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  الدورة اخلامسة والستون
  من جدول األعمال) ج (٢٠البند 

االســتراتيجية : التنميــة املــستدامة
        الدولية للحد من الكوارث

  اتيجية الدولية للحد من الكوارثتنفيذ االستر    
    

  تقرير األمني العام    

  موجز  
بتزايــد تــذكر هــاييت وشــيلي والــصني رســائل صــارخة  الــيت ضــربت  الــزالزل شــكلت  

ويـشهد وقـوع كـوارث أصـغر حجمـاً وأكثـر تـواتراً يف               . اطر الكوارث يف املناطق احلـضرية     خم
 التكيـف إزاء  وعدم كفايـة القـدرة علـى      سرعة التأثر  تزايدات احمللية يف أحناء العامل على       اجملتمع

  .خماطر الكوارث على الصعيد احمللي
ــدة إلطــار عمــل هيوغــو        ــصف امل ــ٢٠١٥-٢٠٠٥وجيــري اســتعراض منت ــدم  عل ى ق

وتشري النتائج األوليـة إىل أن إطـار عمـل    . ٢٠١١ عام يف أوائل وساق، وسيجري االنتهاء منه     
بيـد أن  . هيوغو أثبـت فائدتـه يف توجيـه اجلهـود العامليـة الراميـة إىل احلـد مـن خمـاطر الكـوارث                 

مـن خمـاطر    حلـد   بـشأن ا  تقرير التقييم العاملي    االستعراض يبيِّن أيضاً، على النحو الوارد أيضاً يف         
 “أعمـال جمريـات  ”زال عنصراً غـري أصـيل يف        ، أن احلد من املخاطر ما     ٢٠٠٩الكوارث لعام   

ويلـزم وجـود إرادة سياسـية قويـة         .  واملؤسـسات املاليـة    ، ووزارات التخطـيط   ،قطاعات التنميـة  
ــام     ابُت إن ــول عـ ــو حبلـ ــل هيوغـ ــار عمـ ــداف إطـ ــق أهـ ــي حتقيـ ــيح. ٢٠١٥غـ ــع  ويتـ ــزامن مـ  التـ

 لتعزيــز الــروابط بــني جــدويل  فرصــة٢٠١٠ًعــام هــداف اإلمنائيــة لأللفيــة اســتعراض األ إجــراء
  . املذكوريناألعمال 
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ويقدم هذا التقرير حملة عامة عن التقدم احملرز يف تنفيذ االستراتيجية الدولية للحـد مـن                  

ينظــر هــو و. ٦٤/٢٠٠  و٦٣/٢١٧  و٦٣/٢١٥الكــوارث، عمــالً بقــرارات اجلمعيــة العامــة 
 بـالكوارث وخمـاطر الكـوارث، وجهـود التنـسيق والتوجيـه املبذولـة             املتعلقةاهات   يف االجت  أيضاً

وتـرد يف مرفقـات هـذا التقريـر تفاصـيل           . من خالل االستراتيجية الدولية للحـد مـن الكـوارث         
  .حلد من أثر ظاهرة النينيوا  على والتعاون الدويل،عن تنفيذ إطار عمل هيوغو
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  هااجتاهات الكوارث وخماطر  - أوال  
 / حزيــران٣٠ إىل ٢٠٠٩يوليــه / متــوز١خــالل الفتــرة املــشمولة بــالتقرير املمتــدة مــن    - ١

ــه  ــن     ٣٩٤، وقعـــت ٢٠١٠يونيـ ــر مـ ــا أكثـ ــة، مـــس تأثريهـ ــاطر طبيعيـ ــن خمـ ــة عـ ــة نامجـ  كارثـ
ــاة شـــخص، نييـــمال ٢٠٣ ــراراً  ٢٣٨ ٠٠٠ أكثـــر مـــن وأودت حبيـ  شـــخص، وأحـــدثت أضـ

الـسابق، ميثـل     لفترة املشمولة بالتقرير  باومقارنة  . )١( بليون دوالر  ٧٧,٩اقتصادية بلغت قيمتها    
 ضـعفاً، تـرتبط غالبيتـها    أربعـة عـشر  وارث مبقدار ذلك ارتفاعاً يف عدد الوفيات النامجة عن الك       

. شخـصا  ٢٢٢ ٥٧٠ وراح ضـحيته     ،ينـاير / كـانون الثـاين    ١٢بالزلزال الذي ضـرب هـاييت يف        
ــا يتجــاوز    إن  ــضررين مب ــادة عــدد األشــخاص املت ــة٢٠٠زي ــشمولة  ، يف املائ ــالفترة امل ــة ب  مقارن

الكـوارث الـيت وقعـت، تبـيِّن      بالتقرير السابق، رغم عدم وجود زيادة ملحوظة يف جمموع عدد           
ــة    ــة، نتيجـ ــة معينـ ــاطق جغرافيـ ــز يف منـ ــوارث تتركـ ــاطر الكـ ــدأن خمـ  األشـــخاص تعـــرُّض  تزايـ

  .)٢(واملمتلكات لألخطار الطبيعية
. ١٩٠٠ الزلزال الذي ضرب هاييت يف املرتبة الثانية من حيث عدد القتلى منـذ               يءوجي  - ٢

ايـر يف وقـوع أضـرار بلغـت قيمتـها           فرب/ شـباط  ٢٧وقد تسبب الزلـزال الـذي ضـرب شـيلي يف            
ــه الثالــث مــن حيــث    ٣٠ ــا جيعــل ترتيب ــون دوالر، مب ــرة    حجــم بلي ــة خــالل الفت  اخلــسائر املادي

ورغم أن قوتـه كانـت أكـرب مـن قـوة الزلـزال الـذي ضـرب هـاييت، فلـم يـنجم عنـه                          . )١(نفسها
املخـاطر   لتـدابري احلـد مـن    ا مـن النـاس حبياهتـ   مؤلفـة وتدين آالف   .  شخصاً ٥٦٢  مصرع سوى

  .اليت اعتمدهتا ونفذهتا حكومة شيلي
 يف املائـة مـن جممـوع    ٨٢وشكلت الكوارث النامجة عن الظواهر اجلوية املائيـة حـوايل             - ٣

 تزايــد  املتمثــل يف ســنوات١٠ الــرقم مــع االجتــاه املمتــد لفتــرة  ذلــكويتــسق . عــدد الكــوارث
 يف ٧٨ة واجلفـاف، الـيت شـكَّلت    املخاطر املرتبطة بالعواصف والفيضانات واالهنياالت األرضـي   

 ٥ ٥٠٠وتسببت العواصـف والفيـضانات يف أكثـر مـن           .  الفترة تلكاملائة من الكوارث خالل     
واتسم موسـم األعاصـري   .  مليون شخص يف آسيا١١٨ أكثر من وتضرر من جرائها  حالة وفاة   

يوليـه  /متـوز ففـي الفتـرة مـا بـني         :  بالنشاط بـشكل خـاص     ٢٠٠٩املدارية يف احمليط اهلادئ لعام      
 ماليـني   مـسة عاصري كبرية متتالية أضرت خب    أل الفلبني   تعرضت،  ٢٠٠٩أكتوبر  /وتشرين األول 

 مـن   وتـضرر . )١( مليـون دوالر   ٨٨٣ وتكلَّفـت حـوايل      - متكـرر أكثرهم علـى حنـو       - شخص
 شخص، ممـا أسـفر عـن        ٦٨٠ ٠٠٠ ، اليت استمرت سنتني على التوايل،     الفيضانات يف الربازيل  

 مليــون دوالر، وأضــرت الفيــضانات الواســعة النطــاق بالــسكان يف  ٥٠متــها وقــوع خــسائر قي
__________ 

  .٢٠١٠اث األوبئة النامجة عن الكوارث، مركز أحبقاعدة بيانات الكوارث الدولية،   )١(  
  .٢٠٠٩، األمم املتحدة، ٢٠٠٩تقرير التقييم العاملي بشأن احلد من خماطر الكوارث لعام   )٢(  
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 وتـضرر مـن   . الكثري من بلدان غريب أفريقيا، ومن بينها بنن وبوركينـا فاسـو وتوغـو والـسنغال               
  .)١( يف أفريقياشخص مليون ١٥,٦ عدد آخر بلغ مليون شخص يف آسيا، و٥١ اجلفاف

وتتـسبب  .  أمـام الـصدمات الكـبرية أو املتكـررة         قلمالتـأ وتقل قدرة البلدان النامية على        - ٤
األخطار الطبيعيـة يف مقتـل أشـخاص أكثـر يف البلـدان الناميـة عنـها يف البلـدان املتقدمـة النمـو،                        
وتبلغ اخلسائر االقتصادية املتـصلة بـالكوارث، مقارنـة بثـروة البلـد، قيِّمـاً أكـرب بكـثري نـسبياً يف                      

ار النامجة عن الكوارث مـن سـبل العـيش الـسريعة التـأثر، ومـن                 وتقوِّض اآلث  .)٢(البلدان الفقرية 
فعلـى سـبيل    .  ومن إحراز التقدم حنو حتقيق األهداف اإلمنائية لأللفية        ،النمو االقتصادي للبلدان  

 طالــب، ٣٨ ٠٠٠ وحنــو معلمــاً، ١ ٣٠٠املثــال، جنــم عــن الزلــزال الــذي ضــرب هــاييت مقتــل 
وقد ُيلَمس على مـدى عقـود كـثرية         . )٣( مدرسة ٤ ٠٠٠ لىا يزيد ع  مب الدماروأحلق الضرر أو    

 قــدرة هــاييت علــى التعــايف والنمــو كمجتمــع       يف هــذه اخلــسارة   الــذي أحدثتــه  قادمــة األثــر  
ــصاد ــصحية األخــرى      . وكاقت ــة ال ــق الرعاي ــشفيات ومراف ــضاً باملست ــدمار أي ــضرر أو ال وحلــق ال

دمي اخلــدمات للمجتمعــات احلامســة األمهيــة يف هــاييت، وعجــزت بالتــايل عــن االســتمرار يف تقــ  
  . احمللية املتضررة

ففــي . وضـربت الكـوارث بلـداناً متقدمـة النمـو واقتـصادات متـر مبرحلـة انتقاليـة أيـضاً            - ٥
ــصادية     ــة األضــرار االقت ــضانات والعواصــف يف غالبي ــسببت الفي ــا، ت ملكــة وشــهدت امل. أوروب

 مليـون  ٤٠٠ عـن  زادت قيمتـها ة يرلنـدا الـشمالية أضـراراً اقتـصادي     أاملتحدة لربيطانيا العظمـى و    
ــ ــضانات تدوالر جنمـ ــن الفيـ ــت  عـ ــيت وقعـ ــاين  الـ ــشرين الثـ ــوفمرب / يف تـ ــسببت .٢٠٠٩نـ  وتـ

ــال   ــاديرا، الربتغ ــضانات يف م ــاة ٣٥ يف ،الفي ــة وف ــصادية  ، حال ــن  زادت وأضــرار اقت ــها ع  قيمت
 الـيت ضـربت مشـال أوروبـا         )Xynthia(وتـسببت العاصـفة الـشتوية زينثيـا         .  بليون دوالر  ١,٣٥

 شخـصاً يف فرنـسا، وأحلقـت        ٥٠، يف مقتل ما يزيـد عـن         ٢٠١٠مارس  /فرباير وآذار /يف شباط 
مـايو، تـسببت    /ويف أيـار  . )٤( دوالر أربعة باليني إىل  بليونني  خسائر اقتصادية ال تقل قيمتها عن       

 مليــون دوالر يف هنغاريــا، وخــسائر ال تقــل  ٤٣٠ قيمتــها بلغــتفيــضانات كارثيــة يف أضــرار 
 بليون دوالر يف بولنـدا، ممـا جيعلـها واحـدة مـن أسـوأ كـوارث الفيـضانات يف                     ٣,٦قيمتها عن   

  . تاريخ هذا البلد
__________ 

، “دعـــوة علـــى الـــصعيد الـــوطين إىل العـــودة إىل املدرســـة تبعـــث األمـــل يف أطفـــال هـــاييت ”بـــاكودي، . ج  )٣(  
 J. Bakody, A nationwide call to return to school brings hope to (٢٠١٠أبريـل  / نيـسان ٥اليونيـسيف،  

children in Haiti.(  
  بليـون دوالر،   ٤,٢ إىل   ٢ تقدِّر قيمـة مـا جنـم عـن عاصـفة زينثيـا مـن خـسائر مَؤمَّنـة مببلـغ                       AIRمؤسسة إير     )٤(  

“AIR estimates windstorm Xynthia insured losses at $2 to $4.2 billion” claimsjournal.com ،
  .٢٠١٠مارس /آذار ٣
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 /نيـسان  ١٤ي بدأ يثـور يف      ذيف أيسلندا ال   Eyjafjallajökull انبعث الرماد من بركان   و  - ٦
وأجــرب هــذا .  يف أوروبــا ملــدة ســبعة أيــاماجملــال اجلــوي مؤقتــا، وأدى إىل إغــالق ٢٠١٠ أبريــل
 ما يقرب مـن     وتضرر بذلك ،   طريان  رحلة ١٠٠ ٠٠٠ق الشركات على إلغاء أكثر من       اإلغال
ــسافر ١٠ ــني م ــت و، مالي ــة تكــاليف   تدكبَّ ــشركات األوروبي ــون دوالر٣,٣ بلغــت ال . )٥( بلي

 الطـوارئ دوليـ   ل املكلفة أمهية تقيـيم خمـاطر الـرباكني، ووضـع خطـط              االضطراباتوتؤكد هذه   
  . النامجة عن ثورات الرباكني وتقليلها مستقبالً اآلثارالتحكم يف هبدف اوإقليمي

ــاطق احلــضرية حيــث تتركــز املخــاطر     و  - ٧ ــدة يف املن ُتعــد خمــاطر الكــوارث مــشكلة متزاي
فقد تضررت املنـاطق احلـضرية مـن الكـوارث األكـرب            . والكثافة السكانية واألصول االقتصادية   

وبلغـت قـوة الزلـزال الـذي ضـرب          . ريرحجماً واألكثر تكلفةً يف الفتـرة احلاليـة املـشمولة بـالتق           
ــة  ــمقاطع ــة يف الــصني ت ــسان١٤ يف ،شينغهاي الريفي ــل/ ني ــه  حجمــاً ،أبري ــزال ب ميكــن مقارنت زل
 يف املائـة  ١وميثـل ذلـك نـسبة تقـل عـن      . )٦( شخصاً فقـط ٢ ١٨٧ أسفر عن مقتل     لكنههاييت،  

 وضـعف اإلدارة  لبيئات احلـضرية، لتخطيط  الوتسبب سوء   . ممن لقوا مصرعهم يف كارثة هاييت     
احلضرية، وارتفاع معدالت النمـو الـسكاين يف املنـاطق احلـضرية، يف زيـادة التعـرض للمخـاطر                   

ــ ــر سبُّب وت ــاطر يف وقــوعالفق ــاييتإن. لكــوارثا خم ــى  إال أحــدث مثــال   ليــست ه هــذه عل
ويف العقــد املاضــي، ارتفــع عــدد ســكان املنــاطق احلــضرية يف البلــدان الناميــة بنــسبة     . الظــاهرة

وازداد عــدد الــسكان الــذين يعيــشون . )٧( بليــون نــسمة٢,٦مــا يقــرب مــن إىل  املائــة، يف ٧٧
ــن       يف ــة بــأكثر م ــدان النامي ــرية يف البل ــاء احلــضرية الفق ــسمة خــالل نفــس    ٦٠األحي ــون ن  ملي

ــرة ــة         . )٨(الفت ــاطق واســعة حميط ــان بوجــود من ــن األحي ــثري م ــسريع يف ك ــو ال ــذا النم ــز ه ويتمي
البنيـة  ستخدام األراضي بأمناط غري رمسيـة وغـري قانونيـة، وتفتقـر إىل              بااحلضرية، تتسم    باملناطق
وتؤكـد هـذه األرقـام أمهيـة احلـد          . )٨( واخلدمات األساسية، وتعاين من التدهور البيئي      األساسية

 احلامســة األمهيــة، وخــصوصا املــدارس واملرافــق  األساســية ومحايــة البنيــة ،مــن خمــاطر الكــوارث
  .الصحية واملنازل

__________ 
، EUROPA-EU News ،“االحتاد األورويب يسمح بالدعم احلكومي لشركات الطـريان : سحابة الرماد الربكاين”  )٥(  

  .“”Volcanic ash cloud: EU to allow government support for airlines، ٢٠١٠أبريل /نيسان ٢٧
  .٢٠١٠أبريل /سان ني٢٣، )الصني (تقرير احلالة ،اليونيسيف  )٦(  
تنقـيح  : توقعـات التحـضر يف العـامل    شـعبة الـسكان،   ،ألمم املتحـدة، إدارة الـشؤون االقتـصادية واالجتماعيـة       ا  )٧(  

  .٢٠٠٩ ،٢٠٠٩ عام
 مــدن لــصاحل ‐ ٢٠١٠/٢٠١١حالــة مــدن العــامل يف الفتــرة برنــامج األمــم املتحــدة للمــستوطنات البــشرية،    )٨(  

 State of the World's Cities 2010/2011-Cities for All: Bridging.٢٠١٠، ختطـي الفجـوة احلـضرية   : اجلميـع 

the Urban Divide.  
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، مقترنــاً بالتــدهور يف النظــام ، دون إجــراء التخطــيط الــالزمدي التحــضر الــسريعويــؤ  - ٨
ــضانات      ــة بالفي ــات احمللي ــأثر اجملتمع ــادة ســرعة ت ــوجي، إىل زي ــاالت األرضــية ،اإليكول  ، واالهني

ونتيجة لتغري املنـاخ، ُيَتَوقَّـع أن يـزداد تـواتر           .  وأخطار االهتزازات األرضية   ، العواصف واشتداد
وســتؤدي األخطــار املناخيــة إىل تفــاقم املــشاكل  . )٩(ر املناخيــة الــشديدة الوطــأةوحــدة الظــواه

.  بالفعــل النامجــة عــن االفتقــار إىل احلكــم الرشــيد والتنميــة الــصعبة والظــروف املعيــشية ،البيئيــة
تغـري املنـاخ حقيقـة واقعـة بالفعـل، ومـن املـرجح أن تـزداد يف                الناشـئة عـن     وهذه اآلثار الـسلبية     

ــستقبل،  ــدخل      أن تتعــرض وامل ــوب ذات ال ــدان اجلن ــة يف بل ــدن الواقع للخطــر بوجــه خــاص امل
  .املنخفض واملتوسط

  
  تنفيذ إطار عمل هيوغو ب  املرتبطةالتحديات والفرص  -ثانيا   
  إطار عمل هيوغواملتعلق ب استعراض منتصف املدة  املستجدات يفمعلومات عن  -ألف   

 الــيت أعــدهتا األمــم املتحــدة حــد مــن الكــوارثالســتراتيجية الدوليــة للامــا فتئــت أمانــة   - ٩
، بتنـسيق عمليـة تـشاورية واسـعة النطـاق           ٦٤/٢٠٠، مبا يتماشى مع قرار اجلمعيـة العامـة          تقوم

 إلجـراء اسـتعراض منتـصف املـدة         األخـرى  ة املعنيـ  واجلهـات مع الدول األعضاء واجملتمع املدين      
ــق ب ــو   املتعل ــل هيوغ ــار عم ــم   : ٢٠١٥-٢٠٠٥إط ــدرة األم ــاء ق ــة   بن ــى مواجه ــات عل واجملتمع
ملنتـدى العـاملي للحـد      الـيت عقـدها ا    وأُبرَِزت أمهية هذا االستعراض يف الدورة الثانيـة         . الكوارث

ُعقـدت   فقـد . ٢٠٠٩يونيـه   / حزيـران  ١٩ إىل   ١٦ الفتـرة    مـن من أخطار الكـوارث يف جنيـف        
ربعــة أإجــراء سلــسلة مــن حلقــات العمــل علــى مــستوى كبــار املــسؤولني يف مجيــع املنــاطق، و   

 الرئيـسيني، وإجـراء     ات اإلنترنت، ومقابالت انفرادية مـع صـانعي الـسياس          شبكة مناقشات عرب 
 إىل تقـدمي     مـن خالهلـا    دراسات متعمقة ومراجعة شـاملة للمـواد املنـشورة، يـسعى االسـتعراض            

وجيـري  . وضـعه تنفيذ إطار عمل هيوغو خالل السنوات اخلمس األوىل مـن         دى  حتليل نقدي مل  
، وهـو   “مرصد إطار عمل هيوغـو    ” من تقدم على الصعيد الوطين من خالل         َرزُيحتسجيل ما   

 تتـيح للبلـدان تقـدمي تقاريرهـا املرحليـة املتعلقـة             ٢٠٠٨عـام   نترنـت   اإلشـبكة   أداة أطِلقَت على    
وسيغطي االسـتعراض معلومـات عـن اسـتمرار التنفيـذ حـىت             . بإطار عمل هيوغو بشكل منتظم    

 للحــد مــن خمــاطر  املبذولــة بــشأن جهــود التعــاون الدوليــةةأوليــ اً، وســيقدم أفكــار٢٠١٥عــام 
  . ٢٠١٥الكوارث يف فترة ما بعد عام 

__________ 
مــسامهة الفريــق العامــل األول يف تقريــر التقيــيم  .األســاس القــائم علــى العلــوم الفيزيائيــة: ٢٠٠٧تغــري املنــاخ   )٩(  

امربيـدج، كامربيـدج، اململكـة املتحـدة     مطبعـة جامعـة ك  (الرابع للهيئـة احلكوميـة الدوليـة املعنيـة بـتغري املنـاخ           
 Climate change 2007: the Physical Science Basis, Contribution of Working Group I to the ).ونيويـورك 

fourth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on climate Change (Cambridge University 

Press, Cambridge, United Kingdom and New York).  
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وتشري النتائج األولية إىل اتفاق واسع النطاق يف الـرأي بـأن إطـار عمـل هيوغـو أثبـت                      - ١٠
وقـد جـرى االعتـراف    . فائدته يف توجيه اجلهـود العامليـة الراميـة إىل احلـد مـن خمـاطر الكـوارث         

ة إطار عمل هيوغو، وخباصة يف جمال التوعية، ويف دعـم صـياغة الـسياسات والتـشريعات             بفائد
ومثة عنصر ثابت نشأ عن حلقـات العمـل وهـو احلاجـة إىل إنـشاء                . الدولية واإلقليمية والوطنية  

وأُشـري  .  احلد من خمـاطر الكـوارث       حوكمة آليات أقوى وأوضح على الصعيد الوطين ألغراض      
 اوكاالهتــو األمــم املتحــدة  الــذي تــضطلع بــه منظومــةعمــلال وهــو أن إىل عنــصر مــشترك آخــر

ــو،      ــار عمــل هيوغ ــذ إط ــا يف تنفي ــا وصــناديقها وبراجمه ــاين فيم ــات  متب ــاطق والقطاع ــني املن .  ب
وبالتايل، جرى التكليف بإجراء حتليل أكثر دقة ملا تقوم به األمم املتحدة من عمل كجـزء مـن                   

  .   االستعراض بشأنتقريرالج يف  النتائرداستعراض منتصف املدة، وست
التركيـز علــى تنفيـذ أولويــات   وجـود قــدر أكـرب بكـثري مــن    وتـشري املـواد املنــشورة إىل     - ١١
ــة     ا ــتراتيجية الثالث ــداف االس ــن األه ــل اخلمــس ع ــو    األلعم ــل هيوغ ــار عم ــاً يف إط . وســع نطاق

دابري حمـددة    هـذه النقطـة للتأكـد ممـا ميكـن اختـاذه مـن تـ                خبـصوص وسُيجرى مزيد من الدراسة     
.  هنج أكثر مشوال يف تنفيذ إطار عمل هيوغو على مـدى الـسنوات اخلمـس املقبلـة                 بغرض اتباع 

 أن احلـد     هـو  ،٢٠٠٩ لعـام    تقريـر التقيـيم العـاملي     وأحد العناصر اهلامة األخرى، املبيَّن أيضاً يف        
ــن املخــاطر   ــام ــصراً غــري أصــيل يف   زال م ــال ” عن ــات أعم ــة ووزارا “ جمري ت قطاعــات التنمي

احلــد مــن خمــاطر جمــال ويوجــد دليــل علــى زيــادة االســتثمار يف . التخطــيط واملؤســسات املاليــة
 موجهــاً حنــو التأهــب للتــصدي للكــوارث بــدال مــن  زال مــاالكــوارث، إال أن غالبيــة التمويــل 

ــة للحــد مــن أخطــار الكــوارث     ،٢٠١١وسُينــشر يف أوائــل عــام  . االضــطالع بأنــشطة حقيقي
مناقـشة النتـائج الــيت    ٢٠١١مــايو / وسـيجري يف أيـار  ،نتــصف املـدة  اسـتعراض م  بـشأن تقريـر ال

  .  يف املنتدى العاملي الثالثحتققت
  

وتقريـر التقيـيم العـاملي بـشأن احلـد مـن            رصد التقدم احملرز يف إطار عمل هيوغو          -باء   
  خماطر الكوارث

الوقــت أصــبح الرصــد املنــهجي ملــا حتــرزه البلــدان مــن تقــدم يف إطــار عمــل هيوغــو يف   - ١٢
ويبيِّن العـدد الكـبري     . ة حكوم ١٠٠احلايل نشاطاً ُيضطلع به كل سنتني، ويشارك فيه أكثر من           

عـن طريـق أداة      من التقـارير املرحليـة، الـيت تتـوىل أمانـة االسـتراتيجية تنـسيقها، وجيـري تلقيهـا                  
يد اإلنترنت، تزايـد االلتـزام بتنفيـذ اإلطـار علـى الـصع       شبكة   على   “مرصد إطار عمل هيوغو   ”

 مـن   ويظهر ذلك أيضاً يف استخدام العديد من البلـدان عمليـة تقـدمي التقـارير كأسـاس                . الوطين
  . الكوارث على الصعيد الوطينخماطرستثماراهتا يف جمال احلد من اللتخطيط ا أسس
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زالت أمانة االستراتيجية تعتمـد علـى نظـام االسـتراتيجية األوسـع نطاقـاً يف وضـع                   وما  - ١٣
رسَّخ التقرير بوصفه املصدر العـاملي     توقد  . بشأن احلد من خماطر الكوارث     العامليتقرير التقييم   

 حتليل خماطر الكوارث واجتاهات مواطن الضعف، وحتليـل التقـدم احملـرز يف              املستخدم يف الرائد  
تقريــر فــصول مــن ل شــهرياً  الــيت ُتجــَرىترتيالتالــتجــاوز تو. جمــال احلــد مــن خمــاطر الكــوارث

 ترتيــل باللغــات ١٢ ٠٠٠ مــا مقــدارهلوقايــة الــشبكي امــن موقــع  ٢٠٠٩  لعــامالتقيــيم العــاملي
  .األربع مجيعاً

ىل تزويـــد اجملتمـــع الـــدويل إتقريـــر التقيـــيم العـــاملي  مـــن ٢٠١١ وهتـــدف طبعـــة عـــام  - ١٤
وبـسياسات  خماطر الكوارث يف أحناء العامل بشكل حمـسَّن،         عن  واحلكومات ببيانات وحتليالت    

 للحكومـات بـشأن كيفيـة التعجيـل بـإحراز التقـدم يف               من توجيهـات    هبا  وما يتصل  استراتيجية
 وتــأمني االســتثمارات ،إطــار عمــل هيوغــو، ويف الوقــت نفــسه محايــة مكاســب التنميــة القائمــة

  .املضطلع هبا يف إطار األهداف اإلمنائية لأللفية
  

  التحديات والفرص وجماالت العمل األخرى يف الوقت الراهن  -جيم   
ثــل أحـــد التحـــديات الرئيــسية لـــدى تنفيـــذ إطــار عمـــل هيوغـــو يف الوصـــول إىل    يتم  - ١٥

ــأثر  ــسريعة الت ــة ال ويف حــني مت إحــراز كــثري مــن التقــدم علــى مــستوى رســم    . اجملتمعــات احمللي
الــسياسة علــى الــصعيد العــاملي واإلقليمــي والــوطين، فــإن فوائــد ذلــك التقــدم مل تتجــسد علــى   

صة على توفري املوارد، فقد انصب معظم التركيـز علـى           ويصدق ذلك بصفة خا   . الصعيد احمللي 
الصعيد الوطين، يف ظل قلة املوارد والقدرة على الوصول إىل اجملتمعـات احملليـة الـسريعة التـأثر،              

  .رغم التوافر الدائم لقوة الدفع والقدرة على إدارة املخاطر واحلد منها
ات التـشغيل املعياريـة الراسـخة      إن إطار عمـل هيوغـو، الـذي تتجلـى فيـه دائمـا إجـراء                 - ١٦

وهنـاك العديـد مـن      . لدى احلكومات واملنظمات الدولية، جيري تنفيـذه مـن القمـة إىل القاعـدة             
املبادرات والعناصر الفاعلة اليت تشارك بانتظام يف هنج يتجه مـن القاعـدة إىل القمـة، وال سـيما            

ــة مــن املنظمــات غــري احلكوميــة واملنظمــات اجملت    ــة الــصليب األمحــر،  اجملموعــة الثري ــة، وجلن معي
ومجعية اهلـالل األمحـر، الـيت تقـوم مجيعهـا بـدعم تعزيـز سـالمة اجملتمعـات احملليـة وقـدرهتا علـى                        

ومع ذلك فإن فرص هذه املنظمـات، والـشعوب الـضعيفة الـيت متثلـها، يف املـشاركة يف           . التأقلم
  .احلوار والتخطيط، فضال عن احلصول على التمويل ال تزال حمدودة

. ويــتعني إحــراز تقــدم كــبري، بــشكل عــام، يف إخــضاع احلــد مــن املخــاطر للمــساءلة      - ١٧
حني أن كثري من احلكومات واملنظمات غري احلكومية ال تزال تركز على إدارة الكـوارث                ويف

فإن احلد من خماطر الكوارث ينبغي ربطه مباشرة بوضع اخلطط وأطر املساءلة، علـى أن تتـوىل                 
  .ة املباشرة وأن تبدي قدرا من االلتزام السياسياحلكومات املسؤولي
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، ٢٠١٥ونظــرا إىل تــسابق البلــدان حنــو حتقيــق األهــداف اإلمنائيــة لأللفيــة حبلــول عــام    - ١٨
ــدارس      ــشفيات وامل ــاء املست ــا يف ذلــك بن ــة، مب ــادة االســتثمارات اإلمنائي ــع زي ولكــن هــذه  . ُيتوق

 يــتم بناؤهــا وفــق هنــج يراعــي تلــك   االســتثمارات رمبــا تعــرض ماليــني الــسكان للخطــر إذا مل  
فعلى سبيل املثال يشكل اهنيار املدارس السبب الرئيسي يف وفـاة األطفـال يف حـاالت         . املخاطر

ــوظفني         ــاة امل ــصحية لألضــرار إىل وف ــق ال ــه تعــرض املراف ــؤدي في ــذي ي ــزالزل، يف الوقــت ال ال
وإن زيـادة  .  حياة النـاجني واملرضى وإىل عدم قدرهتا على تقدمي اخلدمات الصحية اليت تنقذ هبا       

القدرة على مواجهة املخاطر الطبيعية يف خمتلف القطاعات اإلمنائية يـسهم يف التعجيـل بتحقيـق                
  .األهداف اإلمنائية لأللفية

إذ جيــب . ومــا زال االســتثمار يف جمــال احلــد مــن خمــاطرالكوارث حتــديا رئيــسيا آخــر     - ١٩
خصص لتخفيـف حـدة تغـري املنـاخ مـن أجـل حتقيـق               توثيق الصلة بني متويل التنمية والتمويل امل      

وتتـيح ُنهـوج احلـد مـن خمـاطر الكـوارث       . اقتصادات وجمتمعات مستدامة وقـادرة علـى التـأقلم     
الــيت هتــدف إىل حتقيــق القــدرة علــى التــأقلم فرصــا ملموســة للتكيــف إزاء تغــري املنــاخ، وميكــن   

ظهـر بعـض البلـدان كـبريو        فقـد أ  . مالحظة ذلك بشكل أوضح يف أدوات متويل ذلك التكيـف         
  .والسنغال وملديف واهلند تقدما كبريا يف هذا اجملال

، الداعية إىل وضـع     ٢٠٠٩وقد فرت النداءات الصادرة من خالل املنهاج العاملي لعام            - ٢٠
أسس مرجعية إضافية لتعزيز االسـتثمار يف جمـال احلـد مـن خمـاطر الكـوارث مـدخالت إضـافية                     

وأظهــرت النــداءات الداعيــة إىل . ئــة بيئــة مواتيــة لرســم الــسياساتللحكومــات الــساعية إىل هتي
ــن خمــاطر الكــوارث          ــى احلــد م ــة عل ــة الوطني ــة اإلمنائي ــن امليزاني ــة م ــاق واحــد يف املائ ــن (إنف م

 يف املائة مـن التمويـل يف جمـال الـتعمري والتعـايف، إضـافة       ١٠، و  )االستثمارات الوطنية والدولية  
  . يف املائة من املعونة اإلنسانية، أهنا عناصر مشجعة١٠ إىل اهلدف املتبقي وهو إنفاق

فبعد . وتشمل األمثلة على ذلك االحتاد األورويب، والواليات املتحدة األمريكية، وفنلندا          - ٢١
اعتماد االحتاد األورويب استراتيجيتني للحد من خماطر الكـوارث، لـصاحل البلـدان الناميـة والـدول                 

وقامـت حكومـة   . حتاد األورويب خطـة لتنفيـذ االسـتراتيجية األوىل      األعضاء فيه، سوف يصدر اال    
الواليات املتحدة بوضع استراتيجية تستند إىل األنشطة احلالية املخصصة ملعاجلة احلـد مـن خمـاطر                

  .الكوارث، وذلك عن طريق مكتب املساعدة يف حاالت الكوارث اخلارجية التابع هلا
ند تقييمها للكوارث الطبيعية وتغري املناخ لكامـل        وأجرت حكومة فنلندا استعراضا، ع      - ٢٢

جمموعــة سياســات وبــرامج ومــشاريع التعــاون اإلمنــائي يف البلــد، وذلــك مــن منظــور احلــد مــن  
وجيــري تنفيــذ التوصــيات كبنــد مكمــل للمبــادئ التوجيهيــة الــسابقة املتعلقــة باحلــد مــن . الفقــر

حكومـة فنلنـدا أيـضا إىل أن اجلهـود          كما خلـصت    . خماطر الكوارث يف قطاعي الغابات واملياه     
املتعلقــة باحلــد مــن خمــاطر الكــوارث حققــت نتــائج يف إعــداد اجملتمعــات احملليــة ومتكينــها مــن     

  .التكيف إزاء تغري املناخ



A/65/388  
 

10-54563 11 
 

  التنسيق والتوجيه من خالل نظام االستراتيجية  -ثالثا   
يف تـوفري الـدعم     تتمثل األهـداف الرئيـسية لالسـتراتيجية الدوليـة للحـد مـن الكـوارث                  - ٢٣

ــات           ــدعوة، ووضــع معلوم ــشطة ال ــوارد وأن ــة امل ــة، وتعبئ ــاق املنظوم ــى نط ــسيق عل ــالزم للتن ال
إن احلمـالت العامليـة للحـد مـن الكـوارث، وتقريـر التقيـيم               . استراتيجية تتيح رسـم الـسياسات     

د مـن  العاملي، وأنشطة الدعوة يف جمـال تغـري املنـاخ واحلـد مـن املخـاطر، والتوجيـه املتعلـق باحلـ                   
املخــاطر كجــزء مــن التقييمــات القطريــة املــشتركة وأطــر املــساعدة اإلمنائيــة الــيت تنفــذها األمــم 

  .املتحدة، قد أثبتت أهنا وسائل فعالة يف زيادة التنسيق واالتساق على مجيع املستويات
  تعزيز التنسيق على املستوى العاملي واإلقليمي والوطين  -ألف   

 آليــات االســتراتيجية وزيــادة تطويرهــا لــدعم تنفيــذ سياســة مت إحــراز تقــدم حنــو وضــع  - ٢٤
وعلى الصعيد العاملي، أصبح املنهاج العـاملي للحـد    . احلد من خماطر الكوارث على نطاق العامل      

من خماطر الكوارث اآللية الرئيسية الـيت تـستعني هبـا اجلهـات املعنيـة املتعـددة يف رصـد وتوجيـه                   
  .رث على مجيع األصعدةتنفيذ سياسة احلد من خماطر الكوا

وشـهدت الـدورتان اللتـان عقـدمها املنـهاج العـاملي للحـد مـن خمـاطر الكـوارث عـامي              - ٢٥
 زيادة مهمة يف اإلرادة السياسية حنو إدارة خماطر الكوارث واحلد مـن أوجـه   ٢٠٠٨ و   ٢٠٠٧
وأبــرزت الــدورتان أيــضا الثــروة املتاحــة مــن املعــارف والتجــارب لــدى البلــدان          . الــضعف

جملتمعــات احملليــة يف جمــال احلــد مــن خمــاطر الكــوارث ومــواطن الــضعف كمــا أفرزتــا أفكــارا   وا
وشـدد كـثري مـن      . كثرية عن السياسات والربامج، اليت وردت يف موجز الرئيس ووقائع املـؤمتر           

الشركاء يف نظام االستراتيجية على ضرورة متابعة املنهاج العـاملي فيمـا بـني الـدورات لـضمان                  
وأصـبحت احلاجـة واضـحة إلجيـاد آليـة مالئمـة تـضم              .  النـاتج إىل عمـل ملمـوس       ترمجة الـزخم  

  .اجلهات املعنية املتعددة
 أن املنهاج العـاملي قـد رّسـخ دوره كمحفـل     ٢٠٠٩وأوضح املشاركون يف دورة عام    - ٢٦

عاملي رئيسي يف جمال احلـد مـن الكـوارث، وأتـاح الفرصـة لتبـادل اخلـربات فيمـا بـني اجلهـات                       
 ووفر التوجيـه االسـتراتيجي الـالزم لتنفيـذ منـهاج عمـل هيوغـو، ممـا عجـل بالتـايل مـن                        املعنية،

باإلضافة إىل ذلـك، أعـرب العديـد        . حتقق الزخم يف أرجاء العامل حنو احلد من خماطر الكوارث         
مـــن املـــشاركني مـــن احلكومـــات ومنظمـــات اجملتمـــع املـــدين، فـــضال عـــن األوســـاط العلميـــة  

 للموجز الذي قدمه رئيس املنهاج العـاملي، بوصـفه وثيقـة أفـادت يف               واألكادميية، عن تقديرهم  
  .رسم السياسات، وحتديد األولويات واإلجراءات االستراتيجية
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ــن           - ٢٧ ــرة م ــف خــالل الفت ــاملي يف جني ــهاج الع ــة للمن ــدورة الثالث ــد ال  إىل ٨وســوف تعق
ال تعزيـز التعـاون   وتتميز تلك الدورة بأمهية كـبرية بـصفة خاصـة يف جمـ      . ٢٠١١مايو  /أيار ١٣

على الصعيدين العـاملي والـوطين، نظـرا إىل أهنـا سـوف تنـاقش نتـائج اسـتعراض منتـصف املـدة                       
وتــربز احلاجــة إىل تعزيــز اإلرادة .  الثــاينوتقريــر التقيــيم العــاملياملتعلــق مبنــهاج عمــل هيوغــو،  

 الـسنوات   السياسية يف ضوء كرب التوقعات املنتظرة من تنفيـذ منـهاج عمـل هيوغـو علـى مـدى                  
  .اخلمس القادمة

وتعترب الشراكة بـني األمـم املتحـدة والبنـك الـدويل منـهاجا فعـاال يف معاجلـة احلـد مـن              - ٢٨
خماطر الكوارث، وذلك بوصفها أولوية إمنائية متكاملة جتمـع بـني جمموعـة كـبرية مـن اجلهـات                   

الناميـة، ووكـاالت منظومـة      املعنية، ومنها البلدان املتقدمة النمو واالقتصادات الناشئة والبلـدان          
األمــم املتحــدة، واملؤســسات املاليــة املتعــددة األطــراف، فــضال عــن القطــاع اخلــاص واجملتمــع     

وقد عملت أمانة االستراتيجية والبنك الدويل معـا منـذ إنـشاء املرفـق العـاملي للحـد مـن                    . املدين
ة لنظـــام وتـــشكل شـــراكة عامليـــة طويلـــة األجـــل بالنـــسب . ٢٠٠٦الكـــوارث واإلنعـــاش عـــام 

االستراتيجية أنـشئت هبـدف تنفيـذ منـهاج عمـل هيوغـو، عـن طريـق برنـامج منـسق يرمـي إىل                       
  .٢٠١٥عكس اجتاه اخلسائر الناشئة عن الكوارث حبلول عام 

ــة          - ٢٩ ــساعدة اســتباقية يف مرحل ــاش م ــن الكــوارث واإلنع ــاملي للحــد م ــق الع ــدم املرف ويق
 عمليات استراتيجية علـى الـصعيد العـاملي         السياسات لتعميم احلد من خماطر الكوارث يف       رسم

. مبا يف ذلك صكوك اإلقراض املقدم من البنك الدويل، واستراتيجيات شركات عديدة أخـرى             
ويشارك املرفق العـاملي أيـضا بنـشاط يف املراحـل التحـضريية لالسـتراتيجيات اإلمنائيـة القطريـة،                   

ثها الكــوارث يف النمــو االقتــصادي ويركــز علــى اجلهــود املتعلقــة باحلــد مــن املخــاطر الــيت حتــد 
وكان هلذا النشاط التعميمـي أثـر كـبري يف احلـد مـن خمـاطر الكـوارث،                  . وعملية احلد من الفقر   

وأصـــبح علـــى حنـــو متزايـــد عـــامالً أساســـياً يف اســـتراتيجيات املـــساعدة القطريـــة، وأوراق         
ــر   ــن الفق ــالزم إل    . اســتراتيجيات احلــد م ــاملي األســاس ال ــق الع ــوفر املرف ــا ي ــشاء صــندوق  كم ن

استئماين واسع النطاق يضم مـاحنني متعـددين هبـدف حتقيـق التنـسيق الفعـال فيمـا بـني املـاحنني                      
 تعهد املاحنون املسجلني يف املرفق العـاملي        ٢٠١٠-٢٠٠٧ففي الفترة   . وتوفري التمويل املستدام  

د مـن خمـاطر    مليون دوالر لصاحل األنشطة املتعلقة باحل٢٤٠بتربعات إمجالية زاد حجمها على      
  .الكوارث

وعلــى الــصعيد اإلقليمــي مت إدمــاج احلــد مــن خمــاطر الكــوارث يف بــرامج العديــد مــن      - ٣٠
. املنظمات اإلقليمية واجلهات املعنية، ورامسي السياسات بدعم مـن قاعـدة واسـعة مـن املـاحنني                

قليميـة  وعلى إثر جهود مشتركة، قام هبـا شـركاء نظـام االسـتراتيجية، مت إنـشاء منـاهج عمـل إ                    



A/65/388  
 

10-54563 13 
 

ــادل          ــا تب ــتم فيه ــسية ي ــديات رئي ــاطق كمنت ــع املن ــة يف مجي ــة إقليمي وعقــدت اجتماعــات وزاري
ــة   ــز األدوات التنفيذي ــات وتعزي ــاون إىل وضــع    . املعلوم ــز التع ــصاالت وتعزي وأدى حتــسني االت

استراتيجيات وبرامج عمل إقليميـة متعـددة، فـضال عـن إجـراء تقييمـات متعمقـة للمخـاطر يف                     
  .فريقيا ومنطقة الدول العربيةمناطق آسيا وأ

ــة االســتراتيجية وبرنــامج األمــم املتحــدة اإلمنــائي، بالتعــاون مــع مكتــب       - ٣١ وقــدمت أمان
تنسيق العمليات اإلمنائية التابع لألمم املتحدة، والشركاء اآلخرون، اخلربة واملـساعدة الالزمـني             

ة وأُطر املساعدة اإلمنائيـة لألمـم       لتعميم احلد من خماطر الكوارث يف التقييمات القطرية املشترك        
املتحدة، مما أدى بدوره إىل زيادة الـوعي وااللتـزام فيمـا بـني املنـسقني املقـيمني التـابعني لألمـم                      

ومت تــدريب ممــثلني مــن أفرقــة األمــم املتحــدة القطريــة، والبنــك الــدويل، والوكــاالت   . املتحــدة
مـي والعـاملي، وذلـك للعمـل كمـصادر      األخرى الشريكة لألمم املتحدة، علـى الـصعيدين اإلقلي    

  .للموارد للمكاتب القطرية
وفــضال عــن ذلــك أدرجــت يف اختــصاصات املنــسقني املقــيمني املــسؤولية عــن تعزيــز      - ٣٢

ويعكـس التقريـر التجميعـي الـذي يـضم          . ودعم اجلهود الراميـة إىل احلـد مـن خمـاطر الكـوارث            
ــيمني عــن      ــسقني املق ــن املن ــة م ــسنوية املقدم ــارير ال ــامي التق ــيت  ٢٠٠٩ و ٢٠٠٨ ع ــة ال  الكيفي

أسهمت هبا أفرقة األمم املتحدة القطريـة يف جمـال احلـد مـن خمـاطر الكـوارث، وذلـك كوسـيلة                   
فعالة من حيـث التكـاليف ترمـي إىل محايـة املكاسـب اإلمنائيـة واحلـد مـن الفقـر والتكيـف إزاء                     

  .تغري املناخ
 إىل زيـادة كـبرية يف املكانـة         “التغـيري عناصر  ”وأدت تعبئة جمموعات اجلهات املعنية و         - ٣٣

وحــدثت تعبئــة . الــسياسية الــيت حققتــها عمليــة احلــد مــن خمــاطر الكــوارث يف اجملــال اإلمنــائي   
كمـا أدت   . سياسية من أجل احلد من خماطر الكـوارث علـى الـصعيد الـوطين يف مجيـع املنـاطق                  

 بلـدا، إىل تعزيـز      ٦٢ا، ميثلـون     برملانيـ  ١٣٠جهود التوعية اليت نفذهتا أمانـة االسـتراتيجية لنحـو           
  .الدعم السياسي يف جمال احلد من خماطر الكوارث

وتــوفريا للــدعم الفعــال املقــدم إىل شــركاء وآليــات االســتراتيجية، مبــا يف ذلــك منــهاج    - ٣٤
العمل العاملي ومناهج العمل اإلقليمية، شرعت أمانة االستراتيجية حتت قيـادة ممثلـي اخلـاص يف        

وطُلب إجراء تقييم خارجي ومتت مناقـشة نتائجـه         . رية تستهدف تعزيز اجلهود   تنفيذ عملية كب  
وباإلضــافة إىل ذلــك طلــب مكتــب  . ٢٠١٠مــع شــركاء االســتراتيجية يف جنيــف أوائــل عــام  

ديـسمرب  /خدمات الرقابـة الداخليـة إجـراء مراجعـة للحـسابات ومتـت بالفعـل يف كـانون األول                  
  .٢٠١٠ليه يو/ وصدر التقرير النهائي يف متوز٢٠٠٩
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وخلصت مراجعة احلـسابات الـيت أجراهـا مكتـب خـدمات الرقابـة الداخليـة إىل وجـود               - ٣٥
حاجة إىل تعزيز القواعـد املؤسـسية الـيت تـستند إليهـا أمانـة االسـتراتيجية وتعزيـز مكانتـها داخـل                       

ملوكلـة  أمانة األمم املتحدة ويف منظومة األمم املتحدة ككل، وذلك لتمكينها من أداء الواجبات ا          
لتعمل كمركز تنسيق داخل منظومة األمم املتحدة يتوىل تنسيق اجلهود املتعلقة باحلـد مـن    ”إليها  

خماطر الكوارث وكفالة حتقيـق التـآزر فيمـا بـني األنـشطة الراميـة إىل احلـد مـن الكـوارث داخـل                        
ــذة يف اجملــاالت اال      ــشطة املنف ــة واألن ــني املنظمــات اإلقليمي ــم املتحــدة، وب ــة األم ــة منظوم جتماعي

وسلم التقييم اخلـارجي، الـذي تـردد صـداه لـدى الكـثري مـن اجلهـات                  . “واالقتصادية واإلنسانية 
املعنية داخل احلكومات، واملنظمات غري احلكومية، والوسط العلمي، وكذلك يف تقرير مراجعـة             

مثـل  احلسابات الصادر عن مكتب خدمات الرقابة الداخلية، باإلمكانـات الـيت تتيحهـا وظيفـة امل               
  .هيوغو اخلاص املنشأة لتعزيز احلد من خماطر الكوارث وتنفيذ منهاج عمل

وإدراكا حلقيقة أن احلد من خماطر الكوارث ال ميثل مسألة إنسانية فحسب، وإمنـا هـو             - ٣٦
أمر يتصدر العمل اإلمنـائي والبيئـي الـذي تقـوم بـه األمـم املتحـدة، واحلاجـة إىل أن تقـوم أمانـة                     

الية بإشراك مجيـع اجلهـات املعنيـة داخـل منظومـة األمـم املتحـدة، فـإنين أعتـزم                  االستراتيجية بفع 
، هبـدف تقيـيم الـزخم الـذي نـشأ جتـاه           ٢٠١١تقدمي دعم فعال إىل منـهاج العمـل العـاملي عـام             

  .استعراض منتصف املدة املتعلق مبنهاج عمل هيوغو
  

  ستشفياتأنشطة الدعوة املوجهة لصاحل أمان املدن واملدارس وامل  -باء   
ــاء       - ٣٧ ــسريع، واحلاجــة إىل التعجيــل ببن اســتجابة للمخــاطر املرتبطــة بعمليــات التحــضر ال

قدرات قيادية حملية، قامت أمانـة االسـتراتيجية بتنـسيق اجلهـود للـشروع يف محلـة عامليـة ترمـي                     
ــوان ٢٠١٠إىل احلــد مــن الكــوارث عــام    ــدن مــن  ” بعن ــأقلممتكــني امل ــستعد : الت ــدينيت ت . “م

مت االتفاق عليه أثنـاء مـؤمتر عـاملي رفيـع املـستوى أشـرفت عليـه مدينـة إنـشيون يف                       وحسب ما 
 وكان اهلدف من احلملة هـو توجيـه اجلهـود حنـو          ٢٠٠٩أغسطس  /مجهورية كوريا خالل آب   

وقُـدم الـدعم إىل الـسلطات       . الُعمد وجمـالس املـدن والرابطـات احلكوميـة احملليـة والـتمكني هلـم              
ي باخليارات احلضرية الـيت تتـوخى احلـد مـن املخـاطر؛ وتعزيـز االلتـزام                 احمللية هبدف زيادة الوع   

ــشارك يف         ــز الت ــديات؛ وتعزي ــة للبل ــات اإلمنائي ــن املخــاطر يف امليزاني ــاج احلــد م ــسياسي إلدم ال
وقامت أمانة االستراتيجية بتنسيق األنشطة املتعلقـة بزيـادة التوعيـة           . التخطيط اإلمنائي احلضري  

تــزام الــسياسي، وذلــك مــن خــالل تــوفري فــرص التعــاون الــتقين، وتبــادل  وتعبئــة الــشركاء واالل
 احلمـالت العامليـة     ٢٠١٠مـايو   /وبـدأت يف أيـار    . أفضل املمارسات فيما بني احلكومات احملليـة      

يوليــه /وحبلــول يف متــوز. ومناســبات الــتعلم باملــدن“ التوقيــع”واإلقليميــة، مبــا يف ذلــك مراســم 
 بــرينس ومدينــة - أو -لــى تنفيــذ احلمــالت مشلــت بــور  مدينــة بــالتوقيع ع٦٠ قامــت ٢٠١٠

  ).www.unisdr.org/campaignانظر (املكسيك ودهلي وكولومبو وكويتو 
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 املبـادرة اإللكترونيـة إلعـالن التربعـات مـن           ٢٠١٠أبريل  /وأُعلنت يف مانيال يف نيسان      - ٣٨
 املـــدارس وهتـــدف املبـــادرة إىل تعزيـــز ســـالمة. أجـــل بنـــاء مليـــون مدرســـة ومستـــشفى آمنـــة 

ومـع إعـالن املبـادرة يف       . واملستشفيات من خالل جهود الدعوة الفرديـة واجملتمعيـة واحلكوميـة          
آسيا تكون تلـك املبـادرة قـد توسـعت علـى النطـاق العـاملي مبـشاركة أكثـر مـن عـشرين جهـة                          

 مـن املـدارس     ٦٦ ٥٧٥ إعالن تربع لبناء     ٥٧٠ومت تسجيل أكثر من     . ٢٠١٠يوليه  /حىت متوز 
  ).http://www.safe-schools-hospitals.net (٢٠١٠يوليه / الصحية اآلمنة حىت متوزواملرافق

ــة        - ٣٩ ــوارث واملعنون ــة للحــد مــن الك ــة العاملي ــزال احلمل ــة مــن   ”وال ت ــشفيات اآلمن املست
 حتــدث أثرهــا علــى ســبيل املثــال باعتمــاد إعــالن كامتانــدو املتعلــق حبمايــة املرافــق     “الكــوارث

 قبــل وزارة الــصحة يف الــدول األعــضاء يف منظمــة الــصحة العامليــة الــصحية مــن الكــوارث مــن
ومنطقة جنوب شرقي آسيا وتطبيق دليل سالمة املستشفيات املنقح على العديد مـن املرافـق يف       

ومت وضع منهاج عمل مواضيعي بشأن احلد من خماطر الكـوارث وتولـت الريـادة               . عدة مناطق 
. قامــة شــركات عامليــة مــن أجــل أمــان املستــشفياتفيــه منظمــة الــصحة العامليــة، ويهــدف إىل إ

واعتمــدت توصــيات مرتبطــة بفتــرات زمنيــة وإلعــادة تأهيــل مرافــق صــحية، ووضــع سياســات 
وتـستمر هـذه املبـادرات بوصـفها عنـصراً قويـا مـن عناصـر                . ٢٠١٥وبرامج شاملة حبلول عام     

  .“متكني املدن من التأقلم”محلة 
  

  االستراتيجية أجل من التمويل ترتيبات تعزيز  - جيم  
 ألمانـة  التمويـل  لتـوفري  الكـوارث  مـن  للحـد  االسـتئماين  املتحـدة  األمـم  صندوق أُنشئ  - ٤٠

 الــصندوقيــسر  فقــد ،)A/63/351 (٢٠٠٨لعــام  تقريــري يفحــسب مــا ورد و .االســتراتيجية
بيــد أن   .االســتراتيجية نظــام  شــركاء أنــشطة  وبعــض االســتراتيجية  أمانــة متويــل  االســتئماين

 مـن  يكفي ما بعد توفر مل والطوعي امليزانية عن واخلارج األجل القصري الطابع ذات راداتاإلي
 مبهامهـا  االضـطالع  منكي تتمكن    االستراتيجية ألمانة ،به تنبؤ، الذي ميكن ال   املستقر التمويل
 تنفيـذ  أجـل  مـن  ،باالسـتدامة  يتـسم  حنـو  علـى  ،الـدعم  بتـوفري  واملتعلقـة  منـها  اإلدارية ،الرئيسية

 املـوارد  وحـشد  والوكاالت، ات احلكوم بني التيسري جماالت يف ذلك يف مبا هيوغو، عمل طارإ
  .وتقدمي التقارير املعارف وإدارة الدعوة،وتنفيذ أنشطة 

ــة املــاحنني قبــل مــن االســتجابة كانــت لقــد  - ٤١  نطــاق توســيع ولــدعم االســتراتيجية ألمان
الـيت كرسـت     اجلهـود  إىل املـاحنني  عـدد  ادةزيـ  يف الفـضل  ويعـود  .خمتلطـة  االستئماين الصندوق

 وهولنـدا  والربازيـل  إسـبانيا  مـن  كـل  مـن  مرة ألول املقدمة التربعات ذلك يف مبا املوارد، حلشد
ــات ــة املتحــدة والوالي ــة( األمريكي ــة وكال ــة التنمي ــة الدولي ــات التابع ــب - املتحــدة للوالي  مكت
اخلمسة عشر الذين تـصدروا القائمـة        نياملاحن أن بيد ).الكوارث حاالت يف اخلارجية املساعدة
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السويد، واململكة املتحدة، والبنـك الـدويل، واملفوضـية األوروبيـة،            (٢٠٠٩-٢٠٠٨ الفترة يف
وأملانيـــا، والنـــرويج، وأســـتراليا، واليابـــان، وسويـــسرا، وإســـبانيا، ولكـــسمربغ، وهولنـــدا،        

 تـشكل  تـزال  ال ،ماحنـاً  ٢٤ددهم عـ  البالغ املاحنني جمموعبني  من ،)والدامنرك، وفنلندا، وكندا  
 إىل املقـدم  الـدعم  زيـادة  يف األمانـة  وجنحـت  .اإليـرادات  مجلـة  مـن  املائـة  يف ٩٧ نـسبة  تربعاهتم
 نتـائج  بتحقيـق  يبشر مما اخلاص القطاع إشراك يف أيضا وبدأت ستراتيجية،الل اإلقليمية الربامج

  .املستقبل يف

 ،٢٠٠٩ عــام خاصــة وبــصفة حتــديا، لشــك عــام بــشكل الــدخل إدرار أن ثبــت ولقــد  - ٤٢
 القابليـة مـدى   و إنقاصـه؛  أو التمويـل،  تـوفري  عدم :ذلك إىل أدت مسائل ثالث حتديد جرى إذ

 النـاجم  العـام  االقتـصادي  التراجـع  أن إىل املاحنـة  اجلهـات  بعـض  وأشـارت  .واملـشروطية  للتنبؤ؛
 .٢٠٠٩ عام املوارد تقدميإزاء  حتفظا أكثر هنج تباعا يف السببكان  العاملية املالية األزمة عن

ــة اختـــذت وقـــد  - ٤٣ ــة املـــساعدة جلنـ ــة اإلمنائيـ ــة التابعـ ــة التعـــاون ملنظمـ  امليـــدان يف والتنميـ
 قــضي ،٢٠١٠ يونيــه/حزيــران يف الــذي ُعقــد الــسنوي اجتماعهــا يف هامــا قــرارا االقتــصادي،

 لتلقـي  املؤهلـة  باملنظمـات  قـة املتعل الثـاين  املرفق يف الواردة قائمتها يف االستراتيجية أمانة بإدراج
 الغـرض  حمـددة  غـري  أمـوال  تقـدمي  اآلن ميكنـهم  املـاحنني  أن يعين وهذا .الرمسية اإلمنائية املساعدة
 جمـال  يف اسـتثمارا  بوصـفها  األمـوال  تلـك  عـن  واإلبالغ الرئيسية االستراتيجية أمانة ملهام دعما

 بــشأن املناقــشات مــن مزيــدا إلجــراء األسـاس  أيــضا القــرار ويرســي .الرمسيــة اإلمنائيــة املـساعدة 
 ييـسر  ممـا  - الرمسيـة  اإلمنائية املساعدة إطار يف الكوارث من احلد عن لإلبالغ خطوط تكريس

 .الدولية االستثمارات لتدفقات أفضل افهم كبري حد إىل

 عـن  بالتمويـل  التنبـؤ  إمكانيـة  عـدم  ملعاجلـة  كـبرية  جهودا االستراتيجية أمانة بذلت لقد  - ٤٤
 فقـد  نفـسه،  الوقـت  ويف .بالتمويـل  املتعلقة أساليبها واستعراض ،اإلدارية ممارساهتا تعزيز طريق
العمــل  جمــاالت بعــض تعزيــزمواصــلة  إىل احلاجــة حلــساباتا ومراجعــة اخلــارجي التقيــيم أكــد

 وجـه  علـى  وهـي  االسـتراتيجية،  بأمانـة  املنوطـة  الواليـة  إجناز كفالة أجل من واألساسية احليوية
 املنتـدى  ودعـم  ،اإلمنائيـة  الـسياسات  وتطوير االتصاالت؛إجراء  و الشراكات؛ تطوير :التحديد
 اجلوهريـة  التقـارير  وإعـداد  ،الرئيـسي  العـاملي  املنتـدى  بوصـفه  الكوارث خماطر من للحد العاملي
 والتعـاون  املـوارد؛  وحـشد  املعـارف؛  وإدارة هيوغـو؛  عمـل  إطـار  مبوجـب  املطلوب النحو على

 مكتــــب تقريـــروردت يف  الـــسياق، ذلـــك ويف .واإلدارة ؛اإلقليمـــييد علـــى الـــصع والتنـــسيق
 امليزانيـة مـن    مـوارد  ختـصيص  يف بـالنظر توصية   احلسابات مراجعةعن   الداخلية الرقابة خدمات
 احلـصول  ضـمان  يف كبري بقدرذلك   وسيسهم .والرئيسي األساسي الدعم توفريبغرض   العادية
 .إضايف متويل على
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  والتوصيات جاتاالستنتا  - رابعا  
 شـهدت  وقـد  .العامل أحناء مجيع يف الكوارث خماطر من احلد أجل من احلركة تتسارع  - ٤٥

، واملعنيــة الفاعلــة اجلهــات جمموعــات عــدد يف واضــحة زيــادة املاضــية شــهرا عــشر ثــىناإلفتــرة 
 .هيوغـو  عمـل  إطـار  تنفيـذ  يف املـشاركة  - املـدن  وشـبكات  الربملانـات  أعـضاء  مثـل  -اجلديدة  

 فــإن العمــل، بإطــار املتعلقــة األولويــة ذات اجملــاالت يف احملــرز اجليــد التقــدم مــن الــرغم علــىو
 الـوطين  الـصعيدين  علـى  لتنفيـذ أمـام ا   إضـافية  حتـديات  تنشئ الضعف أوجه تزايد وتريةتسارع  
  .واحمللي

 الوصـول  يف يتمثـل  هيوغو عمل إطار تنفيذ جمال يف الرئيسية التحديات أحد يزال وال  - ٤٦
 العــاملي املنتــدى أكــدهحــسب مــا  و .والفقــرية للخطــر تعرضــا األكثــر احملليــة اجملتمعــات إىل
ــام ــإن ،٢٠٠٩ ع ــات ف ــشاركية العملي ــة الت ــد واملتعلق ــشعبية بالقواع ــن كــثري يف حتظــى ال ال  م

 واملعـارف  األسـاليب،  أن كمـا  احملليـة،  أو املركزيـة  احلكومـات  قبل من الكايف بالدعم األحيان
ــا جيــري الاشــئة الن واألدوات ــشكل تعميمه ــسياسات يف كــاف ب ــة ويف ال ــذ عملي ــة .التنفي  ومث

 احلـد  علـى  العمـل  اسـتدامة  جلأ من القانونية، األطر فيها مبا مؤسسات، إقامةإىل   ملحة حاجة
 .الكوارثخماطر  من

 للتــصدي املطلوبــة املــوارد بــنيصــارخ  توافــق عــدمبوجــود  العــاملي املنتــدى وقــد أقــر  - ٤٧
 لتعمـيم  حمـددة  أهداف قترحتاو .بالفعل املتاحة تلك وبني النامية البلدان يف وارثالكملخاطر  

 حـد  علـى اإلمنائيـة   و اإلنـسانية  القـضايا  بتمويـل  املتعلقـة  السياسات يف الكوارثخماطر   من احلد
 ومـع  .بالفعـل  احلكومـات  لـبعض  حفـاز  عامـل كانـت مبثابـة      الـدعوة ثبت أن تلـك      وقد .سواء
 حبلـول  هيوغـو  عمـل  إطـار  أهـداف  حتقيـق  أريـد  إن إضـافية  جهود بذل بامطلو يزال فال ذلك،
 .٢٠١٥ عام

 مــن للحــد الدوليــة االســتراتيجية لوضــع العاشــرة الــذكرىمــع  ٢٠١٠ عــامويتوافــق   - ٤٨
 وليــةاأل النتــائج وتــشري.٢٠١٥-٢٠٠٥ هيوغــو عمــل إطــار مــدة منتــصفوكــذلك  الكــوارث

 أنـه  أثبـت  قـد  هيوغـو  عمـل  إطـار  أن إىل حاليا اجلاري املدة منتصف استعراضاليت أسفر عنها    
 يف  أكـرب  مرونـة  حتقيـق  أجـل  من العاملي الصعيد على املبذولة اجلهود توجيه يف مفيد عمل إطار
 املنــاطق مجيــع يف متفــاوت تقــدم إحــراز عــن ت تلــك النتــائجكــشف نفــسه الوقــت ويف .العــامل

 العـاملي،  للمنتـدى  القـادم  تمـاع االج يف املـدة  منتصف استعراض وسُيناقش .القطاعات وخمتلف
 اإلسـراع خبطـى    أجـل  من واألساسية االستراتيجية املسائل تناولتتيح   هامة فرصةسيوفر   الذي
 .هيوغو عمل إطار تنفيذ عملية

 .يلي مبا التوصية ىوجر  - ٤٩
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 هيوغـو  عمـل  إطـار الـواردة يف   االسـتراتيجية  ألهـداف ا تنفيذاإلسراع خبطى املنهجية يف    )أ(  
 . والوطين واحمللياإلقليمي، من الصعيد كل ىعل

 تعزيـز  طريـق  عن هيوغو عمل إطار تنفيذ اإلسراع خبطى  على األعضاء الدول وأحث  - ٥٠
 التنميـة،  بـرامج  يف املخـاطر  مـن  احلـد  وإدمـاج  الكـوارث، خمـاطر    مـن  احلد على الوطنية قدراهتا
 والـدورة  املـدة  منتـصف  اضاسـتعر  وعملية االستراتيجية، نظام يف طانشب املشاركة خالل ومن
 .٢٠١١ مايو/أيار يف عقدهاملقرر  الكوارث، خماطر من للحد العاملي للمنتدى الثالثة

لإلسـراع خبطـى جهودهـا       جهـد  من وسعها  يف ما كل املتحدة األمم منظومة وستبذل  - ٥١
 لــةلكفا ،تـام  بـشكل  وأنـشطتها  براجمهـا  مجيـع  يف املخــاطر مـن  احلـد  وتعمـيم  إدمـاج الراميـة إىل  
 .لأللفية اإلمنائية هدافاأل عن فضال ،هيوغو عمل إطارتنفيذ  يف إسهامها

  
 طريـق  عـن  لأللفيـة  اإلمنائية هدافألا حتقيق لضمان أمنا أكثر غدلصاحل   اليوم االستثمار  )ب(  

 املناخ تغريإزاء  والتكيف الكوارثخماطر  من احلد

 مواجهـة  علـى  القـدرة  وزيـادة  ،الكـوارث  خمـاطر  مـن  حلدا عمل إطارإن زيادة تكامل      - ٥٢
 حتقيـق يف   مـضاعفة مـن شـأهنما إحـداث آثـار          اإلمنائيـة  القطاعـات  خمتلـف  يف الطبيعيـة  األخطار

 األعــضاء الـدول  أشـجع  الغايـة،  هلـذه  وحتقيقــا . واإلسـراع بتحقيقهـا  لأللفيـة  اإلمنائيـة  هـداف األ
 حتقيـق  أجـل  مـن  لعمـل ا نطـاق  بتوسيع املتعلقة اخلططخماطر الكوارث يف     تناولأن تكفل    على

 مــن األمــوال مــن أكــرب اًقــدر سكــرتأن  األعــضاء الــدول وأناشــد .لأللفيــة اإلمنائيــة األهــداف
 حتقيـق  وضـمان  املنـاخ،  تغريإزاء   والتكيف الكوارث، طراخم من احلد ألغراض احمللية امليزانيات
 النــصف إىل الكــوارث جــراء مــنفقــد األرواح  مــن للحــد الالزمــة اإلجــراءات واختــاذ التنميــة،
 وتنفيـذ  لأللفيـة  اإلمنائيـة  األهـداف  لتحقيـق  النهائي املوعديتوافق مع    الذي ،٢٠١٥ عام حبلول
 .هيوغو عمل إطار

 املقتـرح  النحـو  علـى  لالسـتثمار،  عتبـات  اعتمـاد  يف تنظـر  بأن األعضاء الدول وأوصي  - ٥٣
 املائـة  يف ١٠ ختـصيص  فكـرة  مثـل  ،٢٠٠٩ عـام  الكـوارث  خمـاطر  مـن  للحد العاملي املنتدى يف
 علـى  التنميـة  متويـل  مـن  املائـة  يف ١ و اإلعمار، وإعادة اإلنسانية لإلغاثة املخصصة األموال من

ــصعيد ــوطين، ال ــة يف ٣٠ و ال ــوال مــن املائ ــاخ تغــري مــع التكيــف أم ــى املن ــصعيد عل ــوطين ال  ال
 ساعدةاملـ  جلنـة  جانـب  إىل األعـضاء  الـدول  أيـضا  عوُتـشجَّ  .الكوارث خماطر من احلد ألغراض
ــة ــة التعــاون ملنظمــة التابعــة اإلمنائي ــة مبــادئ وضــع علــى االقتــصادي امليــدان يف والتنمي  توجيهي
 اسـتثمارات إطـار    يف الكـوارث خمـاطر    من احلدوتقدمي التقارير يف جمال      الستثمارعن ا  واضحة
 .الرمسية اإلمنائية املساعدة
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 التكيف سهلة املدن مبادرة دعم  )ج(  

مـن   املـدن املسماة متكـني     العاملية املبادرة ىلإأن تنضم    على بقوة ضاءاألع الدول أحث  - ٥٤
ــأقلم  ــستعد هبــدف   مــدينيت :٢٠١١-٢٠١٠الت ــادةت ــدرة زي ــاطق املــدن ق ــ احلــضرية واملن  ىعل
 مــن احلــد خبيــارات احملليــة واحلكومــات املــواطنني وعــي إذكــاءب ســيما وال األخطــار، مواجهــة
 مـن  احملليـة  احلكومـات  أوسـاط  يف والـدعم  الـسياسي  االلتـزام  حشد طريق عن الكوارث خماطر

ــاطق يف اإلمنــائي التخطــيط يف الكــوارث طراخمــ مــن باحلــد املتعلقــة اجلوانــب إدمــاج جــلأ  املن
  .واملستشفيات املدارس مثل اجلوهرية،األساسية  ية البنيف واالستثمار احلضرية

  
 االستراتيجيةلصاحل  التمويل ترتيبات تعزيز  )د(  

ــاد ءضــو يف  - ٥٥ ــز إىل احلاجــة ازدي  عمــل إطــار لتنفيــذ دعمــا الــدويل التعــاون جهــود تعزي
ــة هبــا تقــوم الــيت الــدعم أنــشطة ، ومــن مثهيوغــو،  األعــضاء الــدول شــداأن االســتراتيجية، أمان
 املتحـدة  األمـم  صـندوق املقدمـة إىل     املاليـة  مـسامهاهتا أن تزيـد     االسـتراتيجية  يفاملعنية   واجلهات
 إطـار  لتنفيـذ املـرن الـالزم     و الكايف الدعم كفالة جلأ من الكوارثخماطر   من للحد االستئماين

 .هيوغو عمل

 الـواردة  والتوصـيات ،  ٦٤/٢٠٠ قرارهـا  يفالـوارد    العامـة  اجلمعيـة  بطلب يتعلق وفيما  - ٥٦
الــيت  املاليــة القاعــدةيف  ســتقراربغيــة إحــالل االو الداخليــة، الرقابــة خــدمات مكتـــب تقريــر يف

 الكـوارث،  خمـاطر  مـن  احلـد  ألغـراض  الـشراكات  حـشد  علـى  قـدرهتا يف  و ألمانةتستند عليها ا  
 ميزانيـة  ختـصيص  دعـم  يف النظـر  إىل فيهـا  حنتاج قد اليت املرحلة بلغنا نكون قد بأننا أشعر فإنين

إىل أن  قـدما  وأتطلـع  .ألمانـة اليت تقـوم هبـا ا     واملتكررة الرئيسية األنشطة لتمويل قررةاألنصبة امل 
 . األعضاء بتناول هذه املسألةتقوم الدول
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 األول املرفق
  هيوغو عمل إطار تنفيذ يف احملرز التقدم عن حمددة معلومات   

 .هيوغـو  عمـل  إطار تنفيذ يف احملرز التقدم عن منتظمة تقارير الوطنية احلكومات تقدم  - ١
 ،٢٠١٠ يوليـه /متـوز  منتـصف  يف بـدأت  قد تقدمي تلك التقارير   دورات من دورة آخر وكانت

 يف الكــوارث، خمـاطر  مــن للحـد  العـاملي  املنتــدى دورة علـى  لعرضـها  جــاهزة النتـائج  كونتوسـ 
 أمانـة أُبلـغ بـه   حـسبما    االجنـازات  علـى  عامـة  نظـرة  التاليـة الفـروع    يف وتـرد  .٢٠١١ مايو/أيار

 إطـار الـواردة يف     األولويـة  ذات اخلمـسة  االتاجملـ ب يتعلـق  فيمـا  الـشركاء  قبـل  مـن  االستراتيجية
 .هيوغو عمل

  
  الوطين الصعيد على املتخذة اإلجراءات  - ألف  

   :١ األولوية
ــة     ــة الكــوارث خمــاطر مــن احلــد يكــون أن كفال ــة أولوي ــة وطني  أســاسقائمــة علــى  وحملي

 ألغراض التنفيذ متني مؤسسي

 شـراكات  إقامـة  مـع  البلـدان،  مـن  العديـد  يف الـوطين  الـصعيد  علـى  نـسيق الت حتسن لقد  - ٢
 طراخمـ  مـن  احلـد  معاجلـة وطنية ترمـي إىل      آليات بوضع الوزراء ويضطلع .ديدةج وثنائية وطنية

  .إقليمية مواقع يف منتظم بشكل وجيتمعون بلداهنم يف الكوارث

 ومجهوريـــة ،) املتعـــددة القوميـــات-دولـــة  (وبوليفيـــا وبولنـــدا، أفغانـــستان، وضـــعت  - ٣
 ومونـاكو  وموريتانيا واملكسيك، ر،ومص وكرواتيا، وفنلندا، وغواتيماال، الدميقراطية، الكونغو
 مثـل  تئأنـش  وحاليـا  .بـالتقرير  املـشمولة  الفتـرة  خـالل  الكوارثخماطر   من للحد وطنية مناهج
 .بلدا ٦١ جمموعه ما التنسيقية يف اآللياتتلك 

 طــراُألو ســتراتيجياتاالو الــسياسات، جمــال يف تقــدما البلــدان مــن العديــد أحــرز وقــد  - ٤
 وملـديف  ، وفييـت نـام    الفلـبني  وأجنـزت  .الكـوارث  طراخمـ  مـن  باحلـد  تعلقـة امل الوطنيـة  قانونيةال

ــال ــة ونيبـ ــشاركية عمليـ ــاد إىل أدت تـ ــط اعتمـ ــد خطـ ــن للحـ ــاطر  مـ ــوارثخمـ ــدت .الكـ  وأيـ
 أعـوام  ةللخمـس  عمل وخطة الكوارثخماطر   إلدارة وطنية استراتيجية واعتمدت طاجيكستان

 مـن  للحـد  وطنيـة  عمـل  خطـط  وضـع  يف املوحـدة  ميكرونيزيـا  وواليات تونغا وبدأت .القادمة
 برملـان  وسـن  .الكـوارث خمـاطر    إدارة بـشأن  قـانون  مـشروع  ناميبيا ووضعت .الكوارثخماطر  
ــا صــربيا ــدا قانون  توغــونقحــت و .الكــوارثخمــاطر  مــن باحلــد املتعلــق نظامهــا لتحــسني جدي
 عناصـر يث أدخلـت فيهـا      ، ح الكوارثخماطر   من باحلد املتعلقة الوطنية سياساهتا وغانا وغامبيا
 الكـوارث، خمـاطر    مـن  للحـد  وطنيـا  برناجمـا  الـسنغال  ووضـعت  .املناخ تغري مع بالتكيف تتعلق

 .الداخلية وزارةتتوىل ريادته 
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 عملـها  أُطـر  وهنـدوراس  واملكسيك ومايل وغواتيماال الدومينيكية اجلمهورية ونقحت  - ٥
ــشريعية، املؤســسية ــزحيــث حولــت   والت ــة ا مــن التركي  مــن احلــد إىللتــصدي للكــوارث  عملي
 مـن  للحـد  شـامال تـضم اجلهـات املعنيـة املتعـددة يف الفلـبني تـشريعاً               شـبكة  وصـاغت  .خماطرها
  .٢٠١٠ مايو/أيار يف الربملان وأجازه املناخ، تغريإزاء  بالتكيففيما يتصل  الكوارثخماطر 

 ٢٠١٣-٢٠١٠ لفتــرةعــن ا وطنيــة عمــل خطــة وضــع يف تقــدما إندونيــسيا وأحــرزت  - ٦
 أوجـه  مـن  للحـد  وحـدة  هـاييت  أنـشأت  هـاييت،  زلـزال  أعقـاب  ويف .الكوارثخماطر   من للحد

 مـن  احلـد  تعمـيم  أجـل  مـن  وذلـك  اخلـارجي،  والتعـاون  التخطـيط  وزارة إشراف حتت الضعف
ــرامج يف الكــوارث خمــاطر ــة ب ــوي وأدجمــت .التنمي ــن احلــد ني ــاطر  م ــها يف الكــوارثخم  خطت

  .اليت تشكل منهاجاً لتنمية البلد ٢٠١٣ -٢٠٠٩ لفترةعن ا دةاجلدي الوطنية االستراتيجية
 مقـدونيا  ومجهوريـة  األسـود،  اجلبـل  و وتركيـا،  واهلرسـك،  والبوسـنة  ألبانيـا،  ونظمت  - ٧

 باحلـد  املتعلقـة  الوطنيـة  الـسياسات  بـشأن  حـوارات  وكرواتيـا،  وصربيا، السابقة، اليوغوسالفية
 املؤسـسي،  والتنـسيق  التـشريع،  يف هيوغـو  عمـل  ارإطـ  تنفيذ معاجلةهبدف   الكوارثخماطر   من

 .)١٠(كوسوفو يف مماثلة جهود توُبذل .خاطرملا وتقييمات املبكر واإلنذار والتخطيط،
  

   :٢ األولوية
 هبا املبكر اإلنذار وتعزيز ورصدها وتقييمها الكوارث خماطر حتديد    

 بـشأن  املبكـر  اإلنـذار  ظـم ن ،العاليـة  اخلطـورة  ذات املقاطعـات  يف ،باكـستان  يف أُجنزت  - ٨
 بـشأن  مقاطعـة  ٦٦ يف تدريبيـة  دورات وُنفـذت  .املعدية واألمراض تسونامي وأمواج جلفاف،ا

 العلمـــاء أجـــرى جورجيـــا، ويف .لـــزالزلتـــشييد مبـــاين آمنـــة مـــن ا و الكـــوارثخمـــاطر  إدارة
 الـذي  ساألسـا  مبثابـة  ليكون الوطين الصعيد علىللمخاطر    دقيقا يمايتق األكادميية واملؤسسات

 .الكوارث خماطر من للحد الوطنية االستراتيجية عليه تقوم
 بوليفيـا  دولـة ب بـاز،  ال يف األرضية واالهنيارات بالفيضانات املبكر لإلنذار نظام وُوضع  - ٩
 يف املبكـر  إلنـذار ل شـبكة إنـشاء    تنـسيق  األمريكيـة  البلدان منظمة وتولت ؛)املتعددة القوميات (

 املعرضـة  احملليـات  يفواملخـاطر    الـضعف  أوجـه  حتديـد  جـرى  يمـاال، غوات ويف .الوسـطى  أمريكا
  .املدينة يف للكوارث التأهب وتعزيز تخطيطال عمليات لتوجيه للفيضانات

 أدواتوضـع    مـن إزاء تقيـيم املخـاطر       اجلديـد  الـشامل  النـهج  تباعا مكن جيبويت، ويف  - ١٠
 وتوعيــة ،هبــا املتعلقــة ملعلومــاتا ونقــل املخــاطر تقيــيمألغــراض  وفعالــة االســتعماالت متعــددة
 احملليـات،  مـستوى  وعلـى  .الطبيعيـة  املخـاطر  عـن  النامجـة  احملتملة اخلسائر بشأن القرار متخذي
الســتخدام  تخطــيطال وحتــسني املنــاخ بــتغري املرتبطــة املخــاطر تقــدير علــى العمــل هــذا يــساعد
 .املخاطر إدارةكي يتضمن  األراضي

__________ 
  ).١٩٩٩ (١٢٤٤يف سياق قرار جملس األمن   )١٠(  
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 علـى  الكـوارث خمـاطر    مـن  احلـد  يف أساسـية  لبنـة  داكار، يف األخطار تقييم أصبح لقد  - ١١
 العـاملي  املرفـق  مـع  بالتعـاون  احملليـات،  تنميـة  وكالـة  أجرتـه  الـذي  التقيـيم،  ومجـع  .مـستدام  حنو

 الطبيعيــة لألخطــار مــستوى أرقــى علــى مكانيــة دراســة بــني واإلنعــاش، الكــوارث مــن للحــد
 الكـوارث خمـاطر    إدارةهبـدف    املؤسـسي  إلطـار ا حتليـل  وبـني  ،املناخ تغري عن النامجة واألخطار

 تعـرض  درجـة  خبفـض  الكفيلـة  السبل عملال خطة حددت التقييم، هذا إىل واستنادا .املدينة يف
  .سكاهنا تزايد  سرعةمن الرغم على للخطر داكار

 وطنيـة  بـرامج  إعـداد عـن كيفيـة      عمـل  حلقـات  وكرواتيـا  واهلرسـك  البوسـنة  تونظم  - ١٢
 ،الكـوارث  مـن  احلـد  على القدرات مبادرة من بدعم الكوارث،خماطر   من ألغراض احلد  فعالة

 يف مماثلـة  عمـل  حلقـات  وُعقـدت  .أوروبـا  شـرق  جنوب يف ومنعها للكوارث التأهب ومبادرة
  .ستانغيزوقري ،وكازاخستان وطاجيكستان، أرمينيا،

  
  ٣األولوية 
  مجيع املستوياتتأقلم وال املعرفة واالبتكار والتعليم لبناء ثقافة السالمة استخدام

 موظـف حكـومي مـن قطاعـات الزراعـة           ٥٠٠ لـى يف فييت نام، مت تدريب ما يزيـد ع          - ١٣
ــاش     ـــتأهب واإلنع ــذار املبكــر وال ــى اإلن ــصحة عل ــيم وال ــضا  و. والتعل ــستويني  جــرى أي ــى امل عل

ــ ، وذلــكتقيــيم األضــرار واخلــسائريف املنهجيــة املتبعــة حماكــاة اإلقليمــي واحمللــي  شراكة مــع بال
وباملثل، تلقـى موظفـون حكوميـون، يف مجهوريـة الو الدميقراطيـة             . الوكاالت اإلمنائية األخرى  

مـت  عِّويف إندونيـسيا، دُ   . تقيـيم األضـرار واخلـسائر     يف   الشعبية، التدريب علـى املنهجيـة املتبعـة       
إىل جانـب  وعززت هـذه اجلهـود    .تدريب املدّربنيمناذج الوكالة الوطنية إلدارة الكوارث عرب    
تقييمـات لالحتياجـات    إجـراء   اإلنعاش مـن خـالل      يف جمال   برامج أخرى، التخطيط والقدرات     

  .يف مرحلة ما بعد وقوع الكارثة
العملية التشاركية واالتصاالت الفعالة تعزيز القـدرة       استراتيجية  تتوخى  ويف إكوادور،     - ١٤

ــة  ــى ااحمللي ــة    عل ــة احمللي ــدى احلكوم ــن الكــوارث ل ــة واألوســاط األكا،حلــد م  واملنظمــات ،دميي
ويف مجهورية أفريقيا الوسطى، مت تـدريب أخـصائيي اجملتمـع احمللـي           .  والقطاع اخلاص  ،اجملتمعية

ــى صــيانة     ــصحيني املوجــودين يف العاصــمة عل ــصرفشــبكات ال ــصلبة ،ال ــات ال  ، وإدارة النفاي
  .  والتأهب للفيضانات الصحية،والصحة والنظافة

ــا املتحــدة     - ١٥ ــة ترتاني ــديف،  ويف مجهوري ــة املدرســني  جــرى تطــوير  وطاجيكــستان ومل أدل
ويف أفريقيا الوسـطى،  . دمج موضوع احلد من خماطر الكوارث يف التعليم    هبدف   وكتب الطالب 

بلـدان   جـت رأد كمـا .  جامعة تعليم احلـد مـن خمـاطر الكـوارث كربنـامجٍ اختيـاري              ٤٠جت  رأد
من بتحفيز  رسي وبرامج السالمة    عديدة موضوع احلد من خماطر الكوارث يف مناهج التعليم املد         

  .واالستراتيجية الدولية للحد من الكوارث) اليونيسيف(منظمة األمم املتحدة للطفولة 
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  ٤األولوية 
  الكامنةاحلد من عوامل اخلطر 

ألعاصـري وأدخلـت     على مقاومـة ا     هياكلها األساسية العامة   قدرةحسنت مدغشقر من      - ١٦
 نيالبنـاة واملـوافق  جيـوز حتميـل   في التـشريعات اجلديـدة،   ف.  التشريعات الوطنية  يفمعايري جديدة   

محلهم علـى دفـع تعويـضات عـن األضـرار وفـق              وجيوز   -املسؤولية عن اهنيار املباين     على البناء   
 يتنـاول أحـد مـواطن الـضعف الرئيـسية يف إطـار        تعـديل وهـذا ال  . ئينـا لقـانون اجل  اما ينص عليه    

  . ان النامية، حيث توجد القوانني ولكنها ال حتترمالعديد من البلدبإدارة خماطر الكوارث 
األساسـية  يف البنيـة    ثـر تغـري املنـاخ       تقييمـاً أل  فييت نام، مبساندة املرفق العاملي،      وأجرت    - ١٧

ت عـديال تالوتضمن هـذا التقيـيم   . تصريف املياه يف ثالث مدن ساحلية    املتعلقة بشبكة   احلضرية  
الشبكة علـى مواجهـة      قدرة   نيحتسبغرض  األساسية  بنية  ال عمر   ضمن إطار اليت ُيتوقع إجراؤها    

  . وارتفاع منسوب مياه البحار،وتزايد هطول األمطارتزايد وترية العواصف، 
وتعكف اليمن على تعزيز استراتيجية إمنائية طويلة األجـل عـرب إعـداد تقيـيم للمخـاطر                - ١٨

يقـضي  ذت بلديـة صـنعاء قـراراً        وقـد اختـ   . رضيةاألهنيارات  االالرئيسية النامجة عن الفيضانات و    
الطويلة األجـل   اإلمنائية  ترسيخ إدارة املخاطر باعتبارها ركيزة أساسية من ركائز استراتيجيتها          ب

  .حتقيق تنمية مستدامة للمدينةاملوجهة حنو 
األرجنــتني وبــريو واجلمهوريــة الدومينيكيــة وكوســتاريكا وكولومبيــا أدوات   وتراعــي   - ١٩

لعمليــة اســتخدام األراضــي لتخطيط املتعلقــة بــارث أثنــاء وضــع نظمهــا احلــد مــن خمــاطر الكــوا
راضـي إىل   وسـتؤثر دراسـة أعـدها املرفـق العـاملي عـن خطـط تقـسيم األ                . واالستثمارات العامـة  

  . مناطق يف غواتيماال على عملية صنع القرار اليت ستحدد أي املناطق البلدية أكثر أمناً
ــران اإلســالمي    - ٢٠ ــة إي ــأمني     ووضــعت مجهوري ــادة ت ــة إىل زي ــدابري الرامي ــذ الت ة خطــة لتنفي

وتعكـف اهلنـد علـى تنفيـذ مـشروع وطـين خـصص لـه مبلـغ قـدره           . املستشفيات من الكوارث  
ــد ع     ٣٥٠ ــا يزي ــاة وســبل رزق م ــةً حلي ــون دوالر للتخفيــف مــن وطــأة األعاصــري محاي ــى ملي  ل
 مستـشفى   ١٦يئـة   أعيـد هت  ويف طاجيكستان،   . مليون شخص يعيشون يف املناطق الساحلية      ٥٠

أجـري تقيـيم    و. تأهيل مرافـق الرعايـة الـصحية األوليـة        إعادة  جيري  كما   ،لكي تتحمل املخاطر  
ويف كـانون  . عمان ويف أمريكا الالتينية ومنطقة البحـر الكـارييب  وللمرافق الصحية يف السودان  

مدرسـة   ٩ ٦٠٠، أجنزت أوزبكستان برناجماً وطنياً اشـتمل علـى تقيـيم            ٢٠٠٩ديسمرب  /األول
ــا بــ  مــن حيــث مــدى   ــهالزالزل، ســرعة تأثرهــا فعلي ــها و  وأتبعت ــاإعــادة بنابإعــادة هتيئت ــد ئه  عن

  .االقتضاء
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ــاء اجلـــسور      - ٢١ ــة عـــرب بنـ ــاملي الـــسلطات احملليـ ــة العـ ــامج األغذيـ ــا، دعـــم برنـ ، ويف إثيوبيـ
وقــد عملــت املبــادرة . وإعــادة التحــريج، مــن خــالل زراعــة املــدرجات، واستــصالح األراضــي

اجملتمعات احملليـة   عدد    يف املائة  ٥٠بنسبة   ويل األراضي اجلافة إىل أصول منتجة، وازداد      على حت 
  . أمناً غذائياً لألسر املعيشيةحققتاليت 
واســتثمر االحتــاد الــدويل جلمعيــات الــصليب األمحــر واهلــالل األمحــر ومجعياتــه الوطنيــة   - ٢٢
د من خماطر الكوارث، وقـد مشـل ذلـك           مليون دوالر يف التوعية اجملتمعية للح      ٦٣ لىيزيد ع  ما

تغـري  إزاء   والتكيـف    ،سـبل العـيش   وتـوفري    ،واألمن الغـذائي   للكوارث،   أنشطة يف جمال التأهب   
 أكثـر مـن   مـن الفئـات الـضعيفة يف     مليـون شـخص      ١٣,٥ما يزيد عـن      إىل   دم الدعم وقُ. املناخ
  .سهولةبيعيشوا يف جمتمعات قادرة على التكيف ، لكي  بلدا١١٣ً

  
  ٥لوية األو

  على مجيع املستوياتهبدف التصدي هلا بفعالية تعزيز التأهب للكوارث 
 بلـداً يف تعزيـز تـدابري        ٥٠ لـى  ع ديـ ز يف مـا ي    ،يشارك مكتب تنسيق الـشؤون اإلنـسانية        - ٢٣

تنفيـــذ ومت يف إكـــوادور واجلمهوريـــة الدومينيكيـــة  . التأهـــب للكـــوارث يف خطـــط الطـــوارئ 
التخطــيط عــن طريــق ي إىل تعزيــز القــدرات احلكوميــة عمليــات مــشتركة بــني الوكــاالت ترمــ 

ثـالث عمليـات    ،  ٢٠١٠-٢٠٠٩، يف الفتـرة     ويف نيبال، نظمـت   . ل وقوع الكوارث  للتعايف قب 
  .حماكاة رئيسية لزالزل أرضية

ــا مؤشــراً    - ٢٤ ــارا     ووضــعت إثيوبي ــوفر معي ــة، ي ــيم املبكــر واحلماي ــشة والتقي عــن ســبل املعي
لى بيانات التوازن املائي ومنو احملاصيل اليت تتطلب اختـاذ تـدابري    للقياس يعتمد ع  موضوعيا قابال   
برنـامج األمـم املتحـدة للمــستوطنات     قـدم ويف املكـسيك ونيبـال وموزامبيـق،    . احلمايـة املبكـرة  

لـسلطات احملليـة    إىل ا الـدعم    ، والربنامج العـاملي لتحديـد املخـاطر       ،موئل األمم املتحدة  (البشرية  
  . لمخاطر من أجل التخطيط للطوارئ واحلد من خماطر الكوارثسح لملساعدهتا على إجراء م

ــدريب  ونظمــت   - ٢٥ ــة ت ــستهدف  اًوكــاالت وطني ــاء ي ــدرات البن ــة الق ــة وطني إلدارة الالزم
بأمـــان  وشـــركاء معنـــيني ،مـــن منظمـــة الـــصحة العامليـــةبـــدعم  ،حـــاالت الطـــوارئ الـــصحية

 وتقيــيم ، اإلصــابات اجلماعيــةتحــاالو ، وإدارة للطــورائ املستــشفيات وتأهــب،املستــشفيات
  .الكوارث الالزمة ملواجهة االحتياجات
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  اإلجراءات املتخذة على الصعيد اإلقليمي   - باء  
املـشاركة املـستمرة   جرى إىل حد كبري الـتمكني للـشركاء دون اإلقليمـيني مـن خـالل         - ٢٦

خمـاطر الكـوارث يف      احلـد مـن      علىيف تعزيز قدرات املنظمات احلكومية الدولية دون اإلقليمية         
ــا ــريكتني،أفريقي ــا  ، واألم ــوب شــرق أوروب ــشرق األوســط ، وجن ــا ، وال  وآســيا ، ومشــال أفريقي

  .واحمليط اهلادئ
إطـاره العـاملي    بتعـديل   االحتاد الـدويل جلمعيـات الـصليب األمحـر واهلـالل األمحـر              قام  و  - ٢٧
داف علــى الــصعيد وحمــددة األهــ أطــر مملوكــة أقلمهــا مــع وتاتســالمة اجملتمعــيــتالءم مــع  مبــا

 يف جنـوب شـرق آسـيا واألمـريكتني وأفريقيـا           ،حلـد مـن خمـاطر الكـوارث       اإلقليمي تـستهدف ا   
ألمـن الغـذائي، مـع التـسليم     حتقيقاً ألغراض منها على وجه التحديـد ا     ، وذلك   على سبيل املثال  

 ربــط الــسياسات العامليــة يف بالــدور التيــسريي الــضروري الــذي تــضطلع بــه املراكــز اإلقليميــة   
  .اإلجراءات احملليةب

 يف  اعتمد الوزراء يف املؤمتر الوزاري الثـاين املعـين باحلـد مـن خمـاطر الكـوارث                : أفريقيا  - ٢٨
املتعلــق ، برنــامج العمــل املوســع ٢٠١٠أبريــل / نيــسانخــالل، الــذي عقــد يف نــريويب، أفريقيــا

إعــالن يف لــب وطُ. ســتراتيجية أفريقيــا اإلقليميــة للحــد مــن خمــاطر الكــوارث ال اًبأفريقيــا تنفيــذ
لزيـادة النـسبية يف االعتمـادات       اإلفـادة با   )أ(:  تقـوم مبـا يلـي       مجيع الدول األعضاء أن    املؤمتر إىل 

لتقاســم خمــاطر الالزمــة ع اختــاذ اخلطــوات يتــشج) ب(املخصــصة للحــد مــن خمــاطر الكــوارث؛ 
بازديـاد أمهيـة   ر اإلقـرا ) د(ز دور اللجـان االقتـصادية اإلقليميـة؛    يـ تعز) ج(؛ ةالكـوارث األفريقيـ  
  .األنشطة اجملتمعية

 بالتعـاون مـع     ،ستراتيجيةأمانة اال ونظم كل من جلنة االحتاد األفريقي وحكومة كينيا و          - ٢٩
  . املؤمتر الوزاري واجتماع اخلرباء الذي سبقه،املرفق العاملي

ــا وعقــد املــؤمتر األول للــوزراء املــسؤولني عــن األ    - ٣٠ ــة يف أفريقي نــب  إىل جا،رصــاد اجلوي
ويف اإلعــالن الــصادر عــن  . املــؤمتر الــوزاري املــذكور آنفــاً املعــين باحلــد مــن خمــاطر الكــوارث   

ــوارد         ــاألطر وامل ــدها ب ــة بتزوي ــة الوطني ــز خــدمات األرصــاد اجلوي ــوزراء بتعزي ــؤمتر، تعهــد ال امل
على أكمل وجه يف توسيع نطاق اجلهـود املبذولـة للحـد مـن خمـاطر                لإلسهام  املؤسسية املالئمة   

  .ارثالكو
وعقـــد املركـــز األفريقـــي لدراســـات الكـــوارث دورة تدريبيـــة عـــن احلـــد مـــن خمـــاطر   - ٣١

ــف   ــا،    إزاء الكــوارث والتكي ــوب أفريقي ــاخ يف جن ــري املن ــاع هنــ   تتغ ــى اتب ــز عل ــددة ورك ج متع
  . تغري املناخ يف سياق التنمية املستدامةإزاء القطاعات للحد من خماطر الكوارث والتكيف 
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حلـد  عمليـة ا  تدريب جهـات تنـسيق      ، يف السنغال،    ٢٠٠٩نوفمرب  /الثاينمت يف تشرين    و  - ٣٢
 علـى   ،لدول األعضاء يف اجلماعة االقتصادية لدول غـرب أفريقيـا         ل ، التابعة من خماطر الكوارث  

 علـى تعزيـز قـدرات منطقـة غـرب أفريقيـا           ترمي إىل    واختتم التدريب بتوصيات  . تقييم املخاطر 
عزيــز دور اجلماعـة االقتــصادية لــدول غــرب أفريقيــا كهيئــة  هــا؛ وتحتديــد موقعتقيـيم املخــاطر و 

عقـدت  كمـا   . إلسراع يف تنفيذ استراتيجية أفريقيا اإلقليمية للحـد مـن خمـاطر الكـوارث             اتيسر  
ــصادية  ــة االقت ــران  اجلماع ــرا يف حزي ــذكورة يف أك ــه / امل ــن    ٢٠١٠يوني ــة ع ــل إقليمي ــة عم  حلق
  .تغري املناخإزاء يف التكواحلد من خماطر الكوارث إحداث التكامل بني 

،  املــشتركة بــني احلكومــاتأفــضى التعــاون مــع املنظمــات اإلقليميــة : الــدول العربيــة  - ٣٣
ســيما جامعــة الــدول العربيــة ومنظماهتــا املتخصــصة، إىل التزامــات قطعتــها دوهلــا األعــضاء  وال

البيئـة وآليـات    بإدراج احلد من خماطر الكـوارث يف الـسياسات اإلقليميـة املتعلقـة بـتغري املنـاخ و                 
 عـن شـؤون البيئـة علـى وضـع      نيويعكـف جملـس وزراء العـرب املـسؤل        .تنسيق إدارة الكوارث  

ــة للحــد مــن خمــاطر الكــوارث   ــة   . اســتراتيجية عربي ــة القابل وأنــشئت أيــضاً شــبكة املــدن العربي
 بـاملنظورات املعنيـة  احلملـة العامليـة   يتمثـل عملـهم يف إفـادة    خرباء إقليمـيني  تضم  وهي   ،للتكيف

  . وحتديد املمارسات اجليدةارفز عملية تبادل املعيوتعزباملعلومات اإلقليمية 
 وبرنـــامج األمـــم املتحـــدة ، واملرفـــق العـــاملي،ســـتراتيجيةأمانـــة االوأدى التعـــاون بـــني   - ٣٤

 إىل تــدريب مــسؤولني مــن األردن واجلزائــر واجلمهوريــة العربيــة الــسورية ومــصر        ،اإلمنــائي
حداث قواعــد بيانــات عــن خــسائر الكــوارث هبــدف بنــاء قــدرات   اســتعلــىواملغــرب والــيمن 

وضـع قـرارات    عمليـات   ن ذلك من تنفيذ     وسيمكِّ .مؤسسية يف إدارة نظم معلومات الكوارث     
  .تغري املناخإزاء على أساس مستنري يف احلد من املخاطر والتكيف 

 ووزارة  ،ة اإلمنـائي   وبرنـامج األمـم املتحـد      ،املرفق العـاملي  و ،ستراتيجيةأمانة اال عقدت    - ٣٥
 حلقــة عمــل إقليميــة عــن احلــد مــن املخــاطر احلــضرية يف دمــشق، يف    ،اإلدارة احملليــة الــسورية

 ملناقـشة األولويـات والتحـديات اإلقليميـة فيمـا يتعلـق باحلـد مـن                 ،٢٠٠٩نوفمرب  /تشرين الثاين 
ن املخـاطر يف    وتضمنت النتائج إنشاء فرقة عمـل إقليميـة للحـد مـ           . املخاطر يف املناطق احلضرية   

  .املناطق احلضرية
 نظـام االسـتراتيجية يف      شـركاء أدت اجلهـود الـيت يبـذهلا        : منطقة آسيا واحمليط اهلـادئ      - ٣٦

وواصـلت آليـة الـشراكة      . آسيا إىل التزام سياسـي أكـرب باحلـد مـن خمـاطر الكـوارث يف املنطقـة                 
لفاعلــة الرئيــسية مثــل املركــز الســتراتيجية تطــوير التعــاون فيمــا بــني جهاهتــا ااملعنيــة بااآلســيوية 

 والتعــاون االقتــصادي ، واملركــز اآلســيوي للحــد مــن الكــوارث،اآلســيوي للتأهــب للكــوارث
 وجلنــة العلــوم األرضــية ،آلســيا واحملــيط اهلــادئ ورابطــة جنــوب شــرق آســيا للتعــاون اإلقليمــي 

  .التطبيقية يف جزر احمليط اهلادئ
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بري مـن خـالل اتفـاق رابطـة أمـم جنـوب شـرق               ومت تعزيز التعاون اإلقليمي إىل حد كـ         - ٣٧
 صــدقت عليــه الــدول األعــضاء يف ،االت الطــوارئالتــصدي حلــآســيا بــشأن إدارة الكــوارث و
االتفـاق  يعـد   و. ٢٠٠٩ديـسمرب   / وبـدأ نفـاذه يف كـانون األول        ،رابطة أمم جنوب شـرق آسـيا      

 خمـاطر الكـوارث      ويتـضمن أحكامـاً عـن حتديـد        ،إدارة الكوارث  يف جمال    إطار املنطقة الرئيسي  
 ، والتأهب هلا والتصدي هلـا     ، والتخفيف من وطأة أثرها    ، ومنعها ، واإلنذار املبكر هبا   ،ورصدها

  . والتعاون التقين وإجراء البحوث التقنية، باإلضافة إىل وضع آليات للتنسيق،وإعادة التأهيل
 ،نيــسيا احلــد مــن خمــاطر الكــوارث يف إندوعلــىأعــدت تقييمــات للقــدرات الوطنيــة و  - ٣٨

املنظمـة العامليـة    بدعم من    ،كمبودياو ، وفييت نام  ، والفلبني ،ومجهورية الو الدميقراطية الشعبية   
  . ستراتيجيةأمانة اال و، والبنك الدويل،لألرصاد اجلوية

االجتماع املشترك بني االستراتيجية الدوليـة للحـد مـن الكـوارث واللجنـة االقتـصادية                  - ٣٩
 عقـــد اجتمـــاع :املخـــاطر الـــساحلية واملناخيـــة”ط اهلـــادئ بـــشأن واالجتماعيـــة آلســـيا واحملـــي

ــة  ــات منطق ــوب شــرق آســيا  ا أولولي ــدي وجن ــانكوك، “حملــيط اهلن ــولخــالل يف ب ســبتمرب / أيل
ــة املــشتركة   ٢٠٠٩ ــات اإلقليمي ــدى، الســتعراض األولوي ــة واحلــد مــن خمــاطر   ل  مجاعــات البيئ

وقـد  . تمويل الثنائية واملتعـددة األطـراف      هلا خمتلف آليات ال    املتاحالكوارث، باإلضافة إىل تلك     
  .حدد االجتماع أولويات املساعدة التقنية للسنوات املقبلة

تـسونامي يف منطقـة     موجـات ال  بناء القدرة علـى مواجهـة       ”كمل الربنامج املعنون    واسُت  - ٤٠
، وهــو برنــامج تولــت أمانــة االســتراتيجية تنــسيقه وقامــت املفوضــية األوروبيــة “احملــيط اهلنــدي

وحـدد الـشركاء     . حبلقة عمل استعراضية عقدت بني الشركاء التنفيذيني واحلكومـات         ،بتمويله
  .إجراءات املتابعة واألولويات الوطنية اليت نشأت عن الربنامج

 أبـرم بـني      األطـراف  زز التعاون اإلقليمي يف منطقة احمليط اهلادئ عـرب اتفـاق ربـاعي            وُع  - ٤١
. والبنـك الـدويل  ، سـتراتيجية أمانـة اال  مجاعة احمليط اهلادئ و وأمانة،بلدان جنوب احمليط اهلادئ   

 التوجيـه    احلد من خماطر الكوارث يف منطقة احمليط اهلادئ        على اتفاق التعاون اإلقليمي     سيوفرو
، واإلســراع ٢٠١٥ عــام حــىتالتعــاون اإلقليمــي فيمــا بــني األطــراف األربعــة   الــالزم يف جمــال

تغـري املنـاخ يف     إزاء  راعاة احلد من خماطر الكـوارث والتكيـف         اجلهود اليت تبذل لتعميم م    بوترية  
  . العمليات اإلمنائية

 اللقــاء ، بالتعــاون مــع حكومــة كولومبيــا ومنظمــة الــدول األمريكيــة،قــدُع: األمريكتــان  - ٤٢
. د مـن خمـاطر الكـوارث     املعنيـة باحلـ   وطنية  الشبكات  الليات و اآل عنالثاين لنصف الكرة األرضية     

 علـى يزيـد     مـا  “مـن النظريـة إىل التطبيـق      : لقـاء سـانتا مارتـا     ” املناسـبة املعنونـة      لواسُتعرض خال 
  . ممارسة جيدة، مما يدل على أن األطراف تنتقل من مرحلة القول إىل مرحلة الفعل١٠٠
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أدوات شــاملة لتحليــل  وارث احملتملــة يف أمريكــا الوســطى    تقيــيم خمــاطر الكــ  ويــوفر  - ٤٣
 . للمؤسـسات الوطنيـة يف سـتة بلـدان          الالزمـة  درات بنـاء القـدرات    مباإعداد  املخاطر وإدارهتا و  

جيري ضمن إطار منظومـة التكامـل ألمريكـا الوسـطى، وضـع هنـج أكثـر تنـسيقاً للتعامـل مـع                     و
  .  والتنمية، وتغري املناخ، واحلد من خماطر الكوارث،البيئة
يـة لألرصـاد اجلويـة      ويف أمريكا الوسطى ومنطقة البحر الكارييب، نظمت املنظمـة العامل           - ٤٤

إلنذار املبكر مبخـاطر متعـددة بـدعم مـن جهـات مـن ضـمنها                ا يف كوستاريكا تدريباً على نظم    
 والوكالــة الكاريبيــة إلدارة ،مركــز تنــسيق الوقايــة مــن الكــوارث الطبيعيــة يف أمريكــا الوســطى 

 والبنـك   ،جية وأمانـة االسـتراتي    ، وبرنامج األمم املتحدة اإلمنـائي     ،الطوارئ يف حاالت الكوارث   
 . وبرنـامج األغذيـة العـاملي     ، واالحتاد الدويل جلمعيات الـصليب األمحـر واهلـالل األمحـر           ،الدويل

وسيتم وضع برنامج مماثل للتعـاون اإلقليمـي ملنطقـة البحـر الكـارييب باالعتمـاد علـى القـدرات                    
  . والشراكات املوجودة يف املنطقة

ــيموأ  - ٤٥ ــسو  ق ــة ال ــويب    حتــالف حكــومي دويل يف منطق ــدان املخــروط اجلن ق املــشتركة لبل
، يف أسونــسيون، وذلــك أثنــاء االجتمــاع اخلــاص املعــين باحلــد مــن   ٢٠٠٩يوليــه / متــوزخــالل

ــة  ــوارث الطبيعيـ ــاطر الكـ ــة- خمـ ــدين، االجتماعيـ ــدفاع املـ ــة، والـ ــة املدنيـ ــساعدة ، واحلمايـ  واملـ
   .ن املساعدة اإلنسانيةاإلنسانية، الذي عقد بناًء على البيان الرئاسي الصادر عن السوق بشأ

ــدأ يف  - ٤٦ ــن    وبـ ــاراً مـ ــارييب، اعتبـ ــر الكـ ــة البحـ ــول١ منطقـ ــبتمرب / أيلـ ــذ ٢٠٠٩سـ ، تنفيـ
 التحـول يف العمـل       مثـل  ،االستراتيجية الشاملة إلدارة الكوارث الـيت تـشمل تغـيريات مؤسـسية           

 إلدارة  الوكالــة الكاريبيــة لالســتجابة الطارئــة يف حــاالت الكــوارث إىل الوكالــة الكاريبيــة مــن
  .الطوارئ يف حاالت الكوارث

 أنشئ املنتدى األورويب للحد من خماطر الكـوارث يف لنـدن،            :أوروبا وآسيا الوسطى    - ٤٧
ــا ٢٠٠٩نـــوفمرب / تـــشرين الثـــاينخـــالل ــة،، بـــدعم مـــن جملـــس أوروبـ ــية األوروبيـ  ، واملفوضـ
ــة ــو .االســتراتيجية وأمان ــدونيا اليوغوســالفي   ت ــة مق ــسويد ومجهوري ــاً ال ــسابقة يف شترك حالي ة ال

   .رئاسة املنتدى
ــة يف       - ٤٨ ــادة مــشاركة االحتــاد األورويب واملفوضــية األوروبي ــدعوة إىل زي وأدت جهــود ال

واعتمدت املفوضية األوروبية، ضمن أمور أخـرى، رسـالتني لتعزيـز           . احلد من خماطر الكوارث   
. البلـدان الناميـة    دعـم    عـن األوىل ضمن املنطقة األوروبية واألخـرى       : احلد من خماطر الكوارث   

تــستهدف  إلدراجهـا يف اســتراتيجية شــاملة لنطـاق املفوضــية األوروبيــة   األخــريةوقـد اعتمــدت  
وتعكف اآلن املفوضية األوروبيـة علـى   .  من خماطر الكوارث، متشياً مع إطار عمل هيوغو    احلد
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ــا     إدراج احلــد مــن خمــاطر الكــوارث يف خطــط   ــدان جنــوب شــرق أوروب ــة خمصــصة لبل قطاعي
 ،ويف هذا الصدد، ينفذ برنامج األمم املتحـدة اإلمنـائي    . حة لالنضمام إىل االحتاد األورويب    املرش

ــة    ــة لألرصــاد اجلوي ــة العاملي ــة  ،واملنظم ــاطر    ، وشــركاء آخــرون يف املنطق ــن خم ــاً للحــد م  برناجم
   . ماليني يوروثالثةالكوارث رصد له مبلغ قدره 

 احلـد مـن خمـاطر    ترمـي إىل ت عرب احلدود تنسيق إجراءابلدان  ال بعضوبناًء على طلب      - ٤٩
 أمانة االستراتيجية والبنك الـدويل مبـادرة التأهـب        ت، ساعد أوروباالكوارث يف جنوب شرق     

ء نظـام شـبكي      إنـشا  علـى  أوروبـا    ت وقـوع كـوارث يف بلـدان جنـوب شـرق           والوقاية يف حاال  
ــة   ــستهدف للمعلومــات اإلداري ــادل املعــارف واملعلومــات فيمــا بــني   ي ــدان جنــوب  تيــسري تب  بل

  .أوروبا شرق
 األمـم املتحـدة ملكافحـة     جلنـة ويسرت املنظمة العاملية لألرصاد اجلوية التعاون مع أمانة           - ٥٠

 ،جنــوب شــرق أوروبــا تــشارك فيــه ألبانيــا يف التــصحر مــن أجــل إنــشاء مركــز إدارة التــصحر  
 ، واليونـان  ،لـسابقة  ومجهورية مقدونيا اليوغوسـالفية ا     ، وكرواتيا ، وبلغاريا ،والبوسنة واهلرسك 

   . وتركيا، وسلوفينيا، ورومانيا، ومجهورية مولدوفا،وهنغاريا
ويف جنوب شرق أوروبا وآسيا الوسطى، تتعـاون أمانـة االسـتراتيجية مـع اليونيـسيف                   - ٥١
  .املدارسب  التعليم يف موضوع احلد من خماطر الكوارثإدارج تقييم حالة على
خذت مبادرات بـشأن احلـد       والقوقاز، اتُ   اإلسالمية رانإيمجهورية  ويف آسيا الوسطى و     - ٥٢

 ، والتخطـيط اإلمنـائي    ، واسـتراتيجيات احلـد مـن الفقـر        ،من املخاطر ضمن إطـار قطـاع التعلـيم        
ــها   ــدرات التأهــب للكــوارث ومواجهت ــق بآســيا   ٢٠٠٩وأعــد عــام  . وق ــيم للمخــاطر يتعل  تقي

اخلـدمات  تقدمي   وحالة   ،ل املخاطر الوسطى والقوقاز ويشمل تقييماً متويل خماطر الكوارث ونق       
  . اجلويةاملتعلقة بالظواهر املائية 

 بالتــصدي مركــز التنــسيق اآلســيوي املركــزي املعــين  ،وأنــشئ يف أملــايت، كازاخــستان   - ٥٣
حلاالت الكـوارث واحلـد منـها ملـساعدة احلكومـات يف املنطقـة علـى مواجهـة املخـاطر العـابرة                      

  .للحدود معاً
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  الدويل الصعيد على املتخذة اإلجراءات  - جيـم  
  :١ األولوية    
   وحملية وطنية أولوية الكوارث خماطر من احلد يكون أن كفالة    

 مـن  للحـد  اسـتباقي  حنـو  علـى  التـرويج  العـاملي،  املرفق طريق عن الدويل، البنك واصل  - ٥٤
 وورقـات  القطريـة،  املساعدة استراتيجية يف االستراتيجية األعمدة أحد بوصفه الكوارث خماطر

 عـدة  اسـتراتيجيات و الـدويل،  البنـك  مـن  املقـدم  قـراض اإل وصكوك الفقر، من احلد استراتيجية
 أن كمـا  بلـدا،  ٤٨ يف لالسـتراتيجية  حتـديا  تعـد  الكـوارث  خمـاطر  أن بـه  املسلم ومن .شركات

 ويعـد  بلـدا،  ١١ يف االسـتراتيجية  األعمـدة  أحـد  يعـد  الكـوارث  خمـاطر  مـن  احلـد  أن املقرر من
  .بلدا ٢٦ يف املةش مسألة
 االبتكـار  ،العـاملي  املرفـق  ينظمـه  الـذي  ،اجلنـوب  بلدان بني فيما التعاون برنامج ويعزز  - ٥٥
 منحـة  أول أُعطيـت  وقـد  .اجلنـوب  يف البحـوث  ومؤسـسات  احلكومات بني التعاون طريق عن

 ارفاملعـ  لتبـادل  ونيبـال،  والفلبني إكوادور يف للكوارث معرضة مدن ثالث بني شراكة إلقامة
ــات  إدارة ونظـــم األراضـــي ســـتخدامال تخطـــيطال يف املخـــاطر مراعـــاة عـــن اجليـــدة واملمارسـ

 بالتنميـة  املعنيـة  الدوليـة  احلكوميـة  اهليئـة  إىل أخـرى  منحـة  قُــدمت  ،٢٠١٠ عام ويف .الطوارئ
ــا شــرق بلــدان بــني شــراكة إلقامــة ــة هبــدف أفريقي  للتأهــب الالزمــة املؤســسية الترتيبــات تقوي

  .املناخ ورصد للكوارث
 براجمـه  وضـع  نطـاق  األمحـر  واهلالل األمحر الصليب ملنظمات الدويل االحتاد وسع وقد  - ٥٦

 علـى  الـصحيح  التوجـه  وحتقيـق  األولويـة  إعطـاء  ولكفالـة  .العـامل  أحناء يف التأقلم سهولة لكفالة
 التكلفــة، فعاليــة علــى وكــذلك واألثــر، املــساءلة حتــسني علــى اجلهــود تتركــز الــوطين، الــصعيد

  .واملنفعة التكلفة حتليل مثل أدوات طريق عن
  

   :٢ األولوية    
  هبا املبكر اإلنذار وحتسني ورصدها وتقييمها  الكوارثخماطر حتديد    

بــذلت جهــود يف عــدد مــن األقــاليم لــدعم زيــادة االســتثمارات يف نظــم اإلنــذار املبكــر     - ٥٧
، إزاءهـا ف املخـاطر والتكيـف      وتعد مبـادرة رابطـة أمـم جنـوب شـرق آسـيا بـشأن ختفيـ                . الفعالة

ــر       ــة، ودوائ ــة لألرصــاد اجلوي ــة االســتراتيجية، واملنظمــة العاملي بالتعــاون مــع املرفــق العــاملي، وأمان
األرصاد اجلويـة يف بلـدان جنـوب شـرقي آسـيا، أساسـا ألولويـات االسـتثمار يف اإلنـذار املبكـر،              

ويف .  التأمني ضد خماطر الكـوارث     ، مبا يف ذلك   وتوفري التمويل الالزم  واحلد من خماطر الكوارث     
  .اجملال ، لالسترشاد هبا يف هذا املائية اجلويةبالظواهروسط آسيا، جيري إجناز دراسة متعلقة 
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 التـأثر  وسـرعة  املخـاطر  لتقيـيم  منهجيـة  مـشروع  يف للبيئة املتحدة األمم برنامج وشرع  - ٥٨
ــة علــى قائمــة أداة لوضــع ،هبــا ــة العوامــل تراعــي األدل ــة،و البيئي  اختــاذ علــى للمــساعدة املناخي

 خـدمات  دور قيمـة  املـشروع  ويوضـح  .العـام  القطاع من املقدم االستثمار يف الفعالة القرارات
 يهملـــها مـــا كـــثريا الـــيت املعيـــشة، أســـباب ومحايـــة املخـــاطر ختفيـــف يف اإليكولـــوجي النظـــام

 املــشروع ذلــك ووفــر جامايكــا، يف التجــرييب املــشروع اختبــار وجــرى .اإلمنــائيون املخططــون
 مـن  الـسواحل  محايـة  يف البحريـة  واألعـشاب  املرجانية بَعالُش دور عن كميا مقدرة معلومات
 العامليــة الــصحة منظمــة وأنــشأت .البحــر ســطح مــستوى وارتفــاع ،العواصــف أمــواج انــدفاع
 مـن  للحـد  املتوسـط  األبـيض  البحـر  مركز يف واملخاطر التأثر سرعة خرائط ورسم حتليل وحدة

ــصحية املخــاطر ــابع ال ــة، الت ــم هبــدف للمنظم ــوير املخــاطر تقييمــات دع ــدرات وتط ــى الق  عل
  .والوطين اإلقليمي الصعيدين

 الدوليـة  الـشبكات  )اليونـسكو ( والثقافـة  والعلـم  للتربيـة  املتحدة األمم منظمة ودعمت  - ٥٩
 الـدويل  تدىاملن وعقد .الزالزل خماطر لتخفيف القدرات وبناء املعارف بتبادل املعنية واإلقليمية
 البحـر  إقليمـي  يف الـزالزل  خمـاطر  مـن  احلـد  عـن  عمـل  حلقـات  عدة الزلزالية املخاطر ملعلومات
 األرض برصـد  املعـين  الدويل احلكومي الفريق مع اليونسكو، ونظمت .وآسيا املتوسط األبيض
ــابع  أثــر أضــرار ختفيــف عــن ختصــصية عمــل حلقــة األرض، رصــد لــنظم العامليــة للمنظومــة الت
 املمارســني مجاعــة لتكــوين املنظومــة تلــك يف اجلهــود اليونــسكو وتقــود .اجليولوجيــة راملخــاط
 وبنــاء لبحــوثا إلجــراء دوليــة مــشاريع ١٠ حاليــا تــدير وهــي اجليولوجيــة؛ باملخــاطر املعنــيني
  .العلم على القائم القرارات اختاذ عملية تقوية أجل من القدرات

 األغذيـة  وبرنـامج  والزراعـة  ألغذيـة ل ملتحـدة ا األمـم  منظمـة  بـني  شـراكة  تنشيط وأعيد  - ٦٠
 أمثلـة  ومـن  .هيوغـو  إطـار  أهـداف  بتنفيـذ  للتعجيـل  الزراعيـة،  للتنمية الدويل والصندوق العاملي
 الــدويل والــصندوق العــاملي األغذيــة برنــامج بــني املــشترك املناخيــة املخــاطر إدارة مرفــق ذلــك
   .ناجحة مشاريع تنفيذ يف أساسي بدور قام والذي الزراعية، للتنمية

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

 املعلومـات  لتبـادل  العـاملي  احملـور  هـو  )PreventionWeb( للوقايـة  الشبكي املوقع أصبح  - ٦١
 مـــستعمل، ٥٦٠ ٠٠٠ علـــى يربـــو مـــا يـــستعمله حيـــث الكـــوارث، خمـــاطر مـــن احلـــد عـــن
ــه ــة ٧ ٥٠٠ وبـ ــية وثيقـ ــن أساسـ ــا مـ ــد مـ ــى يزيـ ــصدر ١ ٦٠٠ علـ ــن .مـ ــني ومـ ــه بـ  حمتوياتـ

 الكــوارث خمــاطر مــن باحلــد واملتــصلة االســتراتيجية أمانــة وضــعتها الــيت املنقحــة املــصطلحات
  .لغات بست )٢٠٠٩(
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 التــرويج الطفولــة إنقــاذ وصــندوق اليونيــسيف تقودهــا الــيت التعلــيم جمموعــة وتواصــل  - ٦٢
 واملمارســات واألدوات التوجيــه خيــص فيمــا العمــل أبــد وبينمــا .الكــوارث خمــاطر مــن دللحــ

 األعمـال  بـني  الـربط  حتـسني  إىل ترمـي  اسـتراتيجيات  وضع إىل السعي اجملموعة تواصل اجليدة،
  .التعليم قطاع خطط يف الكوارث خماطر من واحلد اإلنسانية

  
   :٤ األولوية    
  الكامنة اخلطر عوامل من احلد    

 عـاملي  مواضـيعي  حمفـل  وهـي  الكـوارث،  أخطـار  من واحلد البيئة بشأن الشراكة تركز  - ٦٣
 بـدور  للتوعيـة  القـدرات  وتطـوير  الـسياسات  جمـال  يف الدعوة على ،)ب(االستراتيجية لنظام تابع
 وأوسـاط  البيئيـة  العلـوم  بـني  الـشراكة  تـربط و .الكوارث خماطر من احلد يف اإليكولوجية النظم
 العلميـة  املعارف على تقومو املخاطر، من احلد جمال يف فعالية أكثر جياتاستراتي لوضع التنمية

 بـالترويج  االسـتراتيجية  وأمانـة  العـاملي  واملرفـق  الطبيعـة  حلفـظ  الدويل االحتاد ويقوم .واملمارسة
 خمـاطر  مـن  حلـد ا وسـائل  مـن  كوسـيلة  احملميـة،  واملنـاطق  البيولـوجي  التنوع على للمحافظة معا

  .احمللية اجملتمعات هلا رضتتع اليت الكوارث
-٢٠١٠ الفتـرة  عـن  املخـاطر  مـن  للحد استراتيجية للبيئة املتحدة األمم برنامج ويضع  - ٦٤

 والـوطين،  العـاملي  ينالـصعيد  علـى  الـدعوة  أنـشطة  االسـتراتيجية  تلـك  حافظة وتشمل .٢٠١١
 إىل تـسعى  وهـي  .مهـددة  بيئيـة  مناطق هبا واليت للمخاطر املعرضة البلدان يف ميدانية ومبادرات
 اإلدارة حتــسني طريــق عــن الكــوارث خمــاطر مــن احلــد علــى الوطنيــة املؤســسية القــدرة حتــسني
 أمانـــة مـــع ،للبيئـــة املتحـــدة األمـــم برنـــامج قـــام اهلـــادئ، واحملـــيط آســـيا منطقـــة ويف .البيئيـــة

 الـساحلية  املنـاطق  ملـديري  تـدريب  بتقـدمي  للكـوارث،  للتأهـب  اآلسـيوي  واملركـز  االستراتيجية
 إندونيــسيا يف الــساحلية املنــاطق إدارة ضــمن الكــوارث خمــاطر مــن احلــد إدمــاج علــى الـوطنيني 
  .واهلند النكا وسري
 بــالتقرير املــشمولة الفتــرة يف النــشطة العــاملي األغذيــة برنــامج مــشروعات عــدد وبلــغ  - ٦٥

 نــاخامل بــتغري متــصال انــشاط منــها املائــة يف ٤٥ ميــارسو بلــدا، ٥٣ تغطــي وهــي برناجمــا؛ ١٨٨
 ذلــك ويــشمل .دوالر مليــون ٤٦١ جمموعهــا تقديريــة مبيزانيــة الكــوارث، خمــاطر مــن احلــد أو

 البنيــة وجتديــد ،واحلراجــة ،املــاء اســتهالك يف واالقتــصاد ،األراضــي وإدارة ،الزراعــة يف أنــشطة
   .القدرات وبناء ،والتشييد األساسية

 
  

 وأمانـة   ، وشـبكة بـرو آكـت      ، وجامعـة األمـم املتحـدة      ،برنامج األمـم املتحـدة للبيئـة      : الشركاء  )ب(  
ــتراتيجية ــائي ،االسـ  ، واملركـــز اآلســـيوي للتأهـــب للكـــوارث ، وبرنـــامج األمـــم املتحـــدة اإلمنـ

 . ومعهد ستوكهومل للبيئة، واملركز العاملي لرصد احلرائق،والصندوق العاملي للطبيعة
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 ،٢٠١٥ عـــام حبلـــول لأللفيـــة اإلمنائيـــة األهـــداف حتقيـــق إىل البلـــدان يتـــسع وبينمـــا  - ٦٦
 مــع للتـأقلم  أعلـى  مواصـفات  تـوفري  ولـضمان  .واملـدارس  املستـشفيات  بنـاء  زيـادة  املتوقـع  فمـن 

ـــرجم للمــدارس، اآلمــن اإلنــشاء عــن دليــل ُوضــع املخــاطر،  والبهاســا الــصينية اللغــات إىل وُت
   .احمللي الصعيد على لتوزيعه واهلندية

 لوضـع  للكـوارث،  املعرضة البلدان واإلنعاش الكوارث نم للحد العاملي املرفق ويدعم  - ٦٧
 جتـري  اهلـادئ،  احملـيط  جزر ويف .املخاطر حتمل يف اجلماعية شاركةامل تستهدف مبتكرة حلول
 الطـوارئ  احتياطيـات  صـناديق  تـدمج  الكـوارث،  خمـاطر  ملواجهة جممعة إقليمية أداة إقامة حاليا

 أمانــة أقامــت وقــد .العامليــة املــال رأس لــسوق ةاملاليــ القــدرة يف جزريــة بلــدان لعــدة املخصــصة
 إقليميـا  مرفقـا  ،أوروبـا  شـرقي  جلنـوب  اإلقليمـي  التعاون وجملس ،الدويل والبنك ،االستراتيجية

 البلـدان  متلكـه  الكـوارث،  خمـاطر  ضـد  لتـأمني ا يـستهدف  أوروبـا  ووسـط  أوروبـا  شرق جلنوب
   .اإلقليمي تمويلال طريق عن الكوارث خسائر لتغطية اخلاص، القطاع ويديره

  
   :٥ األولوية    
   املستويات مجيع على بفعالية هلا التصدي هبدف للكوارث التأهب تعزيز    

 يف ٥ األولويــة مــع متــشيا التأهــب، جمــال يف أعمالــه اإلنــسانية األنــشطة جمتمــع واصــل  - ٦٨
ــة ســياق ويف .هيوغــو عمــل إطــار ــة اللجن ــشتركة الدائم ــني امل ــتالوكــاالت، ب  دراســة  أجري

 علـى  بنـاء  إجـراءات  اختـاذ  وسـيجري  التأهـب،  عمليـة  يف األعـضاء  الوكـاالت  لدور ستقصائيةا
 بنـاء  يف االسـتثمار  إىل احلاجـة  أكـدت  وقـد  .عنها النامجة والتوصيات الثغرات وحتليل ،نتائجها
 - متكامـل  حنـو  علـى  القـدرات  تطـوير  وأمهيـة  واحمللية، الوطنية السلطات لدى التأهب قدرات
ــرتبط ــد ي ــداف احتدي ــة باأله ــة اإلمنائي ــة واخلطــط الوطني ــن للحــد الوطني ــددة الكــوارث م  املتع
   .املخاطر

 تنفيـذ  يف الـشركاء  مـع  فعـال  حنـو  علـى  اإلنـسانية  الـشؤون  تنـسيق  مكتـب  شـارك  وقد  - ٦٩
 مـن  لكـل  الدعم تقدمي ذلك ومشل .للكوارث التأهب خيص فيما سيما وال هيوغو، عمل إطار

 خطـط  يف للكـوارث  التأهـب  تـدابري  وتعمـيم  التـدريب،  جمـال  يف نينيوالوط اإلقليميني الشركاء
 إقليميـة،  منظمـات  عدة إىل الدعم كتبامل قدم ذلك، إىل وإضافة .االستجابة خططو الطوارئ

  .اإلقليمية التأهب خطط وضع أجل من أفريقيا، غرب لدول االقتصادية اجلماعة مثل
 الدائمــة للجنــة التــابع املبكــر، باإلنعــاش املعــين العامــل الفريــق جمموعــة أعــضاء ووضــع  - ٧٠

 وقـوع  عقـب  االحتياجـات  تقيـيم  عـن  وإجرائيـة  مواضـيعية  إرشـادات  الوكـاالت  بـني  املشتركة
   .القطاعات من عدد يف اإلنعاش وأطر الكوارث،
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 اإلنترنـت  شـبكة  علـى  أداة لوضـع  الـالزم  الـدعم  لالنتعـاش  الـدويل  العمل منهاج وقدم  - ٧١
ــة خمصــصة ــيم آللي  واألمــم الــدويل البنــك وينــسقها الكــوارث، وقــوع عقــب االحتياجــات تقي
 وحتقـــق  .احلكومـــات طلـــب علـــى بنـــاء تفعيلـــها وجيـــري األوروبيـــة، واملفوضـــية املتحـــدة
 املــشاركة وتعــزز احلــدث، بعــد التقيــيم عمليــة توحيــد اإلنترنــت شــبكة علــى املوجــودة األداة

 بــشأن النهائيــة الــصيغة لالنتعــاش الــدويل العمــل منــهاج ويــضع .الــشركاء مجيــع مــن الــشاملة
 البلـدان  يف بـذلك  والتعريـف  “أفـضل  حنـو  علـى  البنـاء  إعـادة ” كيفيـة  لتيـسري  اإلنعـاش،  ممارسة
  .الكوارث بسبب املتضررة

 العامليـة  الـصحة  منظمـة  لـدى  للكـوارث  التصدي على التأهب قدرة تدعيم جرى وقد  - ٧٢
 التوجيهــات ووضــع العامليــة الــصحية ةاجملموعــ تنفيــذ طريــق عــن وذلــك الــصحيني، والــشركاء
  .التدريب وبرامج واألدوات
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  الثاين املرفق
  باملناخ املتصلة الشديدة باألخطار التأثر سرعة من احلد    

ــة لقــرار اســتجابة  - ١ ــة االســتراتيجية نظــام شــركاء ظــل ،٦٣/٢١٧ العامــة اجلمعي  الدولي
 املنـــاخ تغـــري مـــع لتـــأقلما بـــني التنـــسيق حتـــسني علـــى بنـــشاط يعملـــون الكـــوارث مـــن للحـــد

 الـصعيد  فعلـى  .والوطين واإلقليمي الدويل الصعيد من كل على الكوارث إدارة واستراتيجيات
 أطـراف  مـع  هبـا  تقـوم  اليت املتواصلة لدعوةا جهود إطار يف ،االستراتيجية أمانة أتاحت الدويل،
 بلـدان  ١٠ مـن  لكـوارث ا خمـاطر  مـن  احلـد  خرباء مشاركة املناخ، تغري بشأن اإلطارية االتفاقية

 ، وفييـــت نـــام، والفلـــبني، وغانـــا، والـــسودان، وجـــزر كـــوك، وســـاموا، وبـــريو،األرجنـــتني(
 .تغري املنـاخ بـ   املتعلقـة فاوضـات املمساعدة وفودهم الوطنية يف ، هبدف ) واملكسيك ،وكولومبيا

ــوان إحاطــة مــذكرة نــشرت كمــا ــأقلم” بعن ــاخ تغــري مــع الت ــق عــن املن  خمــاطر مــن احلــد طري
ــ ــدان ممارســـات :وارثالكـ ــدروس البلـ ــستفادة والـ ــود تعـــرض وهـــي ،“املـ ــها الـــيت اجلهـ  بذلتـ

 وخطــط الكــوارث خمــاطر مــن احلــد بــني التكامــل حتقيــق بغــرض واحملليــة الوطنيــة احلكومــات
   .وبراجمه التأقلم

 الالتينيــة وأمريكـا  أفريقيــا مـن  برملـانيني  مــع تـشاورية  اجتماعـات  أربعــة تنظـيم  وجـرى   - ٢
 أول عــن ذلــك وأســفر .املنــاخ تغــري مــع والتــأقلم الكــوارث خمــاطر مــن احلــد بــشأن وأوروبــا
 وقـد  الالتينيـة،  أمريكا يف الكوارث خماطر من واحلد املناخ تغري نأبش نولربملانيا عقده اجتماع
 أســود ”املعنونــة ملــةاحل إطــالق جانــب إىل لكوســتاريكا، التــشريعي اجمللــس مــن مببــادرة نظــم

ــا يف “دنقــو لكــي مــستعدون وأخــضر، ـــمد .أفريقي ــ املتعلــق عــالناإل واعُت  يف الربملــانيني التزامب
 اخلــامس االجتمــاع مــن املــستوى الرفيــع اجلــزء يف للربملــانيني الــدويل املــستديرة املائــدة اجتمـاع 
 يف املنــاخ تغــري بــشأن اإلطاريــة املتحــدة األمــم اتفاقيــة يف األطــراف مــؤمتر عقــده الــذي عــشر

 الـدويل،  الربملـاين  االحتـاد  عـن  صـدر  قـرار  عـن  أيـضا  الربملـانيني  مـع  التعـاون  وأسـفر  .كوبنهاغن
 والتـأقلم  الكوارث خماطر من احلد بني التالحم يكفل وطين تشريع وضع على فيه االحتاد حث
   .املناخ تغري مع
ــتراتيجية أمانـــة وتبادلـــت  - ٣ ــة املعـــارف هاؤوشـــركا االسـ ــتراتيجيات املتـــصلة التقنيـ  باسـ

 املنـاخ  تغـري  تـأثريات  بـشأن  نـريويب  عمـل  برنامج طريق عن الكوارث، رخماط من احلد ووسائل
 التعـاون  وركـز  .املنـاخ  تغري بشأن اإلطارية االتفاقية عن واملنبثق معه، والتأقلم به التأثر وسرعة

ــة يف ــز علــى األخــرية اآلون ــأقلم مراكــز تعزي ــة الت ــشبكات مــن االســتفادة أجــل مــن اإلقليمي  ال
  .الكوارث خماطر من احلد الجم يف القائمة واملراكز
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 والتـأقلم،  املنـاخ،  تغـري  وعلـوم  الكـوارث،  خماطر من احلد يف اخلرباء كبار حاليا ويقوم  - ٤
 بعنــوان املنــاخ، بــتغري املعنيــة الدوليــة احلكوميــة اهليئــة ستــصدره الــذي اخلــاص التقريــر إعــدادب

 ،“املنـاخ  تغـري  مـع  لتكيفبا للنهوض الشديدة والكوارث الظواهر عن النامجة األخطار إدارة”
 ختـصص  لكـل  املفاهيميـة  األطـر  تـدعيم  التعاونية العملية هذه وتتيح .٢٠١١ عام إجنازه وسيتم
 تفيــد الــيت الكــوارث، خمــاطر مــن احلــد جمــال يف احلاليــة املمارســات حتديــد جانــب إىل علمــي،

  .التأقلم يف
 حتـسني  هبـدف  املناخيـة  للخدمات ياعامل إطارا باملناخ املعين الثالث العاملي املؤمتر وأنشأ  - ٥

 التـأثري  إزاء ضـعفا  الفئـات  أكثـر  إىل يقـدم  مـا  سـيما  وال املناخيـة،  واخلـدمات  املعلومـات  جودة
 حتويـل  علـى  حاليـا  املـستوى  الرفيعـة  العمل فرقة وتعمل .وتغريه املناخ تقلب عن الناشئ الضار
 العامليـة  املنظمـة  مـؤمتر  يف دولالـ  تعتمـدها  كـي  تنفيـذ  خطـة  واقتـراح  تـشغيلي،  نظام إىل اإلطار

  .٢٠١١ مايو/أيار يف اجلوية لألرصاد
 ورؤسـاء  واحملليـة  الوطنيـة  احلكومـات  فإن املناخ، تغري بشأن اتفاق وجود بدون وحىت  - ٦

 مـع  والتـأقلم  الكـوارث  خمـاطر  مـن  احلـد  تنـسيق  تـستهدف  مجاعيـة  إجراءات يتخذون البلديات
 مـايو /أيـار  يف أملانيـا،  بون، يف عامليا “التأقلم من املدن متكني” محلة إطالق وجرى .املناخ تغري

 بلــديات رؤســاء جملــس ”و “االســتدامة أجــل مــن احملليــة احلكومــات” مــع بالتعــاون ،٢٠١٠
 سـهلة  ملـدن  مـؤمتر ” يف “للتـأقلم  البلـديات  رؤساء منتدى” إطار يف ،“املناخ بتغري املعين العامل
 التعهـد  للتـأقلم  البلـديات  رؤسـاء  منتـدى  عـن  لـصادر ا بون إعالن وأكد .٢٠١٠ لعام “التأقلم
   .احلملة تلك وبتنفيذ املناخ تغري مع للتأقلم حملية إجراءات باختاذ
 سـتنتج  العـامل  أحنـاء  يف للمنـاخ  إقليميـة  مراكـز  اجلويـة  لألرصـاد  العامليـة  املنظمة وتنشئ  - ٧

 أعــضاء قــدرة ذلــك دعموســي .األمــد طويلــة توقعــات بينــها ومــن باملنــاخ تتعلــق إقليميــة نــواتج
 إىل يقــدموهنا الــيت املنــاخ خــدمات حتــسني علــى إقلــيم أي يف اجلويــة لألرصــاد العامليــة املنظمــة

ــستعملني ــوطنيني امل ــد .ال ــرر وق ــيجني مركــز يكــون أن تق ــاخ ب ــو ومركــز للمن ــاخ طوكي  للمن
 يف أفريقيــا وشــرعت جتريبيــة، مرحلــة يف شــبكة أوروبــا تنفــذ كمــا للمنــاخ، إقليمــيني مركــزين

  .للمناخ إقليمية مراكز إلقامة التنفيذ خطة
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  الثالث املرفق
  النينيو ظاهرة أثر من احلد على الدويل التعاون    

 ظـاهرة  بـشأن  الـدويل  البحـوث  مركـز  تطور ،٦٣/٢١٥ العامة اجلمعية لقرار استجابة  - ١
 خمـاطر  مـن  دواحلـ  املناخية اخلدمات عن مرجعيا مركزا ليصبح إكوادور، غواياكيل، يف النينيو،

ــصلة الكــوارث ــاخ املت ــة يف باملن ــديز منطق ــساحل - األن ــريب ال ــة ألمريكــا الغ ــى - اجلنوبي  وعل
 التطبيقيـة  الدراسـات  ودعـم  املنـاخ،  حبـوث  جمـال  يف الرئيـسية  إسهاماته وتتمثل .العاملي الصعيد

 تنـسقها  والـيت  النينيـو،  ظـاهرة  بـشأن  الدوريـة  املستجدات إعداد يف واإلسهام البيانات مجع مع
   .اجلوية لألرصاد العاملية املنظمة

 للـساحل  جديـدة  مناخيـة  بيانـات  قاعـدة  بينـها  مـن  األدوات، مـن  عـددا  املركز ووضع  - ٢
 )النينيــو بظـاهرة  املتــصل اجلنـويب  التذبــذب جتـاه  احلــساسة البلـدان ( اجلنوبيــة مريكـا أ مــن الغـريب 
 هـذا  ويـشمل  .الزراعـي  القطـاع  يف املخـاطر  إدارة يستهدف املناخية للمعلومات إقليمي ونظام
 خـرائط  ورسـم  الـديناميكي،  والتوقـع  املناخيـة  اإلحـصاءات  يف الوطنيـة  القـدرات  حتسني النظام
 خـبريا  ١٥٠ علـى  يربـو  مـا  يوجـد  حيـث  - القـدرات  وبنـاء  باملنـاخ،  املتـصلة  الزراعيـة  املخاطر
 عــن تدريبيــة حــزم وصــلت ذلــك، إىل وإضــافة .املناخيــة املعلومــات نــشر عــن فــضال - مــدربا

 مـن  ٥٦٠ إىل التـأقلم،  واسـتراتيجيات  املبكر، اإلنذار ونظم املخاطر، وإدارة املناخية، العواقب
  .املنطقة يف احمللية اجملتمعات قادة
 املـستجدات  إعـداد  تتـوخى  اآلراء بتوافـق  آلية اجلوية لألرصاد العاملية املنظمة وأنشأت  - ٣

 خـرباء  ومنظمـات  املناخيـة  املراكـز  مـن  وعديـد  ملركـز ا فيهـا  يسهم النينيو، ظاهرة أحوال بشأن
 يف أساسـي  دور هلـا  وكـان  العـامل،  أحنـاء  يف حـسنا  اسـتقباال  املبادرة تلك اسُتـقبلت وقد .املناخ
 لتـشمل  نطاقهـا  توسـيع  وميكـن  .الفصلية املعلومات واستيعاب املصطلحات يف االتساق حتسني
 املـستجدات  إعـداد  ألغـراض  فيهـا  النظـر  يوجيـر  األمـد،  الطويلـة  التوقعـات  من أخرى جوانب
  .العاملية الفصلية املناخية

 لألرصـاد  العامليـة  املنظمـة  تـدعمها  الـيت  اإلقليميـة،  املناخيـة  اآلفـاق  منتديات قامت وقد  - ٤
 واإلقليمـيني  الـوطنيني  املنـاخ  خـرباء  جبمـع  األخـرى،  الوكـاالت  مـن  عـدد  مع باالشتراك اجلوية

 علــى تقــوم الــيت قليميــةاإل ناخيــةامل التوقعــات يعــدون وهــم .يتنفيــذ أســاس علــى والــدوليني،
 واملراكـز  اإلقليميـة،  واملؤسـسات  امليـاه،  وشـؤون  اجلوية لألرصاد الوطنية الدوائر من مدخالت
 مـع  التفاعـل  طريـق  وعن .املناخية لتنبؤاتا إعداد تتوىل اليت العاملية واجلهات اإلقليمية، املناخية
ــسياسات واضــعي ــ ال ــيم ني،واملمارس ــك تق ــد تل ــأثريات ياتاملنت ــيت الت ــد ال ــشأ ق ــر عــن تن  أكث
 وأمريكـا  اجلنوبيـة  وأمريكـا  أفريقيـا  يف منـتظم  حنـو  علـى  املنتـديات  وجتتمـع  .هبا صلة القطاعات
  .أوروبا شرق وجنوب الكارييب البحر ومنطقة اهلادئ احمليط وجزر وآسيا الوسطى

  


