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 االستراتيجية الدولية للحد من الكوارث: التنمية املستدامة
  

 تنفيذ االستراتيجية الدولية للحد من الكوارث  
 **تقرير األمني العام  

 

 جزمو 
عملـه يف   أن هناك الكثري ممـا جيـب          على مؤخرا يف آسيا  تشهد الكوارث الكربى اليت وقعت       

 أكثــر مــن ثــالث ســنوات منــذ مــروقــد .  وتنفيــذه بــصورة منهجيــة،احلــد مــن خمــاطر الكــوارثجمــال 
بنـاء قـدرة األمـم واجملتمعـات علـى مواجهـة الكـوارث،              : ٢٠١٥-٢٠٠٥اعتماد إطار عمـل هيوغـو       

املفـضي إىل  قدم يف جمموعة متنوعة من اجملاالت، ال يـسري العـامل علـى املـسار الـصحيح       تإحراز  ورغم  
النامجـة عـن   مـن اخلـسائر   ملموسـة  حتقيق النتائج املنشودة إلطار عمل هيوغو املتمثلة يف احلـد بـصورة         

 .حاجة ملحة لزيادة رئيسية يف اجلهود واملواردولذلك فإن مثة . ٢٠١٥الكوارث حبلول عام 
 تنفيــذ االســتراتيجية الدوليــة للحــد مــن ن التقــدم احملــرز يفدم هــذا التقريــر حملــة عامــة عــويقــ 

وينظـر التقريـر    . ٦١/٢٠٠ و ٦١/١٩٩ ، و ٦٢/١٩٢العامـة   رث، اسـتجابة لقـرارات اجلمعيـة        الكوا
وتطــوير التنــسيق والتوجيــه وتــوفري  يتعلــق بــالكوارث وخمــاطر الكــوارث،  االجتاهــات يف مــا يف  أيــضا

 مرفقــي هــذا التقريــر وتــرد يف . الكــوارثن طريــق نظــام االســتراتيجية الدوليــة للحــد مــن   املــوارد عــ
 .لنينيواهيوغو والتعاون الدويل للحد من تأثري ظاهرة   عملتفاصيل عن تنفيذ إطار
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 الكوارث وخماطر بالكوارثاملتعلقة  االجتاهات – أوال 
ــرة مــن متــوز   - ١ ــه /خــالل الفت ــران٢٠٠٧يولي ــه/ إىل حزي ــع ، ٢٠٠٨ يوني مــا جمموعــه  وق

 ت مليـون شـخص، وقتلـ   ٢١٢أكثـر مـن   ، مـس تأثريهـا     كارثة نامجـة عـن خمـاطر طبيعيـة         ٣٦٤
 بليـون  ٧٧ اقتـصادية بلغـت قيمتـها أكثـر مـن          اأضراروأحدثت   ،شخص ٢٤٠ ٠٠٠أكثر من   
مـرة   ١٣مبقـدار   عـدد القتلـى     ارتفـع   وباملقارنة مع الفترة السابقة املـشمولة بـالتقرير،         . )١(دوالر

عـدد األشـخاص املتـضررين    وإن كـان   ارتفعت التكاليف االقتـصادية إىل أكثـر مـن الـضعف،            و
، مثـل األعاصـري اخلمـسة الـيت          املتعـددة  الكـوارث وأدت  . كان عليه يف الفتـرة الـسابقة       اثال ملا مم

 الـذين   جعـل إىل  الفلبني،   بـ  تالـيت عـصف    واألعاصـري املداريـة       بـشكل متعاقـب    ضربت مدغشقر 
الكـوارث الـيت وقعـت    وكان أشد  . جديدةكل كارثة   ثر ضعفا يف مواجهة     تضرروا من قبل أك   

بـني قتيـل أو مفقـود يف ميامنـار، وزلـزال      شخص  ١٤٠ ٠٠٠نرجس، الذي خلّف حنو    إعصار  
وأبـرزت  . شـخص  ٨٧ ٠٠٠ فيـه حنبـهم   الـذين قـضوا      الـذي جتـاوز عـدد        ، يف الصني  انسيتشو

احلاجــة إىل نظــم إنــذار مبكــر فعالــة  ســيما  أمهيــة احلــد مــن خمــاطر الكــوارث، وال كــل كارثــة 
 .تتمحور حول الناس وإىل أبنية مقاومة للزالزل

الفيـضانات  سـيما    واستمر عـدد الكـوارث املتـصلة باملخـاطر اجلويـة اهليدرولوجيـة، ال              - ٢
، ازداد ٢٠٠٧-٢٠٠٠وخــالل الفتــرة  .األخــريةاالرتفــاع خــالل الــسنوات يف والعواصــف، 
 بليـون  ٨٠ائـة سـنويا، وجتـاوز متوسـط كلفتـها الـسنوية مبلـغ         يف امل٨,٤ بنسبة معدل حدوثها 

 االجتاهـات   تلـك وتـشري   . )٢(جيعلها تشكل أكرب مصدر للتكاليف املتصلة بالكوارث      مما  دوالر،  
، ألفقـر البلـدان   سيما بالنسبة    مبخاطر املناخ، وال  تتمثل يف تزايد قابلية التأثر      إىل مشكلة متنامية    

 .لدول األعضاءاهتماما عاجال من اوتتطلب 

وأظهـــرت جتربـــة بـــنغالديش أن احلـــد مـــن خمـــاطر الكـــوارث، مبـــا يف ذلـــك التأهـــب   - ٣
وضـرب إعـصار سـيدر      . حينمـا حتـل الكارثـة     وسـبل العـيش     ملواجهتها، ميكن أن ينقذ األرواح      

شـخص   ١ ٠٠٠شـخص وتـرك      ٣ ٤٠٠ يف العامل، فقتل      سكانية  كثافة الواطئة األكثر املناطق  
لخـسائر،  الطـابع املأسـاوي ل    ورغـم   . عيشةامل ومليون شخص بدون أسباب      ،يف عداد املفقودين  

ــا  ــل جــسامة بكــثري    فإهن ــت أق ــببه كان ــا س ــام   مم ــل يف ع ــصار مماث ــسبب يف ١٩٧٠ إع ــاة، ت  وف
. شــخص ١٣٨ ٠٠٠، تــسبب يف مقتــل ١٩٩١شــخص، وإعــصار آخــر يف عــام  ٣٠٠ ٠٠٠

 بدعم مـن    ،اليت تبذهلا احلكومة  ويظهر التحليل أن هذه النتيجة تعزى بشكل مباشر إىل اجلهود           
__________ 

 أوبئـة  مركز أحبـاث علـم  /مكتب املساعدة اخلارجية للكوارثقاعدة بيانات الكوارث الدولية، : EM-BATانظر   )١( 
 .٢٠٠٨يوليه /الكوارث، متوز

 .٢٠٠٨مركز أحباث علم أوبئة الكوارث،  )٢( 
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احلد من خماطر الكـوارث إىل  فيه ومجهورية إيران اإلسالمية مثال آخر أدى  .الشركاء الدوليني
 . خالل إعصار غونو٢٠٠٧إنقاذ أرواح يف عام 

زيــادة التعــرض ل تــدهور البيئــة يــشكل أحــد العوامــل الرئيــسية املــسؤولة عــن   وال يــزا - ٤
ــةل ــة    وأظهــر .ألخطــار الطبيعي ــة أجرهتــا منظمــة األمــم املتحــدة لألغذي ت دراســة تقييميــة عاملي

. )٣(١٩٨٠ يف املائــة مــن أشــجار املــانغروف يف العــامل قــد فُقــدت منــذ عــام    ٢٠والزراعــة أن 
 املـانغروف  غابـات  مليـون هكتـار مـن    ١,٩علـى   أسوأ اخلسائر يف آسـيا، حيـث قُـضي          وحلّت

ــة      ــدة لتربي ــزارع جدي ــة م ــان نتيجــة إلقام ــشواألمســاك، واإلربي ــن   األن ــا م ــسياحية وغريه طة ال
عـل املنــاطق الــساحلية أكثــر  املتزايــدين، ممــا جيالــيت هتــدف إىل دعــم سـكان الــساحل  التطـورات  

ــأثري العواصــف واألعاصــري   ــإن حــوايل    . عرضــة لت ــاملي، ف ــصعيد الع ــى ال ــة مــن  ٧٠وعل  يف املائ
 بالفعـل    للزراعـة قـد تـدهور      افـة املـستخدمة   هكتار من األراضـي اجل    بليون   ٥,٢املساحة البالغة   

ــه  و. حربالتــصوأضــحى مهــددا  ــا جنــوب الــصحراء  يف  حيــدث التــصحر بــأعلى معــدل ل أفريقي
وحـىت   .)٤( يف املائـة تقريبـا يف الـسنة   ١الكربى، حيـث يـنخفض اإلنتـاج الزراعـي مبعـدل قـدره          

 اخلـسارة اآلن، فشلت اجلهود املبذولة للحـد مـن خمـاطر اجلفـاف ومكافحـة التـصحر يف وقـف                    
 .أوجه النجاح احمللية الغابات على الصعيد العاملي، رغم إحراز بعض السريعة يف

بليـون   ٣,٣ من نصف عدد السكان يف العامل أي حنو          كون أكثر ، سي ٢٠٠٨ويف عام    - ٥
، مـن املتوقـع أن يرتفـع ذلـك الـرقم      ٢٠٣٠وحبلول عام  .يف املناطق احلضريةيعيشون ، شخص

النطـاق الـذي مل يـسبق لـه مثيـل مـن النمـو               وسـيبدو   . خصإىل ما يقرب مـن مخـسة باليـني شـ          
يف أفريقيا وآسـيا، حيـث سيتـضاعف عـدد سـكان احلـضر بـني                ملحوظا بوجه خاص    احلضري  

، وعـدم كفايـة سـبل املعيـشة،     الكثافـة الـسكانية   ارتفـاع   ؤدي  يوس. )٥(٢٠٣٠  و ٢٠٠٠عامي  
 جوانــب الــضعف   وغــري ذلــك مــن ،اخلــدمات األساســية االفتقــار إىل فرصــة احلــصول علــى   و

وعــالوة علــى ذلــك، فــإن املــدن   .  إىل تعــرض النــاس ملخــاطر شــديدة للكــوارث  ،االجتمــاعي
معرضــة يف منــاطق توجــد  مــا كــثرياالبيئــات احلــضرية الــسيئة التخطــيط غريهــا مــن الــضخمة و

ــة  مل ــوع خــاطر عالي ــن املخــاطر      لوق ــا م ــارات األرضــية، وغريه ــضانات، واالهني ــزالزل، والفي ال
 .التكنولوجية

__________ 
 ١٥٣، ورقــــة عــــن الغابــــات ٢٠٠٥-١٩٨٠، أشــــجار املــــانغروف يف العــــامل، األغذيــــة والزراعــــةمنظمــــة  )٣( 

 ).٢٠٠٧ روما،(
 ).٢٠٠٧روما،  (٢٠٠٧ابات يف العامل، ، حالة الغ والزراعةمنظمة األغذية )٤( 
 ).٢٠٠٧نيويورك،  (٢٠٠٧ ،ق األمم املتحدة للسكان، حالة السكان يف العاملصندو )٥( 
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 إحـــصاءات الكـــوارث، واســـتمرار تـــدهور البيئـــة، وتغـــري املنـــاخ وتوســـع        تـــشريو - ٦
تنفيــذ إطــار عمــل هيوغــو مبــضاعفة لتعجيــل لإىل حاجــة ماســة غــري املخطــط احلــضرية  املنــاطق
 .)٦(بناء قدرة األمم واجملتمعات على مواجهة الكوارث: ٢٠١٥-٢٠٠٥

 لغــة حمــددة )٧(املتعلقــة بــتغري املنــاخخطــة عمــل بــايل لالتفاقيــة اإلطاريــة اآلن وتتــضمن  - ٧
بشأن احلد من خماطر الكوارث، وتدعو إىل تعزيز العمل بـشأن اسـتراتيجيات احلـد مـن خمـاطر                   

 اســتراتيجيات إدارة املخــاطر، الكــوارث لتقليــل آثــار الكــوارث علــى البلــدان الناميــة، وبــشأن  
حلقة عمل رمسيـة  مدار ملواضيع  اتلكوستكون  .فيها آليات حتويل املخاطر من قبيل التأمني مبا

 إىل  ١يف بوزنـان، بولنـدا يف الفتـرة مـن           الـيت سـتعقد     يف الدورة الرابعة عشرة ملـؤمتر األطـراف،         
ويف املفاوضـات املتعلقـة بـتغري املنـاخ الـيت عقـدت يف بـون              . ٢٠٠٨ديسمرب  / كانون األول  ١٢

ن خمـاطر الكـوارث     حلـد مـ   ابـإدراج اسـتراتيجيات      ، أوصت األطـراف   ٢٠٠٨يونيه  /يف حزيران 
 املتعلــق الوطنيــة يف ســياق برنــامج عمــل نــريويب والــسياسات وإطــار عمــل هيوغــو يف الــربامج  

 .بتأثريات تغري املناخ وقابلية التأثر باملناخ والتكيف معه
 

 احلد من التأثر باملخاطر الشديدة املتصلة باملناخ  -ثانيا  
االتفاقيـة  بإشـراك   أمانـة االسـتراتيجية      قامـت ،  ٦١/٢٠٠استجابة لقرار اجلمعية العامة      - ٨

اإلطارية املتعلقة بالتغري املناخي، والبنك الـدويل، وبرنـامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي، واملنظمـات           
حلقــات عمــل ومنتــديات رفيعــة املــستوى متعلقــة      عــدة اإلقليميــة وفــرادى احلكومــات، يف   

 املتعلقـة باحلـد  األطـر القائمـة    أفضل لفوائـد ربـط   االسياسات فهممقررو  بالسياسات ليكتسب   
 ات حـوار  إجـراء ومشلـت جهـود الـدعوة    . تغري املناخ واحلد من الفقـر بالتكيف معخاطر املمن 

ــسياسات مــع برملــانيني     مــع الربملــان األورويب ومنظمــة  والتعــاون علــى مــستوى عــال بــشأن ال
 احلـد مـن      اسـتراتيجية  ةواعتمدت جامعـة الـدول العربيـ      . الربملانيني العاملية من أجل بيئة متوازنة     

خبطـة  تكيـف مـع تغـري املنـاخ فيمـا يتعلـق             خماطر الكوارث بوصفها عنصرا رئيسيا من عناصـر ال        
واعتمـــد رؤســـاء حكومـــات دول  .تغري املنـــاخاملتعلقـــة بـــالعمـــل اإلطاريـــة اإلقليميـــة العربيـــة  

 املتعلقـة عمـل   ال، خطة   ٢٠٠٧نوفمرب  /اجتماع عقد يف كمباال يف تشرين الثاين      يف   ،الكومنولث
، اليت تدعو إىل تقدمي دعم مايل أكـرب مـن أجـل التكيـف مـع تغـري                   حبرية فكتوريا  يف   تغري املناخ ب

لمجلـس الـوزاري األفريقـي املعـين     التوصية السابقة ل لكوارث على أساس    اإدارة  حتسني  املناخ و 
اذهـا  مـن اإلجـراءات العاجلـة املطلـوب اخت        كجـزء   طـار عمـل هيوغـو       بإعطـاء األولويـة إل    باملياه  

__________ 
 )٦( A/conf-206/6و Corr.1٢، القرار  الفصل األول. 
ــن         )٧(  ــرة مـ ــايل يف الفتـ ــودة يف بـ ــشرة، املعقـ ــة عـ ــه الثالثـ ــراف يف دورتـ ــؤمتر األطـ ــدها مـ ــانون ١٥ إىل ٣اعتمـ  كـ

 ).A/CP.13ملقرر ، واFCCC/CP/2007/6/add.1 (٢٠٠٧ ديسمرب/األول
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حلماية األهـداف اإلمنائيـة   ملتحدة اإلمنائي إطارا برناجميا ووضع برنامج األمم ا .بشأن تغري املناخ
لأللفية من تغري املناخ، وبدأ مشروعا رائـدا لتـوفري الـدعم الـتقين إلدارة خمـاطر املنـاخ يف أربعـة                      

ة القطريـة لتحليـل     يـستهدف بنـاء القـدر     ) إكـوادور، وإندونيـسيا، وأرمينيـا، وموزامبيـق       (بلدان  
 .املخاطر املتصلة بتقلبات املناخ وتغريه، وحتديد احللول الالزمة إلدارة املخاطر

 بشأن التعاون الدويل للحد من تأثري ظـاهرة         ٦١/١٩٩واستجابة لقرار اجلمعية العامة      - ٩
لنينيـــو، ســـاعدت املنظمـــة العامليـــة لألرصـــاد اجلويـــة، وحكومتـــا إكـــوادور وإســـبانيا، وأمانـــة ا

علــى تــدعيم مركــز غواياكويــل الــدويل للبحــوث   الدوليــة للحــد مــن الكــوارث  االســتراتيجية 
انظــر ( يف املنطقــة الغربيــة مــن أمريكــا اجلنوبيــة ومــا يقــوم بــه مــن دورلنينيــو، ااملتعلقــة بظــاهرة 

 ).الثاين املرفق
 

 )٨(التقدم احملرز يف تنفيذ إطار عمل هيوغو -ثالثا  
  الوطينالصعيدالتقدم احملرز على  - ألف 

ــادةأدت  - ١٠ ــزام زي ــات، الت ــانيني، احلكوم ــة، غــري واملنظمــات والربمل  وأصــحاب احلكومي
جمـال تنفيـذ احلـد مـن خمـاطر           يف - ً حمـدودا وإن كان    - جيد تقدم حرازاآلخرين إىل إ   املصلحة
توجيـه  ل هـذا يف اعتمـاد عـدد مـن البلـدان أدوات      ىويتجلـ  .العـامل  أحنـاء  مـن  كـثري  يف الكوارث

تشريعات للحـد مـن األخطـار؛ يف حـني أدرجـت حكومـات أخـرى احلـد                  السياسات، وسنت   
  . أو يف استراتيجياهتا للحد من الفقرمن األخطار يف خططها اإلمنائية الوطنية

ــة للعديــد مــن أصــحاب    ٤٥يف الوقــت احلاضــر، وضــعت  و - ١١ ــاهج عمــل وطني ــة من  دول
خرى على األقل قطعت مرحلة متقدمـة        دول أ  ١٠املصلحة للحد من أخطار الكوارث وهناك       

مراكـز تنـسيق رمسيـة لتنفيـذ أهـداف إطـار عمـل               حكومـة    ١٢٠وعني ما جمموعـه     . يف اإلعداد 
 .هيوغو وتتبع التقدم احملرز ورصده

 الرغم من هذا التوجه اإلجيايب، فكثريا ما تكون املوارد املالية والبشرية شـحيحة              ىوعل - ١٢
القيــام باســتثمار حقيقــي يف  صــحاب املــصلحة املتعــددين أو  اســتدامة آليــات تنــسيق أ كمــا أن 

تدابري احلد من املخاطر يتجـاوز االسـتراتيجيات والتنـسيق املؤسـسي، مـع دعـم قـانوين مالئـم،                   
 .تشكل حتديا للعديد من البلدانبرحت  ما
 

__________ 
 .انظر املرفق األول، لالطالع على معلومات إضافية )٨( 
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 اإلقليمي لصعيد التقدم احملرز على ا - باء 
 إطـار   ىلإادت تنـسيق اسـتراتيجياهتا دعمـا        قليمية قرارات وأع  إمنظمات  ة  اعتمدت عد  - ١٣

إقامــة شــراكات تعزيــز  مــن وجودهــا اإلقليمــي بغيــة ســتراتيجيةوزادت أمانــة اال. عمــل هيوغــو
إقليمية، ودعم اجلهود ومناهج العمـل اإلقليميـة والوطنيـة الراميـة إىل تعمـيم احلـد مـن املخـاطر                     

وأسـهمت الـشراكة بـني      . نـاطق حمـددة   مبوتنمية املنتجات املتعلقة باملعلومات واملعارف اخلاصة       
 والبنــك الــدويل يف تعزيــز التعــاون مــع املنظمــات اإلقليميــة بــشأن احلــد مــن ســتراتيجيةأمانــة اال

 .خماطر الكوارث
 

 الدويللصعيد التقدم احملرز على ا -جيم 
 تيسري وتعزيز مشاركة العديـد مـن الـشركاء يف جمـال احلـد       ستراتيجيةواصلت أمانة اال   - ١٤

ــن  ــوارث  مـ ــار الكـ ــىأخطـ ــسق علـ ــو منـ ــلت و.  حنـ ــاالت والواصـ ــوكـ ــصة يفربامج الـ  املتخصـ
 برنـامج األمـم املتحـدة       اسـتراتيجية وحتث  . املتحدة تعزيز التزاماهتا حنو إطار عمل هيوغو       األمم

لــدان املــشمولة  مواصــلة تقــدمي دعمـه إىل الب علـى اإلمنــائي الربنــامج ) ٢٠١١-٢٠٠٨( اإلمنـائي 
اخلطـة  نطـوي   وت.سـتراتيجية  عمل هيوغو بالتنـسيق الوثيـق مـع أمانـة اال         يف سياق إطار  بالربامج  

 هدف احلد من خمـاطر الكـوارث        على) ٢٠١١-٢٠٠٨( العاملي   يةغذأل لربنامج ا  ستراتيجيةاال
 اسـتراتيجية وافق جملس إدارة برنامج األمم املتحدة للبيئة على         و. بوصفه من األهداف الرئيسية   

 كـوارث والرتاعـات بوصـفها واحـدة مـن األولويـات الرئيـسية              حتدد ال  ،جديدة متوسطة األجل  
 احلــد مــن خمــاطر علــىالعمــل دمج ضــافة إىل ذلــك، ســيإو. ٢٠١٣للمنظمــة حــىت عــام الــست 

عنصراً مركزيـاً لعمـل برنـامج األمـم املتحـدة           يعترب   و ،الكوارث يف مجيع اجملاالت ذات األولوية     
، اعتمـد املـؤمتر الـدويل       ٢٠٠٧نوفمرب  /ين الثاين ويف تشر . للبيئة يف جمال التكيف مع تغري املناخ      

 إدمـاج التـدهور البيئـي       علـى الثالثني للصليب األمحر واهلالل األمحر إعالنا يعرب عن التصميم          
ــاخ يف سياســات وخطــط احلــد مــن خمــاطر الكــوارث وإدارة حــاالت        والتكيــف مــع تغــري املن

ُنهـج   إتبـاع  سياسـتها لتعزيـز  راض باسـتع اهلالل األمحر /حركة الصليب األمحرقوم وت .الكوارث
 . للحد من املخاطرات احمللية  اجملتمععلىإمنائية طويلة األجل تقوم 

 البنـك  بـني  شـراكة  وهـو  منـها،  والتعـايف  الكـوارث  مـن  للحد العاملي املرفق سهموقد أ  - ١٥
 هاتاسـتراتيجي  يف الكـوارث  خطـر  مـن  احلـد دمج  بـ  البنـك  التزام زيادة يف ،ستراتيجيةواال الدويل

 للـربامج  تأسـيس  ومـوارد  التقنيـة  املـساعدة  تقـدمي  مـع    املنـاخ،  تغري مع والتكيف الفقر من لحدل
 .  املتعلقة بهوالعمليات التعايف وتقييم الوطنية

أخطــار  مــن لحــدإجــراءات ل املتحــدة األمــم يف الرئيــسية التنــسيق آليــاتوقــد اختــذت  - ١٦
 - ســتراتيجيةاال مــع بالتنــسيق املنــاخ، ريتغــ مــع التكيــف مــع الــروابط ذلــك يف مبــاالكــوارث، 
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 املتحـدة  األمـم  وجمموعـة  يف منظومة األمم املتحـدة،       بالتنسيق، املعين التنفيذيني الرؤساء وجملس
 .الوكاالت بني املشتركة الدائمة واللجنة اإلمنائية

 
 ستراتيجيةالتنسيق والتوجيه عن طريق نظام اال - دال 

علـى مجيـع املـستويات دورا       سـتراتيجية اال يف املـصلحة  ابصحأل نإف سابقاً أشري كما - ١٧
للمنتـدى العـاملي للحـد مـن     ىل وعقـب الـدورة األو   .هيوغـو  عمـل  إطـار  تنفيـذ  دعـم  يفأساسيا 

 تعزيــز نظــام ىجــر، ٢٠٠٧يونيــه / الــذي عقــد يف جنيــف يف شــهر حزيــرانأخطــار الكــوارث
ــتراتيجيةاال ــدمني      بغيــة س ــدعم والتوجيــه املق ــة اإلقليميــة   حتــسني تنــسيق ال إىل اجلهــات الفاعل

ــة ــة واحملليـ ــدها يف     . والوطنيـ ــرر عقـ ــن املقـ ــاملي، الـــيت مـ ــة للمنتـــدى العـ ــدورة الثانيـ ــتبدأ الـ وسـ
ــران ــه /حزي ــول      ، ٢٠٠٩يوني ــع حبل ــذ إطــار عمــل هيوغــو املتوق ــدة لتنفي اســتعراض منتــصف امل

 .٢٠١٠ عام

ــامجوميثــل  - ١٨ ــذي ،ســتراتيجيةاال لنظــام املــشترك العمــل برن ــه لعتــضط ال  مــن جمموعــة ب
العمـل وتعزيـزه علـى       تنـسيق  يف لإلسـهام  منـسقاً  جهداً،  ستراتيجيةاال لنظام الرئيسيني الشركاء

 املواضـيعية منـاهج العمـل   و املـصلحة  أصـحاب  شـبكات  مـع  التعـاون  ويـوفر  .)٩(الصعيد الـدويل 
 وعـالوة  .غـو هيو عمـل  إطـار  لتنفيـذ  إضـافياً  دعمـاً  االسـتباقية،  الوقايـة  احتـاد  قبيل من ،األخرى

 .الكوارث  أخطارمن للحد مساعد عام أمني تعيني أعتزمفإنين  ذلك، ىعل

 عـن  اإلبـالغ  يف هيوغـو  عمـل  برنـامج  عليهـا  ينطـوي  الـيت  اهلامة األنشطة أحد يتمثلو - ١٩
 عامليـا  نظامـاً  الـشركاء  مـع  سـتراتيجية اال أنـشأت قـد  و .املخـاطر  اجتاهـات  ورصد املُحرز التقدم

 يف التقــارير تلــك وتنــاقش ،ســنتني كــل يعــاملتقيــيم  تقريــر ُيــصدر ،لإلبــالغ ووطنيــاً وإقليميــاً
ه العمليـة وظيفـة أساسـية مـن     هـذ  شكلتـ و .الكـوارث  أخطار من للحد العاملي املنتدى دورات

 .الــدويل والبنــك اإلمنــائي املتحــدة األمــم برنــامج مــن قــوي دعــم مــعوظــائف االســتراتيجية، 
قد جرى إجـراء تقييمـات أوليـة يف مجيـع           و. ٢٠٠٩مايو  /ياروسيصدر التقرير القادم يف شهر أ     

وُيجري شركاء االسـتراتيجية، بتوجيـه مـن    . املناطق، وتقوم احلكومات بإعداد التقارير الوطنية    
املؤســـسات التقنيـــة والبحثيـــة، اســـتكماال للمعلومـــات املتعلقـــة باملخـــاطر علـــى صـــعيد العـــامل 

 .ودراسات متعمقة حلاالت إفرادية

__________ 
 الدوليـة،  العمـل  ومنظمـة  األمحر، واهلالل األمحر الصليب جلمعيات الدويل واالحتاد والزراعة، األغذية منظمة )٩( 

 للبيئـــة، املتحـــدة األمـــم وبرنـــامج اإلمنـــائي، املتحـــدة األمـــم وبرنـــامج اإلنـــسانية، الـــشؤون منـــسق ومكتـــب
 اجلوية لألرصاد العاملية واملنظمة العاملية، الصحة ومنظمة العاملي، األغذية وبرنامج واليونيسيف، واليونسكو،

 .الدويل والبنك



A/63/351
 

8 08-50243 
 

 حفـاز  بـدور الدوليـة للحـد مـن الكـوارث          سـتراتيجية لال اإلقليمية املكاتب طلعتاضو - ٢٠
ــدعم حــشد يف ــات ال ــن احلــد لعملي ــى الكــوارث خمــاطر م ــصعيدين عل ــوطين اإلقليمــي ال  .وال

 ومشــل اهلــادئ، احملــيط/وآســيا واألمــريكتني أفريقيــا، يف وجودهــا ســتراتيجيةاال أمانــة وعــززت
، وكـويب  ، جبنـوب أفريقيـا،    وجوهانسبريغ أبابا، أديس من كل يف جديدة وحدات إنشاء ذلك

 يقـارب  مـا  وخيـصص  .والقـاهرة  جنيـف  مـن  كـل  يف جديدة إقليمية مكاتب وأنشئت .باليابان
 .ملناطقا يف للعمل ستراتيجيةاال أمانة موارد نصف

 العلميـة  للجنـة  األول جتمـاع الا ٢٠٠٨ينـاير   /يف كـانون الثـاين     اليونسكو استضافتو - ٢١
 حمـددة  استعراضـات  اللجنـة  وقـدمت . للحد مـن الكـوارث    الدولية ستراتيجيةلال التابعة يةوالتقن
األعمـال   فيهـا  مبـا ،  اجلاريـة  سـتراتيجية اال لعمليـات  سـليمة  علميـة  قاعدة توفري ضمان إىل ترمي

 .الكوارث أخطار من للحد العاملي ىللمنتد الثانية للدورةالتحضريية 

 عامـة  مؤشـرات  جمموعـة  هيوغو، عمل إطار بللط وفقا ،ستراتيجيةاال أمانة وضعتو - ٢٢
 الوطنيـة،  الـسلطات  ستخدمهاكـي تـ    اإلنترنت على لإلبالغ وأداة هيوغو، عمل إلطار وراصد
 احلـد  هـدف  حتقيـق  يف احملـرز  التقدم لقياس ،www.unisdr.org الشبكي املوقع على متاحة وهي
 .الكوارث خماطر من
 متـــاح شـــامل شـــبكي موقـــع، بـــدأت أمانـــة االســـتراتيجية تـــشغيل  ٢٠٠٧ويف عـــام  - ٢٣

ــور، ــشأن ا للجمهـــــ ــدبـــــ ــن حلـــــ ــاطر مـــــ ــوارث، خمـــــ ــوان الكـــــ ــبكة بعنـــــ ــة شـــــ  الوقايـــــ
)www.preventionweb.net.(  عزيـــزلت ةالوطنيــ  ةالفاعلــ اجلهـــات  دعــم إىل  األداة هــذه  وترمــي 

 ذات احلاليــة املعلومــات مــصادر مــع تــرتبط وهــي .بالعمــل اإلضــطالع ىعلــ اوقــدراهت امعارفهــ
 التوجيهيــة، واملبــادئ املعــايري فيهــا مبــا العمليــة املعلومــات ونــشر للتعــاون ســبيالً وتتــيح ،الــصلة

 مكتبــة قبيــل مــنوإمكانيــة الوصــول إىل اخلــربات والــشبكات واألدوات  املــستفادة، والــدروس
 كمجموعـات  اإلنترنـت  عـرب  تـصال ا تاأدو وتتـيح  .الكـوارث أخطار   من باحلد ىنُتع اضيةفترا

  .اإلنترنت ىعل عمل ومواقع اإللكتروين الربيد
 

 ستثمار يف جمال احلد من الكوارثالا - هاء 
مثة حاجة ملحة إىل زيادة ملموسة يف االسـتثمار يف جمـال احلـد مـن أخطـار الكـوارث                     - ٢٤

بينمــا و .٢٠١٥ عــام حبلــول هيوغــو عمــل إطــار مقاصــد حتقيــق أُريــد إذاعــامل يف مجيــع أحنــاء ال
 املـوارد  عـن  كثرياً يقلللحد من أخطار الكوارث   املتاحة املوارد حجم فإن التقدم، بعض حتقق

 .واجملتمعات األمم قدرة بناء لضمان املطلوبة

http://www.unisdr.org/
http://www.preventionweb.net/
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أخطـار   مـن  احلـد  داتاقتـصا  تقييم يف الدويل البنك مبشاركة املتحدة األمم بدأتوقد   - ٢٥
 مـن  باحلـد  الـسياسي  وااللتـزام  الـوعي  زيـادة  أجـل  مـن  ناتاللبي أسلم قاعدة إلتاحة الكوارث،

 النتـائج  وسـتتاح  .والتـدخالت  سـتثمار الا خيـارات  بـشأن  التوجيـه  وإلتاحـة  الكـوارث،  راخطأ
 . ٢٠٠٩ عام يف

 والـسويد،  والـدامنرك،  يـا، وأملان أسـتراليا، مبـا يف ذلـك       املاحنـة،  البلـدان  مـن  عددويتوىل   - ٢٦
 الـسياسات تعزيـز    والنـرويج،  الـشمالية،  وأيرلندا العظمى لربيطانيا املتحدة واململكة وسويسرا،
ــة ــاج املتعلق ــن احلــد بإدم ــرامج يف الكــوارث خمــاطر م ــذه ب ــدان ه ــل جمــال يف البل ــة متوي  التنمي

 وجنـوب ان اإلسـالمية،    ، ومجهوريـة إيـر    بنغالديشمثل   نامية بلدان وتقوم .اإلنسانية واألنشطة
 احلـد علـى    بالفعـل  سـاعد  ممـا  الكـوارث،  راخطأ من حلديف جمال ا   ملموسة ستثماراتاب أفريقيا
 ختـصيص  فـإن  اإلجيابيـة،  التطـورات  هـذه  مـن  الـرغم  علـى و .الكـوارث  عن النامجة الوفيات من

 حاجـة  يفلـدان   الب من فالعديد الكفاية؛ وبعدم بالبطء يتسم ستراتيجيةاال تنفيذ أجل من املوارد
 .التحديهلذا  للتصدي والتوجيه املساعدةإىل 

 مـن  للحـد  اإلسـتئماين  املتحدة األمم صندوقإىل   املقدمة )١٠(التربعات حتسن يتواصلو - ٢٧
 علـى  املتناميـة  لباطامل فإن ،ذلك ومع .قراراهتا يف العامة اجلمعية ليهإ دعت ما وفق الكوارث،

 قبيـل  مـن  هيوغـو،  عمـل  إطـار  متابعة ألنشطة الكايف لدعما ضمان أجل من ستراتيجيةاال أمانة
 يفذات شـأن     زيـادات  تتطلـب  ،سـتراتيجية اال لنظام املشترك العمل برنامج يف تتجلي اليت تلك
 املتـسع  العمـل  تكلفـة  وتبلـغ  .بنجـاح  األنـشطة  تنفيـذ  أُريـد  إن حينـه،  يف وتقدميه التمويل حجم
 ،٢٠٠٩-٢٠٠٨ الـسنتني  لفتـرة  األمانـة  عمـل  طـة وخ ستراتيجيةاال نظام عمل لربنامج النطاق

 حـني  ويف. ٢٠٠٩ عام يف دوالر مليون ٤٨,٦ و ٢٠٠٨دوالر يف عام     مليون ٤٢ما مقداره   
 عـام  منتـصف  يف الـسنتني  لفتـرة  األمانـة  عمـل  خلطـة  لتزامـات الا مـن  املائـة  يف ٤٠ نسبة أعلنت
 حـىت  الشديد بالضعف اتسمت ركةاملشت النظام لربامج للماحنني املالية لتزاماتالا فإن ،٢٠٠٨
 يفمتعـددة الـسنوات، وذلـك    و خمصـصة  غريتربعات  تقدميعلى  األعضاء الدول وُتشجع .اآلن
 . التقوميية السنة من األولني الربعني يف تقدميها واألمثل املالية، السنة من ممكن وقت أبكر

 .الكـــوارث مـــن احلـــد أمهيـــة علـــى ٦٢/١٩٢ت اجلمعيـــة العامـــة يف قرارهـــا شـــددو - ٢٨
 مـن  الكـوارث  مـن  للحـد  الدوليـة  سـتراتيجية اال أمانـة  إىل الحقـا  سريد ما إىلأشارت اجلمعية   و

__________ 
 إىلتربعـات    التاليـة  األعـضاء  الـدول  قـدمت  األوروبيـة،  واملفوضـية  الـدويل  البنك من املسامهات إىل اإلضافةب )١٠( 

 فرنـسا،  سويـسرا،  الـسويد،  الـدامنرك،  إيطاليـا،  أملانيـا،  أسـتراليا، : سنة املاضـية طـوال الـ   االسـتئماين  الـصندوق 
 الـشمالية،  وآيرلنـدا  العظمـى  لربيطانيـا  املتحـدة  اململكـة  املكـسيك،  لكسمربغ، كندا، قربص، فنلندا، الفلبني،
 . اليابان اهلند، النرويج،
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 بغيــة األمانــة لتمويــل احلاليــة األســاليب اســتعراض إىل احلاجــةكمــا نوهــت ب، متزايــدة طلبــات
 .الغرض لذلك اقتراح تقدمي العام األمنيإىل  توطلب املالية، قاعدهتا تثبيت

أمهيـة   علـى  األدلـة  تـزداد  تقـارير،  مـن  سـبقه  ومـا  التقرير هذا يف اإلشارة قتسب كماو - ٢٩
 مـن  احلـد  يف البلـدان  لـدعم  املتحـدة  األمم به تضطلع الذي الدورشأنه شأن    املخاطر، من احلد

 ومــضاعفة زيــادةعمــال علــى و .ســريعاً تــزداد املقبلــة التحــديات فتئــت ومــا .الــشعوب ضــعف
 هيوغـو،  عمـل إطـار    تنفيـذ  ودعـم  اجملتمعـات  ضـعف  من احلد إىل الرامية الدويل التعاون جهود
 بــنيالتعـاون   تيــسري جمـاالت  يف رئيــسية دعـم  وظـائف مهـام إداريــة و  ســتراتيجيةاال أمانـة  تباشـر 

واإلبـالغ   والتوجيـه  والـدعوة،  املواردتعبئة  و الوكاالت،فيما بني   و الدولية احلكومية الوكاالت
 خمـاطر  مـن  للحـد  يالعـامل املنتـدى    إنشاء امللموسة النتائج ضبع وتشمل. املعارف إدارة جمال يف

 وحركـة  الـدويل  البنـك  مـع  اسـتراتيجية  وشراكات ووطنية، إقليمية منتديات قامةإو الكوارث،
الرئيـسية يف منظومـة      وكـاالت ال بـني  فيما املشترك العمل وبرجمة األمحر، اهلالل/األمحر الصليب
  .املتحدة األمم

أمهيتــه احليويــة يف جمــال و املتحــدة األمــم عمــلإىل  الواضــحة احلاجــة نمــ الــرغم علــىو - ٣٠
 املنظمـة  عمـل  جمبرنـا  يف الكفاية فيه مبا تتجلي ال األنشطة هذه فإن الكوارث، خماطر من احلد

عـن   امليزانيـة  خـارج  التربعـات  خـالل  من بالكامل ُتَمَول الستراتيجيةا أمانةالواقع أن و .الراهن
لتربعات علـى مـدى     ا زادت وقد. الكوارث من للحد ستئماينالا ملتحدةا األمم صندوقطريق  

مجيـع   مـن  املائـة  يف ٨٠، أكثر من    ٢٠٠٧ومع ذلك، قدم مخسة من املاحنني يف عام         . السنوات
مل يكفــل  ممــا التخــصيص، مــن كــبرية درجــة مــع ينماتئســالا الــصندوقإىل  املقدمــةلتربعــات ا

إىل  التمويــل يف متوقــع غــري وأ ئمفــاج اخنفــاض أي يــؤدي وقــد .األمــوال اســتخدام يف املرونــة
 أمانــة ىتــسعلــذلك، و .األعــضاء الــدول جمتمــع كــل دعــم يف األمانــة ألنــشطة خطــرية عرقلــة

 والـدول  الوكـاالت  مـن  اإلعـارة  ذلـك  يف مبـا  للتمويـل،  جديـدة  طرائق إلجياد جبد الستراتيجيةا
 فإهنـا  حمـددة،  مبـادرات  دعـم علـى   األمانـة  قـدرة  البديلـة  الطـرق  هـذه  تعـزز  حني ويف .األعضاء

 . الرئيسية الوظائفمتويل  يف للتنبؤ والقابلية االستقرار منىن األد احلد تضمن ال

 مـن  مناسـبة  درجة عام، بوجهأمانة االستراتيجية،    بتمويل املتعلقة األحكام تضمن الو - ٣١
ويف حـني ينبغـي أن      . يـسية الرئ وظائفهـا  للخطـر  تعرض مث ومن للتنبؤ، والقابلية املايل االستقرار

ــشطة اال      ــسية ألن ــل الرئي ــة التموي ــتئماين آلي ــصندوق االس ــتراتيجيةيظــل ال ــن  و س ــشراكة، فم ال
ــؤ       ــة للتنب ــسم باالســتقرار والقابلي ــوارد يت ــدفق للم ــضروري ضــمان ت ــدعم األداء األساســ ال  يل

ان قــد ترغــب الــدول األعــضاء يف اســتعراض مــا إذا كــ لــذلك، فو .للوظــائف الرئيــسية لألمانــة
 .املقررة األنصبة تشمل حبيث ٥٤/٢١٩قرار اجلمعية العامة ينبغي تنقيح أحكام 
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 والتوصيات االستنتاجات  - رابعا 
 العــيش كــسب وســبل واملمتلكــات األرواح فقــدان حيــث مــن الكــوارث أثــر زال مــا - ٣٢

 سريع،الـ  احلـضري  والتوسـع  الـسليمة،  غـري  اإلمنائية املمارسات إىل األمر الذي يعزى    يتصاعد،
 .الفقـراء  سـيما  ال للخطـر،  املعرضـني  األشـخاص  مـن  الكـبري  والعـدد  البيئيـة،  األصـول  وتدهور

 ويف . القـسوة  البالغة اجلوية الظواهروشدة   وتيـرة تزايد إىل املناخ تغري يؤدي ذلك، إىل إضافةو
هنـاك الكـثري     زال فمـا  الكـوارث،  بـسبب  الوفيات عدد ختفيض البلدان من كثري استطاع حني

 علـى  التـدابري  تلـك  وتنفيـذ  الكـوارث،  أخطـار  مـن  احلد تدابري يف لالستثمارالذي ينبغي صنعه    
 عرقلـة  إىل الطبيعيـة  األخطـار  جتـاه  الـضعف  بـسبب  حتـدث  الـيت  الكـوارث  وتـؤدي  .منتظم حنو

  .لأللفية األخرى اإلمنائية األهداف وحتقيق النصف إىل الفقر نسبة خفض حنو التقدم

 نظـام  تقويـة  جرت الكوارث، أخطار من للحد العاملي للمنتدى األوىل الدورة وعقب - ٣٣
 الوطنيــة الفاعلــة للجهــات اإلقليميــة املكاتــب مــن أفــضل دعــم تــوفري جــلأ مــن االســتراتيجية،

 دول عـدة  وتقـوم  .الوكـاالت  بـني فيمـا    والـشراكات  املواضيعية الشراكات خالل ومن واحمللية
 .الكـوارث  أخطـار  مـن  للحـد  الوطنيـة  اآلليـات  مـن  ريهاغ أو الوطنية مناهجها تقوية أو بوضع

 مراكــز إىل بلــداً ٦٦ تفتقــر كمــا اآلن، حــىت وطنيــة منــاهج تــضع مل بلــداً ١٤٧غــري أن هنــاك 
 .هيوغو عمل إلطار رمسية تنسيق

 أخطــار مــن احلــد جمــال يف واآلليــات واخلــربة املعرفــة تعزيــز يف جيــد تقــدم أُحــرز وقــد - ٣٤
 املنـاخ،  تغـري  مـع  للتكيـف  ومؤكـدة  قائمـة  تـدابري  باعتبارهـا  سياسات،ال صعيد على الكوارث،

 علـى  وفعـال  ملمـوس  عمل إىل على أن هذا مل يترجم بعد      .بايل عمل خطة طريق عن سيما ال
  .قليلة أمثلة عدا فيما القطري، الصعيد

ــن  و - ٣٥ ــرغم م ــى ال ــاد عل ــزام  ازدي ــاتالت ــا احلكوم ــن وغريه ــصلحة، أصــحاب م ــإن امل  ف
ــق مــسار بعــد تتخــذ مل احلكومــات ــواردة األهــداف حتقي ــا .هيوغــو عمــل إطــار يف ال  زال وم

 ملزايـا  متزايـد  إدراك يوجد وبينما .الرئيسية العوائقتشكل   واملوارد االلتزامو الوعي إىل االفتقار
 تلــك مــن للحــد املتاحــة املاليــة املــوارد فــإن الكــوارث، أخطــار مــن احلــد أجــل مــن االســتثمار
 لنطــاق رأســي توســيع إىل األمــر وحيتــاج .األصــعدة مجيــع علــى كافيــة غــري زالــت مــا األخطــار
 .واملوارد اجلهود

 حتـسنت،  قد الكوارث من للحد االستئماين املتحدة األمم لصندوق التربعات أن ومع - ٣٦
 االســتراتيجية أمانـة  إىل املتزايــدة الطلبـات  فــإن العامـة،  اجلمعيـة  قــرارات إليـه  دعــت مـا  حـسب 
 يف كـبرية  زيـادات  إىل حتتـاج  هيوغـو،  عمـل  إلطار واملتابعة الدعم من يكفي ما وجود لضمان
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 التمويــل أحكــام تكفــل ال الــسياق، هــذا ويف .املناســب الوقــت يف تلقيــه وإىل التمويــل حجــم
 .التنبؤ وإمكانية االستقرار من الالزمة الدرجة لألمانة احلالية

 فــستدعو فعــال، حنــو علــى نفــذُي أن هيوغــو عمــل إلطــار كــان إذا ذلــك، عــن وفــضالً - ٣٧
 لــسد الكــوارث، مــن للحــد االســتئماين املتحــدة األمــم لــصندوق التربعــات زيــادة إىل احلاجــة
 الـدعم  ، مـن أجـل تقـدمي      ٢٠٠٩ عـام  حبلـول ،  دوالر مليـون  ٧٠ علـى  اليت تزيد  احلالية الفجوة
 للحـد  لدوليـة ا االسـتراتيجية  لنظـام  املـشترك  العمـل  برنـامج  يفالـضالعة    املنظمـات  خمتلف لعمل
 .الكوارث من

 :التالية التوصيات ُتـقترح ذكرها، تقدم اليت املالحظات إىل واستنادا - ٣٨
 

  آليات نظام االستراتيجية بطرق منهاالتعجيل بتنفيذ إطار عمل هيوغو،  )أ( 
 تعـزز  أن األمهيـة مبكـان    فمن هيوغو، عمل إلطار فعالية أكثر تنفيذ حتقيق أجل من - ٣٩

منـاهج   بينـها  ومـن  االسـتراتيجية،  لنظـام  القائمة اآلليات طريق عن تعاوهنا ضاءاألع الدول
 الـذي   الكوارث خماطر من للحد العاملي للمنتدى الثانية والدورة واإلقليمية الوطنيةالعمل  

 اخلـربات  اسـتنادا إىل  و .٢٠٠٩ يونيـه /حزيـران  ١٩-١٥ يف الفترة من     جنيف،سيعقد يف   
 وتـدعيم  وضـع  ىلإ بقـوة مدعوة   األعضاء الدول فإن القائمة، ةالوطنيملناهج العمل    اجليدة

 .الكوارثخماطر  من للحد الوطين لتنسيقل مثل هذه اآلليات
 

 ضمان التالحم بني التكيف مع تغري املناخ واحلد من خماطر الكوارث )ب( 
 ئيةاإلمنا املكاسب محاية يف حامسا دوراً يلعب الكوارثخماطر   من احلد ألن إدراكاً - ٤٠
 االتساق كفالة على األعضاء الدولأشجع   فإنين املناخ، تغري يطرحها اليت التهديدات من

إقامـة   طريـق  عـن  الكـوارث،  أخطـار  مـن  واحلـد  املنـاخ  تغـري  أعمـال  جـدويل  بـني  والتالحم
 عن املسؤولة وتلك املناخ تغري سياسات عن املسؤولة احلكومية الكيانات بني وثيقة روابط
 مشاركة مجيع الكيانات املعنيـة مبـا فيهـا         ذلك يشمل أن وميكن .الكوارث أخطار من احلد

 ذلـك،  إىل وباإلضـافة  .الكـوارث  أخطـار  مـن  منـاهج  يف املناخ تغري عن املسؤولة الكيانات
ــدول أُشــجع ــى األعــضاء ال ــيم إجــراء عل ــة قاعــدي تقي ــن احلــد حلال  الكــوارث أخطــار م
 تستند إىل للتكيف وطنية خطط إعداد علىو بلداهنم، يف التكيف جهود من هبا يرتبط وما
 .هيوغو عمل إطار
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 االستثمار يف جمال احلد من أخطار الكوارث )ج( 
 أخطـــار مـــن للحـــد عمليـــة تـــدابري اختـــاذ ضـــمان علـــى األعـــضاء الـــدول أشـــجع - ٤١

 .كافيـة  مـوارد  مـع تـوفري    ضـعفاً،  األكثـر  والفئـات  الفقـراء  إىل بالنسبة سيما ال الكوارث،
 علـى  العـام  لإلنفـاق  أهـداف  وضـع  يف تنظـر  أن األعضاء للدول ينبغي،  الغاية ذههلحتقيقا  و

 .واحمللــي الــوطين املــستويني علــى الكــوارث أخطــار مــن لحــدل الــسنوات متعــددة بــرامج
 مـن  احلـد  جمـال  يف استثماراهتا زيادة على التمويل ومؤسسات واملاحنني احلكومات وأشجع
ــادة الكــوارث أخطــار ــار كــبرية، زي ــرامج مجيــع مــن يتجــزأ ال جــزءا ذلــك باعتب  العمــل ب

ــساين، ــة اإلن ــصادية والتنمي ــة، االقت ــة واالجتماعي ــة، واحلماي ــن البيئي ــها وم ــيت بين ــاجل ال  تع
 .وتتبعها االستثمارات هذه تنسيق حتسني والعمل على لأللفية، اإلمنائية األهداف

 
 ترتيبات التمويل لالستراتيجيةتعزيز  )د( 

 مـوارد  تـوافر  وضـرورة  االستراتيجية أمانة مسؤوليات يف الكبري زايدالت إىل بالنظر - ٤٢
 يف املــصلحة وأصــحاب األعــضاء الــدول أدعــو ذلــك، مــع تتناســب وثابتــة مــضمونة ماليــة

 مـن  للحـد  االسـتئماين  املتحـدة  األمـم  صـندوق  يف املاليـة  مسامهاهتم زيادة إىل االستراتيجية
 برنامج مبا يف ذلك   هيوغو، عمل إطار فيذلتن الدعم من يكفي ما وجود لضمان الكوارث
 .االستراتيجية لنظام املشترك العمل

 الرئيـسية،  ومهامهـا  االسـتراتيجية  ألمانـة  املاليـة  القاعـدة  اسـتقرار  حتقيق أجل ومن - ٤٣
قرار  يف الواردة التمويل أحكام إىل األعضاء الدول انتباه أوجه للتنبؤ، قابلية أكثر وجعلها

 لتتـــضمن مراجعتـــها يف األعـــضاء الـــدول ترغـــب قـــد الـــيت ،٥٤/٢١٩اجلمعيـــة العامـــة 
 .املقررة األنصبة
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 املرفق األول
 ) أ(هيوغو عمل إطار تنفيذ يف احملرز التقدم عن إضافية معلومات  

 عمـل  إطـار  يف الـواردة  للعمـل  اخلمـس  األولويات أساس على مصنفة التالية املعلومات - ١
 .والدويل واإلقليمي الوطين التنفيذ مستوى وحسب هيوغو،

 
  الوطين الصعيد على املتخذة اإلجراءات - ألف 

 
 ١ األولوية  
 متني مؤسسي أساس ذات وحملية وطنية أولوية الكوارث خماطر من احلدكفالة أن يكون   

 والـسويد  والـسنغال  النكـا  وسـري  األخـضر  والـرأس  أفريقيـا  وجنـوب  إيطاليا وضعت - ٢
ــستان ــسوتو وكازاخـ ــاهج وليـ ــل ع منـ ــاللمـ ــرة خـ ــشمولة الفتـ ــالتقرير املـ ــدت .بـ ــا ووحـ  بنمـ
 بالــذكرى السويــسري الــوطينالعمــل  منــهج واحتفــل القائمــة،  عملــهمامنــاهج وطاجيكــستان

ــسنوية ــة واختــذت .لوضــعه العاشــرة ال ــة اجلمهوري ــة    الدومينيكي ـــزويال البوليفاري ــة فن ومجهوري
اآلونـة   يف ونيبـال  ملـديف و وتايلنـد  األسـود  اجلبل وانضمت .وطنية مناهج وضع حنو خطوات

 .هيوغو عمل إلطار معينة تنسيقاألخرية إىل مراكز 

وإندونيــسيا وبوتــان وتايلنــد وطاجيكــستان وفــانواتو   أفغانــستان حكومــات ووضــعت - ٣
 .الكـوارث  أخطـار  مـن  للحـد  وطنيـة  عمـل  خطـط  أو اسـتراتيجيات  والفلبني وكمبوديا ونيبال  

 الـصفة  إلضـفاء  جديـدة  قـوانني  مشاريع إندونيسيا، نهام آسيا، منطقة يف بلدان عدة واعتمدت
 حكومـة  وتـضع  .سياسـاهتا  أطـر  مـن  جـزءا  باعتبارهـا  الكوارث أخطار من احلد على املؤسسية
 بــصدد أخــرى بلــدان وهنــاك .الكــوارث إلدارة وطــين لقــانون النهائيــة الــصيغة حاليــاً ملــديف
 جديـدة  قـوانني  حـديثاً  سـنت  الـيت  دانالبلـ  وقامـت  .والفلبني ليشيت   - تيمور مثل بذلك، القيام
ــشأن ــن احلــد ب ــار م ــل الكــوارث، أخط ــا وســري باكــستان مث ــد، والنك ــشطة اهلن ــة بأن  لتقوي
 .الكوارث بإدارة املعنية الوطنية سلطاهتا

صـلب   يف الكـوارث  أخطـار  مـن  احلـد  إدخـال  بـشأن  الفلبيين الوطين املؤمتر ساعد وقد - ٤
 الوصـول  إمكانيـة  وزاد واحمللـي،  الوطين املستويني بني سيقالتن حتسني على احمللي احلكمأنشطة  

 إيـران مجهورية   لدى وتوجد .احمللي املستوى على األخطار من احلد أجل من التنمية أموال إىل
 للوقايـة  املائـة  يف ٢٥ حاليـاً  ختـصص  فهـي  للكـوارث،  امليزانيـة  يف متوازنـة  خمصصاتاإلسالمية  

__________ 
 . من هذا التقريرتكمِّـل الفرع الثالث ) أ( 



A/63/351  
 

08-50243 15 
 

 يربـو  مـا  دشـن  اهلنـد،  ويف .اإلعمار إلعادة املائة يف ٥٥ و للتصدي، املائة يف ٢٠ و والتأهب،
مبثابـة   ليكـون  الكـوارث،  أخطـار  مـن  للحـد  الوطين التحالف املدين اجملتمع قادة من ١٥٠ على

 للحـد  الـسنغايل  الـوطين  املنـهج  أقـام و .الكـوارث خمـاطر    مـن  للحد احمللي اجملتمع ملبادراتحمفل  
 .٢٠٠٨ عام يف الكوارث أخطار من للحد نينيللربملا وطنية شبكة الكوارث أخطار من

 مـشاركة  ، وفرنـسا  وسويسرا أملانيا تضم األوروبية،املنتديات   من شبكة شاركت وقد - ٥
 مـع  روابـط  إجياد لضمان املناخ، تغري عن األورويب االحتاد أعدها اليت اخلضراء الورقة يف نشطة
 املعلومـات  لتبـادل  مهمـاً  األفقـي  ىاملـستو  علـى  التعـاون  أصبح وقد .الكوارث أخطار من احلد

 “توأمـة  ”والنـرويج  وسويـسرا وإيطاليـا    أملانيـا  ودعمـت  .الوطنيـة  املنتـديات  بني فيما واخلربات
وبـدأت  . بينـها  والتـدريب  التبـادل  تيسري طريق عن النامية والبلدان أوروبا يف الوطنية املنتديات

ني بلــدان اجلنــوب بــشأن احلــد مــن  املنتــديات الوطنيــة للــسنغال ومدغــشقر يف إقامــة شــراكة بــ 
 .أخطار الكوارث

 الترتيبـات  وتقويـة  وضـع  يفالوطنيـة    احلكومـات  اإلمنـائي  املتحـدة  األمم برنامج ويدعم - ٦
 مــن احلــد إدخــال ويف ،اإلنعــاشو الكــوارثخمــاطر  مــن احلــد أجــل مــن والتــشريعية املؤســسية
 اإلقليميــة وبراجمـه  للتعمـيم  امليــةالع مبادرتـه  خـالل  مـن  اإلمنائيــة، العمليـات صـلب   يف الكـوارث 
يف  الكــوارث مــن احلــد يف وطنــينيمستــشارين  اإلمنــائي الربنــامجعــني  وقــد .القــدرات لتطــوير
 خـالل  آخـر  بلـداً  ١٢تعـيني مستـشارين يف       املخطـط  مـن  أن كمـا  عاليـة،  ذات خماطر  بلداً ١٣
 مـن  للحـد  طنيـة و اسـتراتيجيات  وضـع  يف تقنيـاً  دعمـا   هـؤالء املستـشارون   يـوفر و .٢٠٠٩ عام

يف منظومـة    وكـاالت الو اإلمنـائي  للربنـامج  القطريـة  املكاتـب  يـساعدون  كمـا  الكـوارث  أخطار
 املـساعدة  أجـل  مـن  احلـاالت،  بعض يف الدويل للبنك القطرية املكاتب وكذلك املتحدة، األمم
 .القدرات لتطوير السنوات متعددة برامج وضع على
ــد - ٧ ــق توســع وق ــاملي املرف ــاشو الكــوارث مــن للحــد الع ــابع اإلنع ــدويل للبنــك الت  يف ال

 جتـــاه باحلـــساسية املتـــسم اإلمنـــائي التخطـــيط تعـــزز بأنـــشطة بلـــداً ٥٤إىل  التقنيـــة مـــساعداته
 اسـتراتيجيات  وضـع  علـى  البلـدان  ومـساعدة  الكـوارث؛ ضد خماطر    تأمنيال وجتميع الكوارث،

 األخطــار عــن النامجــة واملاليــة االقتــصادية اآلثــار وتقيــيم الــسوق، علــى قائمــة احملاصــيل لتــأمني
 وضـع  مبا يف ذلـك    األخطار، من احلد استراتيجيات وتقدمي لألخطار، أطالس وإعداد الطبيعية،
 بلـدان  بـني  فيمـا  الـشراكات  تؤديه الذي احليوي للدور وإدراكاً .إدارة املخاطر و للمناخ مناذج

 برنـامج  بـدأ تنفيـذ    لأللفيـة،  يـة اإلمنائ األهـداف  بلـوغ و الفقر من احلد أهداف حتقيق يف اجلنوب
 .٢٠٠٨ مايو/أيار يف اجلنوب بلدان بني فيما للتعاون
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 ٢ األولوية  
 املبكر اإلنذار حتديد أخطار الكوارث وتقييمها ورصدها وتعزيز  

 الكــوارث،  أخطــار  مــن  للحــد  انطــالق كنقــاط  ضــرورية  األخطــار  تقييمــات  ُتـــعد - ٨
 الربنـامج  رعايـة  وحتـت  .واإلقليميـة  والوطنيـة  احملليـة  اجملتمعيـة  اجلهـود  مـن  عديـد  مـن  ثبت كما

 .) ب(البلــدان مــن عــدد يف الكــوارث خلــسائر مراصــد إنــشاء جــرى األخطــار، لتحديــد العــاملي
 علــى احملليــة القــدرات لبنــاء ) ج(بلــدان عــدة يف أيــضاً األخطــار لتحديــد العــاملي الربنــامج ويعمــل
 .الكوارث أخطار حتليل

 لوضـع  منـهاج  وهـو ،  ) د(الالتينية أمريكا يف الكوارث أخطار التالحتما تقييم ويوجد - ٩
 اســتثمارية قــرارات اختــاذ علــى الوطنيــة الــسلطات يــساعد لألخطــار، وأطلــس ألخطــارل منــاذج
 .النموذج ذلك يستخدم بلد أول هي نيكاراغوا وكانت .سليمة أسس إىل تستند

 املبكــر لإلنــذار أنظمــة وضــع خيــص فيمــا عوائــقالو ثغــراتوال يــزال هنــاك كــثري مــن ال - ١٠
 سيـــشيلســـري النكـــا و حكومـــات نظمـــت اهلنـــدي، احملـــيط منطقـــة ويف .اإلنـــسان حمورهـــا

 املبكـر  اإلنـذار  لتعزيـز نظـم    الوطنيـة  األولويـات  لتحديـد  وطنية تشاور اجتماعات موريشيوسو
 .تسونامي من

 
 ٣األولوية   
  على مجيع املستوياتمة والتأقلماستخدام املعرفة واالبتكار والتعليم لبناء ثقافة للسال  

 املمكنـة  بالتـدابري    علـى درايـة جيـدة      النـاس    كـان ميكن التخفيف من أثـر الكـوارث إذا          - ١١
ــد مــن   طائفــة عريــضة وقــد قامــت . تعــرض هلــا الللحــد مــن  ــة بعقــد العدي  مــن اجلهــات الفاعل

. جلمهـــورملختلـــف قطاعـــات ااملـــؤمترات وحلقـــات العمـــل التدريبيـــة ونـــشر املـــواد التدريبيـــة  
 ووسـائط  الدراسـية ربامج الـ د من البلدان عناصر احلـد مـن أخطـار الكـوارث يف              عد أدرج كما

 . مبا فيها التلفزيون واإلذاعة واإلنترنت،اإلعالم
ــا يف مــشروع   ف - ١٢ ــد شــرعت نيجريي ــشطة    إلدراجق  احلــد مــن أخطــار الكــوارث يف األن

ــية ــال، مت تـــدريب الطـــالب علـــى أن يـــصبحوا . املدرسـ ــفراء احلـــد مـــن ” ويف نيبـ ــارسـ   أخطـ

__________ 
نما وتايلند ومجهورية إيران اإلسالمية ومجهورية فنـزويال البوليفارية وسـري النكـا وكوسـتاريكا         إكوادور وب  ) ب( 

 .وكولومبيا واملكسيك وملديف وموزامبيق ونيبال واهلند
 .باكستان وبريو وسري النكا وشيلي واملكسيك وملديف وموزامبيق ونيبال ) ج( 
 .بدعم من البنك الدويل وأمانة االستراتيجية ) د( 
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 معلـم علـى     ٢ ٥٠٠و  طالـب    ١٠٠ ٠٠٠ أحد الـربامج حـوايل       ساعدويف اهلند،   . “الكوارث
حدثت وســائل مبتكــرة للــتعلم  ويف بــنغالديش، اســُت. وضــع خطــط مدرســية إلدارة الكــوارث 

اإللكتــروين بــشأن املنــاخ وإدارة أخطــار الفيــضان مــن أجــل التــدريب يف الــصفوف املدرســية     
ــتعلم  ــذايتوال ــا قامــت طاجيكــستان ب  . ال ــإكم ــاهج     ادم ــار الكــوارث يف املن ــن أخط ج احلــد م

كازاخــستان املوضــوع يف  ووأدخلــت أوزبكــستان  . الدراســية للمــدارس االبتدائيــة والثانويــة   
 . املناهج الدراسية الرمسية للجامعات التقنية الرئيسية

 مــن أجــل اتوالردمــن الــ باليــني ٤ مبلــغ  اإلســالميةإيــرانمجهوريــة وقــد خصــصت  - ١٣
 صف مدرسي خالل مخـس سـنوات، كمـا خصـصت املبلـغ ذاتـه مـن أجـل                    ٢٥٠ ٠٠٠تعزيز  
وهــذه اإلجنــازات هــي ذروة جهــود بذلتــها وزارة التعلــيم  . آمنــةيــة مدرســية جديــدة بنإنــشاء أ

 إيـــرانمجهوريـــة  الـــذي مقـــره واهلـــزات األرضـــيةاإليرانيـــة واملعهـــد الـــدويل هلندســـة الـــزالزل 
ــا   ــن     اإلســالمية، كم ــسالمة م ــشأن ال ــات عمــل ب ــدت حلق ــزات األرضــية ُعق ــن  اهل  يف كــل م

 .  املدارس الثانويةنظراءأوزبكستان وطاجيكستان من أجل 
ــا الوســـطى، أُقيمـــت   - ١٤ ــارضويف أفريقيـ ــسلفادور،  معـ ــا، والـ ــة يف بنمـ ــارف الوطنيـ  املعـ

ــاال ــاراغوا، ،وغواتيم ــتاريكا، ونيك ــو       وكوس ــدى اجلمه ــوعي ل ــع ال ــك لرف ــدوراس، وذل ر وهن
وقـد احتفلـت البلـدان    .  الكوارثأخطاربالوسائل املتاحة والدروس املكتسبة يف جمال احلد من        

أكتـوبر وذلـك    / تـشرين األول   ١٠الكـوارث يف     يف مجيع أحنـاء العـامل بـاليوم الـدويل للحـد مـن             
 . بتنظيم أنشطة الدعوة على املستويني الوطين واحمللي

 
  ٤األولوية   
 ألخطارل سيةاألسااحلد من العوامل   

ألخطــار املتـصلة بــاألحوال  ألساسـية ل عوامــل االحـرز تقـدم حمــدود يف جمـال احلــد مـن     أُ - ١٥
 . االجتماعية واالقتصادية والبيئية املتغرية، وكذلك بتغري املناخ

قـد وضـع فريـق مـن        ف. ألبنيـة لسالمة  الـ حتـسني معـايري     تعزيـز    يف آسيا الوسطى     وجرى - ١٦
 وهندســة الــزالزل دلــيال بــشأن ممارســات البنــاء األكثــر ســالمة يف  ةاهلــزات األرضــياخلــرباء يف 

 باللغــات احملليــة يف تقليديــة املنخفــضة التكلفــة، وُنــشراملنــاطق الريفيــة، علــى أســاس املعــارف ال
ــشر    ــستان ، يف حـــني نـ ــتان وكازاخـ ــستان وقريغيزسـ ــستان وطاجيكـ ــن أوزبكـ ــات عـ  ت كتيبـ

 واالهنيـارات   ،لاوحـ  وتدفق األ  ،الفيضانات”  و “الزالزل واستراتيجيات البناء األكثر سالمة    ”
 .  اجلامعاتعن طريق “ والبناء األكثر سالمة،األرضية
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 السلطات الوطنية وشركاء التنمية الدوليون يف مـالوي وموزامبيـق           وقد شرع كل من    - ١٧
 . احلد من أخطار الكوارث يف اخلطط اإلمنائية الوطنيةإلدماجيف برامج 

ــى  و - ١٨ ــصادية     تعمــيمعمــال عل ــاخ والقطاعــات االقت ــن أخطــار الكــوارث يف املن  احلــد م
،  التنفيذيـة ألغذيـة والزراعـة بـدعم اإلدارات       األمـم املتحـدة ل     املعرضة لألخطار، التزمت منظمة   

، والبلديات، ومنظمـات املـزارعني، يف حتديـد وتنفيـذ املمارسـات احملـسنة           ديةدمات اإلرشا اخلو
 . ارث من أجل قطاعي الزراعة واألغذية للحد من أخطار الكوتنسيقا األفضل

 
 ٥األولوية   
 الفعالة على مجيع املستوياتلكوارث لالستجابة تعزيز التأهب ل  

 ، وكولومبيــا، وســري النكــا، وباكــستان،ها أوروغــوايمــن بينــ ،قامــت بلــدان كــثرية - ١٩
لتأهـــب،  قـــدراهتا يف جمـــال ا بتعزيـــز، وهنـــدوراس، واهلنـــد، ونيبـــال، وموزامبيـــق،واملكـــسيك

وبـدعم  . تأهب والتدريبات الالزمـة يف اجملتمعـات احملليـة      الذلك وضع خطط للطوارئ، و     يف مبا
  املتحـدة،  ترتانيـا مجهوريـة    و ، وجـزر القمـر    ،ق الشؤون اإلنسانية، قامت تايلنـد     ينستمن مكتب   

التسونامي على الـصعيد    لديها ب اإلنذار املبكر   نظم   بتعزيز   ، وملديف ، ومدغشقر ،وسري النكا 
ويف تايلند، قدم برنامج األمم املتحـدة اإلمنـائي      . شاطر املعلومات مع اجملتمعات احمللية    تالوطين و 

تعزيز قدرة املركز الوطين لإلنذار يف حاالت الكوارث علـى           بقصد    تدريبية أنشطةالدعم لعدة   
التعامــل مــع وســائط اإلعــالم وحتــسني دقــة ومــصداقية اإلنــذارات وغريهــا مــن رســائل التوعيــة  

موجــة آنــدامان  ” عنــوان  حتــت التــسوناميبــشأنوقــد نظــم املركــز تــدريبا وطنيــا     . لعامــةا
 . “٢٠٠٧ لعام
ــ ه)ه(ويف باكــستان، تقــوم الــسلطة الوطنيــة إلدارة الكــوارث   - ٢٠  أساســيةبإعــداد دراســات ـ

تشغيل موحـدة مـن   جراءات إألخطار الكوارث واالنتعاش منها يف املناطق املعرضة للكوارث و 
 وذلــك للمــساعدة يف إرشــاد ، بعــد الكــوارث علــى مــستوى املنــاطق ســبل العــيشأجــل تقيــيم 

 .  يف أعقاب الكوارث اليت تسببها األخطار الطبيعية مباشرةاالستجابة يف املستقبل
 

  اإلقليميالصعيدعلى  املتخذة اإلجراءات -باء  
وارث، الـيت دعـا     تشكل االستراتيجية اإلقليمية األفريقية للحد من أخطار الكـ        : أفريقيا - ٢١

ــة يف مــؤمتر قمــة االحتــاد األفريقــي    ــا الــذي ُعقــد يف  إليهــا رؤســاء الــدول األفارق  يف أديــس أباب
ــام ــة ٢٠٠٤ عـ ــدول األفريقيـ ــزام الـ ــة   . ، األســـاس اللتـ ــاد األفريقـــي اجلماعـ ــاعد االحتـ ــد سـ وقـ

__________ 
 ). منظمة األغذية والزراعة، ومنظمة العمل الدولية، وغريها(بدعم من منظومة األمم املتحدة  )ه( 
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ويل  بـدعم مـن البنـك الـد        ،االقتصادية لدول غرب أفريقيا واجلماعة اإلمنائية للجنوب األفريقـي        
 .  الكوارث أخطار لوضع هنج أكثر استباقا من أجل احلد من،واستراتيجية

 بـني   ، ُعقـدت يف داكـار     ،وقد مجعت حلقة عمل يف أفريقيا جنـوب الـصحراء الكـربى            - ٢٢
 احلد من أخطـار الكـوارث       إدماج الوطنية ووزارات املالية من أجل تقييم أدوارها يف          املنتديات

ــة للحــد مــن    ــيم بعــد الكــوارث   يف اخلطــط الوطني ــة التقي ــتعلم منهجي ــر، ول وأدرجــت . ) و(الفق
لكــوارث يف اســتراتيجياهتا للحــد الــسنغال وغانــا ومدغــشقر ونيجرييــا هنــج احلــد مــن أخطــار ا 

 .الفقر من
ــا  - ٢٣ ــا والنقــل   : غــرب آســيا ومشــال أفريقي تقــوم األكادمييــة العربيــة للعلــوم والتكنولوجي

مانة االسـتراتيجية يف    ألباستضافة املكتب اإلقليمي اجلديد       الدول العربية  امعةالبحري التابعة جل  
ــة       ــار يف املنطق ــن األخط ــزز احلــد م ــا تع ــه، كم ــاهرة واإلســهام في ــشركاء يف   . الق ــد نظــم ال وق

إقليميـة يف القـاهرة لالتفـاق علـى اإلجـراءات والتعـاون بـشأن               تيجية عدة حلقات عمل     االسترا
 ات األخطــار باالســتناد إىل اجملتمعــواحلــد مــن املعلومــات، تــشاطرعمليــات تقيــيم األخطــار، و

ــ  الوثــائق واملعــايري الرئيــسية لالســتراتيجية إىل  ترمجــ ُتقــدو. ، والتكيــف مــع تغــري املنــاخ ةاحمللي
 .اللغتني العربية والروسية

اتفـاق عمـل مـع االسـتراتيجية إلدراج احلـد مـن أخطـار                الدول العربيـة     جامعةحبثت  و - ٢٤
 اإلسـالمي يف    املـؤمتر وقـد وافقـت منظمـة       . هتـا الـسياسية والتقنيـة     الكوارث كجزء مـن اجتماعا    

 ي الـوع كـاء ذإاجتماعها العام النصف سنوي بشأن التعاون على العمل مع االستراتيجية بـشأن    
 واإلسـهام يف بنـاء القـدرات لـدى دوهلـا األعـضاء              ؛بإطار عمـل هيوغـو علـى أعلـى املـستويات          

 .لعاملي الصعيد الوطين واإلقليمي وا كل منعلى
 علــى العمــل ٢٠٠٧نــوفمرب /لثــاينبلــدان يف آســيا الوســطى يف تــشرين ا وقــد وافقــت  - ٢٥
ــاون اإلقليمــي  حنــو ــز التع ــشاء مركــز    لتأهــب للكــوارث،  يف جمــال اتعزي  وذلــك مــن خــالل إن

 .للتأهب إقليمي
ــتح مركــز إقليمــي يف    - ٢٦ ــولوافُت ــة  يف ٢٠٠٧ســبتمرب /أيل ــشهد مدين ــران  م ــة إي جبمهوري

ملنظمة التعـاون االقتـصادي، وذلـك هبـدف تعزيـز التعـاون             تابعة  ، كوكالة متخصصة    اإلسالمية
بني الدول األعضاء من أجل إدارة األخطار بشكل فعال، وخباصـة يف ميـادين األرصـاد اجلويـة                  

 .والعلوم املناخية واهليدرولوجيا

__________ 
االسـتراتيجية الدوليـة للحـد مـن خمـاطر الكـوارث، والبنـك الـدويل،                /نظمها االحتاد األفريقي، واألمم املتحدة     ) و( 

 .بالتعاون مع السنغال وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي
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ري سلـسلة مـن     سيـ ، قامـت أمانـة االسـتراتيجية بت       هذه املنطقـة  يف  : آسيا واحمليط اهلادئ   - ٢٧
 تعزيـز آليـات الـدعم اإلقليميـة     واستطالع إمكانياتاملشاورات للمساعدة يف حتديد التحديات    

 آسـيا اإلقليمـي، الـذي اعتمـد رمسيـا            عمـل  وقد أسفر هذا عن إنشاء برنامج     . القائمة وتنسيقها 
 يف تـشرين   املعقـود ،ر الكوارث يف دهلـي  خطاحلد من   ب املعينيف املؤمتر الوزاري اآلسيوي الثاين      

ــاين ــوفمرب /الث ــوارث       ٢٠٠٧ن ــر الك ــن خط ــشأن احلــد م ــي ب ــالن دهل ــب إع ــك إىل جان . ، وذل
لعمــل ألــزم هــذا احلكومــات بالتعجيــل بتنفيــذ إطــار عمــل هيوغــو، مبــا يف ذلــك خطــط ا    وقــد

 . والصالت باألهداف اإلمنائية لأللفية،يرالستعراض والرصد واإلبالغ الدووآليات ا
ألعضاء يف اللجنة االقتصادية واالجتماعيـة آلسـيا واحملـيط اهلـادئ         دت البلدان ا  كوقد أ  - ٢٨
التعـاون  ” بشأن   ٢٠٠٨مايو  /ذ يف أيار  تزامها باحلد من أخطار الكوارث، من خالل قرار اخت        ال

ــاء قــدرة: ٢٠١٥-٢٠٠٥اإلقليمــي يف تنفيــذ إطــار عمــل هيوغــو    علــى  األمــم واجملتمعــات بن
 .“) ز( الكوارث يف آسيا واحمليط اهلادئمواجهة

لدمج احلـد مـن     قدمت اليونسكو الدعم، بالتعاون مع أمانة االستراتيجية، إىل مبادرة          و - ٢٩
كمـا شـاركت أمانـة      . لسالمة املدرسية لسية وتعزيز املبادئ التوجيهية     ادراألخطار يف املناهج ال   

 التعلــيم” عــن يف بــانكوك يف تنظــيم حلقــة عمــل إقليميــة  واليونــسكواالســتراتيجية اليونيــسيف
 مـن أجـل    حـوار بـشأن التعلـيم        للحفز على إقامـة   ، وذلك   “ر الكوارث املدرسي واحلد من خط   

 الـسياسات مـن     الدراسـية ومقـرري    املنـاهج    مطـوري  و ،التأهب للكوارث فيمـا بـني املمارسـني       
، ويف أعقــاب حلقــة العمــل.  خطــة عمــل بــانكوكتد، واعتمــالبلــدان يف مجيــع أرجــاء املنطقــة

ــة معاهــد وطنيــ    ــت مثاني ــسيا اتفق ــصنيو ،كــان وســري ال، وتايلنــد،ة مــن إندوني وفــانواتو،  ،ال
للسياسات والربامج واملناهج الدراسـية واألنـشطة        على إجراء حتليل     ، واليابان ، واهلند ،والفلبني

فيمـا يتعلـق بـدمج احلـد مـن األخطـار يف             واملواد املـستندة إىل املـدارس لتحديـد وضـعها احلـايل             
 .لمني وتدريب املعالدراسيةاملناهج 

دول اجملموعـة علـى احلاجـة       لرؤسـاء   أكدت جمموعة ريـو يف مـؤمتر قمـة          : األمريكيتان - ٣٠
ــادرات االســتراتيجية يف املنطقــة ودعــ  نظــام إىل دعــم  ــدول إىل مــشاركة  تمب ــشاطا   ال ــر ن أكث

الـــيت تـــدعم احلـــد مـــن املمارســـات والـــسياسات اجليـــدة تعزيـــز براجمهـــا الوطنيـــة، وتبـــادل  يف
 .الكوارث أخطار
واإلنعـاش   ، والتخفيف منـها ،من األخطارالرفيع املستوى بشأن احلد املؤمتر  وقد أسفر    - ٣١
 الــذي ُعقــد يف هــاييت يف تــشرين  ،البحــر الكــارييب الكــربى يف منطقــة الكــوارث الطبيعيــة مــن 

__________ 
، الفــصل )E/2008/39 (١٩، امللحــق رقــم ٢٠٠٨ الوثــائق الرمسيــة للمجلــس االقتــصادي واالجتمــاعي، انظــر ) ز( 

 .٦٤/٢الرابع، القرار 
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إقليميــة للحــد مــن ة االلتــزام الــسياسي واعتمــاد خطــة عمــل   عــن زيــاد،٢٠٠٧نــوفمرب /الثــاين
 وتعزيـز   ، التقدم اإلقليمي احملـرز يف تنفيـذ إطـار عمـل هيوغـو              املؤمتر قد قّيم و. الكوارثأخطار  

 والتكيـف مـع     ، واملنظـور اجلنـساين    ، الوطنية، وتعميم احلد مـن أخطـار الكـوارث         مناهج العمل 
تغري املناخ، وأطر عمـل الـسياسات، مـع التركيـز بوجـه خـاص علـى التعـاون فيمـا بـني الـدول                         

 .اجلزرية الصغرية النامية
، وافقـــت وزارات التعلـــيم يف أمريكـــا الوســـطى واجلمهوريـــة ٢٠٠٨مـــايو /ويف أيـــار - ٣٢

الدومينيكيــة وغريهــا مــن الــسلطات الوطنيــة علــى إطــار العمــل االســتراتيجي اإلقليمــي للتعلــيم  
لتنظـــيم قطــاع التعلـــيم يف مجيـــع أحنـــاء أمريكـــا الوســـطى   خمـــاطر الكـــوارث بــشأن احلـــد مـــن 

 .واجلمهورية الدومينيكية
 بـشأن احلـد     ٢٠٠٩ اإلقليمـي ملنتـصف عـام        للمنتـدى وقد بدأت األعمـال التحـضريية        - ٣٣

ــة بــدور رئيــسي     ــام منظمــة الــدول األمريكي التعــاون مــع  فيهــا بمــن أخطــار الكــوارث، مــع قي
ــشأن      ــسيق ألمريكــا الوســطى ب ــة، كمركــز التن ــات دون اإلقليمي ــة مــن الكيان   الكــوارثالوقاي

ــة ــة اآلالطبيعي ــدي، وجلن ــن للوقا زن ــة م ــة     ي ــة الكاريبي ــة املنطق ــا، ووكال  الكــوارث واالســتجابة هل
 .دول الكاريبيةال، ورابطة حاالت الكوارثلطوارئ يف للالستجابة 

اتفاق أوروبا والبحـر األبـيض املتوسـط املتعلـق     يقوم جملس أوروبا، من خالل    : أوروبا - ٣٤
خطــار الكــوارث  إقليمــي بــشأن احلــد مــن أ منــهاج عمــل، بتــسهيل وضــع باألخطــار الكــربى

والتعاون يف ميدان الكوارث الكربى اليت تسببها األخطار الطبيعية أو التكنولوجية بـني أوروبـا               
 املمارسـات   تبـادل الشرقية، وجنوب البحر األبيض املتوسط، وغرب أوروبا، مع التركيز علـى            

ــشطة       ــذ األن ــة، وتنفي ــيم القطري ــات التقي ــم عملي ــدة، ودع ــل احلــد  اجلي ــيت تكف ــن التعــ ال رض  م
 بـدعم الـربامج الوطنيـة يف رصـد التقـدم احملـرز             ، مع أمانة االستراتيجية   ،سيقومكما  . للكوارث

 يف اجتمـاع ثـان      اتفـق ،  ٢٠٠٨أبريـل   /نيـسان ويف  . واإلبـالغ عنـه    يف تنفيذ إطار عمـل هيوغـو      
ي يف التعـاون والـدعم يف سـبيل وضـع            ومراكز التنسيق الوطنية األوروبية علـى املـض        للمنتديات

 . وطنية واإلبالغ عن التقدم احملرز يف املنطقةعملمناهج 
يف جنـوب شـرق أوروبـا     (APPI)وقد التزمت مبادرة التأهب للكوارث والوقاية منـها    - ٣٥

إطــار عمــل هيوغــو بــشأن تقيــيم األخطــار، واإلنــذار املبكــر،   قــوي إىل عنــصر تــدرييب بتقــدمي 
البنـك الـدويل، باالشـتراك      مـع   ية   وضعت أمانة االسـتراتيج    كما. والتخفيف من آثار الكوارث   

ــثري مـــن الـــشركاء مـــن   ــممـــع الكـ ــدةاألمـ ــة،   املتحـ ــة، والوكـــاالت الثنائيـ ــة األوروبيـ ، واللجنـ
واحلكومات يف املنطقة، برنامج التخفيف من أخطار الكـوارث والتكيـف معهـا جلنـوب شـرق              
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ألخطــار  املائيــة وغريهــا مــن ا- أوروبــا، وذلــك للحــد مــن التعــرض ألخطــار األرصــاد اجلويــة 
 .املنطقة يف
بــدأ تنفيــذ سلــسلة  االحتــاد األورويب واللجنــة األوروبيــة، إطــار، ويف ذلــكإضــافة إىل و - ٣٦
 بــشأن احلــد مــن أخطــار الكــوارث، التنــسيق واتبــاع سياســات حديثــةاملبــادرات يف ســبيل  مــن

دول ”عــــن كمــــا اعتمــــدت اللجنــــة األوروبيــــة رســــالة  . اســــتجابة إلطــــار عمــــل هيوغــــو
ستحـّسن آليـات التنـسيق اإلقليميـة املتـصلة بأخطـار             ،“املنظـور األورويب   تعزيز: ربيةالغ البلقان

 . املائية-األرصاد اجلوية 
ويف جمال التعليم والسالمة املدرسية، قام جملس أوروبا، بالتعاون مـع حكومـة قـربص،                - ٣٧

ث املدرسـية    والبحر األبيض املتوسط بشأن احلد من أخطار الكـوار         اوروبألبتنظيم حلقة عمل    
املكتــب الــدويل / للتربيــة التــابع لليونــسكو للــدورة الثامنــة واألربعــني للمــؤمتر الــدويل اســتعدادا

 .٢٠٠٨نوفمرب / تشرين الثاين٢٨ إىل ٢٥يف الفترة من  جنيف، للتربية املقرر عقده يف
 

 اإلجراءات املتخذة على الصعيد الدويل -جيم  
 ١األولوية   
  أخطار الكوارث أولوية وطنية وحملية ذات أساس مؤسسي متنيكفالة أن يكون احلد من  

أنشئ فريق عمـل مـشترك بـني جمموعـة األمـم املتحـدة اإلمنائيـة واالسـتراتيجية الدوليـة                 - ٣٨
للحد من الكوارث معين بتعميم احلد من أخطار الكوارث يف عمليات الربجمـة بـاألمم املتحـدة                 

م يف زيـادة وحتـسني مـستوى الـدعم القطـري املقـدم              ويتمثل اهلدف العـا   . على الصعيد القطري  
ويعكـف  . للدول األعضاء لتنفيذ استرايتجيات احلد من أخطار الكوارث وإطـار عمـل هيوغـو             

فريق العمل حاليا على وضع الصيغة النهائية للمبادئ التوجيهية بشأن إدماج احلـد مـن أخطـار                
كما أنـه   . ساعدة اإلمنائية لألمم املتحدة   الكوارث يف التقييم القطري املشترك وعمليات إطار امل       

يقوم بتجميع جمموعة من األساليب واألدوات وقواعد املـوارد لألفرقـة القطريـة لألمـم املتحـدة                 
 .لدعم تنفيذ االستراتيجيات والسياسات على املستوى الوطين

راتيجية، ويدعم برنامج األمم املتحدة اإلمنائي عددا من مناهج العمل املواضيعية لالسـت            - ٣٩
حتديد األخطار من خالل الربنـامج العـاملي لتحديـد األخطـار، وتنميـة القـدرات مـن                  : من قبيل 

خالل مبادرات بناء القدرات للحد من الكوارث واإلنعاش بعـد الكـوارث مـن خـالل منـهاج                  
وتترأس منهاج اإلنعاش هذا منظمة العمل الدولية، ويستـضيف األمانـة           . العمل الدويل لإلنعاش  

 .ويب، اليابان، املركز اآلسيوي للحد من الكوارث، مبقاطعة هيوغو، وأمانة االستراتيجيةيف ك
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وقد أنشأ االحتـاد الـدويل جلمعيـات الـصليب األمحـر واهلـالل األمحـر التحـالف العـاملي                     - ٤٠
 لزيـادة اجلهـود الـيت يبـذهلا االحتـاد           ٢٠٠٧أكتوبر  /للحد من أخطار الكوارث يف تشرين األول      

 احلد من أخطار الكوارث بني أكثر اجملتمعات ضـعفا، حيـث يعمـل الـصليب األمحـر           الدويل يف 
 .واهلالل األمحر الوطنيان

ومت . وقــد زادت أمانــة االســتراتيجية مــن تعزيــز تعمــيم مراعــاة الفــوارق بــني اجلنــسني   - ٤١
قيـق  الدعوة إىل أمهيـة وضـرورة املـساواة بـني اجلنـسني يف حت          : التركيز على ثالثة جوانب، وهي    

اهلدف الشامل إلطار عمل هيوغو؛ وتوعية وتعبئة الرجال والناس على السواء لتعزيـز املـساواة               
بني اجلنـسني يف احلـد مـن أخطـار الكـوارث؛ وتـوفري التوجيـه واملمارسـات اجليـدة للـسياسات                      
والربامج اليت تراعي الفوارق بني اجلنسني واملتعلقة باحلد من أخطـار الكـوارث ونظمـت أمانـة                 

ستراتيجية اجتماع خرباء ألصحاب املـصلحة املتعـددين لتقـدمي التوجيـه يف جمـال الـسياسات                 اال
 .ووضع برامج لبناء القدرات بشأن نوع اجلنس واحلد من أخطار الكوارث

 
 ٢األولوية   
 حتديد أخطار الكوارث وتقييمها ورصدها، وتعزيز اإلنذار املبكر  

ــذار املبكــر   ردا علــى اســتنتاجات وتوصــيات الدرا  - ٤٢ ــنظم اإلن ــة ل ســة االستقــصائية العاملي
ــام       )A/62/340انظــر ( ــشركاء يف نظ ــن ال ــدد م ــة وع ــة لألرصــاد اجلوي ــة العاملي ــشأت املنظم ، أن

االستراتيجية، بالتعـاون مـع منـهاج عمـل االسـتراتيجية الدوليـة لتعزيـز اإلنـذار املبكـر، شـراكة                     
ا فيهـا املبـادرات املـشتركة، وحلفـز هنـج أكثـر             لتعزيز التعاون الدويل يف نظـم اإلنـذار املبكـر، مبـ           

وأشارت الدراسة االستقصائية للتقييم على املستوى القطري الـيت         . منهجية لنظم اإلنذار املبكر   
ــيت تغطــي      ــة، وال ــة لألرصــاد اجلوي ــا املنظمــة العاملي ــدا، إىل أن ١٤٠أجرهت ــة مــن  ٩٠ بل  يف املائ

لقياسـية للرصـد، ورسـم خـرائط لألخطـار ذات           البلدان املشاركة تتطلب التوجيه واملنهجيات ا     
 املائيـة واملنـاخ لتطـوير نظـم اإلنـذار املبكـر مـن املـستوى الـوطين إىل                    -الصلة باألرصاد اجلويـة     

واستجابة هلذه احلاجة، بدأت املنظمة العامليـة لألرصـاد اجلويـة مـشاريع لتنميـة               . املستوى احمللي 
عــن قــدرات النظــام لإلنــذار املبكــر بــشأن   رصــد األخطــار ومــسح املبــادئ التوجيهيــة، فــضال   

ــة والترابيــة، وهبــوب العواصــف      أخطــار حمــددة مثــل الفيــضانات املتفجــرة، والعواصــف الرملي
ــي     ــاون اإلقليم ــتنادا إىل التع ــك اس ــاف، وذل ــة،     . واجلف ــة لألرصــاد اجلوي ــة العاملي ــوم املنظم وتق

محر واهلالل األمحر، وعدد مـن      بالتعاون مع البنك الدويل واالحتاد الدويل جلمعيات الصليب األ        
الوكاالت اإلقليمية، بتحسني نظم اإلنذار املبكر الوطنيـة واحملليـة، مـع أجهـزة األرصـاد اجلويـة                  

 .واهليدرولوجيا الوطنية، ووكاالت احلماية املدنية وإدارة أخطار الكوارث
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لكـوارث  ويهدف منهاج األمم املتحدة اجلديـد للمعلومـات الفـضائية مـن أجـل إدارة ا        - ٤٣
واالستجابة يف حاالت الطوارئ، التـابع ملكتـب األمـم املتحـدة لـشؤون الفـضاء اخلـارجي، إىل                
دعم الوصول الشامل إىل تكنولوجيـا الـسواتل املـستخدمة يف نظـم اإلنـذار املبكـر وغريهـا مـن                     

وخالل حلقة العمـل االسـتهاللية،      . املعلومات الفضائية ذات الصلة باحلد من أخطار الكوارث       
قش اخلـرباء كيفيـة حتديــد احتياجـات املـستعملني، والتنـسيق األفقــي، وإطـار بوابـة للمعرفــة،        نـا 

 .وإطار لبناء القدرات
وقد أدمج نظام اإلنذار بالتسونامي يف احمليط اهلندي، وجيري اختاذ الترتيبات اإلقليميـة              - ٤٤

 علــى حتــسني  وينــصب التركيــز . ٢٠٠٦يوليــه /للتغطيــة بعــد إكمــال النظــام األويل يف متــوز    
سياسات تقاسم البيانات لضمان قيـام الـسلطات الوطنيـة بـإبالغ املعلومـات يف الوقـت الفعلـي             

ورحــب فريــق التنــسيق احلكــومي الــدويل لنظــام اإلنــذار بتولــد موجــات   . للمجتمعــات احملليــة
أبريـل  /تسونامي يف احمليط اهلندي والتخفيف من آثـاره، يف دورتـه اخلامـسة املعقـودة يف نيـسان                 

، بالعروض املقدمة من أستراليا وإندونيسيا واهلنـد للعمـل كمقـدمي خـدمات إقليمـيني                 ٢٠٠٨
 حمل اخلدمة املؤقتة اليت يقدمها مركز اإلنذار بـأمواج          ٢٠١١ملراقبة تسونامي، مما حيل قبل عام       

ــة     ــة لألرصــاد اجلوي ــة الياباني ــة  . تــسونامي يف احملــيط اهلــادئ يف هــاواي والوكال وأنــشأت اللجن
قيانوغرافية احلكومية الدولية التابعة ملنظمة اليونسكو، اليت تتوىل تنسيق أنـشطة نظـام إنـذار      األو

تــسونامي، مبــا يف ذلــك تقيــيم األخطــار، والتــدريب علــى نظــام اإلنــذار، واالســتجابة حلــاالت  
الطــوارئ والتأهــب هلــا، أفرقــة تنــسيق حكوميــة دوليــة لــشمال شــرق احملــيط األطلــسي والبحــر 

ــيض امل ــأمواج تــسونامي        األب ــذار ب ــات اإلن ــسرت عملي ــارييب، وي ــاطق البحــر الك توســط، ومن
ــة   ويف شــراكة مــن منظمــة اليونــسكو  . كــشريك نــشط يف اســتراتيجية الرصــد العــاملي املتكامل

وغريها من الشركاء مـن احتـاد احملـيط اهلنـدي، قـدم منـهاج عمـل االسـتراتيجية الدوليـة لتعزيـز              
دا باحمليط اهلنـدي للتغلـب علـى الفجـوات يف القـدرات الوطنيـة              بل ١١اإلنذار املبكر الدعم إىل     

وانتــهت املنظمــة العامليــة لألرصــاد اجلويــة مــن حتــديث النظــام . لــنظم اإلنــذار املبكــر بتــسونامي
 يف البلـدان املطلـة علـى        ٢٠٠٨ينـاير   /العاملي لالتصاالت السلكية والالسلكية يف كـانون الثـاين        

وميكـن جلميـع البلـدان تلقـي املعلومـات واإلرشـادات اخلاصـة              . ةاحمليط اهلندي والبحـار اجملـاور     
مبراقبة تسونامي يف غضون دقيقتني من مركز اإلنذار مـن موجـات تـسونامي يف احملـيط اهلـادئ             
ــسونامي وخــدمات          ــة لت ــة مؤقت ــوفر مراقب ــيت ت ــة ال ــة الياباني ــة األرصــاد اجلوي ــاواي ووكال يف ه

 .استشارية بشأنه
و تعزيز الشبكات الدولية اإلقليميـة بـشأن تبـادل املعـارف وبنـاء             وقد واصلت اليونسك   - ٤٥

وبالتعاون مع وزارة األراضي والبنيـة التحتيـة        . القدرات من أجل التخفيف من أخطار الزالزل      
والنقل يف اليابان، وضـع منـهاج عمـل دويل معـين بـالزالزل وموجـات تـسونامي، مبـا يف ذلـك                   
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وقـد أقيمـت شـبكات احلـد مـن أخطـار            .  الـزالزل  منهاج البحث والتدريب للحد من كوارث     
وباملثـــل، فـــإن االحتـــاد الـــدويل املعـــين . الـــزالزل يف مـــنطقيت البحـــر األبـــيض املتوســـط وآســـيا

باالهنيارات األرضية مهد الطريق لتنظيم منتدى عاملي لالهنيارات األرضـية، سـيعقد يف طوكيـو            
 .ت رعاية االستراتيجية، حت٢٠٠٨نوفمرب / تشرين الثاين٢١ إىل ١٨يف الفترة من 

 
 ٣األولوية   
 استخدام املعرفة واالبتكار والتعليم لبناء ثقافة للسالمة والتأقلم على مجيع املستويات  

ــات         - ٤٦ ــصدد عــدة قواعــد بيان ــشركات ب ــد مــن ال ــع العدي ــة االســتراتيجية م عملــت أمان
ــات        ــث والتكنولوجيـــــ ــوارد البحـــــ ــوارث ومـــــ ــار الكـــــ ــن أخطـــــ ــد مـــــ ــارب احلـــــ لتجـــــ

www.preventionweb.net   ــدة ــة باملمارســـات اجليـ ــا نـــشرت وعممـــت املعلومـــات املتعلقـ  كمـ
ــد ــر       للحـ ــن الفقـ ــد مـ ــاخ واحلـ ــري املنـ ــسني، وتغـ ــشأن اجلنـ ــوارث بـ ــار الكـ ــن أخطـ ــة (مـ متاحـ
 ).www.unisdr.org على
وقد دعم منهاج عمل االستراتيجية الدولية بـشأن املعرفـة والتثقيـف بقيـادة اليونـسكو                 - ٤٧

“ املدرســةاحلــد مــن أخطــار الكــوارث يبــدأ يف  ”ة للحــد مــن الكــوارث بعنــوان  احلملــة العامليــ
، الــيت أوجــدت الــزخم العــاملي لتعزيــز املعرفــة بأخطــار الكــوارث وضــمان    )٢٠٠٧-٢٠٠٦(

واعتمــد العديــد مــن أصــحاب املــصلحة يف مجيــع أحنــاء العــامل احلملــة، وهــو   . ســالمة املدرســة
وقـام  . “الـواعي باألخطـار   ”مة املـدارس والتعلـيم      ميثل بداية جهد منظم ببـذل لتحقيـق سـال          ما

وأعد جملس أوروبـا مكتبـة   . املنهاج بتجميع فهرس املواد التعليمية لتقامسها عرب شبكة اإلنترنت        
وبـدأت تنفيـذ مـشاريع حمـددة يف العديـد مـن             . من وصالت على شبكة اإلنترنت بـأربع لغـات        

، مـن بـني     “أكشن إيـد  ” اليونيسيف ومنظمة    البلدان مع وزارات التربية والتعليم بقيادة منظمة      
 .منظمات أخرى

، اجلاريــة حاليــا ٢٠٠٩-٢٠٠٨وهتــدف احلملــة العامليــة للحــد مــن الكــوارث للفتــرة    - ٤٨
، الــيت تــدعمها منظمــة الــصحة العامليــة والبنــك   “املستــشفيات اآلمنــة مــن الكــوارث ”بعنــوان 

امة الناس عن طريق تعزيـز املرونـة        الدويل، إىل حتسني محاية حياة املرضى، وموظفي الصحة وع        
اهليكلية للمرافـق الـصحية؛ وضـمان أن تواصـل املرافـق الـصحية عملـها يف أعقـاب الكـوارث؛                     
واالرتقــاء بإعــداد العــاملني الــصحيني وتدريبــهم علــى خطــط التأهــب الــيت مــن شــأهنا أن تبقــي 

 .النظم الصحية فعالة إذا وقعت األخطار الطبيعية
نــامج األمــم املتحــدة للتــدريب علــى إدارة الكــوارث ليكــون مبــادرة وأعيــد تــصميم بر - ٤٩

تنميــة القــدرات للحــد مــن الكــوارث مــن خــالل جهــد مــشترك بــني مكتــب تنــسيق الــشؤون    
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ودعمت هذه املبـادرة التـدريب      . اإلنسانية، وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي وأمانة االستراتيجية      
عيد اإلقليمــي يف جنــوب شــرق أوروبــا، وبــدأت  يف أوغنــدا واجلزائــر وموزامبيــق، وعلــى الــص 

تدريب السائقني املنسقني املقيمني ومنسقي الشؤون اإلنسانية التابعني لألمـم املتحـدة وغريهـم               
 .من كبار موظفي األمم املتحدة

ويف شــراكة مــع االســتراتيجية ومنــهاج العمــل الــدويل لإلنعــاش، قــام مركــز التــدريب   - ٥٠
مل الدولية بوضع برنامج دورات وتدريب على التنميـة املـستدامة علـى     الدويل التابع ملنظمة الع   

ــا يف  . املــستوى احمللــي للحــد مــن أخطــار الكــوارث والتخطــيط لإلنعــاش    وجيــري تنفيــذه حالي
 .أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب

 
 ٤األولوية   
 العوامل األساسية لألخطار  

ــا   - ٥١ مج األمــم املتحــدة للبيئــة، واالحتــاد العــاملي حلفــظ   تعمــل أمانــة االســتراتيجية مــع برن
الطبيعة والشركاء اإلقليمـيني لتعزيـز القـدرات الوطنيـة علـى تطبيـق األدوات واخلـدمات البيئيـة            

: البيئـة والقابليـة للتـأثر   ”وهـي تـستند يف ذلـك إىل ورقـة املـسائل املعنونـة             . للحد مـن األخطـار    
مــع الفريــق العامــل املعــين بالبيئــة والكــوارث التــابع   ، الــيت ُوضــعت بالتــشاور “الناشــئةاآلفــاق 

لالستراتيجية الدولية للحد من الكوارث، مستفيدة يف ذلك من السياسات واملمارسات البيئيـة             
 .للحد من أخطار الكوارث

وتقــوم املنظمــة العامليــة لألرصــاد اجلويــة، يف تعــاون وثيــق مــع البنــك الــدويل وبرنــامج   - ٥٢
اع إعادة التأمني، بتيسري معلومات األرصـاد اجلويـة واهليـدرولوجيا واملنـاخ        األغذية العاملي وقط  

لدعم تطوير األسواق املالية لنقل األخطار، وحتديد احتياجـات تلـك األسـواق، ووضـع آليـات         
 .لتيسري تلك املعلومات من خالل أجهزة األرصاد اجلوية واهليدرولوجية الوطنية

حتـديات تغـري   ”توى بـشأن األمـن الغـذائي العـاملي املعنـون      وقد أكد املؤمتر الرفيـع املـس      - ٥٣
الـذي عقـد يف مقـر منظمـة األغذيـة والزراعـة يف رومـا يف الفتـرة مــن         “ املنـاخ والطاقـة احليويـة   

، علــى تعقيــد األخطــار املرتبطــة بالتفــاعالت بــني تغــري املنــاخ   ٢٠٠٨يونيــه / حزيــران٥إىل  ٣
 .واألمن الغذائي والتوازن اإليكولوجيي
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 ٥األولوية   
 تعزيز التأهب للكوارث حتقيقا لالستجابة الفعالة على مجيع املستويات  

عقــدت اللجنــة الدائمــة املــشتركة بــني الوكــاالت دورة عــن اإلجــراءات والتحــديات     - ٥٤
اإلنسانية، مبا يف ذلـك تغـري املنـاخ، علـى مـستوى عملـها، ويف اجتمـاع األطـراف الرئيـسية يف                   

. على تنفيذ إطار عمـل هيوغـو كوسـيلة للتكيـف مـع تغـيري املنـاخ        ، حيث شددت    ٢٠٠٨عام  
وأقرت اللجنة الدائمة املشتركة بني الوكاالت الصيغة املنقحة للمبادئ التوجيهية للتخطـيط يف             

 .حاالت الطوارئ لتقدمي املساعدة اإلنسانية املوجهة إىل أفرقة األمم املتحدة القطرية
 اإلرشـادات واملؤشـرات لتنفيـذ األولويـة اخلامـسة           وقد جرى تنسيق وضع جمموعة من      - ٥٥

مـن جانـب    “ )ح() ح(التأهـب للكـوارث حتقيقـا لالسـتجابة الفعالـة         ”إلطار عمل هيوغـو بعنـوان       
مكتب تنـسيق الـشؤون اإلنـسانية ملـساعدة احلكومـات والـسلطات احملليـة علـى تعزيـز التأهـب                     

ونظـم مكتـب تنـسيق الـشؤون        . واوبدأ تنفيـذ اجملموعـة يف أوغنـدا وبـريو ونيكـاراغ           . للكوارث
ــا،        ــاء علــى طلــب مــن حكــوميت أنغــوال وزامبي ــامج األمــم املتحــدة اإلمنــائي، بن ــسانية وبرن اإلن

 .حلقات عمل إلدارة الكوارث لتعزيز القدرات على الصعيد الوطين ومستوى املقاطعات
اعـة  ولغرض حتسني فهم أثر الكوارث على سبل العيش، وضعت منظمة األغذية والزر        - ٥٦

ومنظمة العمل الدوليـة جمموعـة أدوات لتقيـيم سـبل املعيـشة، وقامتـا باختبارهـا يف عـدة بلـدان                      
وقامـت منظمـة األغذيـة      . يف ذلـك إندونيـسيا وباكـستان وبوليفيـا وجـزر سـليمان والفلـبني               مبا

والزراعة بوضع منهجية نظام التقييم السريع للكوارث الزراعية، الـيت تتـألف مـن منـوذج تقيـيم                  
اعدة بيانات تارخيية للكـوارث والنظـام الزراعـي ونظـام املعلومـات اجلغرافيـة لتقيـيم التوزيـع                  وق

 .اجلغرايف لكثافة الكوارث واإلنتاج الزراعي املتضرر والقيم املتأثرة فور وقوع الكارثة

__________ 
نشرته األمانة العامة لالستراتيجية الدولية للحد من الكوارث ومكتب األمم املتحدة لتنسيق املعونة اإلنـسانية             ) ح( 

 ).٢٠٠٨جنيف، (
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 املرفق الثاين
 التعاون الدويل للتخفيف من أثر ظاهرة النينيو

 بشأن التعاون الدويل للحـد مـن تـأثري ظـاهرة            ٥٢/٢٠٠امة  استجابة لقرار اجلمعية الع    - ١
اختـاذ إجـراءات فوريـة لتقيـيم جـدوى إنـشاء            ” إىل   ١٩٩٨النينيو، دعـا إعـالن غواياكيـل عـام          

واعتمـدت اجلمعيـة العامـة أيـضا     . “التذبذب اجلنـويب / دويل للبحوث بشأن ظاهرة النينيو مركز
ــة ذات الـــصلة   ، ٥٩/٢٣٢، ٥٦/١٩٤، ٥٥/١٩٧، ٥٤/٢٢٠، و ٥٣/١٨٥القـــرارات التاليـ

٦١/١٩٩. 
وعلــى مــدى الــسنوات اخلمــس املاضــية، عــزز املركــز الــدويل للبحــوث بــشأن ظــاهرة   - ٢

النينيــو، الــذي يتخــذ غواياكيــل مقــرا لــه، دوره يف منطقــة غــرب أمريكــا اجلنوبيــة وخاصــة يف   
كات للنــشر حتديــد ظــاهرة النينيــو ورصــدها، فــوفر املنتجــات واألدوات اإلعالميــة، وأنــشأ شــب 

 . مركز اتصال١٦ ٠٠٠على نطاق واسع، حيث يوجد أكثر من 
ــة،          - ٣ ــز دولي ــدة مراك ــن ع ــة م ــة واألوقيانوغرافي ــات املناخي ــع املعلوم ــز جبم ــوم املرك ويق

. وكذلك من أجهزة األرصاد اجلوية واهليدرولوجيا الوطنية لرصد املناخ واألخطـار املتـصلة بـه              
نبؤات اجلوية املومسيـة اإلقليميـة وإصـدار نـشرة علـى شـبكة       وتستخدم تلك املعلومات لتوفري الت   

كمــا أهنــا تــستخدم يف رســم خــرائط األخطــار الزراعيــة، والتحليــل   . اإلنترنــت كــل أســبوعني
 .والتوقعات اخلاصة بسطح البحر، وموارد املعلومات الرقمية اخلاصة باملناخ الصحي

ــسري و     - ٤ ــة تي ــة لألرصــاد اجلوي ــة العاملي ــق اآلراء   وتواصــل املنظم ــر حيظــى بتواف ضــع تقري
لظاهرة النينيو التذبذب اجلنويب بشأن إشراك مجيع مراكز املناخ الرئيسية يف مجيع أحنـاء العـامل،                
وتيسر عقد املنتديات اإلقليمية املعنية بترقب األحوال املناخية يف مناطق خمتلفة اليت حتلل اآلثـار               

وغريهــا مــن الــنظم املناخيــة ملختلــف أصــحاب  التذبــذب اجلنــويب /املتوقعــة علــى ظــاهرة النينيــو
ــة عقــد هــذه      . املــصلحة ــة لألرصــاد اجلوي ومبــساعدة مــن البنــك الــدويل، بــدأت املنظمــة العاملي

 .٢٠٠٨املنتديات يف جنوب شرق أوروبا، وعقدت حلقة العمل األوىل من نوعها يف عام 
 النينيـــــو ويف أمريكــــا اجلنوبيـــــة، جعــــل مركـــــز البحــــوث الـــــدويل املعــــين بظـــــاهرة      - ٥
)www.ciifen-int.org (               ٢٠٠٧من املمكن متابعة املناخ وظاهريت النينيـو والنينيـا يف أواخـر عـام ،

. مما وفر معلومات دقيقة عن التوقعات املتوسطة األجل واألثـر املتوقـع جلميـع أصـحاب املـصلحة           
ضال عـن التفـاوت     التذبـذب اجلنـويب، فـ     /ومع ذلك، فإن التقلبات املناخية املرتبطة بظـاهرة النينيـو         

الفصلي وإثر تغـري املنـاخ، مـا زالـت تفتقـر إىل املعاجلـة الـسليمة سـواء يف غـرب أمريكـا اجلنوبيـة                     
وجيــري حاليــا وضــع نظــام املعلومــات للمنــاخ املتعــدد الوســائط واملتعــدد . يف أي مكــان آخــر أو



A/63/351  
 

08-50243 29 
 

وذلــك بــدعم مــن نــديز ملعاجلــة هــذا القــصور، رة األخطــار الزراعيــة يف بلــدان اإلاملــستويات إلدا
وهدفـه هـو إجيـاد      . ٢٠٠٨مصرف التنمية للبلدان األمريكيـة، وسـيبدأ تـشغيله حبلـول هنايـة عـام                

 .نظام إقليمي لصناع القرار، ومؤسسات التخطيط واملستخدمني النهائيني
 


