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 االستراتيجية الدولية: التنمية املستدامة
   للحد من الكوارث

 تنفيذ االستراتيجية الدولية للحد من الكوارث  
 

  العاماألمنيمذكرة من   
 

 موجز 
احملـيط اهلنـدي يف   منطقـة  ربت كان للزلزال الشديد واملوجات السنامية العاتية الـيت ضـ          

، ولنتائج املؤمتر العاملي بشأن احلـد مـن الكـوارث، تـأثريات             ٢٠٠٤ديسمرب  /كانون األول  ٢٦
عشــر  االثــين  بعيــدة املــدى علــى تنفيــذ االســتراتيجية الدوليــة للحــد مــن الكــوارث خــالل          

 .املاضية شهرا
يت تعيهـا ذاكـرة   فقد فجرت موجات التسونامي كارثة مـن أشـد الكـوارث املـدمرة الـ               
وهناك اعتراف واسع النطاق بأنه، لو كان هناك يف تلك املنطقة نظام لإلنـذار املبكـر                . األحياء

 .باملوجات التسونامية، ألمكن إنقاذ حياة اآلالف من البشر
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وقد اعتمد املؤمتر العاملي بشأن احلد من الكوارث، يف كويب، هيوغو، اليابان، إعـالن               
بنــاء قــدرات األمــم واجملتمعــات علــى جتــاوز : ٢٠١٥-٢٠٠٥ للعمــل هيوغــو، وإطــار هيوغــو

آثار الكـوارث، ومهـا ميـثالن معلمـا بـارزا يف اإلدراك العـاملي للكـوارث النامجـة عـن األخطـار                       
ــامج للحــد مــن الكــوارث     ــذ برن ــا بتنفي ــا قوي ــة، ويعكســان التزام ــدول  . الطبيعي وقــد قــررت ال

 إىل احلـد بدرجـة   الـيت يعنيهـا األمـر السـعي    اجلهـات  يمية وغريهـا مـن      لواملنظمات الدولية واإلق  
ــة والبيئ     ــن خســائر الكــوارث يف األرواح ويف املوجــودات االقتصــادية واالجتماعي ــة كــبرية م ي

وأظهر املؤمتر أن اجملتمع العـاملي حباجـة   . لسنوات العشر القادمة  للبلدان واجملتمعات على مدى ا    
 بني عوامل الفقر والتدهور البيئي وقلـة التأهـب،       ملحة إىل توحيد القوى لكسر الدائرة املفرغة      

. اليت حتيـل األخطـار الطبيعيـة إىل كـوارث تـدمر مكاسـب التنميـة الـيت حققـت بشـق األنفـس                       
واهليئــات اإلقليميــة واحلكومــات  املتحــدة األمــمويشــارك العديــد مــن املنظمــات مــن منظومــة  

لياهتــا مــن أجــل تنســيق وتوجيــه  واجملتمــع املــدين مشــاركة نشــطة يف تلــك االســتراتيجية ويف آ  
 .جهود احلد من خماطر الكوارث ودجمها يف ختطيط التنمية ويف أنشطتها

ويقدم هذا التقرير استعراض لتنفيـذ االسـتراتيجية وملتابعـة نتـائج املـؤمتر العـاملي بشـأن                   
وهــو يلخــص . ٥٩/٢٣١يف قرارهــا  العامــة اجلمعيــةاحلــد مــن الكــوارث، حســب مــا طلبــت  

ساسية إلطار عمل هيوغـو، ويقـدم بيانـا بتـدابري املتابعـة يف إطـار االسـتراتيجية مـن                    العناصر األ 
جانب فرقة العمـل املشـتركة بـني الوكـاالت املعنيـة باحلـد مـن الكـوارث وأمانـة االسـتراتيجية                      

وحيتـوي التقريـر    . املشتركة بـني الوكـاالت والكيانـات الوطنيـة واإلقليميـة واملنظمـات الدوليـة              
ن الكوارث املرتبطة باملخاطر الطبيعيـة وسـرعة التـأثر باألخطـار حسـبما طلبـت                على قسم بشأ  

ــة ــة اجلمعي ــا  العام ــن خمــاطر الكــوارث     ٥٩/٢٣٣يف قراره ــى دور احلــد م ــاء الضــوء عل ، إللق
باعتبــاره أداة سياســية أساســية للحــد مــن ســرعة التــأثر باألخطــار وبلــوغ األهــداف احملــددة يف 

 ويتناول التقرير أيضا مـا أُحـرز مـن تقـدم يف نظـم اإلنـذار املبكـر                   .لأللفية املتحدة   األممإعالن  
 .عقب املوجات التسونامية يف احمليط اهلندي

ــات وأداء         ــدة دراســات وتقييمــات مســتقلة ومشــاورات بشــأن طاق ــد أشــارت ع وق
اآلليــات الدوليــة للحــد مــن الكــوارث إىل احلاجــة إىل تغــيريات هامــة يف شــبكة االســتراتيجية    

وإىل تقويته لتحسني دعم تنفيذ إطار عمل هيوغو ولتلبية احتياجـات اجلهـات العديـدة               الدولية  
 .ويرد يف هذا التقرير بيان التغيريات املقترحة لتقوية النظام. املعنية
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 احملتويات
الصفحةالفقرات 

-٢٠٠٥بعـة تنفيـذ إطـار عمـل هيوغـو      متا: املؤمتر العاملي بشـأن احلـد مـن الكـوارث        -أوال  
.قدرات األمم واجملتمعات على جتاوز آثار الكوارث                     بناء   :   ٢٠١٥ . . . . . . . . .٤

.مقدمة -ألف    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .٦٤-١
.٢٠١٥-٢٠٠٥ناصر أساسية يف إطار عمل هيوغو ع -اء ــب   . . . . . . . . .١٣٦-٧
.تدابري املتابعة من جانب شبكة االستراتيجية -جيم    . . . . . . . . . . . . . .١٦٧-١٤
.التعهدات الدولية -دال    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .١٩٩-١٧
.ملبادرات الوطنية واإلقليميةالتطورات وا -هاء    . . . . . . . . . . . . . . . . .٤١١١-٢٠

.حتديات أمام التنمية: الكوارث املرتبطة باألخطار الطبيعية وقابلية التضرر منها -ثانيا   . .٤٧١٨-٤٢
تطور نظام اإلنذار املبكر على نطاق العامل يف أعقاب كارثة تسونامي اليت وقعـت يف -ثالثا  

.٢٠٠٤ديسمرب      / كانون األول       ٢٦ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٥١٢١-٤٨
متكني نظام االستراتيجية الدولية للحد من الكوارث مـن تقـدمي الـدعم الفعـال لتنفيـذ -رابعا  

.إطار عمل هيوغو          . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .٥٧٢٣-٥٢
.االستنتاجات والتوصيات -خامسا   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٦٤٢٥-٥٨
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 املؤمتر العاملي بشأن احلد من الكوارث -أوال  
 األمــم بنــاء قــدرات: ٢٠١٥-٢٠٠٥متابعــة تنفيــذ إطــار عمــل هيوغــو   

 واجملتمعات على جتاوز آثار الكوارث
 مقدمة -ألف  

، عقـد مـؤمتر     ٥٨/٢١٤يف دورهتا الثامنة واخلمسـني، يف قرارهـا          العامة   اجلمعيةقررت   - ١
وكـان الغـرض مـن عقـد املـؤمتر          . ٢٠٠٥يناير  /عاملي بشأن احلد من الكوارث يف كانون الثاين       

 - الـيت مضـى علـى اعتمادهـا عشـر سـنوات         -ا  أن خيتتم استعراضا السـتراتيجية يوكوهامـ      ) أ(
ن الوقايـة مـن الكـوارث الطبيعيـة والتأهـب هلـا             أمبـادئ توجيهيـة بشـ     : من أجل عامل أكثر أمانا    

اإلطـار اإلرشـادي   وختفيف آثارها، واستعراضا خلطة عمل تلك االستراتيجية، وذلك لتحديث    
د تــدابري معينــة ترمــي إىل وأن حيــد) ب(بشــأن احلــد مــن الكــوارث للقــرن احلــادي والعشــرين؛ 

ضمان تنفيذ األحكام ذات الصـلة الـواردة يف خطـة التنفيـذ الـيت اعتمـدها مـؤمتر القمـة العـاملي                       
يف جمـاالت سـرعة التـأثر باألخطـار وشـدة التـأثر       ) خطة جوهانسربغ للتنفيـذ (للتنمية املستدامة   

 والـدروس املسـتفادة   وأن يشارك يف أحسن املمارسـات ) ج(وتقييم املخاطر وإدارة الكوارث؛    
وأن ) هــ (وأن يزيد الوعي بأمهية سياسات احلد من الكوارث؛         ) د(لتعزيز احلد من الكوارث؛     

يزيــد مــن موثوقيــة املعلومــات املتعلقــة بــالكوارث ومــن توافرهــا للجمهــور وألجهــزة إدارة          
ن وكــان الغــرض مــن أمانــة اســتراتيجية احلــد مــن الكــوارث هــو أ. الكــوارث يف مجيــع املنــاطق

 . لهتعمل كأمانة للمؤمتر وأن تنسق األنشطة التحضريية
 دعوهتا للـدول األعضـاء وجلميـع هيئـات          ٥٩/٢٣١يف قرارها    العامة   اجلمعيةوكررت   - ٢

والوكــاالت املتخصصــة وســائر الوكــاالت واملنظمــات احلكوميــة الدوليــة ذات   املتحــدة األمــم
 األمـني وطلبت أيضـا إىل     . نشاط يف املؤمتر  الصلة، وال سيما أعضاء فرقة العمل، إىل املشاركة ب        

يف دورهتا الستني تقريرا عن تنفيذ القـرار، وخاصـة عـن نتـائج               العامة   اجلمعيةأن يقدم إىل    العام  
 .ذلك املؤمتر

ــان،     - ٣ ــة الياب ــذي استضــافته حكوم ــؤمتر، ال ــرة مــن   وعقــد امل يف كــويب، هيوغــو، يف الفت
 ذلك بعد ثالثة أسابيع على وجـه التحديـد مـن           وكان. ٢٠٠٥يناير  / كانون الثاين  ٢٢إىل   ١٨

حــدوث زلــزال عنيــف وموجــات تســونامية عاتيــة غمــرت منطقــة احملــيط اهلنــدي وتســببت يف   
وتفيـد بيانـات مركـز حبـوث علـم          . كارثة من أشد الكوارث املدمرة اليت تعيها ذاكـرة األحيـاء          

 إىل ٢٠٠٤ايو مـــ/األوبئـــة بســـبب آثـــار الكـــوارث، بروكســـل، أنـــه خـــالل الفتـــرة مـــن أيـــار 
 شـخص يف    ٢٥٠ ٠٠٠، قتلت الكوارث املرتبطة باألخطار الطبيعية حنـو         ٢٠٠٥أبريل  /نيسان
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 مليـون   ١٥٧العامل وأحلقـت أضـرارا، وخاصـة مـن خـالل اإلصـابات واخلسـائر املاديـة، بنحـو                    
 . بليون دوالر أمريكي١٠٢شخص، مسببة أضرارا تقدر بنحو 

غـري مسـبوق مـن األمهيـة فيمـا          مجـع واتسـم مبسـتوى       وقد اجتذب املؤمتر أنظار العـامل أ       - ٤
 شخص من اجلمهور والكيانـات      ٤ ٠٠٠وضم حنو   . يتعلق مبوضوع احلد من خماطر الكوارث     

 مــن اهليئــات املتمتعــة ٧٨ دولــة و ١٦٨اخلاصــة  املعنيــة مــن حــول العــامل، مــع مشــاركني مــن  
 مــن املؤسســات ١٥٢ صــحفيا ميثلــون ٥٦٢ منظمــة غــري حكوميــة و ١٦١مبركــز املراقــب و 

ــة يف وســائل اإلعــالم  ــادل املعلومــات مــع     . العامل ــربا لتب ــأ من ورحــب املنتــدى العــام، الــذي هي
 . حلقة عمل٦٦ مشارك واستضاف ٤٠ ٠٠٠اجلمهور، بنحو 

بتنفيذ برنامج عمـل    وكان املؤمتر معلما بارزا يف إدراك العامل خماطر الكوارث والتزامه            - ٥
 عن ثروة املعارف والقدرات العمليـة املتـوافرة يف جمـال احلـد              وكشف املؤمتر . شامل للحد منها  

 واليت مل تتح مع ذلك بشكل جممع أو تطبق مبا كان ميكـن أن تطبـق بـه                -من خماطر الكوارث    
كمـا كشـف عـن التحـديات املطروحـة لضـمان قيـام قطاعـات التنميـة يف منظومـة                     . من فعاليـة  

واإلدارات العامـة الوطنيـة واحملليـة والقطـاع اخلـاص           ، واملؤسسات املالية الدولية،      املتحدة األمم
فالقضـايا  . باعتماد ممارسات تقيـيم املخـاطر واملمارسـات اإلمنائيـة الـيت تتجـاوز آثـار الكـوارث         

كـذلك كشـفت الـدروس    . اإلشكالية املتعلقة بتمويل مثل هذه املهام كثريا مـا تبقـى دون حـل             
سـونامي عـن جوانـب ضـعف أخـرى؛ مشـرية إىل       املستفادة من البلدان اليت ضربتها موجات الت   

ظــــم اإلنــــذار املبكــــر وقــــدرات احلاجــــة إىل مزيــــد مــــن بــــرامج التثقيــــف والتوعيــــة، وإىل ن 
 .املؤسساتية التأهب

وأثناء األعمال التحضريية واملداوالت، ساعد املؤمتر على بزوغ إرادة سياسـية جديـدة             - ٦
لبشرية والتقنية املتاحة يف البحـث عـن حلـول يف    لترمجة األقوال إىل أفعال، والستخدام املوارد ا   

وأظهر املؤمتر بقـوة أن مأسـاة منطقـة احملـيط           . البلدان واملناطق املعرضة للكوارث يف أحناء العامل      
اهلندي عززت تصميم املشاركني على الوصول إىل نتائج ملموسـة واالتفـاق علـى خطـة عمـل                

هـذه  ووجـدت   . إلجنـازات يف املسـتقبل    حمددة بوضوح ميكن علـى أساسـها قيـاس التعهـدات وا           
ــؤمتر    ــائج امل ــها يف نت  ، يف إعــالن هيوغــو وإطــار )A/CONF.206/6(اإلرادة السياســية التعــبري عن

واجملتمعات على مواجهـة الكـوارث، ويف بيـان        األمم بناء قدرة : ٢٠١٥-٢٠٠٥عمل هيوغو   
ملخـاطر مـن أجـل      احلـد مـن ا    : مشترك صـادر مـن الـدورة اخلاصـة بشـأن كارثـة احملـيط اهلنـدي                

 .مستقبل أكثر أمنا، واستعراض استراتيجية يوكوهاما وخطة عملها من أجل عامل أكثر أمنا
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 ٢٠١٥-٢٠٠٥عناصر أساسية يف إطار عمل هيوغو  -باء  
 يوفر إطار عمل هيوغو إطارا واضحا وموثوقـا للسـعي إىل احلـد مـن خمـاطر الكـوارث                   - ٧

، A/CONF.206/6انظــر (عـددة األطـراف ذات الصـلة    ويعـزز سـائر أطـر العمـل واإلعالنــات املت    
ويشـكل هـذا اإلطـار اتفاقـا مت التوصـل إليـه مـن خـالل مفاوضـات                   ). ٢الفصل األول، القـرار     

وهو يعكس عزمهـا علـى اتبـاع هنـج مشـويل            . مستفيضة بني الدول واخلرباء واملنظمات املتعاونة     
حد من خماطر الكـوارث علـى مـدى         بني التخصصات لل  يف حتديد وتنفيذ تدابري متشعبة جامعة       

والشيء األهم هو أن إطار العمل يعطي زمخا جديدا لالسـتراتيجيات           . السنوات العشر القادمة  
املبينــة يف اســتراتيجية يوكوهامــا بتحديــد األدوار واملســؤوليات اجلماعيــة والفرديــة جملموعــات    

 .اجلهات املعنية يف تنفيذه ومتابعته
ئج املتوقعـة ينبغـي أن تتمثـل يف احلـد بدرجـة كـبرية مـن خسـائر                   فبدءا بفرضية أن النتـا     - ٨

الكوارث يف األرواح ويف املوجودات االقتصادية واالجتماعيـة والبيئيـة للمجتمعـات والبلـدان،           
إىل متابعـة  وهو ما يتعني حتقيقه على مدى السنوات العشر القادمـة، يـدعو إطـار عمـل هيوغـو           

 :ليةاألهداف االستراتيجية الثالثة التا
دمج االعتبارات اخلاصة مبخـاطر الكـوارث بشـكل أكثـر فعاليـة يف سياسـات                 )أ( 

التنمية املستدامة وختطيط التنمية وبرجمتها على مجيع املستويات، مع تأكيد خاص علـى الوقايـة               
 من الكوارث وختفيف آثارها والتأهب هلا واحلد من سرعة التأثر باملخاطر؛

آلليات والقدرات علـى مجيـع املسـتويات، وبصـفة          تطوير ودعم املؤسسات وا    )ب( 
خاصة، على مستوى اجملتمعـات احملليـة، هبـدف اإلسـهام بشـكل منـهجي يف بنـاء القـدرة علـى                      

 مواجهة الكوارث؛
دمج هنوج احلد من املخاطر بشكل منهجي يف تصميم وتنفيذ بـرامج التأهـب       )ج( 

عـد وقـوع الكـوارث إلعـادة البنـاء          للطوارئ واالسـتجابة وبـرامج العـودة إىل الوضـع السـوي ب            
 .للمجتمعات املتضررة

ــة للعمــل يف املســتقبل مــع      - ٩ وإضــافة إىل ذلــك، اعتمــد املــؤمتر األولويــات اخلمــس التالي
 :جمموعة من األنشطة الرئيسية

ضمان اعتبار احلد من خماطر الكوارث أولوية وطنية وحملية مـع وضـع أسـاس                )أ( 
 مؤسسي متني للتنفيذ؛

 خماطر الكوارث وتقييمها ورصدها وتعزيز نظم اإلنذار املبكر؛يد حتد )ب( 
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اســتخدام املعرفــة واالبتكــار والتعلــيم لبنــاء ثقافــة أمــان وقــدرة علــى مواجهــة    )ج( 
 الكوارث على مجيع املستويات؛

 احلد من العوامل الكامنة وراء املخاطر؛ )د( 
ــن    )هـ(  ــوارث مـ ــة الكـ ــم التأهـــب ملواجهـ ــا  دعـ ــدي هلـ ــل التصـ ــى  أجـ ــة علـ بفعاليـ
 .املستويات مجيع
التنفيـذ واملتابعـة تقـع علـى      علـى أن املسـؤولية الرئيسـية عـن         ويؤكد إطار عمل هيوغو    - ١٠

. عــاتق الــدول، مبــا فيهــا مــن هياكــل اإلدارة العامــة، وعلــى األوســاط العلميــة واجملتمــع املــدين   
ــة يف جمــال احلــ        ــدى ســكاهنا بامللكي ــوي ل ــة إحســاس ق ــدعوة إىل تنمي ــدول م ــاطر  فال ــن خم د م

أن تنشئ الـدول آليـات تسـمح      للغاية  ومن املهم   .  ودعم قدرات أجهزة احلكم احمللية     الكوارث
مببادرات للحد من خماطر الكوارث تصدر من القاعدة إىل أعلى، فتنطلـق مـن مسـتوى اجملتمـع                  

 .احمللي وتسهم يف صوغ سياسة وبرامج احلد من الكوارث على املستوى الوطين
ــرب    وتشــمل أ - ١١ ــة املســؤوليات ع ــات اإلقليمي ــة،  دوار املؤسســات واملنظم احلــدود الوطني

ويف هـذا السـياق، يشـري إطـار عمـل           . حيث أن الكوارث واملخاطر ليست مقيدة حبدود وطنية       
هيوغو حتديدا إىل ضرورة إعداد مبادرات إقليمية وتنمية قدرات اآلليات اإلقليميـة فيمـا يتعلـق                

 .باحلد من املخاطر
واملؤسسـات   املتحـدة    األممت املنظمات الدولية، مبا فيها تلك التابعة ملنظومة         ي دع وقد - ١٢

ــات       ــة، إىل دمــج أهــداف إطــار هيوغــو يف اســتراتيجياهتا اخلاصــة، مســتخدمة آلي ــة الدولي املالي
اإلمنائيــة، واللجنــة الدائمــة املشــتركة بــني      املتحــدة األمــم التنســيق املوجــودة، مثــل جمموعــة    

وينبغـي هلـا أن تسـاعد       . القطريـة  املتحـدة    األمـم  نظام املنسق املقيم وأفرقـة       الوكاالت، وكذلك 
البلــدان الناميــة املعرضــة للكــوارث يف جهودهــا الراميــة إىل تعزيــز القــدرات املؤسســية والتقنيــة  

 .للوفاء باألولويات احملددة يف إطار عمل هيوغو
 الـدعم هلـذه العمليـة مـن         أن تقـدم  ويتعني على شـبكة اسـتراتيجية احلـد مـن الكـوارث              - ١٣

عليهـا بوجـه    وجيـب   خالل فرقة العمل واملنتديات واألمانة، بالتعـاون مـع الوكـاالت واخلـرباء،              
ولشـبكة االسـتراتيجية   . خاص أن تساعد يف تيسـري وتنسـيق العمـل بـني اجلهـات املعنيـة بـاألمر            

 .ت وإبالغهاأيضا دور حاسم يف تعزيز الدعوة وحشد املوارد، وكذلك يف تقاسم املعلوما
 

 تدابري املتابعة من جانب شبكة االستراتيجية -جيم  
كــأول خطــوة يف عمليــة املتابعــة، بعــد انعقــاد املــؤمتر، قامــت األمانــة بــإجراء مشــاورة    - ١٤

ــة      واســعة  ــة العمــل، وقــدمت إىل فرق ــة باالســتراتيجية وأعضــاء فرق القاعــدة مــع اجلهــات املعني
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ــرة يف    ــة عشـ ــا احلاديـ ــل، يف دورهتـ ــارالعمـ ــايو /أيـ ــتراتيجية  ٢٠٠٥مـ ــات اسـ ــة توجهـ ، جمموعـ
وقامـت فرقـة العمـل بتنقـيح هـذه التوجهـات وإدخـال              . للمساعدة يف تنفيذ إطار عمل هيوغـو      

تعـديالت عليهـا واعتمادهـا، وطلبــت إبـالغ املبـادئ التوجيهيــة إىل الـدول واملنتـديات الوطنيــة        
 :ها التنفيذية على النحو التايلوهيئات أعضاء فرقة العمل لدعمها يف وضع بارامترات سياست

ميثـــل إطـــار عمـــل هيوغـــو حجـــر الزاويـــة لالســـتراتيجية الدوليـــة للحـــد مـــن   )أ( 
ــوارث ــة   . الكـ ــنوات القادمـ ــتراتيجية يف السـ ــبكة االسـ ــة شـ ــتكون مهمـ ــار  وسـ ــذ إطـ هـــي تنفيـ

 هيوغو؛ عمل
ميثــل التنفيــذ الــوطين واحمللــي إلطــار عمــل هيوغــو اهلــدف األساســي لشــبكة      )ب( 
احلكومـات الوطنيـة واحملليـة واجملتمـع        (وينبغي جلميـع اجلهـات األساسـية الفاعلـة          . تيجيةاالسترا

 أن توحد القوى حنو هذا اهلدف؛) املدين واملنظمات اإلقليمية والدولية
يعد احلد من خماطر الكوارث جزءا متمما للتنميـة املسـتدامة وأحـد املتطلبـات           )ج( 

 ؛األساسية لتحقيق أهداف إعالن األلفية
احلد من خماطر الكـوارث يقلـل مـن احلاجـة إىل التـدخالت اإلنسـانية الطارئـة            )د( 

 يف أعقاب الكوارث؛
فــإن االســتثمار يف أعمــال احلــد مــن خمــاطر الكــوارث يعــزز التنميــة    وهكــذا، )هـ( 

 املستدامة وميكّن من استخدام إمكانات املساعدات اإلنسانية مبزيد من الفعالية؛
ولــذلك، . تــدابري متضــافرة ومتواليـة بشــكل جيــد مــل هيوغـو  يتطلـب إطــار ع  )و( 

 .يلزم اختيار األولويات والتدابري للمستويات احمللي والوطين واإلقليمي والعاملي
ويف تنفيذ إطار عمل هيوغـو، أُسـند دور علـى درجـة حامسـة مـن األمهيـة إىل اجلهـات                       - ١٥

 الـيت توجـد هبـا آليـات تنسـيق أو نظـم       ويتطلـب األمـر يف البلـدان     . املعنية على املستوى الـوطين    
منسـقي الشـؤون اإلنسـانية      /منظومة األمم املتحدة، تقدمي الدعم من املنسقني املقيمني       تساعدها  

وأفرقة األمم املتحدة القطرية للمساعدة يف تصميم تدابري احلد من خماطر الكوارث بشعور مـن               
ستدام هلذه التدابري، أن تعىن مبـادرات احلـد   ومن املهم، لضمان التنفيذ الفعال امل   . أمهيتها امللحة 

 .من خماطر الكوارث باالحتياجات واملبادرات اإلمنائية املنبثقة على املستوى احمللي
ــى        - ١٦ ــي لشــبكة االســتراتيجية أن تركــز عل ــاد التوجهــات االســتراتيجية، ينبغ ــع اعتم وم

 :اجملاالت التالية
العمـل واألولويـات الوطنيـة، مبـا يف         تقدمي الـدعم خلطـط      : التعهدات املؤسسية  )أ( 

ذلك الربامج الوطنية للحد من خماطر الكوارث؛ وتيسـري إعـداد مصـفوفة لتعهـدات ومبـادرات                 
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شبكة االستراتيجية، تبني املسؤوليات واملوارد وبرامج العمل لـتمكني املنظمـات املشـاركة مـن               
دة؛ وتيســري املبــادرات  وضــع ترتيبــات تعاونيــة وإقامــة شــراكات مــع اجلهــات املعنيــة املتعــد        

 اإلقليمية؛
تطــوير أدوات التخطــيط والربجمــة الســتخدامها كــأدوات : التخطــيط والربجمــة )ب( 

للحد من خماطر الكوارث، تدرج يف التقييمات القطرية املشـتركة، ويف أطـر مسـاعدات األمـم                
لتخطيط للتـدابري   املتحدة اإلمنائية وورقات استراتيجية احلد من الفقر؛ وإعداد أدوات إرشادية ل          

ذات األولويــة علــى املســتويات الوطنيــة واجملتمعيــة يف القطاعــات الفرديــة، مثــل اإلدارة العامــة، 
 واإلدارة احلضرية والبيئة والصحة والتعليم واملياه والزراعة واالتصاالت؛

ــدعوة  )ج(  ــوعي والـ ــاء الـ ــدعوة    : إذكـ ــوعي والـ ــاء الـ ــتراتيجيات إلذكـ ــوغ اسـ صـ
ية عامة وحملية؛ وإعداد محالت توعية سـنوية لليـوم الـدويل للحـد مـن                لتستخدم يف أغراض معن   

 لتدريب وتنظيم حلقات عمل مشتركة بني الوكاالت؛لخماطر الكوارث؛ وأدوات 
بشـكل مناسـب    ُمحـوَّرة   حتديد جمموعـات    : تقدمي التقارير عن التقدم والرصد     )د( 

ف وأولويـات إطـار عمـل هيوغـو         من املعـامل واملؤشـرات النوعيـة لقيـاس التقـدم يف بلـوغ أهـدا               
علــى املســتويات العــاملي والــوطين واحمللــي؛ وإدخــال بــارامترات احلــد مــن خمــاطر الكــوارث يف  
متطلبات اإلبالغ احلالية املوضوعة على مستوى األمـم املتحـدة واملنظمـات احلكوميـة الدوليـة،             

ــة املســتدامة والتكيــف مــع ت      ــة وبالتنمي ــق بأهــداف إعــالن األلفي ــاخ؛ وتعــيني  فيمــا يتعل غــري املن
الوكـــاالت الرائـــدة لإلرشـــاد واإلبـــالغ الفعـــالني، حســـب مـــا هـــو وارد يف بيـــان التعهـــدات   

 .واملبادرات وفقا للمصفوفة
 

 التعهدات الدولية -دال  
قررت فرقة العمل يف دورهتا احلادية عشرة إعداد مصفوفة تـبني التعهـدات واملبـادرات           - ١٧

وتقوم األمانة حاليا بتطوير هـذه املصـفوفة وتنسـيقها لـتعمم            . والداعمة لتنفيذ إطار عمل هيوغ    
وســتحدد املصــفوفة مــديري املهــام املنتــدبني مــن الوكــاالت   . ٢٠٠٥يف وقــت الحــق يف عــام 

 والصــناديق والــربامج والشــبكات التقنيــة واملنظمــات اإلقليميــة، الــذين يضــطلعون  ،املتخصصــة
ألعمــال املتابعــة والــدعم ) كوميــة وغــري احلكوميــةاحل(باملســؤولية نيابــة عــن منظمــاهتم الدوليــة 

وسـتقوم األمانـة جبمـع معلومـات مفصـلة عـن            . جملاالت األولويـة اخلمسـة إلطـار عمـل هيوغـو          
التعهدات االستراتيجية وتوزيع املهام، مع تقدمي بيانات حتديثيـة هلـا عـن طريـق املوقـع الشـبكي             

www.unisdr.org .       تقـوم هبـا اجلهـات املعنيـة ووكـاالت األمـم       وسريد بيان التـدابري احملـددة الـيت 
املتحدة يف تقـارير دوريـة عـن سـري العمـل، تقـوم األمانـة بتجميعهـا ونشـرها، حبسـب جمـاالت                        

وجيـري إعـداد جمموعـة معـامل إرشـادية مؤقتـة ومبـادئ توجيهيـة ومؤشـرات                  . األولوية اخلمسـة  
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اتيجية ومشاركة أعضاء فرقـة العمـل   نوعية ميكن مواءمتها للبيئات احمللية، مبساعدة أمانة االستر       
 .واخلرباء الوطنيني

وقد شرع كثري من وكاالت وبرامج األمم املتحـدة ومـن املنظمـات واهليئـات الدوليـة                  - ١٨
فاللجنـة الدائمـة    . واإلقليمية يف أعمال متابعة وطنية وإقليمية لتنفيذ أحكـام إطـار عمـل هيوغـو              

تمـل يف التأهـب السـتجابة فعالـة، بينمـا اسـتهلت             املشتركة بني الوكاالت تستعرض دورهـا احمل      
أمانة االستراتيجية وبرنامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي خططـا مـع مكتـب جمموعـة األمـم املتحـدة                     

وقامت بعـض املنظمـات، ومـن بينـها برنـامج           . اإلمنائية هبدف دعم أفرقة األمم املتحدة القطرية      
ــة العا    ــة واليونســكو واملنظم ــم املتحــدة للبيئ ــا     األم ــه عملياهت ــادة توجي ــة بإع ــة لألرصــاد اجلوي ملي

التخطيطية بإعادة ختصيص املوارد لضـمان توافـق أنشـطتها مـع البـارامترات الـيت حـددها إطـار                   
وحتديــدا، وافــق اجمللــس التنفيــذي للمنظمــة العامليــة لألرصــاد اجلويــة، يف دورتــه  . عمــل هيوغــو

ة وخطـة تنفيـذ تفصـيلية لنـهج املنظمـة           السابعة واخلمسني على إطار للتنسيق على صعيد املنظم       
ــة          ــن الكــوارث الطبيعي ــة م ــا اخلــاص بالوقاي ــددة باالسترشــاد بربناجمه ــن املخــاطر املتع للحــد م

ودخلــت املنظمــة يف شــراكات اســتراتيجية مــع الوكــاالت الرئيســية لضــمان  . وختفيــف آثارهــا
ة الوطنيـة، مبزيـد مـن       استخدام التحذيرات، اليت تصدرها مرافق األرصـاد اجلويـة واهليدرولوجيـ          

واقتــرح الفريــق . الفعاليــة يف التأهــب والتصــدي علــى املســتوى الــدويل وحــىت املســتوى احمللــي  
االستشــاري للتوحيــد القياســي التــابع لالحتــاد الــدويل لالتصــاالت الســلكية والالســلكية خطــة  

رث  لوضع معايري تقنية لدعم االتصاالت من أجـل التأهـب للكـوا            ٢٠٠٥مارس  /عمل يف آذار  
 .واإلنذار املبكر هبا

وستستخدم الربامج والشبكات املواضيعية أو ستنشأ خصيصـا، حيثمـا يقتضـي األمـر،               - ١٩
وتشـمل هـذه برنـامج تعزيـز نظـم      . للمساعدة يف تنفيذ مكونات متميزة من إطار عمل هيوغـو     

ــا أمانــة االســتراتيجية والربنــامج الــدويل للعــودة إ     ىل الوضــع اإلنــذار املبكــر، الــذي تــديره حالي
 اآلسـيوي للحـد مـن الكـوارث وحكومـة اليابـان             ه مـؤخرا يف كـويب املركـز       السوي الذي أطلق  

. ومنظمة العمـل الدوليـة وأمانـة االسـتراتيجية وبرنـامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي والبنـك الـدويل                    
ة والغــرض مــن هــذا الربنــامج، املقــرر أن يــديره برنــامج األمــم املتحــدة اإلمنــائي، هــو إنشــاء آليــ

ــادة مــن        ــة، يف جهــود اإلنعــاش بعــد الكــوارث واإلف ــدمج احلــد مــن املخــاطر، بصــفة منهجي ل
موئــل (كــذلك خصــص برنــامج األمــم املتحــدة للمســتوطنات البشــرية   . الــدروس املستخلصــة

ــدعم     ) األمــم املتحــدة ــامج متطــوعي األمــم املتحــدة جــزءا مــن وقــت العــاملني واملــوارد ل وبرن
 باالشـتراك مـع مؤسسـة       ،ك، يضع برنامج األمم املتحدة اإلمنـائي      يف جمال يتصل بذل   و .الربنامج

التعاون التقين األملانية واالحتاد الدويل جلمعيات الصليب األمحر واهلالل األمحر واالئـتالف مـن              
أجــل الوقايــة وبرنــامج األمــم املتحــدة للبيئــة وبرنــامج متطــوعي األمــم املتحــدة والبنــك الــدويل  
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 عقب الكوارث علـى صـعيد املنظومـة كلـها لـدعم أطـر التخطـيط                 منهجية لتقدير االحتياجات  
ويعمـل برنـامج األمـم املتحـدة للبيئـة          . لعودة األمور إىل الوضع السوي على املسـتوى القطـري         

حاليا يف إجراء تقديرات لآلثـار البيئيـة فيمـا بعـد الكـوارث هبـدف إدخـال الشـواغل البيئيـة يف                       
وهنــاك حاليــا قيــد املناقشــة يف إطــار .  واإلصــالحتصــميم عمليــات العــودة إىل الوضــع الســوي

االســتراتيجية الدوليــة للحــد مــن الكــوارث بــرامج أخــرى تركــز بصــفة أساســية علــى تقاســم     
 .املعلومات وإدارة املعرفة ودعم املؤسسات والتدريب وإدارة املخاطر البيئية

 
 التطورات واملبادرات الوطنية واإلقليمية -هاء  

 عمــل هيوغــو علــى البعــد الــوطين، يف تنفيــذه ومتابعتــه، مــع اضــطالع إن تركيــز إطــار - ٢٠
الدول باملسؤولية الرئيسية، يتطلب كالزمة له إقامة روابط تشاركية وتعاونية قويـة مـع اجملتمـع      

مــع قطاعــات التنميــة الوطنيــة والــنظم الوطنيــة إلدارة      واملــدين والســلطات الوطنيــة واحملليــة،    
ــتقينالكــوارث ومنظمــات الــدعم العل  ــدا، إنشــاء   . مــي وال ويتطلــب إطــار عمــل هيوغــو، حتدي

دعــم الــربامج الوطنيــة للحــد مــن خمــاطر الكــوارث، علــى أن تكــون وثيقــة االرتبــاط بــالنظم  وأ
 .الوطنية القائمة، وذلك الستعراض التعهدات الوطنية وتنسيقها وتوجيهها ودعمها

. كيـة تـدابري متابعـة ملموسـة      وقد حفـز السـعي إىل حتقيـق مطلـب الشـعور الـوطين باملل               - ٢١
ُنظمت أو جيري التخطيط لتنظيم حلقات عمـل وطنيـة للحـد مـن خمـاطر الكـوارث يف بلـدان                     ف

ليشــيت وفييــت نــام  -عــدة منــها الصــني وكوســتاريكا وقريغيزســتان ومنغوليــا وبــريو وتيمــور   
 -وغـو  واليمن، بنهج شامل لقطاعات عدة لتحديد األولويات الوطنية يف تنفيذ إطـار عمـل هي          

كذلك يسرت املنابر الوطنية التنسيق عرب القطاعـات علـى املسـتويني الـوطين واإلقليمـي لتعزيـز          
ــوارث      ــاطر الك ــن خم ــوعي بضــرورة احلــد م ــتني     . ال ــداد يف األرجن ــد اإلع ــادرات قي ــاك مب وهن

وبنغالديش وبريو والسـنغال وسيشـل وترتانيـا وأوغنـدا السـتعراض اخلطـط الوطنيـة للحـد مـن                    
رث ولتعزيز أو إنشـاء منـابر وطنيـة دعمـا ملبـادرات أوسـع نطاقـا للسياسـة الوطنيـة             خماطر الكوا 

وكمثـال لـذلك، نشـرت بـنغالديش     . وإلقامة نظم مؤسسية مسـتدامة ملعاجلـة خمـاطر الكـوارث          
للحد من مـدى تضـرر      �إطار للعمل، اليت تعرض رؤية وطنية       : ٢٠٠٩-٢٠٠٥خطتها العامة   

. �ار األخطــار الطبيعيــة والبيئيــة واملســتحدثة بفعــل البشــرالســكان، وال ســيما الفقــراء، مــن آثــ
واإلسـهامات  . وحتدد اخلطة األهداف وجماالت النتائج الرئيسية، مستلهمة برامج العمل العاملية         

الوطنية، مبا يف ذلك االستراتيجية الدولية وإطار عمل هيوغـو املـرتبط هبـا، واألهـداف اإلمنائيـة                  
نميــة املســتدامة واتفاقيــة األمــم املتحــدة اإلطاريــة بشــأن تغــري املنــاخ،  لأللفيــة والقمــة العامليــة للت

ويف أعقـاب   . وورقات اسـتراتيجية احلـد مـن الفقـر وأطـر األمـم املتحـدة للمسـاعدات اإلمنائيـة                  
 معهـدها   راملؤمتر العاملي للحد مـن الكـوارث، أنشـأت مجهوريـة إيـران اإلسـالمية أمانـة يف إطـا                   
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وهــذه األمانـة مؤلفـة مــن   . اعدة يف تنفيـذ إطــار عمـل هيوغـو   الـوطين لبحـوث الكــوارث للمسـ   
واملؤسســات املختصــة، الــيت هــي بصــدد إعــداد خطــة عمــل لعشــر ســنوات    للــوزارات ممــثلني 

دارة الكـوارث لـدعم   إلوأقامـت اهلنـد هيئتـها الوطنيـة         . للتوصل إىل احلد مـن خمـاطر الكـوارث        
 .خماطر الكوارثالنظام التشريعي الوطين واملؤسسي للعناية باحلد من 

وأخذت التفاعالت والتعاون بني املنابر الوطنية تزداد من خالل االجتماعات املتعـددة             - ٢٢
فـتم، علـى   . األطراف والثنائية، اليت تعقد مبساعدة من أمانة االستراتيجية وأعضـاء فرقـة العمـل             

ــة اال     ــة االســتراتيجية كميســر وجلن ــة ألمان ــال، بعمــل الوحــدة اإلقليمي حتــاد األفريقــي ســبيل املث
كمضــيف، إنشــاء منتــدى جلهــات تنســيق الــربامج الوطنيــة للبلــدان األفريقيــة، وذلــك يف إطــار  

واتفـق املنتـدى علـى أن جيتمـع         . االستراتيجية اإلقليمية ألفريقيا بشأن احلد من خماطر الكوارث       
نفيـذ  بانتظام على املستوى اإلقليمي لتقاسـم املعلومـات واخلـربات هبـدف رئيسـي هـو رصـد الت                  

اجلمهوريــة (وباملثــل، أقامــت املنــابر الوطنيــة يف أوروبــا  . الــوطين إلطــار عمــل هيوغــو وحفــزه 
 .عملية ربط شبكي ذاتية التنظيم) التشيكية وفرنسا وأملانيا وهنغاريا وإسبانيا والسويد

 
 املستوى اإلقليمي  

ارا أثنـاء   بينما خيتلف الزخم من منطقة إىل أخرى، حسب ما جـرى اإلعـراب عنـه مـر                 - ٢٣
ــن الكــوارث، تظــل املنظمــات         ــاملي للحــد م ــؤمتر الع ــودة يف إطــار امل ــة املعق اجللســات اإلقليمي

. اإلقليمية ودون اإلقليمية تلعب دورا حامسا يف تنفيذ االستراتيجية الدولية للحد من الكـوارث             
 إىل األمانــــة، إعــــداد اســــتعراض )١(وقــــد طلبــــت فرقــــة العمــــل يف دورهتــــا احلاديــــة عشــــرة 

تراتيجيات اإلقليميـة ودون اإلقليميـة لتنفيـذ إطـار عمـل هيوغـو، وللتقـدم احملـرز يف تعزيـز                     لالس
مدى االنتشـار اإلقليمـي لشـبكة االسـتراتيجية، وذلـك كوسـيلة للمسـاعدة علـى تعزيـز ودعـم                     
ــادل        ــراء املتب ــة القائمــة، واإلث ــة اإلقليمي التعــاون علــى احلــد مــن الكــوارث، بــني اجلهــات املعني

 .شجيع الشراكات اإلقليميةألنشطتها وت
ويعد الطابع اإلقليمي لكارثة املوجات التسونامية يف احمليط اهلندي، سـواء فيمـا يتعلـق                - ٢٤

بتأثريها عرب سواحل احمليط اهلنـدي بكاملـها، أو باالسـتجابة هلـا، رسـالة تـذكري جديـدة بأمهيـة                    
 يف إطــار اللجنــة )٢(نســيقوقــد أنشــئت آليــة ت. النــهوج اإلقليميــة يف احلــد مــن خمــاطر الكــوارث

األوقيانوغرافية احلكومية الدوليـة التابعـة لليونسـكو، لتيسـري القـدرات اإلقليميـة علـى الكشـف                  
_________________ 

مـايو  / أيـار  ٢٦-٢٤الدورة احلادية عشرة لفرقة العمل املشتركة بني الوكاالت املعنيـة باحلـد مـن الكـوارث،                  )١( 
 .، جنيف٢٠٠٥

 بإنشـاء   ١٢-٢٣كومية الدوليـة للمحيطـات، يف دورهتـا الثالثـة والعشـرين، القـرار               اعتمدت مجعية اللجنة احل    )٢( 
 .فريق تنسيق حكومي دويل لشبكة اإلنذار باملوجات التسونامية يف احمليط اهلندي والتخفيف من آثارها
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 يف إنشـاء    )٣(وتسهم املؤسسات اإلقليميـة   . عن األحداث التسونامية احملتملة وإصدار اإلنذارات     
لـب البيـان املشـترك الـذي        وقـد ط  . شبكة لإلنذار املبكر باملوجات التسونامية من أجـل املنطقـة         

اعتمــده املــؤمتر العــاملي بشــأن احلــد مــن الكــوارث إىل أمانــة االســتراتيجية أن تقــدم تقريــرا إىل   
ــة للحــد مــن الكــوارث      ــات اإلقليمي ــة عــن اآللي ــة العام ــق A/CONF.206/6انظــر (اجلمعي ، املرف

 ).الثاين
ــوطين واإل      - ٢٥ ــى املســتويني ال ــة عل ــات املعني ــدعم للجه ــة   ولتحســني ال ــوم أمان ــي، تق قليم

االستراتيجية حاليا بتعزيز قدراهتا اإلقليمية على إيصال الدعم إليها يف تعاون وثيـق مـع برنـامج                 
فباإلضـافة إىل   . األمم املتحدة اإلمنائي ومكتب تنسـيق الشـؤون اإلنسـانية واملنظمـات اإلقليميـة             

) برنامج األمم املتحـدة للبيئـة     الكائنة يف نريويب ويستضيفها     (وحدات التوعية املوجودة ألفريقيا     
سان خوسـيه وبنمـا وتستضـيفهما منظمـة الصـحة للبلـدان       (وألمريكا الالتينية والبحر الكارييب    

 ٢٠٠٥مـايو   /أقيمت وحـدات االسـتراتيجية آلسـيا منـذ أيـار          ) منظمة الصحة العاملية  /األمريكية
جتماعيـة آلسـيا واحملـيط     ومركزها يف بانكوك وتستضيفها جلنة األمـم املتحـدة االقتصـادية واال           (

مقـره يف دوشـانيب ويستضـيفه     (٢٠٠٤مع وجود موظف يف آسـيا الوسـطى منـذ عـام           ) اهلادئ
وهـذه الوحـدات تعمـل يف ظـل تنسـيق وثيـق مـع املستشـارين                 ). برنامج األمم املتحدة اإلمنـائي    

 لربنـامج   اإلقليميني للحد من الكوارث التابعني ملكتب منـع األزمـات وحتقيـق االنتعـاش، التـابع               
األمــم املتحــدة اإلمنــائي ومــع املستشــارين اإلقليمــيني لالســتجابة ملقتضــيات الكــوارث التــابعني   

ودعما لـذلك، سـيقوم برنـامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي بنشـر               . ملكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية   
حـد  مستشارين وطنيني للحد من خماطر الكوارث ملساعدة اجلهود الوطنيـة يف بنـاء القـدرات لل      

 . من أكثر بلدان العامل تعرضا للكوارث٢٠من خماطر الكوارث يف 
ــابقان       - ٢٦ ــام السـ ــني العـ ــرا األمـ ــح تقريـ ــد أوضـ ــدات A/58/277) و (A/59/228وقـ  التعهـ

وهنـاك مشـاورات إقليميـة      . السياسية اإلقليمية اليت بذلت يف سـبيل احلـد مـن خمـاطر الكـوارث              
ومـن  . ر عمـل هيوغـو، حسـب مـا هـو مفصـل أدنـاه              عديدة تدعم اجلهود اإلقليمية لتنفيـذ إطـا       

املشــجع بصــفة خاصــة أن نــرى مبــادرات يف منــاطق كانــت مــن قبــل أقــل نشــاطا يف احلــد مــن 
 .خماطر الكوارث

وتستعرض األمم املتحدة التقدم احلايل يف تنفيذ برنامج عمل البلدان األقـل منـوا للعقـد                - ٢٧
وارث بوصــفها جمــال تركيــز هامــا يف ، الــذي يعتــرف فيــه مبشــكلة خمــاطر الكــ٢٠١٠-٢٠٠١

وباملثل، تتضـمن متابعـة االجتمـاع الـدويل السـتعراض تنفيـذ برنـامج العمـل                 . السنوات القادمة 
_________________ 

نـوب شـرق آسـيا    مبا فيها جلنة األمم املتحدة االقتصادية واالجتماعيـة آلسـيا واحملـيط اهلـادئ، ورابطـة أمـم ج               )٣( 
 .واملركز اآلسيوي للتأهب للكوارث، واملركز اآلسيوي للحد من الكوارث
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مــن أجــل التنميــة املســتدامة للــدول اجلزريــة الصــغرية الناميــة قضــايا احلــد مــن خمــاطر الكــوارث 
ة االسـتراتيجية يتمـثالن     وهنك حتد رئيسي ومسألة ذات أولويـة أمـام أمانـ          . وإطار عمل هيوغو  

 .يف تيسري الترابط بني هذه العمليات وضمان دعمها بعضها لبعض
 

 أفريقيا  
أبــدت احلكومــات األفريقيــة اســتجابة ملحوظــة إلطــار عمــل هيوغــو، باالعتمــاد علــى  - ٢٨

وقامت جلنة االحتـاد األفريقـي وأمانـة شـراكتها اجلديـدة            . التعهدات احلالية باحلد من الكوارث    
، اليت تعمـل حتـت مظلـة فريـق عمـل أفريقيـا التـابع لفرقـة العمـل،               )نيباد(أجل تنمية أفريقيا    من  

الوحــدة اإلقليميــة يف أمانــة االســتراتيجية، ومــن برنــامج األمــم املتحــدة اإلمنــائي مــن ومبســاعدة 
تيسري املشاورات علـى املسـتوى القطـري لوضـع          بواملصرف األفريقي للتنمية وشركاء آخرين،      

وقـد اعتمـد املـؤمتر الـوزاري األفريقـي      . جية إقليمية أفريقيـة للحـد مـن خمـاطر الكـوارث       استراتي
بشأن التنمية الذي عقده االحتاد األفريقي تلك االستراتيجية وأقرهتا مجعيـة االحتـاد األفريقـي يف       

 أنشـئ فريـق     ،ولدعم هذه العملية عقب املؤمتر العاملي بشـأن احلـد مـن الكـوارث             . ٢٠٠٤عام  
 للمساعدة يف تأمني مستويات أعلـى مـن االلتـزام السياسـي وربـط               )٤( حكومي دويل  استشاري

 .االحتياجات والشواغل الوطنية مبساعدات األمم املتحدة يف جمال احلد من خماطر الكوارث
. وتتطلــب مســتويات االلتــزام والتقــدم علــى الصــعيد دون اإلقليمــي مزيــدا مــن الــدعم  - ٢٩

مة شراكات يف اجلماعة االقتصـادية لـدول غـرب أفريقيـا لتعزيـز              وتشمل التطورات اجلديدة إقا   
جهود احلد من خماطر الكوارث وصياغة سياسات مشتركة دون إقليمية بشأن احلد من خمـاطر               

 .الكوارث
 

 آسيا ومنطقة احمليط اهلادئ  
ــيا، تســعى آويف  - ٣٠ ــار        س ــن أخط ــل للحــد م ــزمني بالعم ــدة امللت ــيع قاع ــات لتوس احلكوم

بـإدارة الكـوارث التابعـة لرابطـة      وتعمل اللجنـة املعنيـة   . طريق العديد من اآللياتالكوارث عن
األعضـاء  دوهلـا   من أجل تيسري التنسيق فيما بني        شرق آسيا، مع السلطات الوطنية    أمم جنوب   

ولـذا، اقترحـت     .يف إدارة التعاون اإلقليمـي يف إدارة الكـوارث واالسـتجابة حلـاالت الطـوارئ              
 .اق إقليمي بشأن مثل هذا التعاونصديق على اتفعلى أعضائها الت

ــة يف   اهلــادئوتســعى بلــدان منطقــة احملــيط   - ٣١ ــة العلــوم األرضــية التطبيقي ، بــدعم مــن جلن
طــرق وتت . عمــل هيوغــو يف منطقتــها ر لتنفيــذ إطــاةاســتراتيجياحملــيط اهلــادئ، لوضــع   جنــوب

_________________ 
الفريق االستشـاري ألفريقيـا مـع ممـثلني حكـوميني مـن كينيـا ومدغشـقر ونيجرييـا والسـنغال وأوغنـدا وممثـل                   )٤( 

 .لالحتاد األفريقي



A/60/180  
 

05-44900 15 
 

عينــة حــددهتا اجملتمعــات احملليــة الــيت تسترشــد هبــا االســتراتيجية إىل ثغــرات وحتــديات م  املبــادئ
ة املرحلــي اإلقليمــي جلــزر احملــيط اهلــادئ لفتــر اللجنــة  تقريــر  يفئمبنطقــة احملــيط اهلــاداجلزريــة 
 احلـد مـن  بشـأن  للمـؤمتر العـاملي     املعـدة ئوورقـة موقـف منطقـة احملـيط اهلـاد      ٢٠٠٤-١٩٩٤

 .الكوارث
 ٥٢ مـن خـالل      اهلـادئ ة احملـيط    وتساهم اللجنة االقتصادية واالجتماعية آلسـيا ومنطقـ        - ٣٢

 مـع التركيـز اخلـاص    ،يف تعميم احلد من الكوارث يف التنميـة املسـتدامة          ومنتسبيها من أعضائها 
ــاه، وخصوصــا الفيضــانات واجلفــاف     ــى الكــوارث املرتبطــة باملي  اآلســيويويعمــل املركــز   عل

تعـاون اإلقليمـي يف     بالللتأهب للكوارث، من مقره يف بانكوك، عرب اللجنـة االستشـارية املعنيـة              
إدارة الكـــوارث، علـــى تعمـــيم احلـــد مـــن أخطـــار الكـــوارث يف جهـــود التنميـــة االجتماعيـــة   

وتتألف اللجنة من رؤساء السـلطات الوطنيـة إلدارة          .واالقتصادية اليت تبذهلا حكومات املنطقة    
 للحـد مـن الكـوارث منظمـة متخصصـة يف            اآلسـيوي واملركـز    . بلدا يف آسـيا    ٢٤الكوارث يف   

 للحـد مـن الكـوارث مـن       يسيواآلويتألف املركز    .د من الكوارث مقرها يف كويب، اليابان      احل
لــدا عضــوا وأربعــة بلــدان إضــافية ذات مركــز استشــاري، ويعمــل بالتنســيق مــع جهــات   ب ٢٣
ويف مــؤمتره  .ويقــوم بتيســري تبــادل املعلومــات والتــدريب  لــدى احلكومــات املشــاركةلتنســيق ا

ــل، املزمــع عقــده يف    ، واســتجابة إلطــار هيوغــو،  ٢٠٠٦مــارس /، يف آذارســولالســنوي املقب
احلــد مــن أخطــار   باألســاس املؤسســي الــذي يقــوم عليــه     ســيتناول املركــز القضــايا املتعلقــة    
 . والتنبيه باألخطار الكوارث، واالنعاش بعد الكوارث

علـى حـدة يف      اليت تتمتـع هبـا كـل منظمـة         يجيةولالستفادة القصوى من املزايا االسترات     - ٣٣
 اجملتمعات والبلدان اآلسيوية، أقيمت شـراكة آسـيوية        ختطيط مبادرات عملية وتنفيذها ملصلحة    

للحد من الكوارث يف إطار االستراتيجية الدوليـة للحـد مـن الكـوارث          مفتوحة باب العضوية،  
ز اآلسـيوي للحـد مـن الكـوارث،     الطبيعية، ضمت املركز اآلسيوي للتأهب للكـوارث، واملركـ   

ــة االقتصــادية        ــب تنســيق الشــؤون اإلنســانية، واللجن ــائي، ومكت ــم املتحــدة اإلمن ــامج األم وبرن
 . وأمانة االستراتيجية الدولية للحد من الكوارث الطبيعيةئواالجتماعية آلسيا واحمليط اهلاد

يـد مـن الوكـاالت،       إىل جانـب العد    ،ويف آسيا الوسطى، سـاعدت أمانـة االسـتراتيجية         - ٣٤
فيها برنامج األمم املتحدة اإلمنـائي واملركـز اآلسـيوي للحـد مـن الكـوارث، يف تيسـري عقـد                      مبا

اجتماعات استشارية مجعت بني ممثلني حكوميني، ومنظمات دولية، ووكـاالت ماحنـة، لتعزيـز      
 وطاجيكسـتان وأوزبكســتان وقريغيزسـتان   نكازاخســتاوتعكـف   .تبـادل املعلومـات والتعـاون   

 .للمنطقة للسنوات العشر القادمة حاليا على وضع استراتيجيات وطنية
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 /وستستضــيف احلكومــة الصــينية مــؤمترا آســيويا رفيــع املســتوى يف بــيجني، يف أيلــول    - ٣٥
 ، بشأن احلد من الكوارث، من أجل تقييم التقدم احملرز والسعي لتعزيز االلتـزام           ٢٠٠٥سبتمرب  

وقــد عرضــت الصـني استضــافة مركــز دويل للتعــاون يف   .غــويف املنطقـة بتنفيــذ إطــار عمـل هيو  
مركـز   مجهوريـة إيـران اإلسـالمية استضـافة     عتـزم   توباملثل،   .القضايا املتعلقة باجلفاف يف املنطقة    

 . األرضيةت بأخطار االهتزازاللتعاون بشأن القضايا املتعلقة
العمـل يف احلـد      عموقد أصبحت الشبكات اإلقليمية للمنظمات غري احلكومية اليت تـد          - ٣٦

مــن الكــوارث، تعمــل بصــورة أنشــط يف التحضــري للمــؤمتر العــاملي املعــين باحلــد مــن الكــوارث  
، الشــبكة اآلسـيوية للحـد مـن الكـوارث واالســتجابة     ٢٠٠٢وقـد شـكلت، يف عـام     .ومتابعتـه 
ــز  أنشــطة ، مــن أجــل دعــم  )www.adrn.netانظــر  (للكــوارث ــة وتعزي املنظمــات غــري احلكومي
 مبــادرة إقليميــة لبنــاء قــدرات ععلــى وضــويعكــف برنــامج متطــوعي األمــم املتحــدة  .التعــاون

املوارد الوطنية واحملليـة مـن املتطـوعني واملنظمـات غـري احلكوميـة هبـدف حتسـني تأهـب اجملتمـع               
ويعمل برنامج متطوعي األمم املتحدة أيضـا علـى تعزيـز منـط      .جملاهبة الكوارث يف جنوب آسيا    

 بلدان اجلنوب وذلـك مببادلـة متطـوعي األمـم املتحـدة املتمرسـني يف إدارة       التعاون اإلقليمي بني  
ــوارث  ــار الكـ ــد     أخطـ ــاش بعـ ــوارث واالنتعـ ــة للكـ ــتجابة األوليـ ــوعني متمرســـني يف االسـ مبتطـ

 .الكوارث
 

 أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب  
امـة، إىل إنشـاء     الع أحـدث اجتمـاع عقدتـه مجعيتـها          دعت منظمة الدول األمريكيـة يف      - ٣٧

هيئــة استشــارية مشــتركة بــني اجمللــس الــدائم ألمــن نصــف الكــرة األرضــية و اللجنــة التنفيذيــة   
علـى   ، للعمـل األمريكيـة الـدول   الدائمة جمللس البلدان األمريكية للتكامل اإلمنائي التابعة ملنظمـة 

ائمـة مبنظمـة البلـدان    للتوصيات املتعلقة بإدارة األخطار، واستعراض اهلياكـل الق        التنفيذ الفوري 
األمريكية واقتراح جلنة واحدة مشتركة للبلدان األمريكية ملعاجلة مجيع اجلوانب املتعلقـة بـإدارة              

تكـاليف ومنـافع     بشـأن  نصـف الكـرة األرضـية      اجتماعا جمللس أمن  املنظمة  وستعقد  . الكوارث
  ملنظمــة البلــداناالســتثمار يف احلــد مــن أخطــار الكــوارث وتقــدمي توصــيات إىل اجمللــس الــدائم 

علــى وضـــع أطــر زمنيــة قصــرية لتنفيــذ توصــيات اخلطـــة        األمريكيــة حلــث الــدول األعضــاء    
وإدارة األخطــار ســرعة التــأثر باألخطــار،  االســتراتيجية للبلــدان األمريكيــة لسياســة احلــد مــن   

 ومكتـب تنسـيق الشـؤون       ،أمانـة االسـتراتيجية    واالستجابة للكوارث، والعمل بشكل وثيق مع     
نية، واالحتاد الدويل جلمعيات الصليب األمحر واهلالل األمحر، والشـركاء اآلخـرين ذوي             اإلنسا
ــة     .الصــلة ــة أحــد أهــم ثالث ــود ويعــد احلــد مــن أخطــار املخــاطر الطبيعي يف جــدول أعمــال   بن



A/60/180  
 

05-44900 17 
 

يف  لـوزراء وكبـار مسـؤويل البلـدان األمريكيـة      االجتماع األول املرتقب بشأن التنمية املستدامة   
 .٢٠٠٥عام 
نظمتــه رابطــة الــدول الكاريبيــة، ومنظومــة األمــم املتحــدة  واستضــافت كوبــا اجتماعــا - ٣٨

، واالحتـاد الـدويل جلمعيـات       )برنامج األمم املتحدة اإلمنائي ومكتب تنسيق الشؤون اإلنسـانية        (
بالتعـاون مـع    لكوارث،   ل الطارئة األمحر، والوكالة الكاريبية لالستجابة    اهلاللوالصليب األمحر   

تالقـي  إلقامـة شـبكات      دعما إلطار عمل هيوغو،    ، االجتماع  وقد روج  .)٥(الستراتيجيةأمانة ا 
 الـدروس املسـتفادة    للحد من أخطار الكوارث من أجل تيسـري التعـاون وتبـادل           ثقافية مشتركة   

واملمارسات اجليدة يف احلد من أخطار الكـوارث فيمـا بـني البلـدان واألقـاليم الناطقـة باللغـات             
ها برنـامج األمـم     أسـبانية واألملانيـة والفرنسـية، مـع االسـتعانة بالشـبكة الـيت أنشـ               اإلنكليزية واأل 

 .خاطربية إلدارة املياملتحدة اإلمنائي يف إطار املبادرة الكار
واسـتجابة   .وتساهم أنشطة إقليمية أخرى يف األولويـات املبينـة يف إطـار عمـل هيوغـو      - ٣٩

، عقد مركز تنسيق منـع الكـوارث الطبيعيـة          ٢٠٠٤ديسمرب  /تسونامي يف كانون األول   لكارثة  
يف أمريكا الوسطى اجتماعـا ملمـثلني مـن خمتلـف القطاعـات ملناقشـة اسـتراتيجية إقليميـة لتنفيـذ           
نظــام إنــذار مبكــر بوقــوع التســونامي يف أمريكــا الوســطى، ولتــأمني املــوارد الســتكمال اخلطــة 

وظلـت منظمـة الصـحة     ).٢٠١٥-٢٠٠٦(اإلقليمية للحد من الكـوارث يف أمريكـا الوسـطى          
تسـاعد البلـدان يف     ) منظمة الصحة العامليـة   /منظمة الصحة للبلدان األمريكية   (للبلدان األمريكية   

. ٢٠١٥حبلـول عـام   أكثـر أمانـا   تنفيذ توصيات إطار عمل هيوغو لضمان وجـود مستشـفيات        
ف العديـد   واكتشـ . ٢٠٠٥ألمان املستشفيات بنهاية عـام      عملية  وسيتم إعداد مبادئ توجيهية     

من البلدان أن استخدام املستشفيات املقاومة للكوارث طريقة عمليـة باعتبارهـا منوذجـا لقيـاس      
وقد أدجمت بلدان منطقة األنديز إطار عمـل هيوغـو يف            .أخطار الكوارث بشكل عام    احلد من 

 .٢٠٠٤يه ليو/تنفيذ استراتيجية منطقة األنديز اليت وافق عليها رؤساء دول املنطقة يف متوز
 

 أوروبا  
، أصـــدرت ٢٠٠٤عـــام ديســـمرب /كـــانون األول يف ي كارثـــة تســـونامونتيجـــة لتـــأثري - ٤٠

املفوضــية األوروبيــة رســالة إىل اجمللــس، والربملــان األورويب، واللجنــة االقتصــادية واالجتماعيــة   
، أقـرت فيهـا املفوضـية بـأن لـديها حتـت تصـرفها جمموعـة واسـعة مـن            )٦(ألوروبا وجلنة األقاليم  

ــة الــيت ميكــن أن تســاهم يف احلــد مــن أخطــار الكــوارث    ا وتــدرك  .لسياســات والوســائل املالي
_________________ 

ونظم وخربات يف إدارة املخاطر يف منطقة السياسات، : حلقة عمل تدارسية للسلطات الوطنية بشأن املوضوع )٥( 
 .٢٠٠٥يونيه / حزيران٣-١الكارييب، هافانا، كوبا، 

 .٢٠٠٥أبريل / نيسان٢٠تعزيز استجابة االحتاد األورويب للكوارث واألزمات يف البلدان الثالثة، بروكسل،  )٦( 
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املفوضية احلاجة إىل هنج أورويب أكثر متاسكا، وتعتقد أن إطار عمل هيوغو ميثـل نقطـة البدايـة                  
 .السليمة
وقد أنشأت املفوضية األوروبيـة وأمانـة دول أفريقيـا والبحـر الكـارييب واحملـيط اهلـادئ                - ٤١

مرفقا للكوارث الطبيعية تابعا للمفوضـية ودول أفريقيـا والبحـر الكـارييب واحملـيط اهلـادئ، مـن                   
أجل دعم بلدان هذه اجملموعة األخرية يف بناء مقاومة للكوارث، وفقا ملا دعـا إليـه إطـار عمـل              

 وقد صدقت املفوضية األوروبية مؤخرا على هذه املبادرة الـيت ينتظـر أن تبـدأ أنشـطتها     .هيوغو
 .وشركاء آخرينيف املستقبل القريب بالتعاون مع أمانة االستراتيجية 

 
ــها  الكــوارث املرتبطــة باألخطــار    - ثانيا  ــة التضــرر من ــة وقابلي حتــديات : الطبيعي

 التنمية أمام
قابلية تضررها مـن     للحد من     إىل مساعدة البلدان   ٥٩/٢٣٣يدعو قرار اجلمعية العامة      - ٤٢

احلـد مـن    � ويسـلم إطـار عمـل هيوغـو بـأن            .ا أساسيا لتنميتـها   و هذا يشكل شرط    - الكوارث
يف سياق التنمية املستدامة وبالتـايل عنصـراً        شاملة لعدة قطاعات     مسألة    يشكل الكوارثخماطر  

� إعـالن األلفيـة  الـواردة يف   عليها دولياً، مبا فيها األهداف  املتفقهاماً لتحقيق األهداف اإلمنائية     
ــر ( ــرار )صـــل األول، الفA/CONF.206/6انظـ ــا جنـــوب   . ٢، القـ ــدان أفريقيـ ــد حـــددت بلـ وقـ

حلـول عـام    مـع    اإلمنائيـة لأللفيـة      األهـداف الصحراء بأهنا البلدان األقل حظا يف إمكانيـة حتقيـق           
 .تأثرا بالكوارثكما أن هذه البلدان أيضا هي ضمن أكثر البلدان .)٧(٢٠١٥
 العمـل بشـكل   ط التنمية حبيث يتضمنوال يزال يتعني القيام بالكثري من العمل لتغيري من         - ٤٣

وقـد تسـبب فصـل األعاصـري يف احملـيط األطلسـي يف       . تقييم أخطار الكوارث واحلد منـها   جاد ل 
، يف إحداث خسائر كـبرية يف األرواح وأضـرار   ٢٠٠٥، مث معاودهتا يف أوائل عام       ٢٠٠٤عام  

هو األقسى على أكثـر     يف املمتلكات يف منطقة البحر الكارييب، حيث كان وقع تلك األعاصري            
وأثرت حاالت اجلفاف اليت تراوحت بني قاسية ومعتدلة يف منتصـف عـام             . أجزاء املنطقة تأثرا  

، علــى الربتغــال، وأســبانيا، وفرنســا، وإيطاليـــا، والنمســا، وهنغاريــا وبلــدان منطقـــة        ٢٠٠٥
أرضـية،  ، وقعـت اهنيـاالت   ٢٠٠٥ويف أوائـل عـام   . البلقان، أدت إىل خسائر بالغـة يف الزراعـة        

وزالزل يف إندونيسيا، واهنياالت ثلجية يف اهلند، وفيضانات يف باكسـتان وإثيوبيـا، وزلـزال يف                
وحاليـا، ُيعـزى ثلثـا مجيـع        . مجهورية إيـران اإلسـالمية، خلفـت وراءهـا قـدرا مـن التـدمري التـام                

مجلـة  الكوارث إىل املناخ أو يتصل باألحوال اجلوية، كمـا أن اجتـاه زيـادة عـددها يفـوق عـدد                     
ــة لألرصــاد اجلويــة، كــان عــام   . األخطــار األخــرى  رابــع أكثــر ٢٠٠٤ووفقــا للمنظمــة العاملي

_________________ 
 ).١٩٩٥(لفية خطة عملية لتحقيق األهداف اإلمنائية لأل: االستثمار يف التنميةانظر  )٧( 
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، حيث أتت مبوجات احلرارة، واجلفاف وعدد فاق املتوسـط          ١٨٦١السنوات حرارة منذ عام     
من األعاصري واألعاصري املدارية الفتاكة إىل بعض مناطق العامل، بينمـا تعرضـت منـاطق أخـرى         

ووفقـا  .  طينية وفيضانات مفجعة نتيجة لكميات اهلطول مبستويات فـوق املتوسـط           إىل اهنياالت 
 يف املائـة مـن      ٩٥ و   ٨٥لدراسة أجرهتا مؤخرا جامعـة كولومبيـا والبنـك الـدويل، فـإن مـا بـني                  

جمموع السـكان والنـاتج احمللـي اإلمجـايل يف النقـاط السـاخنة املعرضـة ألخطـار الكـوارث علـى            
 .طر من جراء األخطار املتصلة باملناخنطاق العامل معرضون للخ

وجيرى حتقيق بعـض التقـدم حنـو التغلـب علـى قابليـة التـأثر باألخطـار الطبيعيـة وذلـك                       - ٤٤
ــة     ــدابري احلــد مــن الكــوارث يف االســتراتيجيات اإلمنائي ــط   .بإدمــاج ت وتشــمل هــذه اجلهــود رب

نفيـذ األهـداف اإلمنائيـة    التكيف مع تغري املناخ واحلد من أخطار الكوارث، وكفالة أن يـدعم ت       
ــن أخطــار الكــوارث    ــة احلــد م ــادئ     .لأللفي ــة اســتحداث أدوات ومب ــادرات العاملي ــدعم املب وت

وهـذا يشـكل    . توجيهية لتيسري تعميم احلد من أخطار الكوارث يف أطر عملية لتخطيط التنمية           
تحـدة  وقـد شـرع برنـامج األمـم امل         .قفزة مهمة إىل األمـام حنـو دعـم تنفيـذ إطـار عمـل هيوغـو                

اإلمنائي يف مشروع عاملي لدعم هذه األهداف، مسـتعينا بوسـائل منـها أطـر التعـاون القطـري،                   
ويعكــف برنــامج األمــم املتحــدة اإلمنــائي . وأطــر التمويــل املتعــدد الســنوات، والــربامج القطريــة

 وأمانة االستراتيجية، بالتعـاون مـع منظمـة العمـل الدوليـة، ومنظمـة الصـحة العامليـة وغريهـا يف           
إطـار عمـل    /لتقييم القطري املوحـد   جمموعة األمم املتحدة اإلمنائية، على وضع مبادئ توجيهية ل        

وقد أدجمت بلـدان كـثرية،      . يف جمال احلد من أخطار الكوارث      األمم املتحدة للمساعدة اإلمنائية   
 تـدابري للحـد مـن       واهلنـد  وموريشـيوس  وبـنغالديش  ومجهوريـة إيـران اإلسـالمية      وغندامبا فيها أ  

 املوضــوعة   عمــل املســاعدة اإلمنائيــة  وحــدة وأطــر   املةالقطريــاهتــا  تقييمأخطــار الكــوارث يف  
بوضـع  � االئـتالف مـن أجـل الوقايـة       �ويقـوم    .مبساعدة األفرقة القطرية التابعـة لألمـم املتحـدة        

ورقـة اسـتراتيجية    جمموعة من األدوات لتعميم احلد من أخطار الكـوارث، يتنـاول فيهـا عمليـة                
 .، والدعم من امليزانيات وورقات االستراتيجيات القطريةفقراحلد من ال

ويف إطار اجلهود اجلارية لوضع مؤشرات عامة لتنفيذ إطـار عمـل هيوغـو، تقـوم أمانـة        - ٤٥
 املؤشـرات لألهـداف اإلمنائيـة        تنقـيح  حـوار بشـأن    االستراتيجية يف ذات الوقت بتشجيع إجـراء      

التقدم حنو احلـد مـن الفقـر واجلـوع،          سرية  رث يف م  لكواالقدرات على مواجهة ا   لأللفية لقياس   
واألمــن لســكان األحيــاء الفقــرية وحتقيــق االســتدامة   ومرافــق الصــرف الصــحي  وتــوفري امليــاه، 

فعلى سبيل املثـال، مـن املهـم للغايـة قيـاس إن كانـت جهـود األهـداف اإلمنائيـة لأللفيـة                        .البيئية
 األحياء الفقرية، تضـيع هـدرا يف سـنوات          احليازة لسكان ضمان  للحد من الفقر واجلوع وعدم      

الفيضانات أو الزالزل، أي ال بـد مـن ضـمان أال تضـيع املكاسـب اإلمنائيـة بسـبب                     اجلفاف أو 
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وال بــــد، عنــــد التــــدخالت لزيــــادة اإلنتاجيــــة الزراعيــــة للحــــد مــــن الفقــــر          .الكــــوارث
 . حفظ املاءواجلوع،باستخراج كميات كبرية من املياه، من املوازنة بينها وبني تدابري

 
 تغري املناخ واحلد من أخطار الكوارثمع إدماج التكيف   

تغري املنـاخ واحلـد مـن    مع حول الروابط التقنية واملؤسسية بني التكيف       يتزايد النقاش   و - ٤٦
وقـد أقـرت هبـذه املسـألة الـدورة احلاديـة عشـرة ملـؤمتر األطـراف يف اتفاقيـة                      .أخطار الكـوارث  

ديسـمرب  /نس آيـرس، كـانون األول  يبـو املعقـودة يف     بشـأن تغـري املنـاخ،        األمم املتحـدة اإلطاريـة    
يف اهليئـة الفرعيـة    د مـن الكـوارث  اجلهات املعنية باحلـ  شراكإىل إدعو بعض البلدان يو .٢٠٠٤

وباملثـل فقـد    .للمشورة العلمية والتكنولوجية التابعة التفاقية األمم املتحدة اإلطارية لتغري املنـاخ 
لعــاملي املعــين باحلــد مــن الكــوارث بشــكل مســتفيض مناقشــة إدراج تغــري املنــاخ تنــاول املــؤمتر ا
ويشـمل إطـار عمـل هيوغـو اإلجـراءات       .الكـوارث  النامجـة مـن   ألخطـار مسببا ل البوصفه عام

تعزيــز إدمــاج احلــد مــن املخــاطر املرتبطــة بتقلــب املنــاخ حاليــاً وتغيُّــره   � :ذات األولويــة التاليــة
ويشـمل ذلـك   . ت احلـد مـن خطـر الكـوارث والتكيـف مـع تغـري املنـاخ            مستقبالً يف استراتيجيا  

حتديــداً واضــحاً ملخــاطر الكــوارث املرتبطــة باملنــاخ، ووضــع تــدابري معّينــة للحــد مــن املخــاطر،  
ــة مــن جانــب املخطِّطــني واملهندســني       ــاً ملعلومــات املخــاطر املناخي ــناً واعتيادي واســتخداماً حمّس

وفيمـا يتعلـق    ). ٢، الفصـل األول، القـرار       A/CONF.206/6انظـر    (�وغريهم من صـانعي القـرار     
إدمـاج تـدابري احلـد مـن خطـر الكـوارث علـى              �  اتفقـت الـدول علـى التـايل        دبتعبئة املـوارد، فقـ    

النحو املناسب يف برامج املساعدة اإلمنائيـة املتعـددة األطـراف والثنائيـة، ومنـها الـربامج املتصـلة                  
� الطبيعيــة، والتنميــة احلضــرية، والتكيــف مــع تغــري املنــاخبتخفيــف حــدة الفقــر، وإدارة املــوارد 

 ).٢، الفصل األول، القرار A/CONF.206/6انظر (
الــذي وأنشــأت فرقــة العمــل الفريــق العامــل املعــين بــتغري املنــاخ واحلــد مــن الكــوارث،  - ٤٧

للتركيــز برنــامج األمــم املتحــدة اإلمنــائي واملنظمــة العامليــة لألرصــاد اجلويــة، يشــارك يف رئاســته 
وقـد سـاعد الفريـق العامـل الفريـق املعـين جبوانـب         .على الترويج لنهج متكامـل ألخطـار املنـاخ   

حة، يف وضـع ورقـة مناقشـة        الضعف وموارد التكيف، وهو فريـق غـري رمسـي ألصـحاب املصـل             
احلـد مـن    بشـأن   عرضـت علـى املـؤمتر العـاملي         � إدارة أخطار الكـوارث يف منـاخ مـتغري        �بعنوان  

ــة     الكــوارث، ال ــدى الوكــاالت اإلمنائي ــاخ ل ــرويج لقضــايا إدارة أخطــار املن  .ســتخدامها يف الت
وتشمل أنشطة الفريق العامل األخرى التعاون مع فريق خرباء أقـل البلـدان منـوا التـابع التفاقيـة                   

احلصـول علـى أفضـل    تغري املناخ، ملساعدة أفقر البلدان الناميـة يف  بشأن  األمم املتحدة اإلطارية    
ويف إطار مرفق البيئـة العامليـة،    .يف احلد من الكوارث من أجل تكيفها مع تغري املناخممارسات 

بدأ برنـامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي برناجمـا لـإلدارة املتكاملـة لألخطـار والتكيـف لـتغري املنـاخ،                       
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وعـززت املنظمـة العامليـة لألرصـاد اجلويـة          . من املشاريع املتزايـدة العـدد      حافظة وهو عبارة عن  
إدارة األخطــار املرتبطــة باملنــاخ، ويف حتســني ســجالهتا املتعلقــة  علــى قــدراهتا ملســاعدة البلــدان 

ويسـاهم العديـد مـن إدارات املنظمـة          .باملعلومات املناخية التارخيية، وبناء القـدرات والتـدريب       
علـى  العاملية لألرصاد اجلوية أيضا يف تعزيز شبكات منتدى توقعات املناخ اليت تعـزز القـدرات                

وقـد مجـع مـؤمتر العمـل      .تقلبات املناخ وتغريه يف املناطق والقطاعـات احلساسـة  مواجهة توقع و
الثاين املعين بتغري املناخ واحلد مـن الكـوارث الـذي نظمـه مركـز املنـاخ التـابع للصـليب                     الدويل  
 .التعاونللنهوض باهلالل األمحر، مهنيني وخرباء من ميدانني /األمحر

 
تسـونامي  كارثـة  ام اإلنـذار املبكـر علـى نطـاق العـامل يف أعقـاب           تطور نظـ   - ثالثا 

 ٢٠٠٤ديسمرب / كانون األول٢٦ يف ت وقعيتال
جيــري إحــراز تقــدم جيــد يف تطــوير نظــام إنــذار مبكــر لظــاهرة التســونامي يف منطقــة     - ٤٨

قائمـا  نظـام   ال هذا  كان مثل  ويأيت هذا على إثر االعتراف الواسع النطاق بأنه لو         .احمليط اهلندي 
وتعمـل   .، لتسـىن إنقـاذ آالف كـثرية مـن األرواح          ٢٠٠٤ديسمرب  /قبل املأساة يف كانون األول    

واتفقـت علـى مبـادئ      حبدوث األمـواج السـنامية،      بلدان املنطقة على إنشاء مراكز إنذار وطنية        
 طـراف لتعزيـز الـنظم اإلقليميـة ملراقبـة احمليطـات وتبـادل املعلومـات ومعلومـات               األآللية متعددة   

ومتت إقامة نظـام     .اإلنذار حتت قيادة اللجنة األوقيانوغرافية احلكومية الدولية التابعة لليونسكو        
وتتخـذ املنظمـة العامليـة لألرصـاد اجلويـة خطـوات           األمـواج السـنامية،     استشاري مؤقـت بشـأن      

ــال االتصــاالت     ــه الضــرورية يف جم ــع مســتوى قدرات ــني      .لرف ــيم مشــتركة ب ــات تقي ــوم بعث وتق
ــة لتحديــد احتياجــات البلــدان مــن     الوكــاالت ــة الدولي ــة احلكومي ــة اإلوقيانوغرافي ــادة اللجن  بقي

وقيانوغرافيـة  األكما نظمت االستراتيجية الدولية للحد من الكوارث واللجنة          .املساعدة التقنية 
ــة     ــة واملركــز اآلســيوي للحــد مــن الكــوارث، ثــالث جــوالت دراســية تعريفي  احلكوميــة الدولي

ومت تنظــيم تــدريب األمــواج الســنامية،  رفيعــي املســتوى يف املنطقــة حــول  للمــديرين الــوطنيني
وخيطــط للمزيــد مــن األنشــطة،  . يف حمطــات التلفزيــونمشــترك للمــوظفني التقنــيني واملــذيعني  

وتشمل أنشطة التدريب الـتقين، والتوعيـة اجلماهرييـة ملسـاعدة اجملتمعـات علـى تطـوير قـدراهتا                   
وللقــدرة علــى االســتجابة بفعاليــة لإلنــذارات،  واج الســنامية، املتأتيــة مــن األمــلفهــم األخطــار 

 .وتطوير الدروس املستفادة واملعلومات عن املمارسات اجليدة
وكانت هـذه األنشـطة تتلقـى الـدعم مـن مشـروع متعـدد الشـركاء، وتقـوم بتنسـيقها                      - ٤٩

 نداء األمم املتحـدة     أمانة االستراتيجية عن طريق برناجمها لتعزيز اإلنذار املبكر ومتول عن طريق          
طـارا متكـامال لتعزيـز نظـم اإلنـذار املبكـر يف       إويـوفر الربنـامج    .العاجل لصاحل البلدان املتضررة

ــراف باحلاجــة إىل   ــذار مبكــر  اســتحداث املنطقــة، واالعت يف ســياق لألمــواج الســنامية  نظــام إن
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و املشـروع أملانيـا،     ويشمل مـاحن  . املخاطراألخطار املتعددة، وقدرات إدارة األخطار واحلد من        
وفيمـا تسـاعد هـذه اجلهـود املبذولـة          . واليابـان  والنرويج واملفوضـية األوروبيـة     والسويد وفنلندا 

األسـس الضـرورية للعمـل، ال بـد مـن اإلقـرار بـأن احلاجـة مـا تـزال قائمـة                        حىت اآلن يف إرساء   
هـز تقنيـا جتهيـزا      قـائم ومكتمـل، وجم      كبرية إلقامة نظام إنذار مبكر     دلبذل جهود إضافية وموار   

 يف نظم إدارة الكوارث ونظـم االسـتجابة جلميـع أنـواع             ،بإدارة عامة فعالة   لكي يدرج،    سليما
حـوض  ومن املهم اإلشارة إىل أن العديد من أحواض احمليطات األخـرى أيضـا، مثـل     .األخطار

األمــواج الســنامية مــن  املتوســط، تتعــرض أيضــا خلطــر شــديد حــوض البحــر البحــر الكــارييب و
 .اإلنذار املبكراخلاصة ببد هلا من حتسني قدراهتا  وال
ويضع إطار عمل هيوغو أولويات حمددة للعمل بشأن اإلنـذار املبكـر جلميـع األخطـار                 - ٥٠

صـوب  : يف جـو مـن احلريـة أفسـح        � ويف تقريـر  . وما يرتبط هبا من تقييم األخطار والتأهب هلا       
أن تتـوىل   ، اقترح األمني العام     (A/59/2005) �حتقيق التنمية، واألمن، وحقوق اإلنسان للجميع     

منظومــة األمــم املتحــدة دورا قياديــا يف تطــوير قــدرات عامليــة شــاملة إلقامــة نظــم إنــذار مبكــر   
لبلـوغ  و . وتغطـي مجيـع أنـواع األخطـار ويف مجيـع البلـدان واجملتمعـات       السكاننظامية حمورها 

ية تنسيق دراسة استقصـائية شـاملة لقـدرات    إىل أمانة االستراتيجهذه الغاية، طلب األمني العام      
ــد        ــذار املبكــر، بالتعــاون مــع املنظمــات األخــرى ذات الصــلة، هبــدف حتدي وثغــرات نظــم اإلن

وينتظر أن تتاح تلـك الدراسـة    . الشاملةةتلك القدر الضرورية لتحقيقذات األولوية   اخلطوات  
 .٢٠٠٦االستقصائية يف أوائل عام 

الربنــامج الــدويل لإلنــذار  املبــادرات ذات الصــلة، مشلــت وقــد جــرت متابعــة عــدد مــن - ٥١
املـؤمتر العـاملي املعـين باحلـد مـن الكـوارث       املبكر الذي أطلقه شركاء األمم املتحدة أثناء انعقـاد   

وإقامة املبادرة املتعـددة األطـراف       ظم اإلنذار املبكر،  نباعتباره أداة لتشجيع التعاون والتقدم يف       
الـيت  ، واألرض الـيت استضـافتها املنظمـة العامليـة لألرصـاد اجلويـة      م رصـد  للمنظومـة العامليـة لـنظ   

القـوي الـذي     يقوم على أساس بياناهتا النظام املبكر واحلد من الكـوارث، وبيـان إعـالن الـدعم               
 اسـكتلندا، بشـأن احلـد مـن أخطـار           ز،غلـ نيهـذا العـام يف غل      أطلقه قادة جمموعة البلدان الثمانيـة     

اإلنــذار املبكــر بوصــفه  اســتحداث ية الدوليــة للحــد مــن الكــوارث، و الكــوارث، واالســتراتيج
وحتـت رعايـة األمـم املتحـدة، تـنظم أملانيـا، مـؤمترا دوليــا        . للحـد مـن أخطـار الكـوارث    وسـيلة  
 املـؤمتر،  وسيسـعى . ، بشـأن اإلنـذار املبكـر    ٢٠٠٦مـارس   / املناسـب، يف آذار    هيف وقتـ   يـأيت    ثالثا

املعرضـة  نظـم إنـذار مبكـر للبلـدان          مشاريع عمليـة لبنـاء     تشجيع وإظهار    ضمن مجلة أمور، إىل   
 .لألخطار
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عم متكني نظام االستراتيجية الدوليـة للحـد مـن الكـوارث مـن تقـدمي الـد               - رابعا 
 الفعال لتنفيذ إطار عمل هيوغو

يتطلــب تنفيــذ إطــار عمــل هيوغــو بصــورة ناجحــة ومتماســكة تقويــة قــدرة نظــام            - ٥٢
ــة للحــد    ــد أدوار      االســتراتيجية الدولي ــة للعمــل، وحتدي ــدة متين ــوفري قاع ــى ت ــن الكــوارث عل م

ــف أصــحاب املصــلحة     ــذلك   و. ومســؤوليات واضــحة ملختل ــر ك ــتلزم األم ــز االلتــزام  يس تعزي
ــة      ــات اإلقليمي ــل احلكومــات ووكــاالت األمــم املتحــدة والكيان وتنظيمــات  واملشــاركة مــن قب

كما تقـف اآلثـار الـيت        .من الكوارث اجملتمع املدين، ومن متابعة منهجية لالستثمارات يف احلد         
 .شاهدا على أن ذلك التعزيز أصبح مسألة ملحة األخريةاألمواج السنامية خلفتها 

 بشأن أداء آليـات االسـتراتيجية       )٨(وهناك عدد من الدراسات والتقييمات واملشاورات      - ٥٣
بشــأن قــدرات الدوليــة للحــد مــن الكــوارث الطبيعيــة، وقــدراهتا وإمكاناهتــا احلاليــة، وكــذلك   

وفرت مجيعهـا األسـاس     ،  قضايا أخطار الكوارث   ملعاجلة منظومة األمم املتحدة وقيمتها املضافة    
ــدة ملســتقبل وظــائف االســتراتيجية وتطويرهــا     ــى  . لصــياغة املقترحــات اجلدي وتســتند هــذه عل

، إىل جانــب قــرار اجلمعيــة العامــة  )A/54/136-E/1999/89 و A/54/497(تقريــري األمــني العــام 
 .١٩٩٩/٦٣ وقرار اجمللس االقتصادي واالجتماعي ٥٤/٢١٩

 :وتتمثل العناصر الرئيسية لتعزيز النظام املقترح يف التايل - ٥٤

تبقــى املســؤولية الشــاملة عــن االســتراتيجية داخــل األمــم املتحــدة علــى عــاتق    )أ( 
دة اإلمنائيــة وكيــل األمــني العــام للشــؤون اإلنســانية، ونائــب دائــم لــه ميثــل جمموعــة األمــم املتحــ

 ؛ إداريإشرافويدعمه جملس 

فرقة عمل موسعة ومعاد تشـكيلها مشـتركة بـني الوكـاالت معنيـة باحلـد مـن                   )ب( 
تعمـل مبثابـة منتـدى عـاملي        ) www.unisdr.orgلالطالع على العضوية الراهنة، انظـر       (الكوارث  

يفـتح بـاب    و.املشورة والدعم الثابت لتنفيذ إطار عمل هيوغوبشأن احلد من الكوارث وتقدم 
ــة        ــم املتحــدة، واملنظمــات اإلقليمي ــات باإلضــافة إىل وكــاالت األم عضــويتها ليشــمل احلكوم

. واجملتمع املـدين، وتعـاد تسـميتها برنـامج العمـل العـاملي للحـد مـن أخطـار الكـوارث الطبيعيـة                      
_________________ 

، � املضافة يف إدارة أخطار الكوارثاخطوات عملية لتعزيز أمهية األمم املتحدة وقيمته: التطلع إىل املستقبل� )٨( 
التقييم اخلارجي لألمانة املشتركة بني الوكاالت لالستراتيجية الدولية للحد من �ملؤلفها راندولف كينت؛ 

وفر مع الكسندر غالربين ويامسني ديسان، تقرير الدورة احلادية عشرة  ، ملؤلفها إيان كريست�الكوارث الطبيعية
، مذكرة ٢٠٠٥مايو / أيار٢٦-٢٤لفرقة العمل املشتركة بني الوكاالت املعنية باحلد من الكوارث، جنيف، 

 بشأن مستقبل الرتيبات التنظيمية لنظام االستراتيجية الدولية للحد من الكوارث الطبيعية، سلمت إىل وكيل
 .األمني العام لشؤون اإلنسانية ملؤلفها موكيش كابيال

http://www.unisdr.org/
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 باســتعراض وتنســيق بــرامج عمــل برنــامج العمــل تقــوم تنشــأ جلنــة فرعيــة استشــارية للربنــامجو
 ؛العاملي والكيانات املرتبطة به

تقوية أمانـة االسـتراتيجية العامليـة للحـد مـن الكـوارث الطبيعيـة وتوكـل إليهـا                    )ج( 
  :الوظائف األساسية التالية

 وتيسـري استعراضـات التجـارب، وإعـداد         - التنفيذ الشامل إلطار عمـل هيوغـو       متابعة � 
 ير عن التقدم احملرزالتقار

لتبـادل   مركـز �  بـدور  واالضـطالع الترويج على نطاق العامل لثقافة احلد من األخطار،          � 
ودعمــه بتعـــاون عـــريض بـــني  إلبـــالغ، ملعلومــات ومـــواد ا فيمـــا يتعلـــق با� علومــات م

  الفنيةالوكاالت وشبكات من اخلربات

  اإلداري، والـربامج   ف اإلشـرا  تيسري وخدمة اهليئة اليت تأيت خلفا لفرقة العمل، وجملس         � 
الشبكات اإلقليمية واملواضيعية، وتشجيع تطوير السياسات واالستعراضـات، ودعـم           و

 التعاون فيما بني األعضاء

دعم الربامج الوطنية املعنية باحلد من أخطار الكوارث بتزويدها باملعلومـات واملشـورة              � 
خلـربات واملـوارد التقنيـة للـربامج        تـوفري ا   السياسات، والقيام بدور الوسـيط يف     جمال  يف  

 الوطنية واملواضيعية
داخــل منظومــة األمــم املتحــدة لتنســيق وتوحيــد السياســات تنســيق العمــل مبثابــة جهــة  � 

واالستراتيجيات املتعلقة باحلد من أخطار الكوارث، وتشـجيع التـآزر بـني السياسـات              
 ةدية يف منظومة األمم املتحدواالستراتيجيات اإلمنائية اإلنسانية واالجتماعية االقتصا

 لتعبئة املوارد، ووضع نظم متابعة وإبـالغ، وإدارة الصـندوق االسـتئماين للحـد         ةالدعو � 
 من الكوارث الطبيعية من الكوارث التابع لالستراتيجية الدولية للحد

ــا مســتقال يف إطــار األمانــة العامــة لألمــم املتحــدة وتكــون      )د(  تبقــى األمانــة كيان
 ؛ام وكيل األمني العام للشؤون اإلنسانيةمسؤولة أم

 احلــد مــن الكــوارثناشــطة لــدعم الــدعوة مــن أجــل  تنشــأ شــبكات إقليميــة  )هـ( 
 ؛على الصعيدين اإلقليمي ودون اإلقليمي، لدعم املبادرات والربامج الوطنيةوالتعاون 
ار املواضيعية أو شبكات اخلربات دعما ملواضـيع معينـة وحمـددة يف إطـ              الربامج )و( 

 ، استنادا إىل االحتياجات واملهام احملددة بآجال زمنية؛عمل هيوغو
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تسند إىل برامج العمل الوطنية للحد من أخطار الكوارث، ووفقـا ملـا حددتـه                )ز( 
املسؤولية باعتبارها منتديات وطنية لتنسيق تنفيذ إطار عمـل هيوغـو، وتـدعمها بـرامح               الدول،  

األفرقــة القطريــة التابعــة لألمــم ولحــد مــن الكــوارث، عمــل وشــبكات إقليميــة ودون إقليميــة ل
 .وجدتاملتحدة، إن 

الدعم غـري الرمسـي لالسـتراتيجية الدوليـة للحـد           مواالة فريق   ويرحب باعتزام احلكومة     - ٥٥
فهذه وسيلة لتعزيز متويل احلد من أخطار الكوارث ودعمه على نطـاق   .من الكوارث الطبيعية

 .العامل

وســيوفر جملــس   .واملســاءلة ن الترتيبــات املقترحــة تقويــة اإلدارة  ويتمثــل اهلــدف مــ   - ٥٦
للجنـــة االستشـــارية ا اإلداري، برئاســـة وكيـــل األمـــني العـــام للشـــؤون اإلنســـانية، واإلشـــراف

للربنـامج، قيــادة اســتراتيجية وبرناجميــة أقــوى لنظـام االســتراتيجية الدوليــة للحــد مــن الكــوارث   
وسـيوفر إطـار السياسـات     .ى الـدول األعضـاء الداعمـة   الطبيعية، وخباصة عن طريق تركيزه علـ 

 النـاتج عـن ذلـك أساسـا قويـا لألمانـة وألصـحاب املصـلحة يف االسـتراتيجية الدوليـة                      هوالتوجي
 .للحد من الكوارث لتنفيذ إطار عمل هيوغو

وســيناقش التعــديل املقتــرح علــى اهليكــل التنظيمــي واإلداري لنظــام االســتراتيجية يف      -٥٧
 وسـيقدم   ٢٠٠٥أكتـوبر   /يف االستراتيجية يف أوائل تشـرين األول      الشأن  صحاب  حلقة عمل أل  

 هبـدف بـدء العمـل بـه         ٢٠٠٥نـوفمرب   /إىل فرقة العمل يف دورهتا الثانية عشرة يف تشـرين الثـاين           
 .٢٠٠٦يناير /يف كانون الثاين

 
 االستنتاجات والتوصيات - خامسا 

ن هيوغــو وإطــار عمــل هيوغــو للفتــرة قــرار إعــالإىل إاجلمعيــة األمــني العــام دعو يــ - ٥٨
بنــاء قــدرات الــدول واجملتمعــات علــى التكيــف مــع الكــوارث، الــذي   :٢٠١٥-٢٠٠٥

 ٢٢-١٨املعقــود يف كــويب، هيوغــو،  احلــد مــن الكــوارث،بشــأن اعتمــده املــؤمتر العــاملي 
ــاين  ــانون الث ــاير /ك ــوة ، ٢٠٠٥ين ــدين، واهليئــات     وإىل دع ــع امل ــات اجملتم الــدول، وتنظيم

مؤسسات التمويـل الدوليـة،     ومية واملنظمات الدولية، مبا فيها منظومة األمم املتحدة         اإلقلي
لاللتزام بتنفيذ طلب التنفيذ واملتابعة والدعم، على النحو املـبني يف الفـرع رابعـا مـن إطـار                 

 .عمل هيوغو

 أخطـار  مـن    د تنفيـذ احلـ    يف لتقـدم اوالتماسـك ورصـد      وبغية كفالة التنسيق الدويل    - ٥٩
 مالتعزيـز املقتـرح لنظـا    اجلمعيـة بـإقرار   ي األمـني العـام  وصـ يرث يف مجيع املسـتويات،     الكوا

ــع األدوار        ــها، وتوزي ــا، وأمانت ــن الكــوارث، ونظــام إدارهت ــة للحــد م االســتراتيجية الدولي
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وهـذا سيشـمل إنشـاء جملـس      .واملسؤوليات بني الوكاالت لدعم تنفيذ إطار عمـل هيوغـو  
والـدعم لوكيـل األمـني العـام للشـؤون اإلنسـانية، وتعـديل              إشراف إداري لتقدمي املشـورة      

 برنامج عمـل عـاملي للحـد مـن الكـوارث تشـكل لـه                لتصبحتشكيلها    إعادة  و فرقة العمل 
وتعزيـز أمانـة االسـتراتيجية الدوليـة للحـد مـن الكـوارث            جلنة فرعية استشـارية للربنـامج،     

 .٥٤يف الفقرة  بنيخلدمة النظام يف مجيع املستويات، وفقا للمقترح امل

وقد أكدت التجارب األخـرية يف الكـوارث املفاجئـة وغريهـا، مبـا يف ذلـك كارثـة                    - ٦٠
 .اليت ضربت احمليط اهلندي األمهيـة احلامسـة للحـد مـن أخطـار الكـوارث       األمواج السنامية   

دة والـدعم يف  رياوقد أبرز إطار عمل هيوغو جبالء الدور احلاسم لألمم املتحدة يف توفري ال 
وهلـذا ال بـد مـن تعزيـز أمانـة االسـتراتيجية              .فيذ اسـتراتيجية فعالـة للحـد مـن الكـوارث          تن

يف هذا الصدد، يذكر و .الدولية للحد من الكوارث وتزويدها بالتمويل املضمون واملنتظم       
أن متـول االسـتراتيجية العامليـة للحـد مـن       ٥٤/٢١٩أن اجلمعية العامة ذكـرت يف قرارهـا      

ويف غياب التمويـل مـن امليزانيـة    .  املوارد اخلارجة عن امليزانية   منبشكل خالص   الكوارث  
املادة لضمان قاعدة مالية سليمة، لذلك يود األمني العام أن حيث الدول األعضاء إلظهـار               
 التزامها بتوفري الـدعم الكامـل ألعمـال أمانـة االسـتراتيجية بتقـدمي املسـامهة إىل الصـندوق                   

 .االستئماين للحد من الكوارث

وبناء علـى توصـيات فرقـة العمـل، والبيـان املشـترك الـذي أصـدره املـؤمتر العـاملي                      - ٦١
حلــد مــن الكــوارث، والتقيــيم الــذي أجرتــه أمانــة االســتراتيجية العامليــة للحــد مــن   بشــأن ا

ــع         ــع املســتوى م ــيت اكتســبتها، وتوصــيات االجتمــاع الســادس رفي الكــوارث واخلــربة ال
بتعزيز آليات إقليمية للتعـاون     ي األمني العام    وصيخرى،  املنظمات اإلقليمية واملنظمات األ   

  .إقامة الشبكات لدعم اجلهود الوطنية واحمللية للحد من أخطار الكوارثو

نظـم إنـذار مبكـر       جمددا ضرورة تطـوير قـدرات عامليـة إلقامـة         األمني العام   ؤكد  يو - ٦٢
ــى   ــة مركــزة عل ــواع األخطــار    اهتمامــات نظامي ــع أن ــدان  الســكان، تغطــي مجي ــع البل ومجي

وينبغــي أن تســتفيد هــذه مــن القــدرات القائمــة وأن تــدمج   واجملتمعــات املعرضــة للخطــر،
شــبكة ويــوفر . بشــكل جيــد يف سياســات وخطــط للحــد مــن الكــوارث وإدارة الكــوارث 

االستراتيجية الدولية للحد من الكوارث، وبرناجمها الدويل لإلنذار املبكر، وسيلة لتشجيع 
وعـرب أصـحاب املصـلحة     املتعـددة    رعـرب األخطـا    اإلنذار املبكر    ملساعيالتكامل الضروري   

مواصلة دعمها لتطـوير   احلكومات واملنظمات علىويشجع األمني العام . املعنينيالكثريين  
وألنواع نظم اإلنذار املبكر الضرورية األخـرى، مثـل         لألمواج السنامية،   نظام إنذار مبكر    
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يف منطقة احمليط اهلندي واملنـاطق  املناوئة  واألحوال اجلوية   النظم اخلاصة باألعاصري املدارية   
 .األخرى املعرضة لألخطار

عنصـرا أساسـيا مـن عناصـر      استدامة احلـد مـن أخطـار الكـوارث       وجيب أن تصبح   - ٦٣
االستراتيجية العاملية للحد ة كشبوهلذا يتعني على . التنمية البيئية واالقتصادية واالجتماعية

الشــراكات مــع املنظمــات احلكوميــة الدوليــة  ويل أولويــة عاليــة لتعزيــزتــمــن الكــوارث أن 
ــة  ــة للحــد مــن  ة كشــبطــور تأن  وينبغــي .ومؤسســات التمويــل الدولي االســتراتيجية العاملي

للكـوارث، مبـا يف      الكوارث تعاونا مع كيانات مسؤولة عن التأهب للكوارث واالستجابة        
  .ذذلك القوات املسلحة واخلدمات الوطنية لإلنقا

التقريـب بـني مجيـع صـناديق األمـم        يف األمم املتحـدة حنـو  اإلصالحومع تقدم سري   - ٦٤
املتحدة، وبراجمها ووكاالهتا املتخصصة، وتوفري الترابط بينـها، لتحقيـق األهـداف اإلمنائيـة              

ال بـد للــدول األعضـاء، وجمتمعاهتـا احملليــة، واجملتمـع الــدويل      ،٢٠١٥لأللفيـة حبلـول عــام   
 زيادة االلتزام السياسي جتاه إدماج احلد من األخطار بصورة نظامية يف خططها             من قاطبة،

وجيـب علينـا     .اإلمنائية، وزيادة توفري املوارد و تطبيق معارفها يف جمال احلـد مـن الكـوارث              
 اإلبالغ مبا يفيد حتقيق اخنفاض كـبري يف عـدد           ، على ٢٠١٥أن نكون قادرين، حبلول عام      

واحلـد مـن     تضررة بسبب عدم قدرهتا على إدارة األخطـار الطبيعيـة         الضحايا واجملتمعات امل  
 .فتلك ضرورة اقتصادية بقدر ما هي ضرورة أخالفية .أخطارها

 


