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  االستراتيجية الدولية للحد من الكوارث: التنمية املستدامة
 تنفيذ االستراتيجية الدولية للحد من الكوارث  

 
 تقرير األمني العام  

 

 موجز 
دوث زيـادة كـبرية يف عـدد        تكشف البيانات املستقاة علـى مـدى فتـرة طويلـة عـن حـ               

الكوارث، ويف تأثريها املدمر على اموعـات الـسكانية وإحلـاق الـدمار باألصـول االقتـصادية                 
ــة ــالتقرير وقعــت   . واالجتماعي ــرة املــشمولة ب ــأثريا واســع   ٤٠٤وخــالل الفت ــرت ت  كــوارث أث

 . بلدا١١٥النطاق يف البلدان اليت حلت ا والبالغ عددها 
 األعضاء والـشركاء يف االسـتراتيجية الدوليـة للحـد مـن الكـوارث               ويتعني على الدول   

مواجهة هذا التحدي، وفقا لتوجيهات إطار عمل هيوغو، وحتسني قدراا إىل حد كبري علـى               
وسـيتطلب  . املضي قدما يف أنشطة احلـد مـن خمـاطر الكـوارث وتنـسيقها وتنفيـذها ومناصـرا                 

مــن أجــل إدارة خمــاطر الكــوارث واحلــد منــها،  ذلــك رفــع مــستوى القــدرات الوطنيــة واحملليــة  
وتقـــدمي مزيـــد مـــن الـــدعم املنـــتظم مـــن قبـــل املنظمـــات الدوليـــة واإلقليميـــة، وتعزيـــز نظـــام    

 .االستراتيجية واتباع سياسات مبتكرة لتوفري املوارد
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ويقدم هذا التقرير استعراضا عاما لتنفيذ االستراتيجية وإطار عمل هيوغـو، بنـاء علـى                
 بـشأن   ٦٠/١٩٦كما أنه يـستجيب للقـرار       . ٦٠/١٩٥ة العامة الوارد يف قرارها      طلب اجلمعي 

 بشأن التعاون الـدويل للحـد مـن أثـر           ٥٩/٢٣٢الكوارث الطبيعية وقلة املناعة إزاءها، والقرار       
 .ظاهرة النينيو
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 احملتويات
الصفحةالفقرات 
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 االجتاهات يف ما يتعلق بالكوارث واحلد من خماطرها -أوال  
إن عدد الكوارث آخذ يف االزديـاد، ممـا يلحـق  الـدمار باموعـات الـسكانية ويـدمر                - ١

وتــشري البيانــات الــيت ســجلها املركــز املتعــاون مــع منظمــة   . األصــول االقتــصادية واالجتماعيــة
لكــوارث، بروكــسل، إنــه خــالل الفتــرة بــسبب آثــار اصحة العامليــة لبحــوث انتــشار األوبئــة الــ

 كــوارث ٤٠٤وقعــت ) ٢٠٠٦مــايو / إىل أيــار٢٠٠٥يونيــه /حزيــران(املــشمولة ــذا التقريــر 
وهـذا  . أثرت تأثريا واسع النطاق على البلدان اليت حلت ا، مبعدل بلغ كارثة واحدة يف اليـوم          

 يف املائة عن معدل الكوارث اليت وقعت على مدى فتـرة العـشر سـنوات          ٢٥ العدد يزيد بنسبة  
ــسابقة  ــضررة    ). ٢٠٠٤-١٩٩٥(ال ــوع البلــدان املت ــل مــن جرائهــا    ١١٥وبلــغ جمم  بلــدا وقت
وكانت التكـاليف االقتـصادية املترتبـة علـى وقـوع الكـوارث أكثـر مبقـدار             .  شخص ٩٣ ٠٠٠
 بليـون  ١٧٣عـشر سـنوات، حيـث بلغـت         مرة من متوسط التكاليف املسجلة على مدى         ٢,٦
 يف املائة وتسببت يف إحلاق خـسائر باالقتـصاد          ٥٠وزاد عدد الفيضانات بنسبة تقارب      . دوالر

نيـت ـا    وعالوة على هذه األرقام، فإن اخلسائر يف األرواح الـيت م          .  يف املائة  ٩٧بلغت نسبتها   
األســعار احملليــة؛ وإحلــاق األســر وفقــدان أســباب العــيش واألصــول؛ وتعطــل األســواق وزيــادة  

الضرر بالبيئات احمللية واملوارد الطبيعية، ميكن أن خيلق مـشاكل للمجتمعـات احملليـة املتـأثرة قـد             
فاألوضاع اهلشة آخذة يف االزدياد بسبب الـضغوط الـسكانية املتـصاعدة        . تستمر لعدة سنوات  

دي البيئــي واملمارســات غــري يف املنــاطق احلــضرية واملنــاطق الــشديدة اخلطــورة، بــاالقتران بــالتر 
 .املأمونة املتبعة يف استخدام األراضي واملستوطنات غري املخطط هلا والتوسع احلضري السريع

وجيري توسيع نطاق اجلهود املبذولـة ملواجهـة املـشاكل املتناميـة واملعقـدة الـيت تنطـوي                   - ٢
وارد وصـفه يف هـذا التقريـر،        عليها الكوارث وقلة املناعة إزاء املخاطر الطبيعية، علـى النحـو الـ            

بنـاء قـدرة األمـم واتمعـات علـى          : ٢٠١٥-٢٠٠٥وذلك وفقـا إلطـار عمـل هيوغـو للفتـرة            
وقـــد اعتمـــدت ). ١، الفـــصل األول، القـــرار Corr.1 و A/CONF.206/6(مواجهـــة الكـــوارث 

عقـود يف  اخلطة العشرية للحد من خماطر الكوارث يف املؤمتر العاملي املعين باحلد من الكوارث امل       
 .٦٠/١٩٥ وأيدا اجلمعية العامة يف قراراها ٢٠٠٥يناير /كويب، اليابان، يف كانون الثاين

وجيري االعتراف على حنو متزايـد بـضرورة إقامـة تنـسيق وتعـاون منـهجيني فيمـا بـني                     - ٣
وجيـري تعزيـز االسـتراتيجية الدوليـة        . الوكاالت للتعامل مـع مـسألة احلـد مـن املخـاطر املعقـدة             

ولكـن األمـر    . حد من املخاطر باعتبارهـا نظامـا يكفـل هـذا االتـساق وروح املبـادرة الـسباقة                 لل
يستلزم وجود أهداف ومعامل أكثـر وضـوحا لتوجيـه ورصـد التقـدم احملـرز يف احلـد مـن خمـاطر                       

 .الكوارث وتوفري املوارد بصورة منتظمة على كافة املستويات
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 ارث وتنفيذ إطار عمل هيوغوتعزيز اجلهود للحد من خماطر الكو -ثانيا  
ففـي داخـل   . أثناء الفترة املشمولة بالتقرير اختذت خطـوات هامـة لتنفيـذ إطـار هيوغـو            - ٤

البلدان، عملـت املنظمـات احلكوميـة وغـري احلكوميـة علـى تعزيـز قـدراا علـى تنـسيق وتنفيـذ                       
الــصعيدين أنــشطة احلــد مــن الكــوارث، يف حــني قامــت اجلهــات املعنيــة باالســتراتيجية، علــى    

اإلقليمي والدويل، بتحـسني االسـتراتيجيات واآلليـات الراميـة إىل تنـشيط وتنـسيق تـدابري احلـد              
وقــد ســاندت أمانــة . مــن الكــوارث وتقــدمي الــدعم لألطــراف الفاعلــة علــى خمتلــف املــستويات

يهيـــة للتنفيـــذ ولإلبـــالغ عـــن  االســـتراتيجية تلـــك اجلهـــود بوســـائل منـــها وضـــع مبـــادئ توج 
 .رزاحمل التقدم

وإطــــار هيوغــــو يــــدعو الــــدول واملنظمــــات اإلقليميــــة والدوليــــة واجلهــــات املعنيــــة  - ٥
باالســتراتيجية إىل اختــاذ إجــراءات حمــددة لكفالــة تنفيــذ أهدافــه االســتراتيجية الثالثــة وجماالتــه    

ويقـدم الفـرع التـايل استعراضـا عامـا لإلجنـازات الرئيـسية الـيت حتققـت                  . اخلمسة ذات األولوية  
ن الــصعيد الــوطين واإلقليمــي والــدويل، مبــا يف ذلــك التقــدم احملــرز يف تعزيــز نظــام علــى كــل مــ

 .االستراتيجية وتعبئة املوارد للحد من خماطر الكوارث
فهنــاك حاجــة إىل زيــادة . وقــد مت النظــر يف عــدد مــن املــسائل الــشاملة لعــدة قطاعــات  - ٦

وال تـزال   . ع بتنفيذ إطار هيوغو   إشراك منظمات اتمع املدين بصورة منتظمة من أجل اإلسرا        
احتياجــات املــرأة وشــواغلها وإســهاماا يف احلــد مــن الكــوارث الطبيعيــة مهملــة يف كــثري مــن   

ويــتعني علــى احلكومــات واملنظمــات أن تعمــل، يف إطــار مبــادرات احلــد مــن خمــاطر  . األحيــان
ملـرأة يف صـنع     الكوارث على مـضاعفة تـشجيعها لتعمـيم مراعـاة املنظـور اجلنـساين ومـشاركة ا                

وهناك حاجة إىل إيـالء اهتمـام أكـرب للعوامـل املؤديـة إىل قلـة املناعـة إزاء املخـاطر مثـل                . القرار
ــة والتوســع احلــضري         ــري املخطط ــستوطنات غ ــتخدام األراضــي، وامل ــة يف اس املمارســات املتبع

ئدة وال بد من تعزيـز قـدرات العلـم والتكنولوجيـا مـن أجـل فهـم تلـك املـشاكل الـسا            . السريع
 .عامليا وتوثيقها وحلها

 
 اإلجراءات املتخذة على الصعيد الوطين -ألف  

تتحمل الدول املسؤولية األساسية عن محاية شعوا وإدارة املـوارد الالزمـة للحـد مـن                 - ٧
ويتمثل التحدي يف وضع آليات ذات قدرات منهجيـة ميكـن أن حتـد بدرجـة                . خماطر الكوارث 

 القـوانني، واملؤسـسات، واألهـداف، وامليزانيـات، واملـوظفني           كبرية مـن خمـاطر الكـوارث مثـل        
وتـربز اإلجـراءات التاليـة املتخـذة علـى      . ذوي املهارات، واإلعالم وتوعية اجلمهور ومـشاركته     

الصعيد الوطين التقدم السريع الوترية الذي أحرزته كثري من الدول األعـضاء يف التنفيـذ الفعـال                
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ا حـىت اآلن عمـا اضـطلعت بـه مـن أنـشطة ملموسـة لتعزيـز          بلـد ٤٠وقد أبلغت  . إلطار هيوغو 
. احلــد مــن الكــوارث يف جمــال أو أكثــر مــن اــاالت اخلمــسة ذات األولويــة احملــددة يف اإلطــار

) أو عـدم االسـتعداد لتخـصيص مـوارد        (أن التقارير تكشف أيضا عن أن النقص يف املـوارد            إال
 .رثيظل عائقا حيول دون تنفيذ احلد من خماطر الكوا

تعيني آليـة تنـسيق وطنيـة مالئمـة لتنفيـذ إطـار العمـل               ”ويدعو إطار هيوغو الدول إىل       - ٨
ويـشمل ذلـك    . “هذا ومتابعته، وإبالغ أمانة االستراتيجية الدولية للحـد مـن الكـوارث بـذلك             

 ملعاجلـة مـسألة احلـد مـن خمـاطر الكـوارث             )١(إنشاء معابر وطنيـة تـضم اجلهـات املتعـددة املعنيـة           
ث علـــى تنفيـــذ االلتزامـــات  شـــاملة يف ســـياق التنميـــة االقتـــصادية واالجتماعيـــة واحلـــبطريقـــة
 .ورصده الوطنية

 حكومـة أمانـة االسـتراتيجية علـى مراكــز     ٦٠طلعـت أكثـر مـن    أوعـالوة علـى ذلـك،     - ٩
وفيمـا يلـي    . التنسيق اليت حددا رمسيا لتنفيذ التقدم احملرز يف ما يتعلـق بإطـار هيوغـو ورصـده                

 :ه الدولأمساء هذ
أوغنــدا، بــنن، بوتــسوانا، بوركينــا فاســو، بورونــدي، اجلزائــر، جــزر : أفريقيــا )أ( 

القمــر، مجهوريـــة ترتانيــا املتحـــدة، جيبـــويت، الــرأس األخـــضر، زامبيــا، زمبـــابوي، الـــسنغال،     
رب، موريـــشيوس، موزامبيـــق، الـــسودان، سيـــشيل، غانـــا، الكونغـــو، كينيـــا، مدغـــشقر، املغـــ

 .نيجرييا النيجر،
ــا،   : األمريكتـــان )ب(  ــتاريكا، كولومبيـ ــا، بـــريو، كوسـ ــادوس، بنمـ ــوادور، بربـ إكـ

 .املكسيك، نيكاراغوا، الواليات املتحدة األمريكية
أذربيجان، األردن، أستراليا، إندونيسيا، مجهورية إيـران       : آسيا واحمليط اهلادئ   )ج( 

ان، كمبوديـا،   اإلسالمية، باكستان، جورجيا، سـري النكـا، الـصني، عمـان، قطـر، كازاخـست              
 .منغوليا، اليابان، اليمن

ــا )د(  ــنة    : أوروبـ ــا، البوسـ ــسلندا، بلغاريـ ــا، آيـ ــا، أوكرانيـ ــي، أملانيـ ــاد الروسـ االحتـ
 .واهلرسك، تركيا، اجلمهورية التشيكية، سويسرا، صربيا، فرنسا، مالطة، النرويج

 

__________ 
ــة،           )١(  ــالل األمحــر الوطني ــصليب األمحــر واهل ــات ال ــة، ومجعي ــوزارات التنفيذي ــة ال ــابر الوطني ــضاء املن ــشمل أع ي

واملنظمات غري احلكومية، والقطاع اخلاص، ووسائط اإلعالم، واملؤسـسات األكادمييـة، ويف بعـض احلـاالت                
 .اجلهات املاحنة وممثلي األمم املتحدة
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 سي متنياحلد من خماطر الكوارث باعتباره أولوية ذات أساس مؤس: األولوية األوىل  
معظم احلكومـات الـيت قـدمت تقـارير اختـذت إجـراءات علـى ضـوء جمـال العمـل ذي                       - ١٠

فقد عممت أوغندا مسألة احلد من الكوارث يف خطتها املتعلقة بالقضاء علـى             . األولوية األوىل 
ــويت         ــاطر الكــوارث؛ ووضــعت جيب ــة إلدارة خم ــا اإلمنائي ــة يف جهوده ــر، وأعطــت األولوي الفق

يــة تــستهدف حتقيــق احلــد مــن الكــوارث؛ ونظمــت نيجرييــا مــؤمتر قمــة علــى    اســتراتيجية وطن
وعلـــى حنـــو مماثـــل، قامـــت . كـــوارثالـــصعيد الـــوطين لـــصوغ سياســـة شـــاملة بـــشأن إدارة ال

النكا بإعداد خارطة طريـق إلدارة خمـاطر الكـوارث؛ وتعمـل منغوليـا حاليـا علـى وضـع                     سري
علقــتني باحلمايــة مــن الكــوارث، وأعــدت  اللمــسات األخــرية الســتراتيجيتها وخطــة عملــها املت 

 الـيمن فريقـا وطنيـا       شكلتو. نيبال استراتيجية وطنية وخطة وطنية شاملة للحد من الكوارث        
لإلدارة البيئية واحلد مـن الكـوارث؛ فيمـا أنـشأت اهلنـد اهليئـة الوطنيـة إلدارة الكـوارث لتقيـيم                      

ــى ا      ــاء عل ــسيا، بن ــها؛ وقامــت اندوني ــصة مــن موجــة   خمــاطر الكــوارث واحلــد من لعــرب املستخل
ــة الــيت وقعــت يف عــام     بإعــداد قــانون شــامل إلدارة الكــوارث خــاص   ٢٠٠٤تــسونامي العاتي

بالتصدي لكافـة املخـاطر والتخفيـف مـن حـدا والتعـايف منـها، وشـرعت باكـستان يف إعـداد                      
ــة إلدارة الكــوارث     ــة وطني ــشاء هيئ ــانون إلن ــشروع ق ــاطر     . م ــن خم ــا احلــد م وأدرجــت بوليفي

رث ضمن خطتـها اإلمنائيـة الوطنيـة؛ وتنفـذ كوبـا حاليـا سياسـة لتقيـيم املخـاطر يف إطـار                       الكوا
ــن خمــاطر          ــة للحــد م ــصميم خطــة وطني ــاغو بت ــداد وتوب ــوم تريني ــة؛ وتق ــا اإلمنائي ــع مبادرا مجي

ــراهن تقــدم  . الكــوارث ــدعم مــن أجــل وضــع ترتيبــات مؤســسية    أويف الوقــت ال وروغــواي ال
 .طر الكوارثوتشريعية جديدة للحد من خما

احلـد مـن خمـاطر      ودعوة  الوطنيـة املتعلقـة بالـ     وتابعت املنابر الوطنيـة بنـشاط الـسياسات          - ١١
 ففي كينيا، على سبيل املثال، قام املنرب الوطين بتيسري اسـتكمال الـسياسات الوطنيـة                .الكوارث

ويف . للحــد مــن الكــوارث وإدارة احلرائــق وشــرع يف صــياغة سياســة وطنيــة متعلقــة باألراضــي
. مدغــشقر، عمــل املنــرب الــوطين علــى زيــادة القــدرات واملعــارف الوطنيــة للحــد مــن الكــوارث 

ــة لرؤســاء املقاطعــات، ممــا أســفر عــن اخنفــاض اخلــسائر البــشرية خــالل       ونظــم دورات تدريبي
 علـى تيـسري إدمـاج       املنشأ حديثا ويف السنغال، عمل املنرب الوطين      . األعاصري اليت وقعت مؤخرا   

 . من الكوارث يف استراتيجيته اخلاصة بالتخفيف من وطأة الفقر احلدريتداب
 ٢٠١٥-٢٠٠٥ويف الصني، وضعت خطـة عمـل وطنيـة للحـد مـن الكـوارث للفتـرة              - ١٢

وتبحــث حاليــا مجهوريــة إيــران  . وأدجمــت يف اخلطــة اخلمــسية اإلمنائيــة الوطنيــة احلاديــة عــشرة  
ويف اليابـان، سـاعد     . ن خمـاطر الـزالزل    اإلسالمية استضافة مركز إقليمي تعـاوين بـشأن احلـد مـ           

 يف إعداد استراتيجية للحـد مـن أضـرار الـزالزل، تـستهدف تقليـل                ٢٠٠٥املنرب الوطين يف عام     
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تقــديرات اخلــسائر البــشرية واالجتماعيــة واالقتــصادية إىل النــصف علــى مــدى العــشر ســنوات  
عـل احلـد مـن خمـاطر الكـوارث         ويتوىل املنرب الترويج حلركة تشمل مجيع أحناء البلد وجت        . القادمة

 .مسؤولية كل مواطن
ويف األرجنتني، شرعت الوزارة االحتاديـة للتخطـيط واالسـتثمارات واخلـدمات العامـة               - ١٣

يف وضع برنامج وطين مدته سنتان لتعمـيم االلتـزام باحلـد مـن خمـاطر الكـوارث علـى كـل مـن                        
 جــزءا مــن االســتراتيجية الــشاملة الــصعيد الــوطين وصــعيد املقاطعــات والــصعيد احمللــي باعتبــاره

ويف السلفادور، وضعت السلطات خطـة عمـل وطنيـة للحـد مـن      . لتخطيط استخدام األراضي  
 .خماطر الكوارث

ــريويب يف         - ١٤ ــة يف ن ــابر الوطني ــة للمن ــات إقليمي ــتراتيجية اجتماع ــة االس ــدت أمان ــد عق وق
 منـربا أفريقيـا وطنيـا     ١٩وناقش املشاركون من    . ٢٠٠٦مارس  / ويف آذار  ٢٠٠٥أبريل  /نيسان

مسألة تعزيز شراكام مع وزارات التعليم، واملكاتب القطريـة لربنـامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي                 
واتفقــوا علــى زيــادة التواصــل بــني املنــابر  . ومجعيــات الــصليب األمحــر واهلــالل األمحــر الوطنيــة

 كـوارث يف املنـاهج  الوطنية وعلى مساعدة بعضهم البعض يف عمليـة إدمـاج احلـد مـن خمـاطر ال            
 .وسيعقد اللقاء الثاين من هذا النوع يف السنغال. الدراسية للمرحلتني االبتدائية والثانوية

 
 تقييم املخاطر واإلنذار املبكر: األولوية الثانية

عكفت بلدان وسط آسيا على زيادة قدراا على رصد خماطر الزالزل؛ فقامـت جـزر                - ١٥
ــة ل   ــصياغة سياســة وطني ــان ب ــيم     كامي لتخفيــف مــن املخــاطر وشــرعت يف إعــداد مــشروع لتقي

املخاطر كميا؛ وتقوم بنما حاليا بوضع مؤشرات لقياس مدى التقدم احملـرز يف القطـاعني العـام                 
وأنـشأت تايلنـد نظامـا      . واخلاص والتقدم الذي حققته املنظمات غري احلكومية يف هـذا الـصدد           

 وأجـرت مـايل حتلـيال للمخـاطر الـيت ـدد             لإلنذار املبكر بـالكوارث يف سـت منـاطق سـاحلية؛          
اتمعات احمللية يف ثالثة من أقاليمها التسعة؛ وحددت ملديف أقل اجلزر مناعة أمـام موجـات                

وقامت عشرة بلدان أفريقية واقعة مبحاذاة الـساحل الـشرقي للقـارة بتعزيـز قـدراا           . التسونامي
 .ابتهاعلى اإلنذار املبكر مبوجات التسونامي وأنظمة استج

 
 بناء ثقافة لألمان والقدرة على املواجهة: األولوية الثالثة

شــرعت إندونيــسيا وكازاخــستان يف إدمــاج احلــد مــن الكــوارث يف املنــاهج الدراســية  - ١٦
ــن خــالل           ــن املخــاطر م ــرويج للحــد م ــالم يف الت ــائل اإلع ــسنغال بوس ــتعانت ال ــة؛ واس الوطني

رف الكـوارث؛ وبـادرت الـصني بـإطالق محلـة           التدريب؛ وأنشأت اهلند شبكات ملصادر ومعـا      
لتوعية اجلمهور، تركز على املدارس واتمعات احمللية والقـرى؛ وتقـوم حاليـا وزارات التعلـيم                
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 بلدان تقع يف شرق أفريقيا بوضع كتيبات للمعلمـني وكتـب مدرسـية لتالميـذ املـدارس            ١٠يف  
ثلة كثرية على إدراج احلد مـن خمـاطر         ومثة أم . لتوعيتهم مبخاطر التسونامي وغريها من املخاطر     

 .الكوارث يف الدراسات اجلامعية والعليا منها ما تقوم به جامعة جزر اهلند الغربية يف جامايكا
 

 احلد من العوامل األساسية للمخاطر: األولوية الرابعة
، ولكــن بعــض التقــدم قــد ٤ال تــزال أوجــه القــصور مــستمرة يف نطــاق األولويــة رقــم  - ١٧

ــادئ       : أحــرز ــا واعتمــدت مب ــر أمن ــشييد األكث ــدريب يف جمــال الت ــد برناجمــا للت إذ وضــعت اهلن
توجيهية للتخفيف من خماطر األعاصري؛ وأعدت غرينادا وكوبا برامج خاصـة بالتـشييد األكثـر             
أمنا؛ واختذت مجهورية الو الدميقراطيـة الـشعبية إجـراءات إلدمـاج احلـد مـن الكـوارث ضـمن                    

باملعـارف اتمعيـة    ) جزيرة سـيمولو  (ارد الطبيعية؛ واستعانت إندونيسيا     محاية البيئة وحفظ املو   
ذات الصلة مبوجات التسونامي يف تصميم األنظمة احمللية وعـززت األنـشطة البيئيـة مثـل حفـظ              

 .شجر القرام/الغابات
 

 تعزيز التأهب للكوارث ومواجهتها: األولوية اخلامسة
إذ وضعت جزر القمـر اللمـسات   : ٥ باألولوية رقم نفذت جمموعة من التدابري املتصلة   - ١٨

األخرية خلطتها الوطنية املتعلقة بالطوارئ؛ ويف الصني، مت حتديث أنظمـة وخطـط الطـوارئ يف                
مجيع أحناء البالد من الصعيد الوطين إىل الصعيد اإلقليمي؛ وأنشأت مجهوريـة إيـران اإلسـالمية                

ى كل من صـعيد املقاطعـات والـصعيد احمللـي؛        مراكز لتنسيق العمليات يف حاالت الطوارئ عل      
ــة للتأهــب حلــاالت الطــوارئ؛ وقامــت       ــا علــى وضــع خطــة وطني وتعكــف طاجيكــستان حالي
باكستان، اعترافا منها بإمكانيات التطوع، بإعداد خطة وطنية للتطوع بعد الزلزال الذي وقـع              

كـل مـن بوليفيـا      وصـممت   .  من أجل تعزيز القدرات على االسـتجابة والتعـايف         ٢٠٠٥يف عام   
 للتعــايف بعــد الكــوارث تتــضمن جــا للحــد مــن املخــاطر، واختــذت كــل مــن اوغواتيمــاال أطــر

ــى التأهــب       ــدراا عل ــادة ق ــادرات لزي ــا وهــاييت مب ــة، وكوب ــة الدومينيكي جامايكــا، واجلمهوري
وال يــزال التحــدي قائمــا يف مــا يتعلــق بتنميــة القــدرات علــى التأهــب واالنتعــاش  . واالســتجابة

 .بكرين واقتراا بنهج للحد من املخاطرامل
 

 اإلجراءات املتخذة على الصعيد اإلقليمي -باء  
ــادل واختــاذ         - ١٩ ــدعم املتب ــدمي ال ــة لتق ــداد اســتراتيجيات وشــبكات إقليمي ــا إع جيــري حالي

إجــراءات أكثــر اتــساقا، تتــراوح مــن تنــسيق الــسياسات علــى مــستوى الــوزارات إىل التعــاون   
وتعمــل أمانــة االســتراتيجية حاليــا علــى . املــشاريع، علــى النحــو املــبني أدنــاهاإلقليمــي يف جمــال 

تنشيط أو تعزيز الـشبكات واملنـابر اإلقليميـة باعتبارهـا جـزءا مـن نظـام االسـتراتيجية، وجيـري                     
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بذل جهود كبرية من جانب منظمات األمم املتحدة وسائر املنظمات الدوليـة واإلقليميـة علـى                
 .د أدناه وصف ملبادرات خمتارة تقوم ا هيئات إقليمية رئيسيةوير. النطاق اإلقليمي

وقامـــت مفوضـــية االحتـــاد األفريقـــي، والـــشراكة اجلديـــدة مـــن أجـــل تنميـــة أفريقيـــا،  - ٢٠
والوكــاالت املتعاونــة معهــا بــإجراء مــشاورات إقليميــة لوضــع برنــامج عمــل مــن أجــل تنفيــذ     

وقـد  . ارث، وفقـا ألهـداف إطـار عمـل هيوغـو          االستراتيجية األفريقية اإلقليمية للحد من الكـو      
 كـانون أُقر برنامج العمل من قبل وزراء املنطقة واعتمده الس التنفيـذي لالحتـاد األفريقـي يف           

ــاير /الثــاين ــة،     . ٢٠٠٦ين ــإجراء متابعــة مــع اجلماعــات االقتــصادية اإلقليمي وقامــت املفوضــية ب
اعدة يف حتديـد دور كـل منـها والتزاماتـه           وشركاء التنمية اآلخرين، وأمانـة االسـتراتيجية للمـس        

 .بالنسبة لتنفيذ الربنامج
ــة        - ٢١ ــة بالتنمي ــة املعني ــة الدولي ــسلطة احلكومي ــات، وضــعت ال ــى أســاس تلــك االتفاق وعل

جمموعة من الـربامج التدريبيـة للـسلطات الوطنيـة، بالتعـاون مـع أمانـة االسـتراتيجية، مـن أجـل                      
القتصادية لدول غرب أفريقيا سياسة وآليـة مـشتركتني         كما وضعت اجلماعة ا   . القرن األفريقي 

وأنــشأت اجلماعــة . للحــد مــن الكــوارث بنــاء علــى مــشاورات أجريــت مــع خــرباء يف املنطقــة 
اإلمنائية للجنوب األفريقي فرقة عمل لتقييم وتنقـيح تنفيـذ اسـتراتيجيتها إلدارة الكـوارث، مـع                 

توجيهيـة لالحتـاد األفريقـي، والـشراكة اجلديـدة          مراعاة املمارسات العاملية اجلديـدة، واملبـادئ ال       
بـدعم إطـار عمـل       األمـم املتحـدة للبيئـة        برنـامج وقـام   . من أجـل تنميـة أفريقيـا، واالسـتراتيجية        

 .ألحد املراكز الرئيسية إلدارة الكوارث يف أفريقيا، يف برازافيل من أجل بناء القدرات
 

 آسيا  
تنفيــذ إطــار هيوغــو يف آســيا، قامــت حكومــة  بغيــة تعبئــة التــزام علــى أعلــى مــستوى ب  - ٢٢

الصني وأمانة االستراتيجية بتنظيم املؤمتر اآلسـيوي الثـاين للحـد مـن الكـوارث، الـذي عقـد يف                    
ــيجني يف  ــولب ــشتركون مــن  . ٢٠٠٥ســبتمرب /أيل ــة آســيا   ٤٢واعتمــد امل ــا يف منطق ــدا واقع  بل

دولية إجـراءات بـيجني للحـد        وكالة تابعة لألمم املتحدة ووكالة       ١٣وجنوب احمليط اهلادئ و     
ــة املتعــددة       ــابر الوطني مــن خمــاطر الكــوارث يف آســيا، الــيت تؤكــد احلاجــة امللحــة إىل تعزيــز املن

. القطاعــات مــن أجــل احلــد مــن الكــوارث وحتــسني التعــاون اإلقليمــي يف تنفيــذ إطــار هيوغــو  
يهيـة املتعلقـة    وجرت يف مجهورية كوريا مناقشات متابعة ركّزت على الوسـائل واملبـادئ التوج            

بالتدابري امللموسة والعملية، وذلك خالل املؤمتر اآلسـيوي الـسنوي املعـين باحلـد مـن الكـوارث                
الـــذي عقـــده املركـــز اآلســـيوي للحـــد مـــن الكـــوارث حتـــت عنـــوان حنـــو حتقيـــق األهـــداف    

 .االستراتيجية إلطار عمل هيوغو
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ك بـني األمـم املتحـدة،    وقد أخذت الشراكة اآلسيوية لالستراتيجية، وهي جهـد مـشتر     - ٢٣
ــة     ــة واملنظمــات غــري احلكومي ــا  (واملنظمــات اإلقليمي ــا فيه ــامجمب ــائي  برن ــم املتحــدة اإلمن ،  األم

ومكتــب تنــسيق الــشؤون اإلنــسانية، واللجنــة االقتــصادية واالجتماعيــة آلســيا واحملــيط اهلــادئ، 
ــز اآلســيوي للحــ         ــانكوك، واملرك ــره ب ــذي مق ــن واملركــز اآلســيوي للتأهــب للكــوارث ال د م

ــره كــويب    ــذي مق ــدعم      ) الكــوارث ال ــات ل ــادل املعلوم ــسيق وتب ــي للتن ــرب إقليم تتحــول إىل من
 .املبادرات الوطنية، تساعدها يف ذلك الوحدة اإلقليمية لالستراتيجية

 
 احمليط اهلادئ  

ــرة       - ٢٤ ــادانغ للفت ــرت حكومــات جــزر احملــيط اهلــادئ إطــار عمــل م . ٢٠١٥-٢٠٠٥أق
تالية، ستوضع خطـط عمـل وطنيـة بـدعم مـن شـبكة شـراكة احملـيط                  فخالل السنوات الثالث ال   

ــن          ــا م ــم املتحــدة وغريه ــضم األم ــادرة ت ــن خمــاطر الكــوارث، وهــي مب ــادئ إلدارة احلــد م اهل
ــة،         ــة، واملؤســسات العلمي ــة الدولي ــات احلكومي ــة واهليئ ــات احلكومي ــة، واهليئ املنظمــات الدولي

ة بيانــات إقليميــة للمعلومــات باعتبارهــا  وجيــري اآلن إنــشاء قاعــد. واملنظمــات غــري احلكوميــة
 األمـم املتحـدة   برنـامج مبادرة مشتركة بني جلنـة احملـيط اهلـادئ للعلـوم اجليولوجيـة التطبيقيـة، و             

، ومكتـــب تنـــسيق الـــشؤون اإلنـــسانية واهلـــالل األمحـــر واالحتـــاد الـــدويل جلمعيـــات   اإلمنـــائي
 .األمحر الصليب

 
 األمريكتان  

ك بني الوكاالت بإنشاء فريق فرعـي، بقيـادة االسـتراتيجية، ضـمن          تعزز التنسيق املشتر   - ٢٥
ــة        ــة باملخــاطر والطــوارئ والكــوارث يف أمريكــا الالتيني ــة املوجــودة املعني ــة العمــل اإلقليمي فرق
ومنطقة البحر الكارييب التابعة للجنة الدائمة املـشتركة بـني الوكـاالت، ويعقـد اجتماعاتـه بنـاء                  

وتــشمل النــواتج األوليــة لــذلك حتديــد البلــدان . ن اإلنــسانيةعلــى دعــوة مكتــب تنــسيق الــشؤو
املستهدفة من أجل وضـع منـاهج عمـل وطنيـة، ونـشر ورقـات خاصـة بالـسياسات العامـة مـن                       
ــة         ــاه يف مدين ــع للمي ــاملي الراب ــدى الع ــة يف املنت ــشاركة اجلماعي ــسية، وامل ــات الرئي أجــل القطاع

 .قيف اليت جتري كل سنتنياملكسيك، ووضع استراتيجيات مشتركة حلمالت التث
وقد وضـع مركـز التنـسيق للوقايـة مـن الكـوارث الوطنيـة يف أمريكـا الوسـطى برناجمـا                       - ٢٦

وجتـري اآلن إعـادة     . ١٠١٥-٢٠٠٦إقليميا للحد من الكـوارث يف أمريكـا الوسـطى، للفتـرة             
 تعـاون املركـز     وقـد . تشكيل اللجان الوطنية التابعة هلذا املركز اليت ستقوم بدور املنـابر الوطنيـة            

 .مع الشركاء يف تعزيز القدرات احمللية على إدارة املعلومات املتعلقة مبنع الكوارث
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وتقوم اآلن الدول األعضاء يف أمانة منظمة دول شرق البحـر الكـارييب بتنفيـذ برنـامج                - ٢٧
ــات املتحــدة          ــة للوالي ــة التابع ــة الدولي ــة التنمي ــن وكال ــدعم م ــن الكــوارث ب . إقليمــي للحــد م

تعمـل املفوضـية األوروبيـة علـى زيـادة دعمهـا ملنطقـة البحـر الكـارييب يف جمـاالت احلكـم                        اكم
كمـا تقـوم املفوضـية األوروبيـة بـدعم بـرامج       . الرشيد، وإدارة الكوارث، والقـضاء علـى الفقـر    

 .الوقاية من الكوارث يف منطقة اآلنديز من خالل مجاعة دول اآلنديز، ويف أمريكا الوسطى
 

 أوروبا  
ــق         - ٢٨ ــيض املتوســط املتعل ــا والبحــر األب ــاق أوروب ــواردة يف إطــار اتف ــادرات ال ــاع املب باتب

: محاية اتمعات من الكوارث من خـالل التأهـب والوقايـة       ”باألخطار الكربى، وحتت عنوان     
 تنفيذ إطار هيوغـو،     ٢٠٠٦، يتوقع أن تقر الدورة الوزارية لس أوروبا لعام          “أولوية سياسية 
 . جمايل التعليم واإلنذار املبكروال سيما يف

ــدول حلــاالت          - ٢٩ ــني ال ــشترك ب ــس امل ــن ال ــسيق م ــستقلة، بتن ــدول امل ــة ال وقامــت رابط
الطوارئ ذات املنشأ الطبيعي والتكنولوجي، الذي مقره يف االحتاد الروسـي، بـإجراء دراسـات               

، )أوروبـا وآسـيا   (ميـة   وأقالي) علـى نطـاق الرابطـة     (ووضع برامج علمية وتقنية، وطنية وإقليمية       
ــة والتكنولوجيــة يف الفتــرة املمتــدة مــن    وكــان . ٢٠٠٦ حــىت ٢٠٠١ملعاجلــة األخطــار الطبيعي

التركيز على حتليـل املخـاطر وإدارـا، ممـا أسـفر عـن حتليـل لألطـر التـشريعية الوطنيـة والتوفيـق             
 .وستدمج نتائج األحباث يف برامج اإلنذار املبكر اجلديدة. فيما بينها

 
 اإلجراءات املتخذة على الصعيد الدويل -م جي 

زاد الكثري من وكاالت األمم املتحدة، واملنظمات الدولية واملؤسسات املالية األخـرى             - ٣٠
مــن مــشاركتها يف نظــام االســتراتيجية ومــن التزامهــا باســتعمال إطــار عمــل هيوغــو كوســيلة     

وقـد سـاعدت   . د مـن الكـوارث   للتنسيق الداخلي بني أولويات بـرامج عملـها فيمـا يتعلـق باحلـ             
عملية تعزيـز االسـتراتيجية، الـوارد وصـفها يف هـذا التقريـر، يف توضـيح مـسؤوليات املنظمـات             
الدولية الرئيسية ويف بناء جهود تعاونيـة أكثـر فعاليـة يف سـبيل التنفيـذ املوضـوعي إلطـار عمـل                      

 احتياجـات الـدول   ومع ذلك، ال يزال يتعني التغلب على عقبات هامة من أجل حتديد  . هيوغو
األعــضاء وتلبيتــها بــشكل منــتظم، واســتخدام القــدرات التقنيــة واملــوارد املاليــة لألمــم املتحــدة   

 .واملنظمات الدولية األخرى استخداما كامال
 احلد من خماطر الكوارث باعتباره أولوية ذات أساس مؤسسي متني: األولوية األوىل  

تنمية للبحر الكارييب، ومصرف التنمية للبلـدان       عاجل كل من البنك الدويل ومصرف ال       - ٣١
األمريكية، مسألة احلد من الكوارث يف ما لديها مـن وسـائل تقيـيم بيئيـة ومبـادئ توجيهيـة يف              
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، أقر البنك الـدويل إنـشاء مرفـق عـاملي جديـد             ٢٠٠٦يونيه  /حزيرانففي  . جمال السياسة العامة  
 بلـدا معرضـا ملخـاطر       ٨٦درات الوطنيـة يف     للحد من الكوارث والتعايف منـها سـيدعم بنـاء القـ           

. شديدة وسيزيد من سرعة وكفـاءة املـساعدة الدوليـة املقدمـة لعمليـات التعـايف مـن الكـوارث                   
وسيعزز هذا املرفق الدعوة وتبادل املعلومـات عامليـا وإقليميـا عـن طريـق املـشاورات، ووسـائل                 

. جـزء مـن تعزيـز نظـام االسـتراتيجية         إدارة املعلومات، وتبادل املمارسات اجليدة بني البلـدان ك        
كما سيدعم األنـشطة املبذولـة لتعمـيم إدارة املخـاطر يف اسـتراتيجيات احلـد مـن الفقـر والنمـو                      
االقتــصادي يف البلــدان املنخفــضة الــدخل والبلــدان املتوســطة الــدخل، وذلــك بــالتزامن مــع         

إلقليمية والوطنيـة للحـد     مثل تقارير تقييم املخاطر وخطط العمل ا      (عمليات التخطيط الوطنية،    
). من املخاطر، واستراتيجيات اإلنذار املبكر، ومبادرات التمويل يف حاالت املخـاطر املأسـاوية            

وقد مت حتديد اثـنني وثالثـني بلـدا معرضـا ألخطـار الكـوارث املتعـددة يف املرحلـة التمهيديـة يف                       
 .إطار املرفق العاملي اجلديد

تابعــة لألمــم املتحــدة علــى دمــج احلــد مــن الكــوارث يف   وملــساعدة األفرقــة القطريــة ال - ٣٢
للمـساعدة اإلمنائيـة، قـام برنـامج         املتحـدة    األمـم عمليات التقييم القطـري املـشترك وأطـر عمـل           

اإلمنائي وأمانة االستراتيجية، بالتعاون مع الفريق املشترك بني الوكـاالت، بوضـع      املتحدة   األمم
اإلمنائيــة وطبقــت علــى  املتحــدة األمــمتمــدا جمموعــة جمموعــة مــن املبــادئ التوجيهيــة الــيت اع 

وقـام فريـق اسـتعراض      . عمليات الربجمة املشتركة لألمم املتحدة يف سـري النكـا ونيبـال واهلنـد             
ــة       ــادئ التوجيهي ــة املــذكورة يف وقــت الحــق باســتكمال املب ــابع للمجموعــة اإلمنائي ــربامج الت ال

 ٢٠٠٦دة اإلمنائيـــة اجلديـــدة يف عـــامي  بلـــدا ســـتعتمد أطـــر عمـــل املـــساع٣٠وســـيقدمها إىل 
، وسيواصـــــل حتـــــسني املبـــــادئ التوجيهيـــــة مـــــن خـــــالل املـــــشاورات املـــــشتركة ٢٠٠٧ و
 .الوكاالت بني
 املتحـدة   األمـم ودعما هلذه اجلهود، اختذ مكتب منع األزمات واإلنعاش التابع لربنامج            - ٣٣

مـن أجـل تـدعيم عمليـة إعـداد          اإلمنائي زمام مبـادرة عامليـة لتعمـيم احلـد مـن خمـاطر الكـوارث                 
السياسات والوسائل والقـدرات البـشرية املناسـبة لتعميمهـا علـى املـستوى القطـري للحـد مـن                     
 .خماطر الكوارث وتوفري منرب من أجل الدعوة يف هذا الصدد وتبادل اخلربات يف جمال التعميم

ة الكوارث، بالتعـاون    التدرييب املشترك بني الوكاالت إلدار     األمم املتحدة    برنامجوقام   - ٣٤
 ٢٠٠٦فربايـر   /شباط، بتنظيم اجتماع يف      األمم املتحدة اإلمنائي   برنامجمع أمانة االستراتيجية و   

. بشأن تنمية القدرات كعنصر شامل يف تنفيذ األولويـات اخلمـس الـيت يتـضمنها إطـار هيوغـو                  
مـن أجـل خطـط     وقد أجنز االجتماع جمموعة مبادئ أساسية لإلرشاد يف جمـال تنميـة القـدرات               
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وسـيدعم هـذا الربنـامج      . والعمل جار يف إنتاج املـواد التدريبيـة ذات الـصلة          . تنفيذ إطار العمل  
 .اجلهود القطرية املبذولة لبناء القدرات يف جمال احلد من الكوارث

، حثت مجعية الصحة العاملية الـدول األعـضاء علـى االشـتراك بنـشاط               ٢٠٠٥ويف عام    - ٣٥
ة لوضع خطط تأهب عامليـة وإقليميـة مـن شـأا دمـج احلـد مـن املخـاطر يف                     يف التدابري اجلماعي  

وقــد أدرجــت . القطــاع الــصحي وبنــاء القــدرات علــى االســتجابة لألزمــات املتــصلة بالــصحة  
مسألة إضفاء الطابع املؤسسي على بـرامج احلـد مـن الكـوارث يف وزارات الـصحة يف البلـدان                     

، وذلــك يف قــرار ٢٠٠٦لــصحة العامليــة لعــام املعرضــة للكــوارث كهــدف مــن أهــداف مجعيــة ا
 .يتعلق بالتأهب للطوارئ ومواجهتها

 
 تقييم املخاطر واإلنذار املبكر: األولوية الثانية  

إطـار عمـل مـشتركا بـني       واحتاد الوقايـة االسـتباقية      األمم املتحدة اإلمنائي   برنامجأطلق   - ٣٦
لــك لتــوفري تقييمــات منتظمــة ملخــاطر  املؤســسات مســي الربنــامج العــاملي لتحديــد املخــاطر، وذ 

وخــسائر الكــوارث يف البلــدان املعرضــة ملخــاطر شــديدة ولتحــسني قاعــدة أدلــة املخــاطر بغيــة    
حتديــد األولويــات يف اســتراتيجيات احلــد مــن الكــوارث علــى األصــعدة الوطنيــة، واإلقليميــة،    

مــصرف التنميــة وقــد أســهم عــدد مــن الوكــاالت األخــرى، ومنــها البنــك الــدويل، و. والعامليــة
للبلدان األمريكية، وجامعـة كولومبيـا، ومركـز حبـوث انتـشار األوبئـة بـسبب آثـار الكـوارث،             
وبرنــامج األمــم املتحــدة للبيئــة، ومكتــب تنــسيق الــشؤون اإلنــسانية، واملعهــد النروجيــي الــتقين   
ــة مــن        ــة للوقاي ــوجي، واملركــز اآلســيوي للحــد مــن الكــوارث، وشــبكة أمريكــا الالتيني اجليول

وتوجـــد مـــشاريع قيـــد اإلعـــداد يف حـــوايل . الكـــوارث، يف إنـــشاء برنـــامج وشـــبكة نظـــاميني
 . بلدا معرضا للكوارث١٥بلدان إىل  ١٠
 )٢(، قامت أمانـة االسـتراتيجية بتنـسيق دراسـة استقـصائية            العام األمنيوبناء على طلب     - ٣٧

ك بالتعـاون مـع الفريـق       عن القدرات والثغـرات املوجـودة يف نظـم اإلنـذار املبكـر احلاليـة، وذلـ                
العامــل املتعــدد األطــراف الــذي يــشترك يف رئاســته كــل مــن املنظمــة العامليــة لألرصــاد اجلويــة،  

وقد وجدت الدراسـة أن تقـدما كـبريا قـد أحـرز يف تطـوير                . ومكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية   
. ارات وإيـصاهلا  املعارف والوسائل التقنية الالزمـة لتقيـيم املخـاطر وتوليـد نـشرات التنبـؤ لإلنـذ                

. بيد أن نظم اإلنذار يف بلدان نامية كثرية تنقصها املعدات األساسية واملهـارات واملـوارد املاليـة             
بــل إن هــذه الــنظم غــري موجــودة غالبــا بالنــسبة ألخطــار معينــة، مثــل التــسونامي وااليــاالت   

 والدول املتقدمة النمـو     ومثة نتيجة رئيسية مت التوصل إليها وهي متعلقة بالدول النامية         . األرضية
__________ 

 ..http://www.unisdr.org/ppew/info-resources/ewc3/Global-Survey-of- Early-Warning-.Systems.pdf  انظر  )٢( 
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أن أضعف العناصر يف سلسلة اإلنذار املبكر هي العناصر املتعلقة بنـشر            : على حد سواء مفادها   
 .اإلنذارات والتأهب لالستجابة

وأوصت الدراسة االستقصائية بأن تـبين احلكومـات نظـم إنـذار مبكـر حمورهـا البـشر،                   - ٣٨
ف بــشأن اإلنــذار املبكــر، ووضــع خطــط  بطــرق تــشمل عقــد موائــد مــستديرة متعــددة األطــرا 

وطنيــة باالســتناد إىل استقــصاءات عــن القــدرات وحتديــد اســتراتيجيات لنــشر اإلنــذارات تتبــع  
كمــا أوصــت الدراســة ببنــاء نظــام عــاملي شــامل لإلنــذار . النــهج املــستندة إىل اتمعــات احملليــة

ة املعنيـة بنظـام عـاملي       املبكر علـى أسـاس القـدرات املوجـودة، والحظـت أن املؤسـسات القائمـ               
لإلنذار املبكر حتتاج إىل آليات دوليـة وإقليميـة معـززة لـإلدارة والتنـسيق والـدعم، مبـا يف ذلـك              

وغريهــا مــن  املتحـدة  األمــممـن خــالل إسـناد مــسؤوليات أكثـر وضــوحا إىل خمتلــف وكـاالت     
 .الوكاالت الدولية يف امليادين التقنية واإلنسانية واإلمنائية

املنظمة العاملية لألرصاد اجلوية، كجـزء مـن برناجمهـا الـشامل اجلديـد املتعلـق                وشرعت   - ٣٩
بالوقاية من الكـوارث الطبيعيـة والتخفيـف مـن آثارهـا، يف إجـراء دراسـات استقـصائية وطنيـة                     
وإقليمية، تدعمها خدمات لألرصـاد اجلويـة وخـدمات مائيـة، بقـصد مـسح القـدرات وحتديـد                   

والــشبكات العلميــة والتقنيــة املتعلقــة بالرصــد والكــشف والتنبــؤ   الثغــرات احلاليــة يف القــدرات 
 .واإلنذار بشأن األخطار اجلوية واملائية واألخطار املتصلة باملناخ

، ٢٠٠٦مـارس  /آذاروقد عقد املؤمتر الدويل الثالـث املعـين باإلنـذار املبكـر يف بـون يف        - ٤٠
ــة    ــا حتـــــت رعايـــ ــة أملانيـــ ــضافته حكومـــ ــمواستـــ ــدة األمـــ ــشبكي  ان( املتحـــ ــع الـــ ــر املوقـــ ظـــ

http://www.ewc3.org .(  وتــضمنت نتــائج املــؤمتر قائمــة مرجعيــة باملمارســات اجليــدة يف جمــال
 مـشروع لإلنـذار املبكـر، أحـدها نظـام اتـصاالت             ١٠٠اإلنذار املبكر وموجزا يضم أكثـر مـن         

.  يف ميـونيخ لإلنـذار املبكـر       Re األوىل مـن مؤسـسة       لإلنذار املبكر من أجل تونغا، منح اجلـائزة       
ويقوم منرب منهاج االستراتيجية لتعزيز اإلنذار املبكـر بتـشجيع املـشاريع وبتعهـد قاعـدة بياناـا                  

ــشبكي  ( ــع الـ ــر املوقـ ــى دور   ). ppew/http://www.unisdr.org/انظـ ــشتركون علـ ــد املـ ــد أكـ وقـ
 التركيـــز حـــصرا علـــى احللـــول معـــات احملليـــة يف جمـــال اإلنـــذار املبكـــر الفعـــال بـــدال مـــن ات

التكنولوجيــة، وكــرروا القــول بــأن اإلنــذار املبكــر الفعــال جيــب أن يكــون جــزءا ال يتجــزأ مــن 
 .استراتيجيات احلد من الكوارث يف أطر العمل اإلمنائية الوطنية

جية واللجنـة األوقيانوغرافيـة احلكوميـة الدوليـة     وخالل املؤمتر، عقـدت أمانـة االسـتراتي     - ٤١
التابعة لليونسكو اجتماع مائدة مستديرة بشأن نظم اإلنذار عن موجات التـسونامي يف احملـيط               

 األمـم السابق كلينتون، ومبعـوث      املتحدة   الوالياتاهلندي ومواجهتها، وذلك مبشاركة رئيس      
 ضـمت املائـدة املـستديرة حكومـات مـن         وقـد . اخلاص لإلنعاش مـن كارثـة التـسونامي       املتحدة  

http://www.ewc3.org/
http://www.unisdr.org/
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منطقة احمليط اهلندي، وجهات ماحنة، ووكاالت تقنية، كما شـهدت تقـدمي احتـاد الـشركاء يف                 
نظام االستراتيجية جمموعة برامج استشارية موحدة من أجل خطط العمل الوطنية املوجهـة إىل              

 .)٣(احلكومات املعنية يف البلدان املتأثرة بالتسونامي
د تابعــت املنظمــة العامليــة لألرصــاد اجلويــة هــذا املــؤمتر بعقــد نــدوة دوليــة للخــرباء    وقــ - ٤٢

نظـم اإلنـذار املبكـر عـن األخطـار املتعـددة مـن أجـل إدارة                 ”املتعددي التخصصات موضوعها    
وقــد حبــث املــشتركون الثغــرات املتعلقــة بأربعــة عناصــر لإلنــذار . “متكاملـة ملخــاطر الكــوارث 

والقدرات التقنية لرصـد    ) ب(يد املخاطر وإدماجها يف عمليات اإلنذار؛       حتد) أ: (املبكر، وهي 
ودمج عمليـات اإلنـذار يف      ) د(إيصال اإلنذارات ونشرها؛    ) ج(األخطار وكشفها والتنبؤ ا؛     

كمـــا حـــددت أوجـــه القـــصور الرئيـــسية  . عمليـــات التخطـــيط والتأهـــب حلـــاالت الطـــوارئ 
 .ة بني الوكاالت وخمتلف التخصصاتوالتوصيات على مجيع املستويات يف املقابل

وما برحت قاعدة البيانات املتعلقـة بـالكوارث واملوجـودة لـدى مركـز حبـوث انتـشار                   - ٤٣
 هي املـصدر العـام      )http://www.em-dat.netانظر املوقع الشبكي    (األوبئة بسبب آثار الكوارث     

كمـا يقـوم املركـز      .  للبيانات املتعلقة باخلسائر النامجة عن الكوارث      املستعمل على أوسع نطاق   
اآلن باالشتراك مـع بلـدان آسـيوية خمتـارة معرضـة للكـوارث وأمانـة رابطـة أمـم جنـوب شـرق                   
آسيا بإنشاء مركز ملوارد اإلنترنت القائمة على أساس الطلب، من أجل االسـتعماالت العمليـة               

ركني يف الوقاية من الكوارث واالستجابة هلـا والتخفيـف مـن     من قبل املؤسسات واألفراد املشت    
 .آثارها والتعايف منها، ومن أجل إرشادهم

وقــد أنــشأ برنــامج تطبيقــات الــساتل العمليــة التــابع لليونيتــار عمليــة مــسح للمخــاطر     - ٤٤
كمـا قـدمت وكالـة الفـضاء األوروبيـة الـدعم            . وسرعة التأثر ا قائمة على اسـتخدام الـسواتل        

الختاذ مبادرات رائـدة ـدف مـساعدة التخطـيط احمللـي يف البلـدان الناميـة املعرضـة لألخطـار،                     
 )./http://unosat.web.cern.ch/unosatالشبكي ع انظر املوق(

 
 بناء ثقافة لألمان والقدرة على املواجهة واملرونة: األولوية الثالثة  

منـرب  / تـشكيل جمموعـة  ٢٠٠٥نوفمرب /يف سياق نظام االستراتيجية، مت يف تشرين الثاين       - ٤٥
وتـدعو منظمـة األمـم    . مبعارف احلد مـن خمـاطر الكـوارث والتثقيـف يف هـذا اـال      فيما يتصل   
__________ 

 اللجنة األوقيانوغرافية احلكومية الدولية، واملنظمة العاملية لألرصـاد اجلويـة، ومكتـب             - الشركاء هم اليونسكو    )٣( 
عيـات الـصليب األمحـر واهلـالل األمحـر، وبرنـامج األمـم املتحـدة         الشؤون اإلنسانية، واالحتـاد الـدويل جلم     منسق  

ولالطـالع علـى مزيـد مـن املعلومـات عـن نظـام اإلنـذار             .املتحدة للبيئة، والبنك الدويل اإلمنائي، وبرنامج األمم 
   /http://ioc3.unesco.org/indotsunami  ؛  A/61/87-E/2006/77 اهلنـدي، انظـر      تسونامي لبلدان احمليط   ر بأمواج   املبك
 .  http://www.unisdr.org/ppew/tsunami/ppew- tsunami.htm و

http://www.em-dat.net/
http://unosat.web.cern.ch/unosat/
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هـذا املنـرب إىل االنعقـاد وهـو يـضم           /هـذه اموعـة   ) اليونـسكو (املتحدة للتربيـة والعلـم والثقافـة        
وأنـشئ لوضـع    . مؤسسات وطنية وإقليميـة وممـثلني للمجتمـع املـدين وكيانـات بـاألمم املتحـدة               

ج ثقافــة احلــد مــن خمــاطر الكــوارث يف املنــاهج الدراســية، إىل جانــب   مبــادرات مــن أجــل دمــ 
املنـرب حلملـة االسـتراتيجية املتعلقـة        /ومثة مساندة من قبل اموعـة     . حتسني سالمة مباين املدارس   

واليونسكو تتـوىل توجيـه براجمهـا العلميـة     . بالتثقيف، حيث أنتجت مواد تعليمية يف هذا الشأن       
 العلوم والثقافة والتعلم دف القيام، على حنو مشترك، مبتابعـة مـسألة احلـد               والثقافية حنو تعزيز  

 .من خماطر الكوارث يف سياق عقد األمم املتحدة للتعليم من أجل التنمية املستدامة
ولقــد اضــطُلع، بتكليــف مــن املنظمــة الدوليــة للعمــل واملعونــة، باســتعراض مــن أجــل     - ٤٦

اسـتعراض لـدور الثقافـة واملعرفـة يف جمـال      ! ألطفـال يعلموننـا  ع اد”املنرب حتت عنـوان     /اموعة
وبني هـذا االسـتعراض التقـدم احملـرز واملآخـذ القائمـة يف مواضـيع                . “احلد من خماطر الكوارث   

تتراوح من البحث والتدريب إىل معاجلة املدارس االبتدائية ووسائل اإلعالم ملوضوع احلـد مـن        
ــات احملــ . خمــاطر الكــوارث  ــشمل األولوي ــصدد وت ــادة احلــد مــن   ) أ: (ددة يف هــذا ال ــدريس م ت

املــدارس باعتبارهــا مراكــز للتوعيــة اتمعيــة باحلــد مــن  ) ب(املخــاطر واألخطــار يف املــدارس؛ 
ومـن العقبـات الرئيـسية،      . احلماية املادية للمدارس من املخاطر الطبيعيـة      ) ج(خماطر الكوارث؛   

املقــدم للمدرســني، وهــي قــضايا حــددا يف هــذا املنحــى، اخنفــاض مــستوى الرواتــب والــدعم 
 .أيضا األهداف اإلمنائية لأللفية

ويف الوقت الراهن، يتوىل مركز األمم املتحدة للتنميـة اإلقليميـة التـرويج لربنـامج قـائم              - ٤٧
يف “ احلـد مـن قلـة مناعـة أطفـال املـدارس أمـام اهلـزات األرضـية                 ”على املشاركة حتـت عنـوان       

وســوف تنقــل . دئ، وذلـك بالتعــاون مــع مؤســسات وطنيـة وإقليميــة  منطقـة آســيا واحملــيط اهلــا 
اخلربات املكتسبة حاليا يف املشاريع الرائدة اليت اضطُلع ا يف إندونيـسيا وأوزبكـستان وفيجـي                

 .واهلند إىل سائر املناطق من خالل حلقات للعمل
ر الكـوارث   أن احلد مـن أخطـا     ” املعنونة   ٢٠٠٧ و   ٢٠٠٦ومحلة االستراتيجية لعامي     - ٤٨

ترمــي إىل إعــالم وحــشد احلكومــات واتمعــات احملليــة واألفــراد مــن أجــل “ يبــدأ يف املــدارس
إدراج موضــوع احلــد مــن خمــاطر الكــوارث يف املنــاهج الدراســية يف البلــدان الــيت تتــسم بزيــادة  

ة تعرضها هلذه املخـاطر، باإلضـافة إىل بنـاء مـدارس تـستطيع مقاومـة املخـاطر الطبيعيـة أو إعـاد               
منرب االستراتيجية وهم منظمة اليونـسكو،      /والشركاء يف جمموعة  . جتهيز املدارس القائمة بالفعل   

ومنظمة األمـم املتحـدة للطفولـة، واالحتـاد الـدويل جلمعيـات الـصليب األمحـر واهلـالل األمحـر،                  
ال واملنظمة الدولية للعمل واملعونة وجملس أوروبا، يسامهون يف تـوفري املعـارف واخلـربات، فـض               

وسـوف تـستمر أنـشطة هـذه احلملـة يف سـياق عقـد               . عن اضطالعهم بربط مبـادرام باحلملـة      
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أمــا محلــة االســتراتيجية املقبلــة، يف عــامي  . األمــم املتحــدة للتعلــيم مــن أجــل التنميــة املــستدامة  
، فستركز على الصحة وسالمة املستشفيات، وجيري اإلعـداد هلـا يف الوقـت              ٢٠٠٨ و   ٢٠٠٧

 .مع منظمة الصحة العاملية ومنظمة الصحة للبلدان األمريكية، وشركاء آخرينالراهن بتنسيق 
وقد قامت املؤسـسات اليابانيـة، وأمانـة االسـتراتيجية وسـائر اجلهـات الفاعلـة الدوليـة                   - ٤٩

واإلقليميــة بتــشجيع إعــداد آليــة إطاريــة دوليــة للتعــاون مــن أجــل يئــة قاعــدة بيانــات تفاعليــة   
ــات والوســائل املناســبة    ضــخمة للحــد مــن الكــوار   ــشر التكنولوجي ــل ون ث ــدف مجــع وحتلي

وقامــت . والقابلـة للتطبيــق مــن أجــل احلــد مــن ســرعة التــأثر مبخــاطر الكــوارث وتعزيــز إدارــا 
مبادرة محاية احلواضر الكربى من اهلزات األرضـية واملركـز املعـين بـالكوارث يف منطقـة احملـيط             

ــصلة    ــارف املت ــشاء قاعــدة للمع ــادئ بإن ــسليمة يف احلواضــر الكــربى، وهــي    اهل  باملمارســات ال
 مـن هـذه املمارسـات الـسليمة املـأخوذة مـن تـسع مـدن، فـضال عـن            ٤٠جمموعة تـشمل قرابـة      

مكتبة ومصدر مرجعـي يـضم تـصورات للمخـاطر، مـن أجـل القـائمني علـى إدارة املخـاطر يف                   
 ).http://www.pdc.org/emiانظر (احلواضر الكربى 

ج األمم املتحدة للبيئة تنفيذ مشروع يرمـي إىل تـسخري املعـارف احملليـة يف      ويتوىل برنام  - ٥٠
جمــال احلفــظ وإدارة الكــوارث بأفريقيــا، باإلضــافة إىل تعزيــز تطبيــق هــذه املعــارف مــن أجــل     
تكملة املعارف العلمية املتصلة حبفظ التنوع البيولوجي، وإدارة املوارد البيئية، واإلنذار املبكـر،             

 .املواجهة، وختفيف حدة الفقر، واملمارسات الدوائية التقليديةواستراتيجيات 
 

 احلد من العوامل األساسية للمخاطر: األولوية الرابعة  
ولقـد اضـطُلع   . تتطلب أولوية العمل الرابعة مشاركة قطاعية كـبرية وجـا إمنائيـا قويـا      - ٥١

بقيـادة  (، واألمـن الغـذائي      )يئـة حتت إشراف برنامج األمم املتحـدة للب      (بالعمل يف جماالت البيئة     
، واملخـاطر  )بقيـادة منظمـة الـصحة العامليـة    (، والـصحة  )منظمة األمم املتحدة لألغذية والزراعة    

بقيـادة منظمـات مـن قبيـل االحتـاد الـدويل جلمعيـات الـصليب                (وإدارا على الـصعيد اتمعـي       
ومثـة حاجـة إىل جهـود كـبرية         ). األمحر واهلالل األمحر ومركز األمـم املتحـدة للتنميـة اإلقليميـة           

مـن أجــل معاجلـة ســرعة تـأثر املبــاين، واملرافـق احليويــة، واألخطـار احلــضرية، وممارســات إدارة      
 .البيئة واحلماية االجتماعية

وبغية توسيع نطاق دعم اإلدارة املتكاملة للفيضانات، الذي يـستهدف تعظـيم الفوائـد               - ٥٢
خلسائر يف األرواح إىل أدىن حـد أطلقـت املنظمـة العامليـة     املتأتية من سهول الفيضانات وتقليل ا     

لألرصاد اجلوية واليونـسكو املبـادرة الدوليـة املعنيـة بالفيـضانات، وذلـك بالتعـاون مـع شـركاء                    
وتتوىل هذه املبادرة تشجيع البحث والتعليم، واالتصال وبناء القـدرات يف جمـال احلـد               . آخرين

 .من املخاطر املتصلة باملياه
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وقد أخذت مشاركة القطاع اخلاص وتقامسـه مـسؤولية احلـد مـن خمـاطر الكـوارث يف         - ٥٣
وتقوم أمانـة االسـتراتيجية، يف إطـار التعـاون مـع البنـك الـدويل واحتـاد الوقايـة             . اكتساب زخم 

االســتباقية واملنتــدى االقتــصادي العــاملي وشــبكة أغاخــان للتنميــة ومؤســسات عديــدة أخــرى،  
الشراكات اتمعية بـني القطـاعني العـام واخلـاص والتعـاون يف جمـال               باستحداث آليات لتيسري    

 .احلد من املخاطر
وإطـــار هيوغـــو يـــدعو إىل إدمـــاج تـــدابري احلـــد مـــن املخـــاطر يف عمليـــات اإلنعـــاش    - ٥٤

واإلصالح الالحقة لوقوع الكوارث، وذلك من أجـل احلـد مـن خمـاطر الكـوارث علـى املـدى                    
عـــين بتقيـــيم التــسوماين، يف تقريـــره التجميعـــي الـــصادر يف  ولقـــد ذكـــر االئــتالف امل . الطويــل 
ــه /متــوز ــة      ٢٠٠٦يولي ــدعوة جلهــود اإلنعــاش املبذول ــرغم مــن ارتفــاع مــستوى ال ــه علــى ال ، أن

فإن اجلهود املـضطلع ـا إلعـادة بنـاء املـساكن واسـتعادة سـبل                ،  “إلعادة البناء بشكل أفضل   ”
اطر، وذلـك بـسبب احلاجـة إىل نتـائج سـريعة،            العيش والبيئة ال تنظـر يف مـسألة احلـد مـن املخـ             

ــة املتعلقــة بكوكــب األرض       وعــدم وجــود حتلــيالت ملالمــح املخــاطر، ونقــص املهــارات التقني
وكثريا ما تكـون الوكـاالت املنفـذة واهليئـات احلكوميـة مفتقـرة إىل تفهـم                 . واملهارات اهلندسية 

ة علـى املـشاكل واملـصاعب،    شامل لسبل كسب الرزق واسـتراتيجيات تغلـب اتمعـات احملليـ        
 .مبا يف ذلك االستعانة بعمليات املتطوعني

ــار      - ٥٥ ــان، يف أي ــدويل لالنتعــاش بكــويب، الياب ــهاج العمــل ال ــذ اإلعــالن عــن من ــايو /ومن م
، قام املزيد من الوكاالت والبلدان باالنضمام إليه، وهو منهاج عمـل موضـوعي لنظـام              ٢٠٠٥

ــتراتيجية  ــر (االسـ ــد). http://www.recoveryplatform.orgانظـ ــستند إىل  وقـ ــة تـ ــدت دراسـ  أعـ
األدلة، بناء على حتليل للخربات الدولية يف جمال االنتعاش، وذلك دف تـوفري التوجيـه الـالزم                 

ــسياسات وممارســي أعمــال االنتعــاش   ــصانعي ال ــة، يف   . ل ــدأ يف أمريكــا الالتيني عــام وســوف تب
ــابع ملنظمــة  ، أنــشطة التــدريب وتنميــة القــدرات، وذلــك بــدعم مــن    ٢٠٠٦ مركــز تورينــو الت
 .الدولية العمل
وقد قامت اللجنة الدائمة املـشتركة بـني الوكـاالت بتحديـد مـسألة االنتعـاش والتعـايف           - ٥٦

اض يف وقت مبكر باعتبارها واحدة من اموعات التـسع الـيت يـتعني االهتمـام ـا عنـد اسـتعر                
ولقـــد مت اختبـــار النـــهج اخلـــاص ـــذه اموعـــة، ألول مـــرة، يف  . أداء املـــساعدات اإلنـــسانية

، مث جـرى هـذا االختبـار يف         ٢٠٠٥باكستان يف أعقاب الزلزال الذي وقع يف كـشمري يف عـام             
وقـد تـبني مـن تقيـيم فـوري          . وقت الحـق عقـب مـا حـدث مـن هـزات أرضـية يف يوجاكارتـا                 

 تــزال هنــاك حتــديات كــثرية أمــام مــسألة إدراج املنظــورات الطويلــة أجــري يف باكــستان أنــه ال
األجــل للحــد مــن املخــاطر يف املراحــل املبكــرة مــن املــساعدة اإلنــسانية الــيت تــستهدف إنقــاذ     

http://www.recoveryplatform.org/
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وتعمل اموعة ذات الصلة على حنـو وثيـق مـع منـهاج العمـل الـدويل لالنتعـاش، يف              . األرواح
داث وسائل مشتركة لتيسري دمج احلـد مـن املخـاطر يف    إطار نظام االستراتيجية من أجل استح     

 .ختطيط اإلنعاش
 

 تعزيز التأهب للكوارث ومواجهتها: األولوية اخلامسة  
ميكن احلـد بدرجـة كـبرية مـن آثـار الكـوارث لـو كانـت لـدى الـسلطات واتمعـات                - ٥٧

توجيـه املبـادرات الدوليـة    ومثة تزايـد يف  . احمللية يف املناطق املعرضة للخطر االستعدادات الالزمة 
ــة الدائمــة  . الــيت يــضطلع ــا اتمــع اإلنــساين حنــو جماــة هــذا التحــدي    ويتــوىل أعــضاء اللجن

املشتركة بني الوكاالت بقيادة مكتب تنـسيق الـشؤون اإلنـسانية، حتديـد املؤشـرات واملقـاييس                 
ــسري ورصــد و        ــادية ذات الــصلة، مــن أجــل تي ــة، إىل جانــب املــواد اإلرش قيــاس آثــار  املرجعي

التدخالت الرامية إىل دعم مرونة وقـدرة اتمعـات املعرضـة للمخـاطر علـى مواجهـة أحـداث                   
وقيام اللجنة مؤخرا باعتماد وسيلة التقييم الذايت داخل البلد ملدى التأهـب ملواجهـة              . الكوارث

هــب الكــوارث الطبيعيــة قــد أفــضى إىل التركيــز علــى تعزيــز اإلجــراءات امللموســة املتخــذة للتأ  
وقد نشرت هذه الوسيلة على نطـاق واسـع، وجتـري جتربتـها يف أرمينيـا يف                 . ملواجهة الكوارث 

والفريق العامـل الفرعـي املعـين بالتأهـب والتخطـيط للطـوارئ، والتـابع للجنـة،                 . الوقت الراهن 
يصدر تقارير فصلية عن اإلنذار املبكر، كيمـا تـستخدم فيمـا بـني الوكـاالت، كمـا أنـه يتعهـد                      

 ).http://www.hewsweb.orgانظر (اإلنساين ع الشبكي لدائرة اإلنذار املبكر على الصعيد املوق
ومثة منظمات كثرية تقـوم بإعـادة هيكلـة براجمهـا اخلاصـة بالتأهـب وفقـا إلطـار عمـل                      - ٥٨

 الالزمـة لتعزيـز اتبـاع ـج         واستمر مكتـب تنـسيق الـشؤون اإلنـسانية يف بـذل اجلهـود             . هيوغو
والربنـامج اجلديـد ملنظمـة األغذيـة        . شامل بانتظام يف تناول مـسألة التأهـب ملواجهـة الكـوارث           

والزراعة، وهو الربنامج املتعلق بإدارة حاالت الطوارئ يف أعقـاب األزمـات، يرمـي إىل تعزيـز                 
، والتمكني مـن اخلـروج   سبل كسب العيش، وتقليل سرعة التأثر، وزيادة االعتماد على الذات 

وتقوم منظمة األغذية والزراعة أيـضا باسـتحداث اسـتراتيجية لتعزيـز            . من دائرة املعونة الغذائية   
التعاون الدويل يف جمال حرائق الرباري، وذلك يف إطار من التضامن مـع املركـز العـاملي لرصـد                   

ية حلرائق الرباري إىل جانـب      احلرائق، ودائرة حرائق الغابات بالواليات املتحدة، والشبكة العامل       
، وذلك بطرق تتضمن اللجوء إىل قـانون إلدارة احلرائـق يتـسم بطـابع           )٤(شركاء دوليني آخرين  

طــوعي وبعــدم اإللــزام، ويــستهدف صــانعي وخمططــي سياســات اســتخدام األراضــي ومــدراء    
ة التأهـب   وسوف تتوىل منظمة الصحة العاملية تنفيذ دراسة استقصائية شاملة عن حالـ           . احلرائق

__________ 
أكتـوبر  /األول تـشرين   ٣١غاية تعليقات بصدده ل مشروع مدونة إدارة احلرائق متاح من أجل احلصول على            )٤( 

 .http://www.faol.org/forestry/site/35488/en   على املوقع٢٠٠٦

http://www.hewsweb.org/
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وعمــد برنــامج . للطــوارئ الــصحية بكافــة البلــدان الناميــة الــيت تتلقــى معونــة تقنيــة مــن املنظمــة
متطــوعي األمــم املتحــدة إىل إدخــال التطــوع للحــد مــن الكــوارث بوصــفه جمــاال رئيــسيا مــن     
جماالت العمل، وأسند إىل متطوعي األمـم املتحـدة مهمـة مـساندة وحـديت التوعيـة يف بـانكوك                

 .أما برنامج األغذية العاملي فقد عزز من تأهبه وقدرته التقنية على تقدمي الدعم. ونريويب
 

 األنشطة اليت تضطلع ا أمانة االستراتيجية لدعم إطار هيوغو -دال  
من منطلـق االسـتجابة لطلبـات حمـددة يف سـياق إطـار هيوغـو، وهـي طلبـات تتـضمن                       - ٥٩

ن الكـــوارث واحلـــد منـــها، قامـــت أمانـــة  تيـــسري توليـــد معلومـــات ومؤشـــرات منتظمـــة بـــشأ 
االســتراتيجية باختــاذ خطــوات، بالتــشاور مــع الــشركاء يف نظــام االســتراتيجية، لتنميــة قــدرات  

وضــع مــصفوفة لاللتزامــات واملبــادرات مــن أجــل ) أ: (الــدعم التاليــة لــدى نظــام االســتراتيجية
ة مــشاريع مبــادئ صــياغ) ب(وصــف وتعزيــز املــسامهات املقدمــة مــن الوكــاالت واملنظمــات؛  

توجيهيـة لألطـراف الفاعلـة علـى الـصعيد الـوطين بـشأن التـدابري الرئيـسية املتـصلة بتنفيـذ إطــار            
تقدمي التوجيه الالزم بشأن اإلبـالغ، واسـتحداث مؤشـرات لقيـاس مـدى التقـدم         ) ج(هيوغو؛  

نـاء علـى    حتديـد منـوذج غرفـة لتبـادل املعلومـات ب          ) د(احملرز يف جمال احلد من خماطر الكوارث؛        
توعيــة األطــراف الفاعلــة علــى  ) هـــ(؛ “املوقــع الــشبكي للوقايــة ”موقــع شــبكي، مــع تــسميته  

وقامـت األمانـة أيـضا بتنـسيق األنـشطة مـن أجـل تعزيـز نظـام االسـتراتيجية                    . الصعيد اإلقليمـي  
 .دف دعم إطار هيوغو، كما هو وارد أدناه

تـوفري اإلرشـاد الـالزم      : ا األمانـة  وتشمل اجلوانب الرئيسية األخرى الـيت ركـزت عليهـ          - ٦٠
بــشأن إدمــاج احلــد مــن خمــاطر الكــوارث يف أطــر التنميــة ويف اســتراتيجيات احلــد مــن الفقــر؛    
والربط بني التعليم واحلد من املخاطر؛ واستحداث نظم لإلنـذار املبكـر والـربط بـني سياسـات                  

ــابر املوضــوعية ل     مــن قبيــل (الســتراتيجية تغــري املنــاخ واحلــد مــن املخــاطر؛ وتــوفري الــدعم للمن
انظـر  (، اليت تتناول ااالت ذات األولوية احملددة يف إطـار هيوغـو             )واألفرقة العاملة اموعات  

http://www.unisdr.org()٥(. 
 

__________ 
خطـر    الكـوارث؛ واحلـد مـن    خمـاطر البيئة وتغري املنـاخ واحلـد مـن       :املة التابعة لالستراتيجيةتشمل األفرقة الع )٥( 

واملركــز الــدويل   الــدويل لالنتعــاش، املنــرب تعزيــز اإلنــذار املبكــر، و منــرب املواضــيعية املنــابراجلفــاف؛ وتــشمل 
أجـل   ملعرفـة والتثقيـف مـن    ا ربمنـ /للبحوث بشأن ظاهرة النينو، وشبكة عاملية لرصد حرائق الرباري وجمموعـة  

 .ر الكوارثخماطاحلد من 

http://www.unisdr.org/
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 تعزيز نظام االستراتيجية -هاء   
تراتيجية واملنظمــات الوطنيــة وضــعت مــشاورات مستفيــضة أجريــت مــع شــركاء االســ - ٦١

ــدم إىل       ــسابق املق ــر ال ــز اإلطــار املؤســسي لالســتراتيجية، حــسبما ورد يف التقري األســاس لتعزي
ويقـود تلـك العمليـة وكيـل األمـني العـام           ).A/60/180 ( االسـتراتيجية  اجلمعية العامة عـن تنفيـذ     

 ملـؤمتر القمـة     نتـائج  أيضا ب  للشؤون اإلنسانية، بوصفه رئيس نظام االستراتيجية، وتدي العملية       
، الــيت تــدعو إىل ســعي أكثــر نــشاطا واتــساقا لتحقيــق األهــداف اإلمنائيــة    ٢٠٠٥العــاملي لعــام 

مـشاركة احلكومـات واملنظمـات يف نظـام      نطـاق   توسـيع   يف  األهداف الرئيسية   تتمثل  و. لأللفية
؛ وبـذل جهـد دويل   احلد من الكوارث يف أولويات املنظمـة وبراجمهـا     إبراز دور   االستراتيجية؛ و 

وستزداد فاعليـة نظـام    . واتساقا لدعم األنشطة الوطنية للحد من الكوارث انتظاماأقوي وأكثر   
االستراتيجية املعزز من خالل التنسيق وزيادة الوعي السياسي باحلد مـن الكـوارث علـى أعلـى        

رك برنـامج عمـل مـشت     وضـع   املستويات وإنشاء حركة عامليـة للحـد مـن الكـوارث إىل جانـب               
 .لنظام االستراتيجية يكون ذا تأثري قوي ويقوم على أساس النواتج

يف ، وقــد أنــشأت فرقــة العمــل املــشتركة بــني الوكــاالت املعنيــة باحلــد مــن الكــوارث     - ٦٢
، فريقـا مرجعيـا     ٢٠٠٥نـوفمرب   /دورا الثانية االثنيت عشرة واألخرية املعقودة يف تـشرين الثـاين          

د للــدورة األويل للمنـرب العــاملي  تقـدمي اإلرشـا  ، ل٢٠٠٦ام صـغريا اجتمـع عــدة مـرات خـالل عــ    
ــشترك لالســتراتيجية    ــامج عمــل م ــصميم برن ــة االســتراتيجية إحاطــات     .ولت ــد نظمــت أمان وق

إعالمية للشركاء اإلقليميني يف بانكوك ونريويب ومدينة بنمـا لتوسـيع نطـاق فهـم عمليـة تعزيـز                   
 .االستراتيجية واإلسهام فيها

فريـق استـشاري مـن كبـار     إىل انعقـاد  ل األمني العـام للـشؤون اإلنـسانية        وقد دعا وكي   - ٦٣
 واملنظمـة العامليـة لألرصـاد اجلويـة         ، والبنـك الـدويل    ،املديرين من جمموعة األمم املتحدة اإلمنائية     

جملــس الرقابــة ” أطلــق عليــه اســم واالحتــاد الــدويل جلمعيــات الــصليب األمحــر واهلــالل األمحــر،
ويدعم الس الرئيس يف توفري قيادة على مستوى املنظومـة ومناصـرة رفيعـة        .“اإلدارية األولية 

ويـساهم الـس يف بنـاء قاعـدة دعـم أقـوى بـني شـركاء                  .املستوى للحد من خمـاطر الكـوارث      
ــدعو إىل القيــام          ــة التعزيــز وي ــشورة بــشأن عملي ــسيني، ويقــدم امل ــتراتيجية الــدوليني الرئي االس

 .حلد من الكوارثباستثمارات سليمة يف جمال ا
وقد اجتمـع فريـق دعـم االسـتراتيجية املـنظم ذاتيـا يف عـدة مناسـبات خـالل الـسنة يف                        - ٦٤

فعـال لوكيـل األمـني العـام وأمانـة         الدعم  الشكل موسع مفتوح للدول األعضاء املهتمة، لتقدمي        
 والتفاعـل   االستراتيجية بشأن عملية تعزيز نظام االستراتيجية، خاصة فيما يتعلـق حبـشد املـوارد             

 .حالياالفريق وترأس حكومة سويسرا  .مع حكومات الدول األعضاء يف األمم املتحدة
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فرقـة  للهيئة الـيت سـتخلف      ومن العناصر األساسية يف نظام االستراتيجية املعزز الترتيب          - ٦٥
ملي املنرب العـا  واليت سيطلق عليها اسم     العمل املشتركة بني الوكاالت املعنية باحلد من الكوارث         

وســيكون للمنــرب العــاملي عــضوية واســعة النطــاق مفتوحــة جلميــع  .للحــد مــن خمــاطر الكــوارث
 ؛ واملؤسـسات املاليـة الدوليـة      ؛ وصـناديقها وبراجمهـا    ،الدول األعضاء ولوكاالت األمـم املتحـدة      

 واملنظمـات   ؛ واملنظمـات الدوليـة واإلقليميـة األخـرى        ؛وحركة الصليب األمحر واهلـالل األمحـر      
 .احلـد مـن الكـوارث     جمـال    والقطـاع اخلـاص النـشط يف         ؛ واألوسـاط األكادمييـة    ؛كوميةغري احل 

يقدم التوجيــه ســ و،وســيعمل املنــرب العــاملي كمنتــدى للــسياسات العامليــة للحــد مــن الكــوارث   
و، وتبـادل اخلـربات فيمـا بـني أصـحاب          غـ االتساق لتنفيذ إطار عمـل هيو     سيوفر  االستراتيجي و 

وجتري حاليا عمليات التحـضري للـدورة        .الس إدارة األمم املتحدة   املصلحة وإعداد توصيات جم   
ن املنـــرب العـــاملي جلنـــة وســـيكو .٢٠٠٧األوىل للمنـــرب العـــاملي الـــيت ســـتعقد يف منتـــصف عـــام 

 وستـشكل   . إلعداد برنامج العمل املشترك لنظام االستراتيجية ورصد تنفيـذه         يةاجمناستشارية بر 
وستواصـل   .لقاعـدة العلميـة والتقنيـة لالسـتراتيجية وتعزيزهـا          لتوجيـه ا   كنولوجياجلنة للعلم والت  

 .املواضيعية دعم خمتلف جماالت العملواملنابر األفرقة 
 هيكلـها وبرنـامج عملـها       بتعـديل وكجزء من عملية التعزيز، قامت أمانة اإلستراتيجية         - ٦٦

املنـرب العـاملي   وتـشمل املهـام خدمـة        .و على حنو أفـضل    غوتكييفهما لدعم تنفيذ إطار عمل هيو     
بالـسياسات، والعمـل كمركـز      آلليـات ذات الـصلة      تنـسيق تطـوير ا    ووخمتلف كياناتـه الفرعيـة؛      

لتبــادل املعلومــات املتعلقــة باملعــارف وأفــضل املمارســات؛ ودعــم العمليــات اإلقليميــة واملنــابر    
 ودعـم   الوطنية للحد مـن الكـوارث؛ والـدعوة لثقافـة احلـد مـن املخـاطر يف مجيـع أحنـاء العـامل؛                      

حشد املوارد والعمـل كجهـة تنـسيق داخـل منظومـة األمـم املتحـدة لتعزيـز سياسـات وأنـشطة                      
 .احلد من الكوارث ومواءمتها

ــرة املــ      - ٦٧ ــائج التفاعــل القــوي داخــل نظــام االســتراتيجية خــالل الفت ذا ــ شمولةومــن نت
حكومـات احملـيط اهلنـدي       لدعم   )٦( احتاد شركاء االستراتيجية   مجع أطرافها التقرير، املبادرة اليت    
تــدابري مــن اللتــسونامي مــن خــالل جمموعــة  مبوجــات انــذار املبكــر إلاعلــى يف تطــوير قــدراا 

 .وقد طلبت عشر من الدول األعضاء املساعدة يف إطار هذه املبادرة .وحدةاملستشارية الا
 

 االستثمار يف جمال احلد من خماطر الكوارث - اوو 
ر، هنــاك إرادة مــشتركة ناشــئة للتــصدي لتحــديات احلــد مــن كمــا ورد يف هــذا التقريــ - ٦٨

وتتطلـب   .الكوارث وتعزيز آليات التعـاون علـى كـل مـن الـصعيد العـاملي واإلقليمـي والـوطين                  
__________ 

  . لالطالع على مزيد من التفاصيل٤٢انظر الفقرة   )٦( 
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املرحلــة اجلديــدة جتــاوز الــدول األعــضاء واجلهــات املاحنــة ــج التمويــل اــزأة واحملــدودة إىل     
خاطر، مبا يف ذلك عـن طريـق اعتمـاد خمصـصات يف             استثمار أكثر استدامة يف جمال احلد من امل       

هــا ئ مــع بــرامج عمــل أكثــر منهجيــة واتــساقا ميكــن قيــاس أدا   ،امليزانيــة العاديــة لألمــم املتحــدة 
السـتراتيجية اللـذان سـيطرحهما املنـرب العـاملي       وميزانية ا وميثل برنامج العمل املشترك      .ونتائجها
نظـام االسـتراتيجية لعمـل متكامـل ومتـسق يف         ، خطوة هامة إىل األمام لتحقيـق        ٢٠٠٧يف عام   

 .ذلك االجتاه فيما بني املنظمات الدولية
ــاء       - ٦٩ ــشمالية، أثن ــدا ال ــا العظمــى وأيرلن ــة اململكــة املتحــدة لربيطاني ــد تعهــدت حكوم وق

 يف املائـة  ١٠يعـادل    بتخـصيص مـا  ٢٠٠٥ يف عـام     رئاستها موعة الثمـاين واالحتـاد األورويب      
 الـذي ميثـل   ألمـر لكـوارث، للحـد مـن الكـوارث، ا    مواجهـة ا  تقدمه يف جمـال     من التمويل الذي    

وبـروح مماثلـة، قـام       .للحـد مـن خمـاطر الكـوارث       مبتكرة حتظى بالترحيـب     استراتيجية استثمار   
مواجهـة الكـوارث جنبـا إىل    القـدرة علـى    للجماعـة األوروبيـة بتمويـل      ةنسانياملعونة اإل مكتب  

ين العاجــل لزلــزال كــشمري، مــستخدما نظــام االســتراتيجية  جنــب مــع اســتجابته للنــداء اإلنــسا 
اجلفـاف يف  مكافحـة  وقد فعلت السويد الشيء نفسه يف إطار النداء العاجل مـن أجـل         .للتنفيذ

ــي  ــرن األفريق ــة بتقــدمي         .الق ــتعراض سياســاا املتعلق ــا باس ــة أخــرى حالي ــات ماحن وتقــوم جه
 .املساعدة وفقا هلذا املنوال

ــة   إعمليــات وتعــد  - ٧٠ ــة الدولي لــدعم ذات أمهيــة عــادة تنــسيق سياســات املؤســسات املالي
ويــستثمر املرفــق العــاملي للحــد مــن    .إدمــاج احلــد مــن الكــوارث يف جمــال االســتثمار اإلمنــائي  

وضـع  من أجـل    الكوارث واإلنعاش التابع للبنك الدويل الذي ذكر آنفا، يف نظام االستراتيجية            
 .ج منسق

 .حلد من الكوارث كهدف إمنائي وغاية لتمويل املـساعدة اإلمنائيـة           االعتراف با  تعنيوي - ٧١
وستواصل أمانـة االسـتراتيجية يف حوارهـا اجلـاري مـع اجلهـات املاحنـة، مبـا فيهـا يف إطـار جلنـة                
املساعدة اإلمنائية التابعـة ملنظمـة التعـاون والتنميـة يف امليـدان االقتـصادي، الـدعوة إىل ختـصيص                    

سـتعزز احلاجـة إىل      و .املساعدة اإلمنائية اخلارجية للحـد مـن الكـوارث        نسبة مرجعية حمددة من     
شــراكات منظمـة متعــددة الـسنوات مــع اجلهـات املاحنــة لتمويـل برنــامج العمـل املــشترك      إقامـة  

لنظــام االســتراتيجية وســتعمل علــى تــصحيح الوضــع احلــايل، الــذي ال يــتم فيــه االعتــراف           
أمـام  يشكل عقبـة    مما  جية بوصفها مساعدة إمنائية رمسية،      باملسامهات املقدمة إىل أمانة االستراتي    

 .جلهات املاحنةا
، تلقــى صــندوق األمــم املتحــدة االســتئماين للحــد مــن     ٢٠٠٦  و٢٠٠٥ويف عــامي  - ٧٢

ــا    أالكــوارث، الــذي يــدعم   ــا وإيطالي ــة ونظــام االســتراتيجية، تربعــات مــن حكومــات أملاني مان
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ا والــصني وفرنــسا والفلــبني وفنلنــدا ومدغــشقر وجنــوب أفريقيــا والــدامنرك والــسويد وسويــسر
 وكـذلك مـن املفوضـية األوروبيـة ومـن جهـات             ،واململكة املتحدة والنـرويج وهولنـدا واليابـان       

تتبع موارد احلـد    لوقد اختذت أمانة االستراتيجية خطوات جتاه إنشاء نظام          .ماحنة خاصة خمتلفة  
ارير عنـها، مـرتبط بتحليـل االحتياجـات         من الكوارث لرصد تدفقات التمويل العاملية ونشر تقـ        

 .وسياسات اجلهات املاحنة وممارساا
ومـع ذلـك، ال يـزال متويـل األمانـة       .وبفضل هذه التربعات القيمة مت إحراز تقدم كبري        - ٧٣

ــدة للخــدمات     غــري مــضمون و  ــات احلكومــات والوكــاالت املتزاي غــري كــاف يف مواجهــة طلب
ــة األساســ  .واملــساعدة ــة يف ية املوتتطلــب الوالي ــز احلــد مــن خمــاطر الكــوارث ودعــم    تمثل تعزي

ة مـضمون و، قاعـدة متويـل      غيف العمليات اإلمنائية واإلنسانية ودعم تنفيذ إطار عمل هيو        تعميمه  
امليزانيــة العاديــة لألمــم  مــن مــوارد بتخــصيص لتــزام اومــستقرة بــشكل متناســب باإلضــافة إىل  

 .ستراتيجيةالمانة األاملتحدة 
 

 خطار الشديدة املتصلة باملناخد من سرعة التأثر باألاحل  - ثالثا 
الكـوارث الطبيعيـة وقلـة املناعـة     ” املعنون ٦٠/١٩٦شجعت اجلمعية العامة يف قرارها   - ٧٤ 

الوكــاالت للحــد مــن الكــوارث علــى إتاحــة املعلومــات     فرقــة العمــل املــشتركة بــني  “إزاءهــا
ذلـك املخـاطر     احلد مـن الكـوارث، مبـا يف    خيارات ”لكيانات األمم املتحدة ذات الصلة بشأن      

    “ومواطن الضعف املتصلة باألحوال اجلوية القصوى الطبيعية الشديدة والكوارث 
اخلطــر الــسائد الكــامن وراء إحــصاءات     القاســية  وتــشكل أحــوال الطقــس واملنــاخ      - ٧٥ 

املداريـة،  تـواتر األحـوال القـصوى، مثـل العواصـف       الكوارث، اليت تعكـس علـى الـسواء شـدة      
بــأحوال والفيــضانات وموجــات اجلفــاف، وســرعة التــأثر املزمنــة للعديــد مــن اتمعــات احملليــة 

احنـسار  يف ويتزايد وضوح أثر ارتفاع درجة حرارة املنـاخ، ال سـيما             .الطقس واملناخ القصوى  
سنتان وقــد شــهدت الــ   .األــار اجلليديــة والــتغريات الــيت تــشهدها الــنظم اإليكولوجيــة القطبيــة  

وسـيقدم    .ة، مثـل شـدة األعاصـري املداريـة ومكاـا          عاديـ أحداث قصوى غـري      األخريتان وقوع   
املنــاخ تقييمــا مــستكمال هلــذه الــتغريات وآثارهــا يف عــام  الفريــق احلكــومي الــدويل املعــين بــتغري 

استراتيجيات وتدابري للحد مـن سـرعة تأثرهـا بتقلـب املنـاخ               الدولويضع العديد من    . ٢٠٠٧
الوطنيــة للتكيــف، حتــت رعايــة اتفاقيــة األمــم املتحــدة   تغــريه، مــثال مــن خــالل بــرامج العمــل  و

ترمــي إىل احلــد مــن أخطــار املنــاخ يف الــربامج   اإلطاريــة املتعلقــة بــتغري املنــاخ، وبإدمــاج تــدابري  
ري  تغـ آثـار ميكـن تفـادي بعـض     وتعكس هذه املبادرات تزايد الوعي بأنـه ال     .اإلمنائيةواملساعدة 

ربة يف  املناخ وبأنه جيب علـى البلـدان التخفيـف مـن سـرعة تأثرهـا، وذلـك باالسـتفادة مـن اخلـ                      
 .الكوارث جمال احلد من 
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 املتقاربـة وتشمل اجلهـود الـيت تبـذهلا أمانـة االسـتراتيجية وشـركاؤها لتعزيـز األهـداف                    - ٧٦
 معلومات مـستكملة عـن      املناخ على الصعيد الدويل توفري      مع تغري    لتأقلمللحد من الكوارث وا   

املعرفـة واألدوات،   التقدم احملرز يف احلد من الكوارث يف اجتماعات االتفاقية اإلطاريـة وتبـادل       
 مــشروع تقريــر التقيــيم الرابــع للفريــق احلكــومي الــدويل املعــين بــتغري    اســتعراضواإلســهام يف 

مل الوطنية، وتقدمي التوجيـه يف      العومنابر  التنسيق املعنية بتغري املناخ       جهات   بنيربط  الاملناخ، و 
رمسيا بأمانة االسـتراتيجية وبالعديـد مـن     اعترف  وقد . الوطنية للدول األعضاء التصاالتجمال ا 

العلميــة والتكنولوجيــة التابعــة  شــركائها كمنظمــات ذات صــلة بعمــل اهليئــة الفرعيــة للمــشورة 
غـري   رد التكيـف، وهـو فريـق        وجيـري الفريـق املعـين جبوانـب الـضعف ومـوا            .لالتفاقية اإلطاريـة  

ــا    مؤلــف مــن ارمســي  ــام وكيني لوكــاالت املاحنــة وشــركاء االســتراتيجية، دراســات يف فييــت ن
وأنشطة احلد من الكوارث اليت ميكـن إدماجهـا يف         واملكسيك لتحديد ما هو قائم من عمليات        

 . مع تغري املناخأقلمبرامج الت
ظـاهرة النينيـو تقلبـات كـربى مثـل تلـك الـيت            وعلى مـدى الـسنتني األخريتـني، مل تبـد             - ٧٧ 

وواصـلت املؤسـسات العلميـة عـن        . ١٩٩٨ و   ١٩٩٧  عصفت بالعديـد مـن البلـدان يف عـامي           
النينيـا، للكـشف    /صادر األوليـة لظـاهريت النينيـو      كثب رصد احمليط اهلادئ، الذي يعد موطن املـ        

وتنــسق املنظمــة   .النينيــاه، تيو، أو نقيــضـنـــث النيوعالمــات أو تغــريات قــد تــؤدي إىل حــدعــن 
ومــع اخلــرباء للتنبــؤ بــاألحوال اجلويــة راكــز العامليــة امللألرصــاد اجلويــة املــشاورات مــع   العامليــة 

ــامل،   يفاآلخــرين  ــع أرجــاء الع ــدوري ل     مجي ــشاورات إىل اإلصــدار ال ــا تقريروتفــضي هــذه امل ه
  .النينيا/املستكمل عن ظاهرة النينيو

. ةا كـبري آثـار ية أنه من احملتمل أن تتكرر ظاهرة النينيو وأن ختلـف         وتبني األمناط التارخي    - ٧٨ 
ــضروري    ــذلك، مــن ال ــةمواصــلة وتطــوير األعمــال التحــضريية   ول  خــالل هــذه األعــوام   الفعال

احلدث الكبري املقبـل يف آخـر املطـاف، أكثـر مرونـة              اهلادئة، حىت تكون اتمعات، عند وقوع       
 .ألصول االقتصادية واالجتماعيةوا يف األرواح وقدرة على إدارته بأقل اخلسائر 

، الـذي يـشجع علـى تعزيـز املركـز الـدويل             ٥٩/٢٣٢واستجابة لقـرار اجلمعيـة العامـة          - ٧٩
رصـد وحتليـل    ) أ(   :املركـز بثالثـة أنـواع مـن األنـشطة          و، يـضطلع    يـ للبحوث بـشأن ظـاهرة النين     

تعزيــز االعتــراف بــاملركز ) ب (،يــةالدول ظــاهرة النينيــو مــن خــالل التعــاون مــع مراكــز الرصــد 
القـرارات والـسلطات احلكوميـة للحـد         استحداث أدوات لصانعي    ) ج (،ودعمه إقليميا ودوليا  
مومسيـة شـهرية منـسقة يف        ويصدر املركز على الصعيد اإلقليمـي تنبـؤات            .من أثر ظاهرة النينيو   

املنظمــة العامليــة لألرصــاد ، وبتوجيــه مــن  اجلنوبيــةإطــار منتــدى توقعــات املنــاخ لغــرب أمريكــا 
ــة، يتعــاون يف   ــة       اجلوي ــابع للهيئ ــه الت ــاخ وتطبيقات ــؤ باملن ــادل املعلومــات مــع مركــز التنب جمــال تب
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ــة   ــة بالتنمي ــة املعني ــة الدولي ــيجني   احلكومي ــريويب ومركــز ب ــصينية     يف ن ــة ال ــابع للوكال ــاخ الت للمن
أوقيانوغرافيـة   ع عدة مؤسـسات    طابعا رمسيا على الشراكات م      املركز وأضفى  .لألرصاد اجلوية 

 .يط اهلادئوطنية من بلدان جنوب شرق احمل
وبالتعاون مع الدوائر الوطنية لألرصاد اجلوية واملياه لبلدان األنديز، وضع املركز عـدة               - ٨٠

إىل حتسني املعلومات املتعلقة باملناخ وخـدمات التنبـؤ وحتـسني     مقترحات ملشاريع إقليمية ترمي   
ــار  ــاخ، واألخطــار يف       إدارة أخط ــا يف ذلــك تقلــب املن جمــاالت الزراعــة   املنــاخ يف املنطقــة، مب

والـــصحة وإدارة امليـــاه، والتـــدريب يف جمـــال املعلومـــات املتعلقـــة باملنـــاخ واســـتحداث أدوات 
   ).  http://www.ciifen-int.org انظر (إعالمية جديدة 

 
 االستنتاجات والتوصيات  - رابعا 

لدمار الذي تسببت فيه األخطار الطبيعية يف األعوام األخرية احلاجة املاسـة            يربز تزايد ا    - ٨١
واملنظمــات الدوليــة إجــراءات حامســة للحــد بــشكل كــبري مــن     إىل أن تتخــذ الــدول األعــضاء  

ــة      ــوارث، يف األرواح ويف األصــول االجتماعي ــن الك ــة   اخلــسائر النامجــة ع ــصادية والبيئي واالقت
ومن الضروري تنمية القدرات وبـذل       . وغن، ولتنفيذ إطار عمل هيو    للمجتمعات احمللية والبلدا  

 الكــوارث بقــدر كــبري مــن األولويــة واالســتعجال،  خمــاطرجهــود متــضافرة يف جمــال احلــد مــن   
والتـدهور البيئـي واألخطـار الطبيعيـة،        احلـضري،    وسـع  وتسارع الت  ،احللقة املفرغة للفقر    لكسر

ر الكـوارث مبزيـد مـن       خمـاط وجيب إدراج احلد من       .املقبلةالتنمية واألجيال    سبات  وحلماية مكت 
يـة  والـسياسات والـربامج واالسـتثمارات اإلمنائ       مجيـع االسـتراتيجيات     يف  احلزم كعنصر أساسـي     

 .للحكومات الوطنية واحمللية
وتشمل اخلطوات التدرجيية الراميـة إىل تعزيـز دور نظـام االسـتراتيجية يف حفـز جهـود                    - ٨٢

 حتويل فرقة العمل املـشتركة بـني الوكـاالت للحـد مـن              مناصراارث وتنسيقها و  احلد من الكو  
ر الكـوارث يكـون مفتوحـا أمـام         خمـاط للحـد مـن     أوسـع نطاقـا      عمـل عـاملي      منـربالكوارث إىل   

مجيــع الــدول األعــضاء، باإلضــافة إىل املنظمــات الدوليــة واإلقليميــة واملنظمــات غــري احلكوميــة  
حلـد مــن الكـوارث، باعتبــاره املنتـدى االســتراتيجي للتوجيـه يف جمــال     بنـشاط يف جمــال ا  العاملـة  

 .من الكوارث على مجيع الصعد د السياسة العامة والعمل املشترك فيما يتعلق باحل
 
 تعزيز نظام االستراتيجية الدولية للحد من الكوارث 

مية إىل تعزيز نظـام  يدعو األمني العام اجلمعية العامة إىل تأييد العمليات اجلارية الرا          - ٨٣
 العــاملي للحــد مــن  املنــرباملــشاركة بنــشاط يف  االســتراتيجية، ويــدعو الــدول األعــضاء إىل  

 .ث وغريه من آليات االستراتيجيةالكوار
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 تعزيز القدرات الوطنية واحمللية 
تشجع الدول األعضاء واملنظمات على تنمية قـدرات وطنيـة وحمليـة متينـة لتنفيـذ                  - ٨٤

ــ هيوإطــار عمــل  ــابر الو، مبــا يف ذلــك  غ ــة املن ــات    وطني ــللحــد مــن الكــوارث، وآلي دعم ال
لإلبــالغ  وتــشجع الــدول األعــضاء علــى وضــع بــرامج ونظــم   .فعالــةالدوليــة القليميــة واإل

هـا مـن   رصـد إجنازاـا وتبـادل تقارير    من أجـل    حلد من الكوارث،     اخلاصة با  دعما ملبادراا 
 .االستراتيجية خالل نظام 

 ر الكوارثخماطالستثمار يف جمال احلد من ا   
يشجع األمـني العـام اجلهـات املاحنـة ومؤسـسات التمويـل علـى االسـتثمار بـصورة               - ٨٥ 

 املـساعدة   مـستهدفا يف  عنـصرا جوهريـا       الكـوارث بوصـفه      خماطرمنهجية يف جمال احلد من      
أهـداف لإلنفـاق    ديـد   وينبغي للحكومات أيـضا أن تنظـر يف حت          .اإلنسانية والتعاون اإلمنائي  

ــن     ــد مـ ــرامج احلـ ــى بـ ــام علـ ــاطالعـ ــد خمـ ــوارث املتعـ ــستويني   ر الكـ ــى املـ ــسنوات علـ دة الـ
 .واإلقليمي  الوطين

 
 ترتيبات متويل االستراتيجية 
بالنظر إىل تزايد مسؤوليات أمانة االستراتيجية بشكل كبري وضرورة توافر موارد             - ٨٦ 

دعو األمـني العـام اجلمعيـة العامـة إىل إعـادة            يـ   ومـستقرة علـى حنـو مناسـب،          مضمونةمالية  
ويوصي  النظر يف التمويل احلايل لألمانة من املوارد اخلارجة عن امليزانية على سبيل احلصر              

بأن ينعكس التزام األمم املتحدة باحلد من الكوارث بتخصيص موارد من ميزانيتها العادية 
 املعنـيني لدول األعضاء وأصحاب املصلحة     األمني العام أيضا ا   ويدعو  . ألمانة االستراتيجية 

ــادة با ــة لــصندوق األمــم املتحــدة االســتئماين للحــد مــن     الســتراتيجية إىل زي تربعــام املالي
  .وغلتنفيذ إطار عمل هيو الكوارث لضمان ما يكفي من الدعم 

 خطار الشديدة املتصلة باملناخاحلد من سرعة التأثر باأل 
ــة األخطــار امل    - ٨٧  ــا ويف      ملواجه ــضل حالي ــى حنــو أف ــة عل ــاه واألحــوال اجلوي ــصلة باملي ت

مـن اسـتثماراا يف جمـال رصـد          املستقبل، يوصـي األمـني العـام بـأن تزيـد الـدول األعـضاء                
ر، وأن تـدرج احلـد مـن        ملخـاط املناخ وما يرتبط به مـن إدارة األخطـار وأنـشطة احلـد مـن ا               

وتـشجع  .  مـع تغـري املنـاخ      بالتأقلم كجزء من سياساا وبراجمها اخلاصة       الكوارث بوضوح 
لإلنــذار املبكــر جبميــع األخطــار عــاملي علــى اســتحداث نظــام  الــدول األعــضاء واملنظمــات 

القائمـــة، ومعاجلـــة مـــا يـــرتبط بـــذلك مـــن ثغـــرات   ولكـــل اتمعـــات، يـــستند إىل الـــنظم 
يـة لـنظم    الدراسـة االستقـصائية العامل     واحتياجات تقنية وتنظيمية، علـى حنـو مـا أوصـت بـه              

 .اإلنذار املبكر
 


