فعال من حيث التكلفة فحسب. ونظرا إلى أن الاستثمارات العامة تمثل عادة من 3 إلى 15 في المائة من إجمالي الناتج المحلي، فإن دمج الحد من خطر الكوارث في تخطيط الاستثمارات العامة هو قرار استراتيجي يمكن أن يؤدي إلى خفض كبير في المخاطر في الأجل المتوسط. وقامت بلدان، مثل بيرو وكوستاريكا، بإدراج مخاطر الكوارث في معاييرها لتقييم الاستثمارات العامة. أما استثمارات الحد من المخاطر التي تعتبر أكثرها فعالية من حيث التكلفة فهي تلك الاستثمارات التي تتركز في الجزء الأكثر ضعفا من حافظة البلد من المباني العامة والمرافق الحيوية. ويمكن تكييف الصكوك الحالية للحماية الاجتماعية للوصول إلى ملايين البشر بتكلفة إضافية منخفضة نسبيا. وعلى سبيل المثال، قامت شيلي بتمديد المدفوعات من برامج المساعدة الاجتماعية للأسر المتضررة من جراء الزلزال والتسونامي اللذين وقعا في شباط/فبراير 2010.
	17 - وتضطلع المعلومات عن مخاطر الكوارث بدور حاسم في توجيه قرارات الاستثمار ودعم الرأي العام. ويؤدي الحصول على المعلومات عن الأخطار الطبيعية والتدابير المتاحة للحد من المخاطر إلى إتاحة الفرص للحد من مواطن الضعف. وتتسم المعلومات عن المخاطر في أعقاب الكوارث، بأهمية حيوية لتحقيق استجابة فعالة ويمكن أن توجّه الإجراءات الفورية لفرق الإغاثة والاستجابة، والحكومة الوطنية والمحلية والجمهور العام. وثمة مسألة معقّدة تتطلب دراسة متأنية وجماعية تتمثل في معايير تحديد مستوى المخاطر وتكاليف تدابير التخفيف التي تعتبر الحكومات والمنظمات والمجتمعات على استعداد لتحملها عند النظر في تأثير الحالات القصوى.
	18 - وفي مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ المنعقد في كانكون في كانون الأول/ديسمبر 2010، أكدت الأطراف أهمية تعزيز استراتيجيات الحد من مخاطر الكوارث المتصلة بتغير المناخ مع مراعاة إطار عمل هيوغو، حسب الاقتضاء. ويشير إيلاء الاهتمام للحد من مخاطر الكوارث في إطار عمل كانكون للتكيف إلى قوة الملكية الوطنية للحد من مخاطر الكوارث، وتمثل العمليات المقررة لصياغة وتنفيذ خطط التكيف الوطنية وسيلة مؤثرة في رفع مستوى الحد من مخاطر الكوارث من خلال عمليات متعددة القطاعات ومتعددة أصحاب المصلحة.
	ثالثا - التنسيق والتوجيه من خلال نظام الاستراتيجية
	19 - يتطلب الحد من مخاطر الكوارث بصورة فعالة وجود شراكات مبتكرة وشاملة للقطاعات، بما في ذلك على الصعيد المحلي وبين الكيانات العامة والخاصة. وقد ثبت أن الآليات القائمة على الأصعدة العالمي والإقليمي والوطني تتسم بأهمية حاسمة لتهيئة الزخم والحيز السياسي للحد من مخاطر الكوارث. وتمس الحاجة لزيادة تعزيز هذه تلك الآليات وكفالة ترابطها وشمولها لمختلف أصحاب المصلحة لمواجهة التحديات المستجدة والمتصلة بالمناخ والحد من مخاطر الكوارث.
	ألف - تعزيز التنسيق على الصعد العالمي والإقليمي والوطني 
	على الصعيد العالمي

	20 - عُقدت الدورة الثالثة للمنتدى العالمي للحد من أخطار الكوارث في جنيف في الفترة من 8 إلى 13 أيار/مايو 2011. وضمت أكثر من 600 2 مندوب يمثلون 168 حكومة و 25 منظمة حكومية دولية و 65 منظمة غير حكومية، والاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر، وحكومات محلية، وبرلمانيين، والقطاع الخاص، والمؤسسات الأكاديمية، والمجتمع المدني، والمنظمات الدولية. وترأس الدورة الثالثة نائبة الأمين العام باعتبار أن الحد من أخطار الكوارث يقع في صميم ما تضطلع به الأمم المتحدة وشركاؤها من عمل إنمائي وبيئي وإنساني.
	21 - وفي الدورة الثالثة، تم التأكيد على أن المنتدى العالمي والعملية التشاركية الممهِّدة له سيشكلان المنتدى الرئيسي على الصعيد العالمي للتوجيه في مجال السياسات والتنسيق وإنشاء الشراكات، والتلاقح فيما بين القطاعات لتبادل الممارسات الجيدة في مجال الحد من أخطار الكوارث. وقُدّمت إسهامات بالغة الأهمية في إطار الإعداد للدورة الثالثة من جانب فريق الدعم التابع للاستراتيجية الدولية للحد من الكوارث الذي يتخذ من جنيف مقراً له، والحركة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر، والشبكة العالمية لمنظمات المجتمع المدني، والشركاء والحكومات المحلية في حملة ”تمكين المدن من التأقلم“، والفريق الاستشاري التابع للقطاع الخاص المعني بالاستراتيجية الدولية للحد من أخطار الكوارث، والمنظمات الإقليمية، بالإضافة إلى وكالات الأمم المتحدة والبنك الدولي.
	22 - وبالإضافة إلى ما أدلت به الدول الأعضاء من إعلانات عن الالتزامات، أعرب العُمَد عن التزامهم بالنقاط الأساسية العشر لتمكين المدن من التأقلم؛ ووافق المشاركون من القطاع الخاص على خمس نقاط أساسية تتصل بالأعمال التجارية؛ وقدمت مجموعة من الشباب ميثاقا يتألف من خمس نقاط بشأن الأطفال والحد من الكوارث؛ وقدمت المنظمات الدولية التي تركز على الصحة بياناً مشتركاً دعت فيه إلى زيادة القوى العاملة في المجال الصحي القائمة على المجتمعات المحلية باعتبارها حيوية للحد من أخطار الكوارث، كما دعت الحكومات والشركاء إلى الاستثمار من أجل تعزيز قدراتها. وأكدت المنظمات الإقليمية من جديد التزامها بتنفيذ الاستراتيجيات الإقليمية التي تم الاتفاق عليها في الاجتماعات الوزارية في جميع أنحاء العالم.
	23 - ويشمل إطار عمل هيوغو الفترة الممتدة من عام 2005 إلى عام 2015. وشددت المناقشات التي دارت في الدورة الثالثة على أهمية كفالة مواصلة تنفيذ الإطار، في حين استمرت المناقشات بشأن إطار الحد من أخطار الكوارث لما بعد عام 2015، ويسّرت هذه المناقشات أمانة الاستراتيجية باعتبارها جهة التنسيق في منظومة الأمم المتحدة في مجال الحد من أخطار الكوارث. وفي هذا السياق، وخلال الدورة الثالثة، عرضت حكومة اليابان استضافة المؤتمر العالمي الثالث للحد من أخطار الكوارث في عام 2015 الذي يصادف انتهاء إطار عمل هيوغو للفترة 2005-2015. 
	24 - واعترف المؤتمر العالمي الأول لإعادة البناء، الذي يشكّل جزءا لا يتجزأ من الدورة الثالثة للمنتدى العالمي، والذي نظمه المرفق العالمي للحد من الكوارث والإنعاش والبنك الدولي وأمانة الاستراتيجية، بوجود تحديات في مجال تنسيق وتمويل أنشطة الإنعاش وإعادة البناء في مرحلة ما بعد الكوارث. وركزت المناقشات على كيفية وضع إطار فعال للإنعاش، وتمويل موثوق بشكل أكبر وممارسات معرفية، مع التشديد على إدماج الحد من الأخطار في جميع الإجراءات المتخذة في مرحلة ما بعد الكوارث.
	25 - وأظهرت الدول الأعضاء التزاما متنامياً بالحد من أخطار الكوارث واتساعاً في نطاق الحيز السياسي اللازم للمناقشات واتخاذ الإجراءات. وفي 9 شباط/فبراير 2011، عقد رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة مناقشة مواضيعية غير رسمية بشأن الحد من أخطار الكوارث وذلك بهدف تعزيز فهم كيفية الحد من أخطار الكوارث والتعرض لها من خلال سياسات وممارسات استثمارية فعالة وإدارة حضرية مستدامة.
	26 - ويُعد مرصد إطار عمل هيوغو مصدرا قيما للمعلومات لرصد التقدم المحرز في مجال مبادئ إطار عمل هيوغو، وتبادل الممارسات وتحديد القضايا الاستراتيجية الناشئة التي يجب معالجتها على الصعيدين الوطني والدولي. وساهم ما مجموعه 133 بلدا في دورة الإبلاغ الثالثة للفترة 2009-2011. ويجري العمل على إدخال تحسين آخر على هذه الأداة، بما في ذلك وضع وحدة نمطية للتقييم الذاتي على الصعيد المحلي.
	على الصعيد الإقليمي

	27 - شهدت الفترة المشمولة بالتقرير تنفيذ أنشطة مهمة على الصعيد الإقليمي() ويُجري أصحاب المصلحة تقييماً لما قدمته أمانة الاستراتيجية من مشورة ودعم فنيين للحكومات والمنظمات الإقليمية في إطار التحضير للمؤتمرات الوزارية الإقليمية والمنتديات الإقليمية والاجتماعات الأخرى، ولما انبثق عنها من خطط عمل وأنشطة متابعة. 
	28 - واهتدت الاجتماعات الإقليمية إلى ضرورة الأخذ بلامركزية الاستراتيجيات والبرامج المحلية والمجتمعية للحد من أخطار الكوارث، وتنفيذها من خلال وضع آليات تمويل مناسبة وواقعية ويمكن التنبؤ بها، وتعزيز دور الحكومات المحلية والمنظمات غير الحكومية المحلية، بما في ذلك شبكات المتطوعين. وعلاوة على ذلك، كررت المناقشات والبلاغات تأكيد الالتزام بأحكام إطار عمل هيوغو باعتبارها المبادئ التوجيهية للحد من أخطار الكوارث.
	على الصعيد الوطني

	29 - على الصعيد الوطني، يمكن للمنتديات الوطنية للحد من أخطار الكوارث أو آليات التنسيق الوطنية المشابهة دعم عمليات اتخاذ القرارات بشأن خطط التنمية والاستثمارات الوطنية. وخلال الدورة الثالثة للمنتدى العالمي للحد من أخطار الكوارث، نوقشت في إطار اجتماع للمنتديات الوطنية، الخيارات وأفضل الممارسات لتحسين عمل هذه المنتديات. كما ستقدم أمانة الاستراتيجية الدعم لإجراء استعراضات للممارسات الحالية وستعمل على تعزيز قدرات أصحاب المصلحة المتعددين في مجال الحد من أخطار الكوارث. 
	30 - ويشارك المنسقون المقيمون التابعون للأمم المتحدة على نحو متزايد في جهود الحد من أخطار الكوارث في البلدان الأكثر تعرضاً للخطر نظرا لبروز احتياجات هذه البلدان ومطالبها على نحو أكثر وضوحا. وساهمت أمانة الاستراتيجية، بالتعاون مع الشركاء، في إدماج أهداف الحد من أخطار الكوارث والتكيف مع تغير المناخ ضمن 30 من أطر عمل الأمم المتحدة للمساعدة الإنمائية.
	31 - وأدت تعبئة مجموعات محددة من أصحاب المصلحة و”عوامل التغيير“ إلى تحقيق زيادة كبيرة في الأهمية السياسية التي يحتلها الحد من أخطار الكوارث. وبذل العُمد والمحافظون والبرلمانيون، بالتعاون مع أمانة الاستراتيجية، جهوداً للدعوة بين أقرانهم لزيادة الالتزامات والإجراءات الرامية إلى بناء القدرة على الانتعاش. وفي عام 2011، خُصصت جائزة ساساكاوا التي تمنحها الأمم المتحدة في مجال الحد من أخطار الكوارث، للمدن التي تتمتع بالقدرة على الانتعاش وللهيئات التي تتخذ إجراءات على الصعيد المحلي، فتقاسمت الجائزة مدن شمال فانكوفر (كندا) وسانتا في (الأرجنتين) وسان فرانسيسكو (الفلبين)، في حين حصلت بوبانسوار (الهند) ومركز تنسيق الوقاية من الكوارث الطبيعية في أمريكا الوسطى (أمريكا الوسطى) وهيئة إعادة البناء والتأهيل بعد الزلازل (باكستان) على شهادات امتياز. 
	32 - وفي الآونة الأخيرة، أنشأت أمانة الاستراتيجية الفريق الاستشاري التابع للقطاع الخاص المعني بالاستراتيجية الدولية للحد من الكوارث. وهو بمثابة حافز يجمع بين طائفة واسعة من هيئات القطاع الخاص في إطار شراكة عالمية من أجل بناء القدرة على الانتعاش من خلال اتخاذ إجراءات محددة، مثل دعم تقييم الأخطار على الصعيدين الوطني والمحلي، وتعزيز الاستدامة الاجتماعية والبيئية في تمويل الحد من الأخطار، وتعزيز نشر البيانات، والاستفادة من خبرة القطاع الخاص القطاعية ومكامن قوته، على سبيل المثال في بناء الهياكل الأساسية اللازمة للتأقلم والاستخدام المستدام للأراضي والتنمية في المناطق الشديدة الخطورة مثل المدن والمناطق الساحلية.
	33 - وقد أدى العمل مع البرلمانيين والاتحاد البرلماني الدولي والجمعيات الوطنية إلى زيادة الالتزام السياسي بالاستثمار في مجال الحد من أخطار الكوارث والتكيف مع الأخطار المتصلة بالمناخ على الصعد العالمي والإقليمي والوطني. وبالإضافة إلى ذلك، دعت أمانة الاستراتيجية إلى الحد من الكوارث على نحو يراعي الاعتبارات الجنسانية من خلال تعزيز الملكية المشتركة وقيادة الشركاء على صعيدي الأفراد والمؤسسات.
	34 - وبقيادة ممثلي الخاص المعني بالحد من أخطار الكوارث، واصلت أمانة الاستراتيجية الاضطلاع بدور قيادي في توفير التنسيق وضمان تضافر الجهود من خلال الآليات العالمية والإقليمية والوطنية المذكورة أعلاه، للاستفادة من آراء أصحاب المصلحة المعنيين بالاستراتيجية الدولية للحد من الكوارث، وتوليد المعارف وتبادلها، وإنشاء شراكات جديدة والدعوة لكي تكون المجتمعات أكثر قدرة على التأقلم. وقد استطاعت أمانة الاستراتيجية، بفضل تفرد ولايتها الشاملة، أن تجمع بين الشركاء من المجالات الإنمائية والبيئية ومجالات الإغاثة من أجل وضع الخطوات المقبلة اللازمة لمواصلة تنفيذ إطار عمل هيوغو. 
	35 - وأبرز استعراض منتصف المدة لإطار عمل هيوغو وتقرير التقييم العالمي بشأن الحد من أخطار الكوارث لعام 2011 ضرورة تعزيز آليات الإدارة على جميع المستويات من أجل ضمان فعالية الحد من أخطار الكوارث، بما في ذلك داخل منظومة الأمم المتحدة. وتم التشديد بوجه خاص، على ضرورة قيام منظومة الأمم المتحدة بتعزيز اتساق سياساتها وعملياتها من أجل تقديم دعم أفضل للبلدان من خلال المنسقين المقيمين التابعين للأمم المتحدة والأفرقة القطرية التابعة للأمم المتحدة. وقد طلبتُ إلى ممثلي الخاص أن يُطلع رئيس مجلس الرؤساء التنفيذيين المعني بالتنسيق في منظومة الأمم المتحدة على نتائج الاستعراض وأن يقترح مساراً للعمل في المستقبل. وستقوم اللجنة الرفيعة المستوى المعنية بالبرامج بمناقشة هذه المسألة من أجل تحديد مسار العمل المناسب على صعيد منظومة الأمم المتحدة. وستواصل أمانة الاستراتيجية التركيز على تعزيز التنسيق في إطار منظومة الأمم المتحدة.
	36 - وفي العديد من المناسبات، كرر الشركاء والحكومات التأكيد على الدور البالغ الأهمية الذي تضطلع به أمانة الاستراتيجية في تعزيز عمل منظومة الأمم المتحدة في مجال الحد من أخطار الكوارث. واستنادا إلى التقدير الذي أُعرب عنه في الاستعراض، وافق مكتب خدمات الرقابة الداخلية في تقريره عن مراجعة الحسابات المؤرخ 28 تموز/يوليه 2010 بشأن الإدارة في أمانة الاستراتيجية وكذلك قرار الجمعية العامة 65/157 واللجنة الاستشارية لشؤون الإدارة والميزانية، على اقتراحي بتمديد ولاية الممثل الخاص المعني بالحد من أخطار الكوارث لأربع سنوات أخرى حتى نهاية عام 2015 لضمان متابعة استعراض منتصف المدة، ومواصلة تنفيذ إطار عمل هيوغو، وتيسير وضع إطار عمل للحد من أخطار الكوارث لفترة ما بعد عام 2015. وسوف أنظر أيضا في اتخاذ تدابير أخرى لكفالة أن تتمكن أمانة الاستراتيجية من الاضطلاع بولايتها بكفاءة وفعالية.
	باء - الدعوة إلى تعزيز أمن المدن والمدارس والمستشفيات

	37 - يعيش نصف البشرية حالياً في المدن. وبحلول عام 2050، سوف ترتفع نسبة التحضر لتصل إلى 70 في المائة وسيتواصل تزايد أخطار الكوارث في المناطق الحضرية. وعملت أمانة الاستراتيجية على تسليط الضوء على عمل الحكومات المحلية في الحد من أخطار الكوارث وبناء القدرة على الانتعاش عبر استهداف العُمد ومجالس المدن، من خلال الحملة العالمية للحد من أخطار الكوارث التي أُطلقت في عام 2010 تحت عنوان ”تمكين المدن من القدرة على الانتعاش: مدينتي تستعد“، والتي تعزز الجهود الرامية إلى وضع استراتيجيات للتأقلم وتنفيذها على الصعيد المحلي. وفي غضون أقل من عام، في نهاية شهر حزيران/يونيه 2011، كان أكثر من 750 مدينة وحكومة محلية قد انضم إلى الحملة التي استقطبت مجموعة من المؤيدين المتحمسين من جميع شبكات المدن على الصعيدين العالمي والوطني ومنظومة الأمم المتحدة والمجتمع المدني والقطاع الخاص. وهناك عدد متنام من مبادرات التعاون والمبادرات المشابهة في مجال الحد من أخطار الكوارث آخذٌ في الظهور نتيجة هذه الحملة.
	38 - وقامت إعلانات دولية عديدة، مثل إعلان بون الصادر عن المجلس العالمي لرؤساء البلديات المعني بتغير المناخ والتوصيات الصادرة عن المؤتمر العالمي الثالث لمنظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة المعقود في مكسيكو سيتي بتوجيه الدعوة إلى المدن الأعضاء والشركاء إلى الانضمام إلى الحملة وتقديم الدعم الفعال لها ومراقبة تنفيذها.
	39 - وأطلقت أمانة الاستراتيجية مبادرة إعلان التبرعات من أجل حملة المليون مدرسة ومستشفى آمنة() بالتعاون مع الشركاء من المنطقة الآسيوية وشركاء الاستراتيجية الدولية للحد من الكوارث على الصعيد العالمي. وبنهاية شهر حزيران/يونيه، كان قد تم إطلاق المبادرة على الصعيد الإقليمي في جميع المناطق، وتم التعهد بجعل أكثر من 000 138 مدرسة ومستشفى آمنةً. وأفادت منظمة الصحة العالمية بتحقيق تقدم في تنفيذ مبادرات جعل المستشفيات أكثر أماناً في أكثر من 42 بلدا في جميع أنحاء العالم. وتم تقييم أكثر من 630 مرفقاً صحياً للتأكد من قدرتها على توفير الأمان وعلى العمل في حالات الطوارئ، كما تم تنفيذ تدابير للحد من الضعف وزيادة التأهب في بلدان مثل إندونيسيا وجمهورية مولدوفا وعمان والفلبين والمكسيك ونيبال. 
	40 - وقام المنتدى المواضيعي المعني بالمعرفة والتعليم التابع لأمانة الاسترتيجية، من خلال فريق أساسي من الشركاء،() بوضع دراسة أساسية عالمية بشأن السلامة في المدارس تمت مناقشتها في مناسبة هامة خلال المنتدى العالمي. وجمعت المناسبة وزارات التربية والوكالات الوطنية لإدارة الكوارث وانبثقت عنها توصيات بإيلاء الأولوية، في إطار المناهج المدرسية، للحد من أخطار الكوارث والاعتراف بحق جميع الأطفال في تحقيق أهداف التعليم العالمية. ودعا الممثلون إلى الاستثمار على نحو أكثر انتظاما واستمراراً من جانب الجهات المانحة في مجال السلامة المدرسية. ونتيجة لذلك، تم الإعلان عن سلسلة من تقييمات السلامة المدرسية بغرض تجربتها في بلدان تتسم بالضعف. 
	جيم - زيادة الاستثمار في مجال الحد من أخطار الكوارث 
	41 - أفادت معظم البلدان، وفقا لمرصد إطار عمل هيوغو، بإحراز تقدم قليل نسبيا نحو تحقيق زيادات بمكن قياسها في الموارد المخصصة لبناء القدرات في مجال إدارة المخاطر وإدارة أخطار الكوارث في فرادى القطاعات أو للحكومات المحلية. غير أن هذا يُعزى جزئياً إلى تعقيد تسجيل الإنفاق على الحد من الأخطار، لأن نظم الإبلاغ المالي لا تتيح فرصة القياس الكمي بسهولة، فالاستثمارات يتم توفيرها من خلال أدوات متنوعة، بما في ذلك ميزانيات القطاعات وصناديق الحماية البيئية والتضامن الاجتماعي وصناديق التنمية وصناديق التعويضات والمجتمع المدني، وفي بعض البلدان، القطاع الخاص. 
	42 - واقترح المنتدى العالمي للحد من أخطار الكوارث (2009) في دورته الثانية أهدافا للاستثمارات في الحد من الأخطار، تمثلت في تخصيص نسبة 1 في المائة من ميزانيات التنمية الوطنية، و 10 في المائة من تمويل المعونة الإنسانية()، و 10 في المائة من أموال إعادة البناء وتحقيق الانتعاش. ولوحظ تقدم يمكن قياسه تمثّل في زيادة نسبة استثمارات المعونة الإنسانية المخصصة لاتقاء الكوارث والتأهب لها، كما هو مسجل في الإحصاءات الرسمية لمنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي (4.2 في المائة في عام 2009). وهذا رقم إرشادي، ذلك أنه مع ارتفاع الإنفاق على المساعدة الإنمائية الرسمية - إلى أكثر من 132 بليون دولار في عام 2009() – وزيادة التركيز على القدرة على الانتعاش داخل المجتمع الإنمائي، يُفترض أن يكون الرقم الفعلي أعلى من ذلك بكثير. غير أنه في غياب رصد مخصصات واضحة في الميزانيات على نطاق واسع للحد من الأخطار، هناك حاجة إلى زيادة الاستثمار بشكل كبير للحصول على صورة أكثر دقة.
	43 - ولا تستطيع البلدان والمجتمعات المحلية، غنية كانت أم فقيرة، أن تتحمل تكاليف الاستمرار في اللجوء إلى تدابير مكلفة بعد وقوع الكوارث، في حالة كوارث يمكن الوقاية من معظمها. وبالتالي، فقد ازداد بشكل كبير تقدير المجتمع الإنمائي الأوسع لضرورة التركيز على القدرة على الانتعاش. ويبرز الحد من الأخطار واستراتيجيات القدرة على الانتعاش بوتيرة متزايدة في الحوار حول فعالية المعونة. ويتزايد حرص البلدان والمجتمع الدولي، عند تصميم البرامج الإنمائية وتنفيذها، على أن تأخذ في الحسبان ما قد يحمله المستقبل وما تواجهه المجتمعات المحلية والبلدان من أخطار. وحدثت تطورات هامة على صعيد السياسة العامة في مجال العمل بهمة لتعزيز الحد من الأخطار في برامج التنمية المستدامة؛ وتشمل الأمثلة الجيدة على ذلك برنامج ”تطبيق التكامل: دمج ممارسات الحد من أخطار الكوارث وتغير المناخ والاعتبارات البيئية في برامج الوكالة الاسترالية للتنمية الدولية“ في أستراليا، و ”خطة الاتحاد الأوروبي لتنفيذ استراتيجية دعم الحد من أخطار الكوارث في البلدان النامية في الفترة من 2011-2014“ التي وضعتها المفوضية الأوروبية، والتزام حكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية ببناء القدرة على الانتعاش في جميع البرامج القطرية التابعة لإدارة التنمية الدولية بالمملكة المتحدة.
	44 - وسيتيح المنتدى الرابع الرفيع المستوى بشأن فعالية المعونة الذي سيُعقد في بوسان بجمهورية كوريا في تشرين الثاني/نوفمبر 2011 لوزراء التنمية ورؤساء المؤسسات الإنمائية الثنائية والمتعددة الأطراف الفرصة للتعهد بتقديم التزامات علنية ويمكن قياسها لتعزيز استدامة إجراءات القضاء على الفقر وفعالية كلفتها وتعزيز السلام والأمن الدائمين، عن طريق وضع القدرة على الانتعاش والحد من الأخطار في صلب استراتيجيات الاستثمار على الصعيدين المحلي والدولي. 
	45 - ولا تزال الشراكة بين الأمم المتحدة والبنك الدولي تعمم الحد من أخطار الكوارث باعتباره أولوية إنمائية متكاملة من خلال المرفق العالمي للحد من الكوارث والإنعاش. وخلال الفترة 2007-2011، تعهدت الجهات المانحة التي تتبرع للمرفق بتقديم تبرعات إجمالية بلغ قدرها 304 ملايين دولار لأنشطة الحد من أخطار الكوارث.
	تمويل أمانة الاستراتيجية

	46 - تمشيا مع مداولات الجمعية العامة التي تدعو إلى تعزيز القدرة على التنبؤ والاستقرار في تمويل أمانة الاستراتيجية، التي لا تُمول حاليا إلا من خلال موارد من خارج الميزانية، ومع أخذ تقرير مكتب خدمات الرقابة الداخلية عن مراجعة حسابات أمانة الاستراتيجية في الحسبان، طلبتُ في الميزانية البرنامجية المقترحة لفترة السنتين 2012-2013 (انظر A/66/6 (Sect.27)) إنشــاء وظيفة برتبة مد-1 لرئيس فرع البرامج الإقليمية ووضع السياسات. وسوف يقود شاغل هذه الوظيفة العمل الإقليمي لأمانة الاستراتيجية، الذي يُعد بالغ الأهمية لتنفيذ الولاية التي أناطتها الجمعية العامة بأمانة الاستراتيجية، ألا وهي أن تكون جهة التنسيق في إطار منظومة الأمم المتحدة لأنشطة الحد من الكوارث، وأن تكفل التضافر بين أنشطة الحد من الكوارث التي تضطلع بها منظومة الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية وأنشطتها في الميادين الاجتماعية الاقتصادية والإنسانية. 
	رابعا - الاستنتاجات والتوصيات
	47 - تُوِّجت المشاورات مع الحكومات والشركاء من خلال العمليات الوطنية والإقليمية والعالمية بانعقاد الدورة الثالثة للمنتدى العالمي للحد من أخطار الكوارث الذي حدد() مجالات وفرصاً بالغة الأهمية للعمل المشترك لإدارة أخطار الكوارث وتعزيز تنفيذ إطار عمل هيوغو على مدى السنوات الخمس المقبلة.
	48 - ويسهم الحد من أخطار الكوارث في تدابير الحماية الاجتماعية لدعم الأشخاص الأكثر ضعفاً في مجال تحقيق النمو الاقتصادي وإدارة النظام الإيكولوجي. وبالتالي، يجب مواصلة دمج الحد من أخطار الكوارث في إطار التنمية المستدامة وإدارة الأخطار المناخية. فالحد من أخطار الكوارث والتنمية المستدامة مرتبطان ارتباطا وثيقا. وقبل عقد مؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة (ريو+20)، أصبح الالتزام السياسي والمالي بالحد من أخطار الكوارث عنصرا أساسيا في رؤيتنا للتنمية المستدامة.
	49 - وهناك التزام سياسي واضح بإدارة أخطار الكوارث. ومن الأهمية بمكان أن يُترجم هذا الالتزام الآن إلى إجراءات عملية. وعلى الصعيد الوطني، يمكن ُدعم اتخاذ قرارات سليمة بشأن الاستثمارات والتخطيط في مجال التنمية من خلال إنشاء آليات رئيسية لتحديد الأخطار على نحو متكامل، وتسجيل الخسائر الناجمة عن الكوارث، وتحقيق التكامل في المعرفة القطاعية لتحسين تحديد أسباب الكوارث وتدابير التخفيف من شدتها في المستقبل، بالإضافة إلى تحديد أهداف للحد من الأخطار.
	50 - ويمكن للآليات الوطنية لأصحاب المصلحة المتعددين أن تؤدي دورا حاسما في دعم اتخاذ قرارات مستنيرة، ووضع استراتيجيات متكاملة للاتصالات لإعلام الجمهور وبالتالي دعم الخيارات الفردية. وقد وُضعت نماذج مختلفة للمنتديات الوطنية على مدى السنوات العشر الماضية وأسفرت عن نتائج متفاوتة. وستعمد الاستراتيجية الدولية للحد من الكوارث بالاشتراك مع الآليات الوطنية إلى إطلاق عملية لاستقطاب الخبرات على الصعيد الوطني وكفالة إنشاء نموذج صالح لتعزيز الحد من أخطار الكوارث للمساهمة في إدارة الأخطار بشكل مثالي.
	51 - ويجب الاضطلاع بالمزيد من العمل لتوضيح الصلة الوثيقة بين إجراءات الحد من أخطار الكوارث والتكيف مع تغير المناخ. ويُعد تعزيز التآزر بين مبادرات الوقاية من الكوارث والحد من الأخطار المناخية خطوة لا غنى عنها من أجل الحد من الضعف. ويجب إيلاء اهتمام خاص للإجراءات التطبيقية المركزة التي تهدف إلى الحد من أخطار الكوارث من خلال استراتيجيات إدارة الأخطار المناخية.
	52 - واستناداً إلى الكوارث التي حدثت خلال الفترة المشمولة بالتقرير، يمكن استخلاص عدد من الدروس، بما في ذلك:
	• تعزيز الوعي العام والتعليم وعمليات التدريب من أجل بناء القدرة على الانتعاش. غير أنه لم يتم حتى الآن، القيام إلا بالقليل من أجل زيادة الوعي العام وإتاحة فرص الاطلاع على المعلومات المتصلة بإدارة الأخطار. وبالإضافة إلى ذلك، فإن تصوّر الناس للأخطار يتغير بمرور الزمن، وبالتالي يجب إعادة تقييمه باستمرار لضمان وجود درجة عالية من التقبل للمعلومات المتصلة بالإنذار المبكر والأخطار ولتمكين صانعي القرار من التوصل إلى الخيارات الصحيحة. ويعد تثقيف الجمهور وإتاحة فرص الاطلاع على المعلومات أداة مفيدة لتوليد الثقة في آليات إدارة الأخطار التي تتسم بأهمية بالغة في أوقات الأزمات.
	• ويجب أن تشمل الأنظمة الوطنية لإدارة الأخطار ”جميع قطاعات الحكومة“ ويجب أن تكون متكاملة داخل القطر ومع الأنظمة الدولية. وفي الواقع، تطرح الثغرات في التنسيق المؤسسي والمعرفة المؤسسية تحديات رئيسية أمام إدارة الأخطار عندما يكون الذين يتولون الأدوار الإدارية والقيادية في مجال إدارة الأزمات لا يحيطون بكامل المعلومات المتصلة بطبيعة الأزمة التي تمت الاستعانة بهم لإدارتها ولا بالآثار المترتبة عليها.
	• ويجب أن تتضمن المعلومات المتصلة بالسلامة والأمن إحالات مرجعية وأن يتم دمجها، وأن تترافق مع آليات متكاملة للإنذار المبكر بالأخطار المتعددة عبر الأنظمة ومجموعات أصحاب المصلحة.
	• وتعد الحكومات المحلية والجهات القائمة على إدارة المدن أول المستجيبين على الصعيد المؤسسي. كما أنها مسؤولة عن الخدمات والتنمية الحضرية التي تؤثر على القدرة على الانتعاش والأخطار. كما يعد الأخذ بلامركزية المسؤوليات وما تنطوي عليه من قدرات وموارد والتواصل بين أصحاب المصلحة المتعددين أمرا ضروريا لكي تتوافر لدى الحكومات المحلية سبل المواجهة. 
	53 - وفي ضوء النتائج التي توصل إليها استعراض منتصف المدة، وتقرير التقييم العالمي لعام 2011، وتقارير مرصد إطار عمل هيوغو، والمداولات التي جرت في الدورة الثالثة للمنتدى العالمي للحد من أخطار الكوارث، فإنني أوصي بما يلي:
	(أ) يجب أن يتضمن أي إطار للتنمية المستدامة في المستقبل خطة واضحة لدمج إدارة الكوارث وإدارة الأخطار المناخية. ويُعد تحقيق المساواة والحد من الفقر والضعف جزء لا يتجزأ من الإدارة الفعالة لأخطار الكوارث.
	(ب) يجب إنشاء سجلات وطنية للخسائر الناجمة عن الكوارث، وتحديد الأخطار الناجمة عن الكوارث، وإنشاء نظم للتتبع المالي من أجل توفير الدعم الفعال لتخطيط التنمية في المستقبل والبت في الخيارات الاستثمارية.
	(ج) لا يتحقق الحد من الأخطار إلا بمشاركة كاملة من جانب الحكومات المحلية ومجتمعاتها المحلية. وهي تحتاج إلى أن تُخوّل السلطات المناسبة، وأن تحصل على القدرة البشرية والمالية، وتشارك في تحديد السياسات الوطنية لإدارة الأخطار.
	(د) يمكن استخدام الممارسات والنماذج التشغيلية المتصلة بالآليات الوطنية للحد من أخطار الكوارث، مثل المنتديات الوطنية لأصحاب المصلحة المتعددين، على نحو أفضل بكثير في مجال الدعوة والمعرفة والتعاون، وأنني أشجع على مواصلة تعزيزها وإنشائها في حيث لم تُنشأ بعد.
	(هـ) يجب على الدول الأعضاء والمنظمات زيادة استثماراتها المالية والبشرية والتقنية في مجال الحد من أخطار الكوارث، بما في ذلك إنشاء الشراكات بين القطاعين العام والخاص.
	(و) وإنني أشجع الجهات المانحة والبلدان النامية على الالتزام بالتركيز بشكل أكثر وضوحا على دعم القدرة على الانتعاش على الصعيدين المحلي والمجتمعي في برامجها، وذلك باستخدام الحلول الإبداعية والابتكارات، ومن خلال تعزيز التعاون في إطار التزاماتها المتصلة بفعالية المعونة.
	المرفق
	معلومات محددة عن التقدُّم المُحرز في تنفيذ إطار عمل هيوغو
	(أ) من خلال مرصد إطار عمل هيوغو وتقرير التقييم العالمي بشأن الحد من مخاطر الكوارث لعام 2011.
	(ب) انظر الرابط التالي للاطلاع على القائمة الكاملة للبرامج الوطنية: http://preventionweb.net/english/hyogo/national/list/.
	1 - ترد في الفرع التالي لمحة عامة عن الإنجازات على نحو ما ورد إلى أمانة الاستراتيجية في التقارير المقدَّمة إليها من الحكومات الوطنية(أ) ووكالات الأمم المتحدة والبنك الدولي وغيرها من الجهات الشريكة فيما يتعلق بالمجالات الخمسة ذات الأولوية الواردة في إطار عمل هيوغو.
	ألف - الإجراءات المتخذة على الصعيد الوطني
	الأولوية 1
	كفالة أن يكون الحد من مخاطر الكوارث أولوية وطنية ومحلية 

	2 - اتسم التقدُّم المُحرز في هذا المجال بالاتساق في مختلف بلدان العالم. فقد أبلغت أكثر من 42 بلدا تحقيق إنجاز كبير في هذا المجال من المجالات ذات الأولوية. وعلى وجه التحديد، أبلغت 48 بلدا تحقيق إنجاز كبير في وضع أطر سياساتية وقانونية وطنية. إلا أن عدة بلدان سلَّطت الضوء أيضا على أن هذا التقدُّم لا يترجَم بالضرورة إلى إدارة فعالة لمخاطر الكوارث، لا سيما على الصعيد المحلي.
	3 - وازداد عدد البرامج الوطنية من 61 إلى 81 برنامجا. وكان من بين البلدان التي أنشأت برامج وطنية خلال الفترة المشمولة بالتقرير: أرمينيا وباراغواي وبنما وتركيا والجزائر وسيراليون وغامبيا وقيرغيزستان وكندا(ب). ويُتوقَّع أن تقوم صربيا والنرويج وهولندا ببدء برامجها الوطنية في الشهور القادمة. وأخذت الترتيبات المؤسسية للحد من مخاطر الكوارث تتحول مع الوقت في كثير من البلدان من هياكل ”حماية مدنية“ تقليدية مؤلفة من وكالة واحدة إلى نظم وبرامج متعددة القطاعات. إلا أن التوصل إلى ترتيبات مؤسسية مناسبة لتيسير دمج مفهوم الحد من مخاطر الكوارث في تخطيط التنمية والاستثمارات العامة لا يزال من التحديات.
	4 - وقامت عدة بلدان بتعزيز ترتيباتها المؤسسية والتشريعية: فقد قامت بوتسوانا وميانمار ونيبال بإنشاء هيئات عليا لإدارة مخاطر الكوارث تتألف من مكاتب الرؤساء ونواب الرؤساء بينما قامت جمهورية تنزانيا المتحدة بنقل تلك المسؤولية إلى وزارتي الاقتصاد والتخطيط المالي لديها. وقامت حكومات أوروغواي والجمهورية الدومينيكية وشيلي، من خلال خبراء محايدين مشتركين بين الوكالات وبتنسيق من أمانة الاستراتيجية، باستعراض قدراتها المؤسسية الوطنية وحالة جميع المجالات ذات الأولوية المحددة في اتفاق عمل هيوغو، مما أسفر عن وضع أطر تشريعية جديدة في أوروغواي وشيلي.
	الأولوية 2
	تحديد مخاطر الكوارث وتقييمها ورصدها وتعزيز الإنذار المبكر بها

	5 - لا يزال التقدُّم في التقييمات الشاملة للمخاطر عصيا، ولا سيما على الصعيد المحلي. وقد اضطلع أكثر من 20 بلدا بتقييمات وطنية للمخاطر المتعددة الأخطار يمكن أن تستنير بها القرارات المتعلقة بالتخطيط والتنمية. إلا أن عددا كبيرا من البلدان واجه تحديات رئيسية في ربط هذه التقييمات بعمليات التنمية على الصعيدين الوطني والمحلي. ومن المؤسف أن البلدان التي أبلغت عن إحراز تقدُّم كبير في هذا المجال سلطت الضوء أيضا على عدم وجود معايير وطنية لتقييم الخسائر الناجمة عن الكوارث وعن مخاطرها. وكانت بضع بلدان فقط هي التي أجرت تقييمات المخاطر للمدارس والمرافق الصحية. 
	6 - واعتمدت المفوضية الأوروبية مبادئ توجيهية لرسم خرائط المناطق المعرضة للخطر وتقييمها، على أساس نهج تعدد الأخطار والمخاطر. وتعكف كندا على وضع إطار وطني لتقييم المخاطر يشمل جميع الأخطار. وخصصت بربادوس موارد كبيرة لإجراء تقييم شامل للمخاطر الساحلية تشمل أهم الأخطار الساحلية. وبذلت عدة بلدان أخرى جهودا لدمج تقييمات المخاطر في طائفة من القطاعات، بما في ذلك الصحة والتعليم والزراعة والنقل وإدارة المياه.
	7 - وتشمل البلدان التي أبلغت عن إحراز بعض التقدُّم في زيادة قدراتها في مجال الإنذار المبكر كلا من البحرين وبوركينا فاسو وتوغو وجمهورية مولدوفا وسيراليون وليسوتو ونيبال واليمن. وأعدت حكومة باكستان خطة لتحسين القدرات المتكاملة في مجال التنبؤ بالفيضانات وتعزيز قدراتها في مجال رسم خرائط مناطق الخطر. وفي هايتي، جرى تعزيز خدمات الإنذار المتعلقة بالأخطار الساحلية من خلال المساعدة التقنية وبناء القدرات والتدريب، بدعم من المنظمة العالمية للأرصاد الجوية، ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي. وتستخدم أستراليا ومدغشقر الهواتف المحمولة لإبلاغ الإنذارات. وتقوم فنلندا حاليا بإنشاء شبكات لاسلكية رقمية تغطي 80 في المائة من سكانها باستخدام صافرات إنذار خارج المباني.
	الأولوية 3
	استخدام المعرفة والابتكار والتعليم لبناء ثقافة السلامة والقدرة على الانتعاش على جميع المستويات

	8 - لا يزال التقدُّم في مجال الأولوية هذا محدودا. ولا يزال تحديد الطرق والأدوات اللازمة لتقييم المخاطر المتعددة وتحليل نسبة المنفعة إلى التكلفة ومواصلة استحداث تلك الطرق والأدوات مجالا ضعيفا جدا. ذلك أن 19 بلدا فقط هي التي استعملت صفة ”كبيرة“ لتصنيف جهودها لدمج مفهوم الحد من المخاطر في المناهج الدراسية والتدريب الرسمي ذي الصلة. وأبلغت معظم البلدان عن وجود ثغرات كبيرة في وضع استراتيجات توعية عامة للمجتمعات المحلية المعرَّضة للمخاطر في المناطق الحضرية والريفية. وكانت الصين استثناء ملحوظا، حيث أبلغت عن إحراز تقدُّم شامل في توافر المعلومات المتعلقة بالمخاطر، ووضع استراتيجية توعية عامة على نطاق البلد، ودمج مفهوم الحد من مخاطر الكوارث في المناهج الدراسية.
	9 - وتقوم بعض البلدان في أفريقيا، مثل إثيوبيا وأوغندا وجمهورية تنزانيا المتحدة وكينيا، حاليا بوضع قاعدة بيانات مركزية لمعلومات إدارة مخاطر الكوارث. وأجرت حكومة باكستان تقييما للخسائر، وقامت بتدريب المُعلِّمين وتوفير فرص التعلم للأطفال والنساء الأميات الذين تضرروا من الفيضانات. وفي هايتي، تم تدريب أكثر من 000 3 مُعلِّم بالمدارس الثانوية في مجال الدعم النفسي الاجتماعي المركَّز على المتعلم والحد من مخاطر الكوارث. وأحرزت ناميبيا تقدُّما في وضع معايير وأدوات للحد من مخاطر الكوارث. وشرعت وزارة التعليم في ميانمار في جهد للحد من التعرض لأخطار الكوارث من خلال برنامج لإنعاش التعليم موجه إلى المُعلِّمات. 
	الأولوية 4
	الحد من عوامل الخطر الكامنة

	10 - كان التقدُّم المحرز في هذا المجال أقل. فرغم أن البلدان أبلغت عن زيادة الوعي بضرورة دمج عامل الحد من مخاطر الكوارث في التخطيط والاستثمار، فإن 22 بلدا فقط هي التي استعملت صفة ”كبير“ لتصنيف التقدُّم المُحرز صوب معالجة القوى الكامنة المسببة للمخاطر. وأبلغت البلدان عن وجود صعوبات في معالجة المخاطر الداخلة في مختلف قطاعات التنمية. ويفسر ذلك سبب استمرار زيادة الخسائر والأضرار الاقتصادية. وكانت 32 بلدا فقط هي التي استثمرت في تحسينات الهياكل الأساسية العامة الحاسمة الأهمية، المدارس والمستشفيات. وأبلغت كرواتيا عن مواجهة ضغوط من صناعة التشييد لتخفيف صرامة المعايير وقوانين البناء للحد من التكاليف الكلية، حتى في المناطق المعرَّضة للأخطار.
	11 - وتقوم عدة بلدان في أفريقيا بوضع آليات لحماية البيئة وكفالة التنمية المستدامة، وبذلت دول عدة جهودا كبيرة لدمج مفهوم الحد من مخاطر الكوارث في خططها الوطنية المتعلقة بالتأقلم مع تغير المناخ. وفي أوغندا، قامت منظمة الأغذية والزراعة وبرنامج الأغذية العالمي بدعم مبادرة لتوفير شبكة أمان إنتاجية للأسر المعيشية العاملة بالرعي والزراعة الرعوية والتي تفتقر إلى الأمن الغذائي، والتي تضرَّرت من حالات الجفاف المتكرِّرة.
	12 - ونفذت إكوادور طائفة واسعة من أدوات السياسة الاجتماعية في إطار استراتيجيتها للحد من مخاطر الكوارث. وفي ملاوي، تهدف سياسات التنمية الاجتماعية الجديدة إلى الحد من ضعف المجتمعات المعرَّضة للمخاطر، وتنفَّذ لأجل هذا الغرض. وفي بنغلاديش، قدم برنامج الأغذية العالمي دعما للحكومة وللشركاء غير الحكوميين لمساعدة 000 30 أسرة معيشية تفتقر إلى الأمن الغذائي على إقامة منازلها في أماكن أعلى من مستويات الفيضان.
	الأولوية 5
	تعزيز التأهب للكوارث بهدف التصدي لها بفعالية على جميع المستويات

	13 - لا يزال هذا المجال بؤرة التركيز الغالبة للحكومات الوطنية منذ عقود. ويشتمل على التأهب للكوارث وخطط الطوارئ على جميع المستويات الإدارية، والاحتياطيات المالية وآليات الطوارئ، والإجراءات الراسخة لتبادل المعلومات أثناء حالات الطوارئ. وأبلغت 46 بلدا عن تحقيق إنجاز كبير في تطوير القدرات السياساتية والتقنية والمؤسسية. ومن الواضح أن الإدارة الفعالة للكوارث أسهمت في انخفاض الوفيات الناجمة عن الكوارث المتصلة بالطقس على مستوى العالم.
	14 - واضطلع مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمانة العامة بمختلف الأنشطة لتعزيز القدرات الوطنية على التأهب للكوارث في عدد من البلدان، بما في ذلك ألبانيا وتركيا والجبل الأسود والجمهورية الدومينيكية وعمان وغانا وقيرغيزستان وكرواتيا وكولومبيا وملديف وناميبيا وهايتي.
	15 - وأدى إطار إدارة مخاطر الطقس الذي وضعته حكومة إثيوبيا، بدعم من البنك الدولي وبرنامج الأغذية العالمي، إلى إنشاء نظام متكامل لإدارة المخاطر لدعم البرنامج الوطني لشبكة الأمان الإنتاجية، الذي يحفز إنشاء مجمع لتمويل حالات الطوارئ مقداره 160 مليون دولار من أجل مساعدة 8 ملايين أسرة معيشية تفتقر إلى الأمن الغذائي كل عام.
	16 - وفي هايتي، قدم برنامج الأغذية العالمي دعما للحكومة للتأهب للكوارث، من خلال اتفاقات احتياطية مع الشركاء والتجهيز المسبق للإمدادات المنقذة للأرواح لاستخدامها عند وقوع كارثة. وقد أدت هذه الجهود إلى تمكين الحكومة والبرنامج وشركاءه من سرعة التصدي للإعصار توماس ولوباء الكوليرا.
	17 - وفي غرب أفريقيا، قامت الوكالات الإنسانية بإنشاء الشراكة الاستراتيجية من أجل التأهب للكوارث. ويجري الاضطلاع بالأنشطة المتعلقة بتطوير القدرات داخل البلدان، بدعم من الشركاء الإقليميين والعالميين. وفي غانا، أفضى تقييم التأهب لمواجهة حالات الطوارئ والقدرة على التصدي لها إلى إعداد خطة عمل للفترة 2011-2012.
	باء - الإجراءات المتخذة على الصعيد الإقليمي
	18 - يجري في الوقت الحالي إضفاء الطابع المؤسسي تدريجيا على البرامج الإقليمية ودون الإقليمية المتعلقة بالحد من مخاطر الكوارث والتي يشارك فيها أصحاب مصلحة متعددون، وتمثل فرصا إقليمية فريدة لأصحاب المصلحة لتبادل خبراتهم ورصد التقدُّم المحرز واتخاذ إجراءات جماعية لتعزيز تنفيذ إطار عمل هيوغو. وتلقى هذه البرامج دعما من المكاتب الإقليمية لأمانة الاستراتيجية بالشراكة مع وكالات الأمم المتحدة والبنك الدولي وغيره من الشركاء.
	أفريقيا

	19 -  تثبت الدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي التزامها المستمر بالحد من مخاطر الكوارث من خلال المقرَّر الذي اتخذه المجلس التنفيذي للاتحاد في قمة كانون الثاني/يناير 2011 بشأن تقرير المؤتمر الوزاري الأفريقي الثاني المعني بالحد من مخاطر الكوارث. وأيد المجلس التنفيذي التوصيات الواردة في التقرير، بما في ذلك مجالات العمل الاستراتيجية، والأنشطة الرئيسية، والنتائج والمؤشرات المتوقعة لبرنامج العمل الممتد من أجل تنفيذ الاستراتيجية الإقليمية الأفريقية للحد من أخطار الكوارث (2006-2015) على الصعد القاري ودون الإقليمي والوطني.
	20 - وتم تمكين الجماعات الاقتصادية الإقليمية من تزويد دولها الأعضاء بتنسيق فعال وتوجيه استراتيجي لمواءمة استراتيجياتها وبرامجها دون الإقليمية مع الاستراتيجية الإقليمية الأفريقية للحد من مخاطر الكوارث وبرنامج العمل من أجل تنفيذها وتيسير تنفيذهما في مناطقها دون الإقليمية. ويقوم الآن برنامج عمل الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا، والجماعة الاقتصادية لدول وسط أفريقيا، والهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية، والجماعة الإنمائية للجنوب الأفريقي بدمج الحد من مخاطر الكوارث كأولوية في دعم تنفيذ الاستراتيجية الإقليمية الأفريقية للحد من مخاطر الكوارث وبرنامج العمل من أجل تنفيذها.
	21 - وتعمل الهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية والبلدان الشريكة على بناء قدرات المؤسسات المعنية بالحد من مخاطر الكوارث وتعزيزها؛ وتعزيز قدرات الهيئات الوطنية ودون الإقليمية في مجال إدارة مخاطر الكوارث؛ وبناء الكفاءات التقنية والقدرات المؤسسية اللازمة للحد من مخاطر الكوارث، ورصد المناخ والتنبؤ به بدعم مالي وتقني من المرفق العالمي للحد من الكوارث والإنعاش.
	منطقة الدول العربية

	22 - تسلِّم البلدان العربية بالآثار السلبية التي يخلفها التدهور البيئي المستمر وتغير المناخ والنمو الحضري المتسارع وغير المخطط له وشدة ندرة المياه وتغير الديمغرافيا واتجاهات الهجرة، على تحقيق أهداف التنمية المستدامة في المنطقة. وتواجه المنطقة تحديات أخرى متعددة الأوجه، تفرضها عليها المخاطر المصاحبة لتشريد السكان وانتشار الأمراض الوبائية وجائحة الإنفلونزا وانعدام الأمن الغذائي والنزاعات والاضطرابات، وذلك بشكل يفوق ما تعرضت له المنطقة من قبل.
	23 - وإقرارا بضرورة الحد من المخاطر المرتبطة باتجاهات الكوارث في المنطقة، اعتمد مجلس الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة في كانون الأول/ديسمبر 2010 الاستراتيجية العربية للحد من مخاطر الكوارث 2020، التي أيدها فيما بعد رؤساء الدول في مؤتمر القمة العربية الثاني المعني بالتنمية الاجتماعية والاقتصادية في كانون الثاني/يناير 2011.
	24 - وعلى الصعيد الوطني، شرعت البلدان في تعزيز نظم معلومات الكوارث وتنظيمها بإنشاء قواعد بيانات عن الخسائر الناجمة عن الكوارث توفر لصانعي القرار المعلومات اللازمة عن المخاطر ومواطن الضعف على الصعيدين الوطني والمحلي. واستكملت الأردن والجمهورية العربية السورية واليمن قواعد بياناتها الوطنية عن الكوارث، بينما تقوم جيبوتي ولبنان ومصر والمغرب حاليا بوضع الصيغة النهائية لقواعد بياناتها.
	منطقة آسيا والمحيط الهادئ

	25 -  حدَّد إعلان إنشيون لعام 2010 وخريطة طريق إنشيون الإقليمية اللذان اعتُمدا في المؤتمر الوزاري الآسيوي الرابع بشأن الحد من مخاطر الكوارث، دمج الحد من مخاطر الكوارث والتأقلم مع تغير المناخ باعتبارهما مجال التركيز الأساسي ذي الأولوية في المنطقة حتى عام 2015. واعتُمدت خطة عمل توفر توجيهات شاملة لتحويل قرارات المؤتمر الوزاري وخريطة طريق إينشيون الإقليمية إلى إجراءات ملموسة على الصعيدين الوطني والمحلي. وأعرب العديد من منظمات المجتمع المدني واتحاد جمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر عن التزامها بالمساهمة في تنفيذ تلك الأنشطة، دعما لحكوماتها.
	26 - وانعقد منتدى المحيط الهادئ لإدارة مخاطر الكوارث لعام 2010 لمناقشة الموضوع الرئيسي ”تعزيز تنفيذ إطار عمل منطقة المحيط الهادئ للحد من مخاطر الكوارث وإدارتها من خلال نهج أصحاب المصلحة المتعددين“. وتعهد المنتدى بتعزيز الصلات بين إدارة مخاطر الكوارث والتأقلم مع تغير المناخ على الصعيدين الوطني والإقليمي من خلال تحسين التنسيق واستحداث طرائق تمويل متكاملة؛ وزيادة الاستثمارات في إدارة مخاطر الكوارث في بلدان جزر المحيط الهادئ ومواءمة الاستثمارات مع الأولويات الوطنية القائمة؛ وتعزيز دمج الحد من مخاطر الكوارث في السياسات والميزانيات الوطنية وجميع خطط القطاعات الوطنية متى أمكن ذلك؛ وتبادل المعلومات والخبرات في مجال إدارة مخاطر الكوارث من خلال مشاركة أصحاب المصلحة المتعددين، لا سيما المجتمعات المحلية والنساء والشباب والسياسيين والبرلمانيين وكذلك منظمات المجتمع المدني وخبراء القطاعات.
	الأمريكتان

	27 - انعقدت الدورة الثانية للمنتدى الإقليمي بشأن الحد من أخطار الكوارث في القارة الأمريكية في نويبو بالارتا، ناياريت، بالمكسيك في الفترة من 15 إلى 17 آذار/ مارس 2011 وأسفرت عن بيان نياريت، بشأن المخاوف والمقترحات المتعلقة بإعداد جدول أعمال للتنمية الإقليمية يتضمن مفهوم الحد من مخاطر الكوارث بصورة صريحة وفعلية إلى جانب اعتبارات التأقلم مع تغير المناخ.
	28 - وكان للآليات دون الإقليمية دورٌ تحفيزي في تعزيز إدراج مفهوم الحد من مخاطر الكوارث في السياسات الوطنية، وتشمل هذه الآليات مركز تنسيق الوقاية من الكوارث الطبيعية في أمريكا الوسطى، ولجنة الأنديز للوقاية من الكوارث والإغاثة، والاجتماع المتخصص للسوق المشتركة لبلدان المخروط الجنوبي بشأن الإغاثة من مخاطر الكوارث الاجتماعية الطبيعية، والدفاع المدني، والمساعدة الإنسانية للسوق المشتركة لبلدان المخروط الجنوبي، والوكالة الكاريبية لإدارة حالات الطوارئ في الكوارث. وكان من الأمثلة الملحوظة، اعتماد سياسة أمريكا الوسطى بشأن الإدارة المتكاملة للمخاطر التي يرعاها مركز تنسيق الوقاية من الكوارث الطبيعية، والتي تعرّف الحد من مخاطر الكوارث بأنه أداة سياسة ملزمة للدول الأعضاء. وقد كوفئت تجربة المركز بذكرها في جائزة ساساكاوا للحد من الكوارث لعام 2011. 
	أوروبا

	29 - أسهمت عدة مناسبات رفيعة المستوى في زيادة الالتزام السياسي بالحد من مخاطر الكوارث على الصعيدين الإقليمي ودون الإقليمي وفي دمج مفهوم الحد من مخاطر الكوارث باعتباره أولوية أساسية في ولاية المؤسسات الأوروبية الرئيسية مثل مجلس أوروبا والمفوضية الأوروبية ومجلس التعاون الإقليمي لجنوب شرق أوروبا. وقد جرى استكمال هذه العمليات السياسية ودعمها عن طريق تبادل المعلومات والمعارف والخبرات على المستوى التقني بين مراكز الاتصال في إطار عمل هيوغو وبرامج العمل الوطنية والشركاء في سياق المنتدى الأوروبي للحد من مخاطر الكوارث.
	30 - واعتُمدت في أيلول/سبتمبر 2010 خطة متوسطة الأجل للفترة 2011-2015 في الدورة الوزارية الثانية عشرة لاتفاق أوروبا والبحر الأبيض المتوسط المتعلق بالأخطار الكبرى والتابع لمجلس أوروبا في سانت بترسبورغ ”لتحسين الوقاية من الأخطار والتأهب لها وتعزيز الحوكمة الجيدة في إدارة المخاطر، واستخدام المعرفة للحد من قلة المناعة، وتحسين التأهب للطوارئ“. وناقش المجلس في هذه الدورة آثار تغير المناخ على مدى تواتر الكوارث وشدتها والتدابير اللازمة لتعزيز قدرة المجتمعات على التكيف والانتعاش.
	31 - واتخذ البرلمان الأوروبي قرارا بشأن ورقة المفوضية COM (2009) 082 الصادرة عام 2009 بعنوان: ”نهج مجتمعي بشأن الوقاية من الكوارث الطبيعية والكوارث الناجمة عن الأنشطة البشرية“ يرحب فيه بالتزام المفوضية بكفالة مراعاة المسائل المتعلقة بالوقاية من الكوارث باتساق أكبر في سياسات الاتحاد الأوروبي وبرامجه. ومن المقرر أن يعقد المنتدى الأوروبي المعني بالحد من مخاطر الكوارث اجتماعه السنوي الثاني في سكوبييه في تشرين الأول/أكتوبر 2011.
	جيم - الإجراءات المتخذة على الصعيد الدولي
	الأولوية 1
	كفالة أن يكون الحد من مخاطر الكوارث أولوية وطنية ومحلية 

	32 - بالشراكة مع البرلمانات على الأصعدة الوطني والإقليمي والعالمي، أدرج الحد من مخاطر الكوارث في جدول أعمال عدة جمعيات برلمانية عالمية وإقليمية. واستفاد برلمانيون من 124 بلدا من مجموعة الدعوة المعنونة ”الحد من مخاطر الكوارث: أداة لتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية“ التي وضعها الاتحاد البرلماني الدولي بالاشتراك مع أمانة الاستراتيجية.
	33 - وقد أظهرت الفترة 2010-2012 أن المرفق العالمي للحد من الكوارث والإنعاش استطاع أن يقدم مساهمة كبرى في هذا المجال ذي الأولوية في 13 بلدا من الـ 31 بلدا الموضوعة على قائمة أولوياته. ولدعم القدرات المؤسسية وبناء توافق آراء في مجال الحد من مخاطر الكوارث، قام المرفق العالمي بدعم 123 مشروعا نشطا تزيد قيمتها على 54 مليون دولار وتغطي أكثر من 50 بلدا وعددا من الارتباطات الإقليمية والعالمية. ويبيِّن التقرير الذي اشترك في إعداده البنك الدولي والأمم المتحدة والمعنوَن الأخطار الطبيعية والكوارث غير الطبيعية: اقتصاديات الوقاية الفعالة توفر الدافع الاقتصادي وراء الاستثمارات في الوقاية من الكوارث لتأمين الدعوة السياسية. وسلَّط التقرير الضوء على أهمية تبادل البيانات المتعلقة بالمخاطر لتمكين المعنيين من اتخاذ قرارات مستنيرة.
	الأولوية 2
	تحديد مخاطر الكوارث وتقييمها ورصدها وتعزيز الإنذار المبكر بها

	34 - يساعد البرنامج العالمي لتحديد أخطار الكوارث أكثر من 30 بلدا على بناء أسس أفضل للمعلومات المتعلقة بالمخاطر من أجل اتخاذ قرارات سليمة، وذلك من خلال مختلف الأنشطة، كوضع سيناريوهات أساسية لمخاطر الكوارث وإدراج المعلومات المتعلقة بالمخاطر في عمليات صنع القرار وبرامج التنمية.
	35 - وقام برنامج اليونسكو الدولي المتعلق بالحد من مخاطر الزلازل بتعزيز تبادل المعلومات المتعلقة بعلم الزلازل وهندسة الإنشاءات الصامدة للزلازل. وفي هذا السياق، قامت فرقة العمل العالمية المعنية بقوانين البناء بتوسيع خطة عملها. ومن المقرر أن يعقد الاتحاد الدولي المعني بالانهيارات الأرضية المنتدى العالمي الثاني المعني بالانهيارات الأرضية في الفترة من 3 إلى 9 تشرين الأول/أكتوبر 2011 في روما، تحت رعاية الاستراتيجية الدولية للحد من الكوارث.
	36 - وقامت منظمة الصحة العالمية بتقديم الدعم للدول الأعضاء، بما في ذلك أفغانستان وكولومبيا وموريشيوس، في جوانب تقييم المخاطر، كتقييم القدرات، كأساس لوضع برامج لإدارة مخاطر حالات الطوارئ الصحية. وقامت بلدان جنوب شرق آسيا بتطبيق عملية لتحديد نقاط مرجعية لتقييم القدرات الحالية وتحديد أولويات تطوير القدرات. 
	37 - وقام الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر بنشر تقرير الكوارث في العالم لعام 2010: التركيز على المخاطر في المناطق الحضرية، الذي يتضمن نظرة متعمقة على الزيادة الحادة والهائلة في عدد قاطني المدن والبلدات. 
	38 - وقام برنامج الأمم المتحدة للبيئة بدعم نظام الاستراتيجية الدولية للحد من الكوارث في الاضطلاع بتقييمات للمخاطر العالمية لإدراجها في تقرير التقييم العالمي بشأن الحد من مخاطر الكوارث لعام 2011، وذلك بوضع وتعهد برنامج تقني على شبكة الإنترنت وبيانات مصدرية لتقييم المخاطر العالمية للفيضانات والأعاصير والانهيارات الأرضية والزلازل وأمواج التسونامي والحرائق والعواصف الحادة وحالات الجفاف. واستحدث برنامج البيئة أيضا أداة مبتكرة لتقييم المخاطر تعرف باسم مشروع وضع منهجية لتقييم المخاطر ومواطن الضعف، تتيح لمقرري السياسات اتخاذ قرارات مستنيرة لدعم زيادة التنمية المستدامة.
	39 - وكان تحسين تقييم ورصد مخاطر الكوارث يحتل مركز الصدارة في 54 مشروعا يدعمها المرفق العالمي للحد من الكوارث والإنعاش باستثمارات تبلغ نحو 22 مليون دولار. وقامت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية، من خلال مراكز المناخ ومنتديات توقعات المناخ الإقليمية، بتيسير تطوير خدمات المناخ التي تشمل تحليل الأنماط المتغيرة للمخاطر وتوفير تنبؤات وتوقعات موسمية وأطول أجلا لدعم التخطيط الوطني للحد من مخاطر الكوارث والتأقلم مع المناخ. وتقوم المنظمة، بالتعاون مع الشركاء من الأمم المتحدة - نظام الاستراتيجية الدولية للحد من الكوارث، بتيسير وضع مشاريع إقليمية ووطنية لتطوير القدرات من أجل تعزيز تقييم المخاطر المرتبطة بالطقس والمياه ونظم الإنذار المبكر بالمخاطر المتعددة في منطقة البحر الكاريبي وأمريكا الوسطى وجنوب شرق أوروبا وجنوب شرق آسيا. وإضافة إلى ذلك، نشرت المنظمة كتابا عنوانه الشراكات المؤسسية في نظم الإنذار المبكر بالمخاطر المتعددة يقوم على توثيق وجمع سبع ممارسات وطنية جيدة.
	40 - وتعاونت منظمة الأمم المتحدة للطفولة مع شركائها في تعزيز قاعدة الأدلة بشأن مخاطر الكوارث والأطفال. وتستنتج الدراسات التي أُجريت في سبع بلدان أنه لكفالة التصدي للمخاطر ومواطن الضعف المحددة المرتبطة بالمناخ التي يواجهها الأطفال، يتعين اتباع ”نهج محوره الطفل“ للحد من مخاطر الكوارث والتأقلم معها.
	الأولوية 3
	استخدام المعرفة والابتكار والتعليم لبناء ثقافة السلامة والقدرة على الانتعاش على جميع المستويات

	41 - لا يزال دعم تطوير القدرات في مجال الحد من مخاطر الكوارث مجالا يتزايد الطلب عليه. وقد قامت مبادرة تعزيز قدرات الحد من الكوارث - وهي شراكة بين برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ومكتب تنسيق الشؤون الإنسانية، وأمانة الاستراتيجية - بدعم البلدان التي تواجه مخاطر مرتفعة بتوفير تقييمات للقدرات وبرامج تدريبية.
	42 - وعلى الرغم من التقدُّم بخطوات واسعة، فقد بات من الواضح بصورة متزايدة أنه لا تزال هناك حاجات، لا سيما في مجال تعزيز قدرات الوزارات والقطاعات ذات الصلة بتعميم مراعاة المنظور الجنساني، بما في ذلك المؤسسات والإدارات الحكومية المسؤولة عن جمع الإحصاءات وتحليلها، على جمع واستخدام البيانات المصنفة حسب نوع الجنس. ويُستخدَم المنشور المعنون مراعاة نوع الجنس في الحد من مخاطر الكوارث: السياسات والتوجهات العملية (2009)، كمرجع في التدريب على التأقلم مع تغيرات المناخ، استفاد منه أكثر من 000 1 متدرب من 107 بلدان. 
	43 - وتعمل مبادرة التمويل التي وضعها برنامج الأمم المتحدة للبيئة مع كبرى شركات التأمين الخاصة على إعداد مبادرة عالمية لدمج مبادئ الاستدامة بالاستناد إلى الإدارة البيئية السليمة ومعايير الحد من الكوارث. وقد قامت اليونسكو بالترويج لمفهوم الحد من مخاطر الكوارث باعتباره عنصرا أساسيا في عقد الأمم المتحدة للتعليم من أجل التنمية المستدامة، لا سيما من خلال دمج الحد من مخاطر الكوارث في الاستراتيجيات والخطط الوطنية للتعليم.
	44 - وفي أكثر من 25 بلدا، قام برنامج الأغذية العالمي بدعم الحكومات لتنفيذ نظم رصد الأمن الغذائي بتتبع مؤشرات الأمن الغذائي والتغذية والأسواق إلى جانب الأخطار الطبيعية من أجل توفير تحليل فعال لدعم التأهب للكوارث والوقاية منها والتصدي لها. 
	45 - وتوجد زيادات قابلة للقياس في استخدام الموقع الإلكتروني Preventionweb.net والإفادة منه، مع زيادة نسبتها 130 في المائة في المحتويات المقدمة من الشركاء وزيادة نسبتها 75 في المائة في عدد المستعملين. 
	الأولوية 4
	الحد من عوامل الخطر الكامنة

	46 - استحدثت الشراكة من أجل النهوض بالبيئة والحد من أخطار الكوارث دورةً تدريبية لبناء قدرات الحكومات الوطنية والمحلية على تعزيز وتنفيذ الإدارة البيئية والمبادرات القائمة على النظم الإيكولوجية للحد من مخاطر الكوارث. 
	47 - ويقدِّم برنامج الأمم المتحدة للبيئة، بالتعاون مع الشركاء، مساعدةً تقنية تمكِّن الحكومات من استخدام أدوات الإدارة البيئية لتخطيط تنمية مستدامة قادرة على الصمود أمام الكوارث، لا سيما في المناطق الإيكولوجية الرئيسية المعرَّضة لأخطار الكوارث، أي المناطق الساحلية والجبال وأحواض الأنهار والأراضي الجافة. واستفادت من هذه البرامج بلدان مثل أوغندا وبيرو وسري لانكا ونيبال وهايتي. وقام برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (الموئل) بدعم إكوادور وشيلي وكوبا وكولومبيا وهايتي في مجال الحد من أخطار الكوارث في المناطق الحضرية من خلال برامج مخصصة لمدن بعينها.
	48 - وقامت مبادرة إدارة مخاطر المناخ بإنجاز تقييمات مخاطر المناخ في عدة بلدان في العالم من خلال برامج عالمية وإقليمية مستمرة. وأسهمت الدورات التدريبية وحلقات العمل في بناء القدرات الوطنية والمحلية في مجال تقييم مخاطر المناخ وتأثيره والقدرات المتصلة به.
	49 - وفي 22 كانون الثاني/يناير 2011، اتخذت جمعية الصحة العالمية الرابعة والستون قرارا (WHA64.10) حثت فيه الدول الأعضاء، في جملة أمور، على تعزيز برامج إدارة الطوارئ الصحية ومخاطر الكوارث على أساس نهج الأخطار الشاملة ووضع برامج بشأن المستشفيات الآمنة. واتُّخذت قرارات مشابهة في منطقتي شرق البحر المتوسط والبلدان الأمريكية.
	50 - وقدَّم المرفق العالمي للحد من الكوارث والإنعاش دعما للجهود المبذولة للحد من مخاطر الكوارث وتمويل التنمية المستدامة في 33 مشروعا بتكلفة معتمدة إجمالية قدرها 14.1 مليون دولار. وعلى سبيل المثال، شُرع في إجراء دراسة في إطار توجيهات مفوضية الاتحاد الأفريقي المتعلقة بالسياسات لتقصي جدوى استحداث وسائل جديدة لتمويل أعمال الإغاثة الطارئة المتصلة بالجفاف في أفريقيا، مع التركيز على وضع استراتيجيات تقودها البلدان للإدارة المستدامة للمخاطر من أجل القارة.
	الأولوية 5
	تعزيز التأهب للكوارث بهدف التصدي لها بفعالية على جميع المستويات

	51 - يقر رؤساء اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكالات بأن التأهب لمواجهة الطوارئ عنصر جوهري لسرعة وفعالية أعمال الإغاثة والإنعاش في مرحلة ما بعد الكوارث. ويقوم الفريق العامل التابع للجنة حاليا بتركيز جهوده لدعم تعزيز القدرات الوطنية للتأهب لمواجهة الطوارئ في خمسة بلدان تجريبية. وتقوم مبادرة تعزيز قدرات الحد من الكوارث الآن بدعم هذه المبادرات لمساعدة البلدان التي تواجه مخاطر مرتفعة على تطوير قدراتها تحديدا في مجال التأهب للكوارث إلى جانب الدعم المقدم من النظام الدولي. واضطلع مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية، بالتعاون مع الشركاء، بعدة مبادرات، بما في ذلك استحداث وتنقيح أدوات للتأهب للكوارث، والتخطيط المشترك، وكذلك قيادة فريق عمل لتعزيز التأهب لمواجهة الكوارث على الصعيد الإقليمي.
	52 - وبرصد أوجه التآزر بين الشركاء، قام البرنامج الدولي للتعافي من آثار الكوارث بوضع أدوات للتعافي، ويساعد البرنامج الحكومات الوطنية والمحلية على تطوير قدراتها في مجال التعافي بعد الكوارث، عن طريق مذكرات إرشادية بشأن الهياكل الأساسية، وأماكن الإيواء، والصحة، والعمل النفسي الاجتماعي، وتغير المناخ والتأقلم معه، والبيئة، والقضايا الجنسانية، والحوكمة، وسبل العيش، وكذلك تقييم الاحتياجات في مرحلة ما بعد الكوارث.

