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  * املؤقتمن جدول األعمال) ج (١٩البند 

االسـتراتيجية الدوليـة    : التنمية املـستدامة  
        للحد من الكوارث

  تنفيذ االستراتيجية الدولية للحد من الكوارث    
  

  تقرير األمني العام    
    

  جزمو  
ســتراتيجية الدوليــة للحــد يقــدم هــذا التقريــر حملــة عامــة عــن التقــدم احملــرز يف تنفيــذ اال  

 ،٢٠١٣ يونيـه /حزيـران  ٣٠ إىل   ٢٠١٢يوليـه   / متوز ١ خالل الفترة املمتدة من      الكوارث، من
ائر االقتـــصادية مئـــات الـــباليني    اخلـــسوتبلـــغ. ٦٧/٢٠٩ اســـتجابة لقـــرار اجلمعيـــة العامـــة   

ــن ــو    م ــرتني حبل ــضاعف م ــع أن تت ــدوالرات ســنويا ويتوق واخلــسائر النامجــة  . ٢٠٣٠ل عــام ال
الكــوارث، تــدفعها قــرارات يف جمــال االســتثمار ال تأخــذ خمــاطر الكــوارث يف االعتبــار،     عــن

شهم، أصــبحت اآلن خارجــة عــن الــسيطرة، وهــي هتــدد حيــاة الــباليني مــن البــشر وســبل عيــ   
وجتعل من النمو املستدام والتنمية املـستدامة مطمحـا غـري مؤكـد يف العديـد مـن البلـدان، اآلن                     

  .املستقبل ويف

 
  

  *  A/68/150. 
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املعقــودة الــدورة الرابعــة للمنتــدى العــاملي للحــد مــن أخطــار الكــوارث   وقــد مجعــت   
تزايـد  أكرب جمموعة حىت اآلن من اجلهات املعنية وأكثرها تنوعـا ممـا يـشري إىل                 ،٢٠١٣ عام يف

وقـدم املنتـدى إسـهامات كـبرية        . جـراءات بـشأهنا   إاالهتمام باحلد من خماطر الكوارث وباختاذ       
بنـاء قـدرة األمـم واجملتمعـات علـى          : ٢٠١٥-٢٠٠٥ طـار عمـل هيوغـو     لوضع إطار خلـف إل    
القيام بدور قيـادي قـوي لـضمان االعتـراف الـصريح            ودعا احلكومات إىل    مواجهة الكوارث؛   
  .٢٠١٥ خطة التنمية ملا بعد عامكوارث يف باحلد من خماطر ال

ؤمتر ورهنــا بقــرار رمســي تتخــذه اجلمعيــة العامــة، تقتــرح حكومــة اليابــان أن يعقــد مــ     
 إىل ١٤ يف الفتـــرة مـــن  املعـــين باحلـــد مـــن أخطـــار الكـــوارث الثالـــثالعـــاملياملتحـــدة  األمـــم
تحـضريات جاريـة،    وال. ي، باليابـان  غيف مقاطعـة ميـا     مدينة سنداي    يف ٢٠١٥ مارس/آذار ١٨

 ليحـل   ٢٠١٥ وهي تشمل مشاورات حول وضع إطار للحد من خماطر الكوارث ملا بعد عام            
االعتمـاد علـى   : وقد برزت من املفاوضات عدة عناصـر أساسـية منـها      . حمل إطار عمل هيوغو   

اإلطار القائم حاليـا وتـشجيع وضـع مبـادئ توجيهيـة؛ وسـيمثل إطـار قاعـدي حمـوره اإلنـسان             
املــساءلة والتمويــل، وإطــار ، مــع التركيــز علــى العمــل احمللــي واحلوكمــة و٢٠١٥ بعــد عــام ملــا
 يعزز بعضهما البعض، وعمليـة التحـضري الـشاملة للجميـع     ٢٠١٥خطة التنمية ملا بعد عام   مع

واملشاركة فيه ركنا أساسيا يف ضـمان أن ميـسك    إلعداد املؤمتر العاملي املعين مبخاطر الكوارث     
  . فيه كل اجلهات املعنيةبزمام ناجته وينصرف
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  االجتاهات يف الكوارث وخماطر الكوارث  - أوال  
 ومنــذ عــام. ميثــل األثــر التراكمــي للكــوارث فرصــا كــبرية ضــائعة مــن التنميــة البــشرية   - ١

، عندما التقى اجملتمـع الـدويل ألول مـرة ملناقـشة التنميـة املـستدامة يف قمـة األرض الـيت                      ١٩٩٢
ــو دي جــان   ــن     عقــدت يف ري ــر م ــضرر أكث ــد ت ــل، كــان ق ــشر   ٤,٤ريو بالربازي ــن الب ــني م  بالي

دوالر من األضـرار أو مـا يقابـل      تريليون ١كوارث أبلغ عنها عامليا جرى تكبد ما جمموعه          يف
مليـــون  ١,٣ ســـنة مـــن جممـــوع املعونـــة اإلمنائيـــة املقدمـــة إىل اخلـــارج، وفقـــد أكثـــر مـــن  ٢٥
  .البشرية األرواح من
 جتــاوزت اخلــسائر االقتــصادية الــسنوية مــن جــراء   ،صعيد العــامليوألول مــرة علــى الــ   - ٢

دوالر  بليــون ١٥٧ ـيقــدر بــ بليــون دوالر يف ثــالث ســنوات متتاليــة وبلــغ مــا ١٠٠الكــوارث 
ويتزايــد خطــر اخلــسارة االقتــصادية مــع تزايــد تعــرض األصــول        . للفتــرة املــشمولة بــالتقرير  

وقد جتاوزت األضـرار النامجـة       )١(جه الضعف االقتصادية، مما فاق ما أحرز من ختفيضات يف أو        
عــــن إعــــصار ســــاندي يف الواليــــات املتحــــدة األمريكيــــة وكنــــدا وعــــرب البحــــر الكــــارييب    

وأسفرت الفيضانات اجلارفة يف أجزاء من جنوب غرب الـصني ومـن مشـال              . دوالر بليون ٦٥
اح نتيجـــة وبلغـــت اخلـــسائر يف األرو.  باليـــني دوالر٨شـــرقها إىل خـــسائر إمجاليـــة جتـــاوزت 

  .)٢(شخصا ١٥١أشخاص وللفيضانات يف الصني  ٢١٠إلعصار ساندي 
فقد لقي طيلة الفترة املشمولة بـالتقرير       . واآلثار على حياة األشخاص وصحتهم كبرية       - ٣

مليـون شـخص مـن جـراء كـوارث           ١٠٢شخص حـتفهم، وتـضرر قرابـة         ١٥ ٣٠٢ أكثر من 
 املداري الـذي ضـرب منطقـة        إعصار بوفا حيدة  وكانت أكرب كارثة فتاكة و     )٣(أبلغ عنها عامليا  

 مـن املـوتى وأضـر       ١ ٩٠٠ خملفـا وراءه     ٢٠١٢ ديـسمرب /األول ميندناو مـن الفلـبني يف كـانون       
ومن بني البلدان العديدة الـيت عانـت مـن الفيـضانات باكـستان حيـث                . ماليني شخص  ٦,٢ ـب

يقـــدر   مليـــون شـــخص، منـــهم مـــا١٨وعـــاىن أكثـــر مـــن .  ماليـــني شـــخص٥تـــضرر قرابـــة 
  .٢٠١٢ ماليني شخص يف نيجرييا، من آثار اجلفاف يف منطقة الساحل يف عام ٧,٧ ـب

  

__________ 
ــوارث      )١(   ــن الكـ ــد مـ ــدة للحـ ــم املتحـ ــب األمـ ــاملي   ، ٢٠١٣، مكتـ ــيم العـ ــر التقيـ ــنتقريـ ــاطر   عـ ــن خمـ ــد مـ  احلـ

جنيـف،  (دراسة اجلدوى املتصلة باحلد من خماطر الكوارث   : تقاسم املخاطر إىل تقاسم القيمة     من :الكوارث
  .)٢٠١٣سويسرا، 

  )٢(  Munchener Ruckversicherungs-Gesellschaft, Geo Risks Research, NatCatSERVICE, March 2013. 

  )٣(  EM-DAT: the OFDA/CRED International Disaster Database.  
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ومـع أن الكــوارث الكــربى هـي أكثــر مــا يـربز للعيــان، فــإن املخـاطر الواســعة النطــاق       - ٤
زالـت متثـل واحـدا مـن أكـرب التحـديات             تتميز باخنفاض حدهتا وكثرة حدوثها هي اليت ما        اليت

ــل التن  ــدخل    الـــيت تعرقـ ــطة الـ ــدخل واملتوسـ ــضة الـ ــدان املنخفـ ــسبة للبلـ ــة بالنـ ــة، وخاصـ  .)٤(ميـ
ــة وأقــل   - واالقتــصادات ذات األســس االقتــصادية احملــدودة  ــة الــصغرية النامي  كالبلــدان اجلزري

تص اخلـــسائر املتكـــررة النامجـــة الـــيت يقـــل فيهـــا احتمـــال قـــدرهتا علـــى أن متـــ  -البلـــدان منـــوا 
 ١٩٩١ ل املثــال، بلــغ متوســط اخلــسائر بــني عــامي ففــي جامايكــا، علــى ســبي. الكــوارث عــن
ويف موزابيـق   . املائة من املتوسط السنوي لالسـتثمارات يف البلـد         يف ٢,٦ يساوي  ما ٢٠١١ و

املائة من الناتج احمللي االمجـايل كـل سـنة،     يف ١جتاوزت اخلسائر االقتصادية املتصلة بالكوارث     
عة النطاق، مثلما شوهد ذلـك يف فيـضانات         املائة إثر كوارث واس    يف ٢٠حيث بلغت اخلسائر    

زالت هذه اخلسارة، إىل جانـب االنفـاق علـى االنتعـاش املتـصل              وما. ٢٠١٣  و ٢٠٠٠ عامي
  .بالكوارث، يتسبب يف ترك أثر فعلي على التنمية ميتد عرب أجيال

 .حيظـى باهتمـام كـبري      وأثر الكوارث على الـنظم اإليكولوجيـة الطبيعيـة جمـال آخـر ال               - ٥
والواليـات املتحـدة وأجـزاء      .احلرائق الربية الكاسحة عرب االحتـاد الروسـي وكنـدا          سامهت   وقد

مــن إفريفيــا وآســيا، يف فقــدان وتآكــل نظــم إيكولوجيــة طبيعيــة مــع عواقــب وخيمــة بالنــسبة     
ويقدر املتوسـط الـسنوي للخـسائر املبلـغ عنـها           . للمجتمعات احمللية، واألعمال التجارية والبيئة    

 مببلـغ مـنخفض نـسبيا       ٢٠١٢  و ٢٠٠٢ مجة عن احلرائق الربية الكاسحة بـني عـامي        دوليا والنا 
ــدره  إال أن ذلـــك الـــرقم ال يـــشمل األثـــر علـــى خـــدمات النظـــام       . )٣(دوالر بليـــون ٢,٤قـ

اإليكولــوجي، مبــا يف ذلــك خــزن الكربــون، ودعــم التنــوع البيولــوجي، ومحايــة مــصادر امليــاه،  
 .ل التربة وتدهور األراضي، وتنظيم املناخوتآك

ــة مــن جممــوع االســتثمارات اجلديــدة مــن القطــاع    يف ٧٥  و٧٠ويتــأتى مــا بــني    - ٦ املائ
ــا   .اخلـــــاص ــتثمار حاليـــ ــر  وتقـــــوم مؤســـــسات االســـ ــها أكثـــ ــإدارة أصـــــول تبلـــــغ قيمتـــ بـــ

شكل دوالر عامليــا، وال تراعــى، يف جــزء كــبري منــها، خمــاطر الكــوارث إال بــ تريليــون ٨٠ مــن
. ويف السنوات املقبلة، ستستثمر تريليونات الدوالرات يف منـاطق معرضـة للمخـاطر            . )١(حمدود
 كما هو احلـال     - مل تأخذ هذه االستثمارات يف االعتبار املخاطر الطبيعية وأوجه الضعف          وإذا

  .اآلن إىل حد كبري، فستزداد املخاطر تسارعا
  

__________ 
:  احلـد مـن خمـاطر الكـوارث    عـن تقريـر التقيـيم العـاملي    ، ٢٠٠٩،  مكتب األمم املتحـدة للحـد مـن الكـوارث           )٤(  

 ).٢٠٠٩جنيف، سويسرا، (املخاطر والفقر يف مناخ متغري 
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ختاذ القرارات باالستناد إىل األدلة أمرا بالغ األمهية بالنسبة لقـرارات االسـتثمار             ويظل ا   - ٧
وعدد قواعد البيانات الوطنية يف تزايـد حاليـا وهـي تـوفر صـورة أوضـح                  .اليت حتد من املخاطر   

 حاليـا يف قواعـد البيانـات إىل    وتـشري األدلـة املتاحـة   . عن اخلسائر واملخـاطر املتـصلة بـالكوارث     
بلدا من البلدان املنخفضة الـدخل أو املتوسـطة الـدخل بلـغ              ٤٠ع اخلسائر املباشرة يف     جممو أن
تقريـر  وتشري األدلة املستمدة مـن      . ٢٠١١  و ١٩٨١دوالر بني عامي     باليني ٣٠٥ ـيقدر ب  ما

 إىل أن اإلبـــالغ عـــن اخلـــسائر النامجـــة عـــن الكـــوارث اتـــسمت ٢٠١٣ لعـــامالتقيـــيم العـــاملي 
املائة عندما حتتسب الكـوارث      يف ٥٠جح أن تكون األرقام أعلى بنسبة       بالتحفظ، وأن من املر   

ويـستوجب ارتفـاع اخلـسائر اختـاذ إجـراءات عاجلـة ملعاجلـة الـدوافع الكامنـة                  . األصغر حجمـا  
  .وراء للمخاطر، وهناك حاجة للبيانات املوثوقة واملتاحة

  
  التنسيق والتوجيه للحد من خماطر الكوارث  - ثانيا  
  ز التنسيق على الصعيد العامليتعزي  -ألف   

ستراتيجية الدولية، يف الفترة املستعرضة، بتنسيق عـدة مبـادرات، ومشـل            قامت أمانة اال    - ٨
، ودعـت لعقـد     ٢٠١٥ ذلك إجراء مشاورات حول إطار للحد من خماطر الكـوارث بعـد عـام             

ــة      ــل منظومـ ــسيق عمـ ــوارث، وتنـ ــار الكـ ــن أخطـ ــد مـ ــاملي للحـ ــدى العـ ــة للمنتـ ــدورة الرابعـ  الـ
  .املتحدة املتعلق باعتماد خطة عمل لألمم املتحدة، وتطوير عدة جماالت توجيه أخرى األمم

  
  ٢٠١٥ما بعد عام   إطار للحد من أخطار الكوارث يفحولمشاورات     

ــي اخلــاص    - ٩ ــدأ ممثل ــذ إطــار عمــل هيوغــو و  ب ــشؤون احلــد    األلتنفي ــساعد ل ــام امل مــني الع
 ابـان لـدى األمـم املتحـدة واملنظمـات الدوليـة األخـرى       ، واملمثـل الـدائم للي    أخطار الكوارث  من
وانطــوت املرحلــة األوىل علــى . ٢٠١٢مــارس /جنيــف، بــصورة رمسيــة، املــشاورات يف آذار يف
ــع        ٨٦ ــى املوقـــــ ــاح علـــــ ــوليفي متـــــ ــر تـــــ ــا يف تقريـــــ ــع نتائجهـــــ ــرى جتميـــــ ــدثا جـــــ حـــــ

http://www.unisdr.org/files/32535_hfasynthesisreportfinal.pdf . املنتـدى العـاملي     ليسترشد به 
  .يف دورته الرابعة

  
  الدورة الرابعة للمنتدى العاملي للحد من أخطار الكوارث    

 الدورة الرابعة للمنتدى العـاملي للحـد مـن أخطـار الكـوارث            ترأست حكومة سويسرا      - ١٠
، والـيت مجعـت عـددا يفـوق         ٢٠١٣ مايو/ أيار ٢٣ إىل   ٢١يف جنيف يف الفترة من      اليت عقدت   

ــديات الــيت عقــدت حــىت اآلن،       . مــشارك ٣ ٠٠٠بكــثري  ــدورة الرابعــة أكــرب املنت وكانــت ال
بلـدا وحكومـة وطنيـة وحمليـة، ومنظمـة حكوميـة        ١٧٢وأكثرها تنوعا، إذ حضرها ممثلون عن     
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، ومنظمـات غـري حكوميـة،     حتاد الـدويل جلمعيـات الـصليب األمحـر واهلـالل األمحـر            دولية، واال 
ــة والــشعوب األصــلية واألطفــال   ورؤســاء بلــديات، وبرملــانيون، وممثلــ  ون عــن اجملتمعــات احمللي

  .والشباب واألشخاص ذوي اإلعاقة واألعمال التجارية واألوساط األكادميية والعلمية
للحـد مـن أخطـار    واستند املنتدى العاملي إىل األساس الذي أقامتـه املنتـديات اإلقليميـة        - ١١

قــة آســيا واحملــيط اهلــادئ والــدول العربيــة فريقيــا واألمــريكتني ومنطأ الــيت عقــدت يف الكــوارث
وأوروبا، باإلضافة إىل العديد مـن االجتماعـات االستـشارية والتحـضريية املتعلقـة بوضـع إطـار                  

ويف الواقـع، فقـد كانـت الـدورة الرابعـة للمنتـدى       . ٢٠١٥ للحد من خماطر الكوارث بعد عام    
 للحـد مـن خمـاطر الكـوارث بعـد            يف املشاورات اجلارية حول وضـع إطـار        معلما رئيسيا العاملي  

  .٢٠١٥ عام
حــوار موضــوعي مــع املـــشاركني    :  حــدث واجتمـــاع منــها  ٢٠٠ونظــم أكثــر مــن      - ١٢

واجلهات املعنية؛ وحوار وزاري رفيع املستوى؛ وثالث جلسات عامة رئيسية، بقيـادة جهـات              
معنيــة وممــثلني عــن القطــاع اخلــاص ومنظمــات غــري حكوميــة وجمتمعــات حمليــة وحكومــات،     

حدث رفيع املستوى بشأن إطار احلد من خماطر الكوارث يف الدول اجلزريـة الـصغرية الناميـة                 و
 .األعمــال التحــضريية للمــؤمتر الــدويل الثالــث املعــين بالــدول اجلزريــة الــصغرية الناميــة يف إطــار 

وأحداث بارزة تتعلق بدراسـات جـدوى عـن احلـد مـن خمـاطر الكـوارث تـستخدم فيهـا العلـم                 
، والتمويل، والصحة، واألطفال والشباب، ووضع املعايري، والتخطـيط العمـراين،           والتكنولوجيا

  .والتراث الثقايف، واجلفاف، وإعادة البناء
 القيـادة  سـبَّاقا    تكـون  أن”ومجع احلوار الرفيع املستوى باملنتدى العاملي حول موضوع           - ١٣
تاريــا ني العــام والــسيدة ، الــذي اشــترك يف رئاســته نائــب األمــ“اجملاهبــة علــى القــدرة أجــل مــن

وزيــرا ومــسؤولون  ٣٤ خــبريا رفيــع املــستوى، منــهم ٤٥هــالونن، رئــيس ســابق لفنلنــدا، بــني 
ودعا احلوار، عن طريق البيان املتفق عليـه عـن إدارة املخـاطر، واملتـاح               . تنفيذيون كبار وخرباء  

ــع   ــى املوقــ ، إىل http://www.preventionweb.net/files/33281_highlevelcommunique.pdfعلــ
 وللتخفيـف  ٢٠١٥ خماطر الكوارث يف خطة التنمية ملـا بعـد عـام           ملعاجلة عاجلة إجراءات اختاذ

من أضرار تغري املناخ والتكيف معه، ووضع معايري متفق عليها وطنيـا لتقيـيم خمـاطر األخطـار؛                  
 وبــدء محلــة عامليــة مــن أجــل ســالمة املــدارس واهلياكــل الــصحية لكــي يــدمج القطــاع اخلــاص   
اعتبارات خماطر الكـوارث يف ممارسـات إدارة املخـاطر، وأخـريا، حتفيـز التعـاون بـني القطـاعني                    

  .العام واخلاص على املستويني احمللي والوطين يف إدارة املخاطر
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وكان أحد اجملاالت اليت ركز عليهـا املنتـدى العـاملي هـو اقتـصاديات احلـد مـن خمـاطر                       - ١٤
كجهـة معنيـة    .اخنـراط كـل مـن القطـاعني اخلـاص والعـام           الكوارث، وعرض دراسـة اجلـدوى و      

واجتمـع عـدد    . مندوبا عن األعمال التجاريـة     ١٥٠وحضر أكثر من    . وشريك على حد سواء   
 ومندوبني من القطـاع اخلـاص الجتمـاعهم العـام الـسنوي األول              كبار املسؤولني التنفيذيني  من  

بغــرض تبــادل دراســات  “القطــاع اخلــاص يــساند احلــد مــن خمــاطر الكــوارث ”عــن موضــوع 
ــن خمــاطر           ــار للحــد م ــشاورة العامليــة حــول وضــع إط اجلــدوى واملمارســات واإلســهام يف امل

  .٢٠١٥ الكوارث بعد عام
وتــــــــــــــــرد يف مــــــــــــــــوجز الرئاســــــــــــــــة، املتــــــــــــــــاح علــــــــــــــــى املوقــــــــــــــــع        - ١٥

http://www.preventionweb.net/files/33306_finalchairssummaryoffourthsessionof.pdf قــضايا ،
وهـو يـربز أيـضا احلاجـة        .  وإرشادات مستمدة من اجللـسات واألحـداث واالجتماعـات         سياساتية

استهداف األسباب األصلية للمخاطر؛ والربط بني اخلطط اليت يعزز بعـضها الـبعض؛ وتقيـيم               : إىل
املخاطر، وتوفري القيادات على املستوى احمللي؛ وإشراك اجملتمعات احمللية من أجـل إحـراز النتـائج؛        

ف بـأن القطاع اخلاص كعنصر فاعل وشـريك الزم؛ وتعزيـز اإلدارة املتكاملـة للمخـاطر؛       واالعترا
  .وتعزيز الدعم العلمي والتقين الختاذ القرارات على أساس األدلة

وستعمل أمانة اإلستراتيجية مع الشركاء واجلهات املعنية علـى ضـمان املتابعـة الالزمـة                 - ١٦
 املـستوى، مبـا يف ذلـك حتديـد أهـداف ومؤشـرات حمتملـة                ملوجز الرئاسـة ولبيـان احلـوار الرفيـع        

  .٢٠١٥ لوضع إطار للحد من خماطر الكوارث بعد عام
  

  تنسيق منظومة األمم املتحدة    
احلـــد مـــن خمـــاطر أمهيـــة ) A/67/335(بينـــت يف تقريـــري الـــسابق إىل اجلمعيـــة العامـــة   - ١٧

يف تقـدمي الـدعم     يف منظومة األمم املتحدة ودعوت إىل املشاركة املتماسكة واملنـسقة            الكوارث
. الكـــوارثأخطـــار إىل الـــدول األعـــضاء هبـــدف تعجيـــل التقـــدم احملـــرز يف جمـــال احلـــد مـــن   

، يف دورة الربيـع الـيت   الرؤساء التنفيذيني يف منظومـة األمـم املتحـدة املعـين بالتنـسيق           جملس وأقر
مــم املتحــدة للحــد مــن أخطــار  لألخطــة عمــل يف مدريــد، ٢٠١٣ أبريــل/ننيــسا ٦ عقــدها يف

، متاحـــــــة علـــــــى املوقـــــــع مـــــــن أجـــــــل زيـــــــادة القـــــــدرة علـــــــى التحمـــــــل الكــــــوارث 
http://www.preventionweb.net/files/33703_actionplanweb14.06cs[1].pdf قــادت وضــعها ،

ــة اال ــه   أمان ــتراتيجية وشــاركت في ــم امل   ٢٩س ــة األم ــن مؤســسات منظوم تحــدة وصــناديقها   م
  .وبراجمها ووكاالهتا املتخصصة

  

http://undocs.org/ar/A/67/335�


A/68/320
 

8/27 13-42807 
 

للحـد، بدرجــة   وحتـدد خطـة عمــل األمـم املتحــدة، متـشيا مــع رؤيـة إطــار عمـل هيوغــو        - ١٨
املخـاطر   ان، ثالثة التزامات بدعم احلد من     كبرية من اخلسائر اليت تسببها الكوارث يف مجيع البلد        
مـن كبـار     وسـيتوىل فريـق   . رة علـى التحمـل    على حنو مـستعجل واجلهـود الراميـة إىل زيـادة القـد            

فريق اإلدارة العليا املعـين باحلـد       استعراض التقدم احملرز يف تنفيذ خطة العمل، بدعم من           القياديني
للجنـة الرفيعـة املـستوى املعنيـة     ، التـابع  من أخطار الكوارث من أجل زيادة القدرة علـى التحمـل         

االسـتعراض   توجيهـات اجلمعيـة العامـة املتعلقـة ب    وستكون خطة العمل مفيـدة يف تنفيـذ   . بالربامج
أربع سنوات لسياسة األنشطة التنفيذيـة الـيت تـضطلع هبـا األمـم املتحـدة         الشامل الذي جيرى كل   

 حتـديث خطـة العمـل بعـد عـام           للجنة الرفيعة املستوى املعنية بـالربامج     وستتوىل ا . من أجل التنمية  
  .٢٠١٥ بعد عام ما يف الكوارثخماطر حلد من اإطار ، يف ضوء ٢٠١٥
وتشمل اجلهود املنـسقة األخـرى الـيت تبـذهلا منظومـة األمـم املتحـدة للحـد مـن خمـاطر                 - ١٩

، الذي تنفـذه احلكومـات بـدعم مـن منظومـة األمـم       اإلطار العاملي للخدمات املناخية الكوارث  
 مجيـع  املتحدة وشركائها لتقدمي خدمات مناخية دقيقة يسهل احلـصول عليهـا للمـستخدمني يف             

 أحنــاء العــامل، مــع مــنح األولويــة األوىل للقــضايا املتــصلة بــاألمن الغــذائي، وإدارة امليــاه، واحلــد  
  .خماطر الكوارث، والصحة من
  

  اليوم الدويل للحد من الكوارث    
تــشرين  ١٣، الــذي جــرى االحتفــال بــه يف    اليــوم الــدويل للحــد مــن الكــوارث    يف   - ٢٠

ــوبر/األول ــرزت منظومــ ٢٠١٢ أكت ــات،   ، أب ــساء والفتي ــة  ة األمــم املتحــدة دور الن القــوة اخلفي
، وأقرت باألدوار القيادية اليت تضطلع هبا النساء والفتيـات يف احلـد مـن خمـاطر                 جملاهبة الكوارث 

الكوارث وشجعتهن على مواصلة االضطالع بتلك األدوار، كمـا دعـت إىل جتـاوز الرتعـة إىل         
  .اعتبار النساء والفتيات جمرد ضحايا

 عن األشـخاص ذوي  ٢٠١٣  يف عاماليوم الدويل للحد من الكوارثوسيكون موضوع    - ٢١
 A Not So Easy( “حــديث لــيس بالــسهل مبكــان”انظــر الورقــة املفاهيميــة املعنونــة . (اإلعاقــة

Conversation( متاحــــة علــــى املوقــــع ،http://www.unisdr.org/2013/iddr/Documents/concept-

2page.pdf .سليط األضــواء علــى هــذا املوضــوع وإبــرازه للعيــان مــن أجــل معاجلــة واهلــدف هــو تــ
ــة     وســتتيح . املــسألة احلــساسة املتعلقــة باحتياجــات األشــخاص يف ســيناريوهات الكــوارث احملتمل

األحــداث احمليطــة بــاليوم الــدويل أيــضا فرصــة لألشــخاص ذوي اإلعاقــة لإلســهام يف املــشاورات     
  .٢٠١٥ بعد عام ما يفاملتعلقة بوضع إطار للحد من الكوارث 
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  توجيه اجلهود املبذولة مع الشركاء العامليني وتنسيقها    
 علـى احلاجـة إىل زيـادة االخنـراط مـع أوسـاط       ٢٠١٣لعـام   تقريـر التقيـيم العـاملي       يوفر    - ٢٢

دوالر،  تريليـون  ٨٠فاملستثمرون يتصرفون يف أصول تتجاوز قيمتـها عامليـا          . األعمال التجارية 
ديري األصول نادرا ما يأخذون احلـد مـن خمـاطر الكـوارث يف االعتبـار عنـد              ومع ذلك، فإن م   

أين خيتار املستثمرون من القطاع اخلاص وضـع أمـواهلم يف املـستقبل سـيحدد بقـدر                 . االستثمار
. كبري كم سيتجمع من خماطر الكـوارث وكيـف سـتعاجل العوامـل األساسـية احملركـة للمخـاطر                  

ــة بــني   ــد للعالق ــاك إدراك متزاي ــرارات االســتثمار واحلــد مــن خمــاطر الكــوارث   وهن ــوىل .  ق وتت
الشركات حاليا قيـادة اجلهـود الراميـة إىل إرسـاء الـوعي وااللتـزام باحلـد مـن خمـاطر الكـوارث                     

ــادرات الــيت   . داخــل القطــاع اخلــاص عــن طريــق البحــث والتواصــل    ويــوفر اآلن عــدد مــن املب
النقــاط األساســية ”ســتراتيجية املعنــون تــدعمها األمــم املتحــدة، مبــا يف ذلــك منــشور أمانــة اال  

، املتـــاح علــــى املوقــــع  “أخطـــار الكــــوارث  اخلمـــس املتعلقــــة بالعمـــل يف جمــــال احلـــد مــــن   
http://www.preventionweb.net/files/33428_334285essentialscasestudies.pdf.  

  
  تعزيز التنسيق على الصعيد اإلقليمي  -باء   

اســتمرت أمانــة االســتراتيجية يف تقــدمي الــدعم يف جمــال إعــداد وتنفيــذ االســتراتيجيات   - ٢٣
وقـد أتـاح التنـسيق      . وخطط العمل اإلقليمية للحـد مـن خمـاطر الكـوارث يف مجيـع أحنـاء العـامل                 

 اإلقليميـة، فرصـا هامـة ألصـحاب املـصلحة املتعـددين،        اإلقليمي، ال سيما من خالل املنتـديات      
وللبلدان وجمموعات أصحاب املـصلحة لتحديـد األولويـات اإلقليميـة واملـسائل األساسـية الـيت                 

  .٢٠١٥يتعني النظر فيها عند وضع إطار للحد من أخطار الكوارث ملا بعد عام 
  

  أفريقيا    
وحيمــل .  وهياكلــها االجتماعيــة وبيئتــهامتــر أفريقيــا مبرحلــة حتــول ســريع يف اقتــصادها   - ٢٤

ويتمثــل . التغــيري، وخباصــة التغــيري التحــويلي، النمــو والــضعف أمــام الكــوارث يف الوقــت ذاتــه  
. التحـدي الـذي تواجهـه أفريقيـا اليـوم يف بنــاء جمتمعـات حمليـة قـادرة علـى مواجهـة الكــوارث          

ــال اإلقليمــي للحــد        ــي جــدول األعم ــاد األفريق ــود مفوضــية االحت ــاطر الكــوارث،   وتق ــن خم م
 وتواصل إظهار التزام سياسي قـوي بتنفيـذ االسـتراتيجية اإلقليميـة األفريقيـة للحـد مـن أخطـار                   

ــرة   ــذها   ٢٠١٥-٢٠٠٦الكــوارث للفت ــامج العمــل مــن أجــل تنفي ــصعيد دون  .  وبرن ــى ال وعل
اإلقليمــي، قامــت مخــس مجاعــات اقتــصادية إقليميــة بتحديــد سياســات وبــرامج متعلقــة باحلــد    

وتعمــل اجلماعـات االقتـصادية اإلقليميـة مــن أجـل كفالـة إدراج مــسألة      . طر الكـوارث خمـا  مـن 
 بلـدا  ٣٨خماطر الكوارث يف جـدول األعمـال اخلـاص بكـل حكومـة يف أفريقيـا، حيـث وضـع               

http://www.preventionweb.net/files/33428_334285essentialscasestudies.pdf�
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وقــد شـهد جمــاال إدارة خمـاطر الكــوارث ووضــع   . بـرامج وطنيــة أو آليـات تنــسيق هلـذا الغــرض   
 مع التركيز بوجه خاص على مشروع القـانون احلـايل للمجلـس             املعايري تقدما كبريا هذا العام،    

  .التشريعي جلماعة شرق أفريقيا املتعلق باحلد من خماطر الكوارث وإدارهتا
ومع ازدياد االلتزامات من جانب احلكومات الوطنية، بذلت عدة جهـود جلمـع بيانـات       - ٢٥

ضـوعية علـى االسـتثمار يف احلـد         واخلسائر النامجة عن الكـوارث، مـن أجـل إضـفاء املزيـد مـن امل               
وقد أنشأت ستة بلـدان قواعـد بيانـات للخـسائر           . خماطر الكوارث باستخدام أدلة موثوق هبا      من

  .النامجة عن الكوارث، ومن املقرر بدء تشغيل قاعديت بيانات أخريني خالل األشهر املقبلة
ر الكـوارث، املعقـود   حـد مـن خمـاط   وقد شـارك يف املنتـدى األفريقـي اإلقليمـي الرابـع لل            - ٢٦
، مـا يزيـد   ٢٠١٣فربايـر   / شـباط  ١٥ إىل   ١٣أروشا جبمهوريـة ترتانيـا املتحـدة يف الفتـرة مـن              يف

وباإلضـافة إىل احلكومـات واجملتمـع املـدين، ُمثلـت           .  بلـدا  ٤٥ منـدوبا مـن أكثـر مـن          ٢٥٠على  
نتـدى اإلقليمـي    واسـتعرض امل  . النساء والشباب، واجملتمعات احمللية والقطاع اخلاص متثـيال جيـدا         

اإلجنازات احملققة يف تنفيذ االستراتيجية األفريقية اإلقليمية وبرنـامج عملـها والتحـديات القائمـة               
ــام         ــول ع ــشتركة حبل ــات امل ــاء بااللتزام ــا للوف ــالزم اختاذه ــدابري ال ــا، وحــدد الت . ٢٠١٥أمامهم
، وزيــادة وركــزت التوصــيات علــى تعزيــز القــدرات علــى الــصعيدين اإلقليمــي ودون اإلقليمــي 

االلتزام السياسي واالستثمارات، وحتديد املخاطر على حنو أفضل، وإقامـة نظـم اإلنـذار املبكـر،                
. وتعزيـز إدارة املخــاطر يف املنــاطق احلــضرية، والتــدابري املتعلقـة بــالتكيف مــع خمــاطر تغــري املنــاخ  

 بـتغري املنـاخ يف  ملـشاغل املتعلقـة   وعلى الصعيد املؤسسي، جرى التركيز هذا العـام علـى إدمـاج ا      
  .إجراءات احلد من خماطر الكوارث، مما يؤدي إىل اإلبالغ بصورة ُمجدية عن املخاطر املناخية

  .٢٠١٤ ومن املقرر عقد املنتدى اإلقليمي األفريقي اخلامس خالل الفصل الثاين من عام  - ٢٧
  

  الدول العربية    
 حتوالت سياسية عميقة األثـر، فـإن        نظرا ملا تشهده أجزاء كثرية من املنطقة العربية من          - ٢٨

زداد عـدد الـدول العربيـة       وقـد ا  . الدول العربية ملتزمة بالتـسريع يف احلـد مـن خمـاطر الكـوارث             
املنطقة اليت اضطلعت بتقييمات وطنية للتقدم احملرز والثغـرات القائمـة يف تنفيـذ إطـار عمـل                   يف

ل هيوغـو وتـدرس بعنايـة التحـديات         وتقدم البلدان تقارير أكثر انتظاما بشأن إطار عم       . هيوغو
  .اليت تواجهها يف دمج إجراءات احلد من خماطر الكوارث ضمن سياساهتا وبراجمها الوطنية

ومن اجملاالت اليت ما زالت تنطوي علـى حتـديات كيفيـة ضـمان الـربط بـني إجـراءات                 - ٢٩
غالبيـة الـدول العربيـة      وال تزال   . احلد من خماطر الكوارث والقرارات اليومية املتعلقة بالتخطيط       

ويـؤدي  . تواجه صعوبات يف تعميم مراعاة احلد مـن خمـاطر الكـوارث علـى التخطـيط اإلمنـائي                 
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عدم وجود أطر واضحة للسياسات والتشريعات الوطنية إىل إضـعاف التنـسيق وإعاقـة اجلهـود                
  .الرامية إىل تعزيز املساءلة عن احلد من أخطار الكوارث

التحــديات وجــود التــزام متزايــد ومتعــاظم باحلــد مــن خمــاطر ومــن الواضــح رغــم هــذه   - ٣٠
فقـد حـضر املـؤمتر العـريب األول املعـين باحلـد             . الكوارث على الصعد اإلقليمي والوطين واحمللي     

 مـــارس/ آذار٢١ إىل ١٩مـــن خمـــاطر الكـــوارث، املعقـــود يف العقبـــة بـــاألردن يف الفتـــرة مـــن  
واعتمـد املـشاركون يف املـؤمتر إعـالن العقبـة      .  ممثال من املنطقة العربيـة     ٢٥٠، أكثر من    ٢٠١٣

بــشأن احلــد مــن خمــاطر الكــوارث يف املــدن وأقــروا موقفــا مــشتركا مــن إطــار احلــد مــن خمــاطر  
وحيدد إعالن العقبة الذي اعُتمد بالتعاون مع احلكومـات احملليـة     . ٢٠١٥الكوارث ملا بعد عام     

 لكفالــة تعزيــز ٢٠١٧ا حبلــول عــام عــددا مــن اإلجــراءات واألهــداف العمليــة املتــوخى حتقيقهــ
 ٢٠١٥وسيخــضع اإلعــالن لعمليــة اســتعراض يف عــام  . قــدرة املــدن علــى مواجهــة الكــوارث 

  .٢٠١٥لضمان اتساقه مع أي إطار يتم وضعه للحد من خماطر الكوارث بعد عام 
وسُيعقد املنتدى اإلقليمي العريب التايل للحد من خماطر الكوارث خـالل الفـصل الثـاين              - ٣١

  .٢٠١٤من عام 
  

  آسيا واحمليط اهلادئ    
تواجه منطقة آسيا واحمليط اهلادئ حتديا يتمثل يف إدارة كل من معدل التعرض املتزايـد                - ٣٢

وقــد تــضاعف معــدل التعــرض للمخــاطر مــع منــو املراكــز  . للكــوارث وزيــادة الــضعف أمامهــا
ىل منــاطق مكــشوفة احلــضرية وانتــشار الــسكان وتوســع األنــشطة االقتــصادية بــشكل متزايــد إ  

ــا       . ومعرضــة للمخــاطر  ــل تنوع ــا واألق ــصادات األصــغر حجم ــإن االقت ــك ف وباإلضــافة إىل ذل
هياكلها االقتصادية، والبلدان اليت تعاين من عجز مايل كبري، هي األضعف أمام الكـوارث،               يف

ة االقتــصادية املتناميــة النامجــوتــؤثر اخلــسائر . حــىت عنــدما تكــون تلــك الكــوارث صــغرية نــسبيا
الكوارث يف آسيا واحمليط اهلـادئ علـى جهـود التنميـة، ال سـيما بالنـسبة لـصغار املـزارعني                  عن

  .تكاليف الكوارث واملشاريع الصغرى واألسر املعيشية الفقرية اليت تتحمل اجلزء األكرب من
وتــويل بلــدان آســيا واحملــيط اهلــادئ، يف إطــار تــصديها هلــذه التحــديات، أمهيــة كــبرية     - ٣٣

 تنفيــذ تــدابري احلــد مــن خمــاطر الكــوارث باســتخدام املــوارد املتاحــة، مــع الــسعي لــسد  لتعجيــل
ــدرات واملعلومـــات والتمويـــل   ــشريعات والقـ ــسياسات والتـ ــرات يف الـ ــورات . الثغـ ومـــن التطـ

االســتراتيجية يف املنطقــة عــدد املنتــديات الــيت جتمــع أصــحاب املــصلحة املتعــددين، وشــبكات    
 التنـسيق اإلقليمـي دورا فعـاال        وقـد أدى  . نطاقهـا وتتعـزز مـشاركتها     اجملتمع املدين، اليت يتوسع     

رفع مستوى االلتزام السياسي ويف التشجيع على اختـاذ إجـراءات للتـصدي لتحـديات احلـد                  يف
  .من خماطر الكوارث
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د مـن خمـاطر الكـوارث، املعقـود         وحضر املؤمتر الـوزاري اآلسـيوي اخلـامس بـشأن احلـ             - ٣٤
، أكثــر ٢٠١٢أكتــوبر /شرين األول تــ٢٥ إىل ٢٢سيا يف الفتــرة مــن  يوغياكارتــا بإندونيــ  يف
 دولـة، وأسـفر عـن اعتمـاد إعـالن يوغياكارتـا للحـد مـن خمـاطر                   ٧٢ مشارك مـن     ٢ ٥٠٠ من

وللمرة األوىل تضمن اإلعالن مرفقات تنص علـى التزامـات    . الكوارث يف آسيا واحمليط اهلادئ    
إلدارة خمـاطر الكـوارث، املعقـود يف كاليـدونيا          والتزم منتدى احمليط اهلادئ     . أصحاب املصلحة 

، بوضـع اسـتراتيجية إقليميـة متكاملـة         ٢٠١٢سـبتمرب   / أيلول ٢١ إىل   ١٧اجلديدة يف الفترة من     
  .٢٠١٦إلدارة خماطر الكوارث وتغري املناخ ابتداء من عام 

ث سيوي السادس بشأن احلد من خماطر الكـوار       وستستضيف تايلند املؤمتر الوزاري اآل      - ٣٥
  .٢٠١٤يونيه / حزيران٢٦ إىل ٢٣يف بانكوك يف الفترة من 

  
  أوروبا    

. تركز البلدان األوروبية على إنشاء أطر قانونية وتنظيميـة للحـد مـن خمـاطر الكـوارث                - ٣٦
وقد سن عدد من البلدان تشريعات جديدة ملعاجلة احلد من خماطر الكـوارث، يف حـني عـدلت             

ــة مبــ    ــشريعاهتا القائم ــدان أخــرى ت ــري مال  بل ــع تغ ــح املخــاطر ا يتناســب م ــاون  . م ــزال التع وال ي
مـــن تـــشريعات االحتـــاد األورويب، التـــصدي للمخـــاطر عـــرب احلـــدود حيـــرز تقـــدما بـــدافع   يف
واعتمــدت املفوضــية األوروبيــة اســتراتيجية االحتــاد األورويب  . خــالل املبــادرات اإلقليميــة  مــن

ء أوروبا قـادرة علـى التكيـف مـع املنـاخ،        بشأن التكيف مع تغري املناخ من أجل اإلسهام يف بنا         
عن طريق تعزيز التأهب والقدرة على التصدي آلثار تغري املناخ علـى الـصعد احمللـي واإلقليمـي              

  .والوطين وعلى صعيد االحتاد األورويب
واعتمدت املفوضية األوروبية ورقة خـضراء عـن التـأمني يف سـياق الكـوارث الطبيعيـة                   - ٣٧

واختـذت جلنـة املنـاطق، وهـي صـوت املنـاطق واملـدن يف االحتـاد                 . نسانوالكوارث من صنع اإل   
األورويب، قرارا بشأن اعتماد هنج عاملي للمستقبل جتاه التنمية املستدامة، يعترب احلد مـن خمـاطر              
الكوارث، على وجه التحديـد، أحـد اجملـاالت الرئيـسية الـيت يـتعني التـصدي هلـا علـى الـصعيد                       

ويتضمن القـرار املتعلـق باعتمـاد هنـج عـاملي للمـستقبل             . نمية املستدامة احمللي من أجل حتقيق الت    
إلهناء الفقر ومنح العامل مستقبال مستداما عبارات عن الكوارث الطبيعية والكوارث مـن صـنع               

واختـذ مـؤمتر الـسلطات احملليـة        . اإلنسان وأنشطة الوقاية واملدن القادرة على مواجهة الكوارث       
ــة التــابع للم  ــه التزامــه باحلــد مــن خمــاطر    ٣٣٩جلــس األورويب القــرار  واإلقليمي  الــذي أكــد في

الكوارث على الصعيد احمللي متشيا مع أهداف محلة متكني املدن من مواجهة الكوارث املتمثلـة               
يف زيــادة توعيــة املــواطنني واحلكومــات، واســتخدام ميزانيــات احلكومــات احملليــة، وإدمــاج         

  . عمليات التنمية والتخطيطإجراءات احلد من خماطر الكوارث يف
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وُعقد االجتماع الثالث للمنتدى األورويب للحد مـن خمـاطر الكـوارث يف دوبروفنيـك                 - ٣٨
وضم ذلك االجتمـاع اإلقليمـي      . ٢٠١٢أكتوبر  / تشرين األول  ٣ إىل   ١بكرواتيا يف الفترة من     

ــاد   ٢٧خــرباء مــن  ــة واجمللــس األورويب ومب ــة ومــن املفوضــية األوروبي ــة أوروبي رة التأهــب  دول
وحلـل املنتـدى اإلقليمـي      . للكوارث والوقاية منها يف جنوب شرق أوروبا وأمانة االسـتراتيجية         

اآلثــار املترتبــة يف الــدول األوروبيــة علــى دمــج إجــراءات احلــد مــن املخــاطر يف اســتراتيجيات     
التكيف مع تغري املناخ، وأصدر توصيات من أجل القيام علـى حنـو منـهجي بإدمـاج هنـج احلـد                     

ويسر املنتدى تبادل اآلراء بـني البلـدان األوروبيـة         . من خماطر الكوارث يف هذه االستراتيجيات     
يف معاجلـة القـدرة علــى مواجهـة الكـوارث علــى الـصعيد احمللـي، ممــا يـؤدي إىل تعزيـز قــدرات         

  .املدن يف جماالت تقييم املخاطر وتدابري التكيف لتغري املناخ واإلنذار املبكر
 مـشاورة إقليميـة ملنطقـة آسـيا         ٢٠١٣مـارس   / أملـايت بكازاخـستان يف آذار      وُعقدت يف   - ٣٩

ــام       ــد ع ــا بع ــاز حــول إطــار م ــوب القوق ــن خمــاطر الكــوارث  ٢٠١٥الوســطى وجن .  للحــد م
ــد        ٦٠وحــضرها حنــو   ــو وحتدي ــل هيوغ ــار عم ــذ إط ــدم احملــرز يف تنفي ــيم التق ــاموا بتقي ــثال ق  مم

 ومجـع البيانـات    واملوارد وتنظيم محالت التوعية  األولويات اإلقليمية، مبا يف ذلك تقييم املخاطر      
  .واألدلة العلمية

ــن أخطــ      - ٤٠ ــايل للحــد م ــدى األورويب الت ــالنرويج   وســُيعقد املنت ار الكــوارث يف أوســلو ب
  .٢٠١٣سبتمرب / أيلول٢٥ إىل ٢٣الفترة من  يف
  

  األمريكتان    
حتديات كثرية مـن حيـث      ال يزال التوسع احلضري يف مجيع أحناء األمريكتني يتسبب يف             - ٤١

شدة تركـز األصـول واالسـتثمارات مـن القطـاعني العـام واخلـاص يف املنـاطق املعرضـة لألخطـار                      
وقــد أدت هــذه العوامــل جمتمعــة، إىل جانــب  . الطبيعيــة وتــسارع تــدهور البيئــة وضــعف اإلدارة 

شــرائح ظــروف الفقــر والالمــساواة الــسائدة يف كــثري مــن أحنــاء األمــريكتني، إىل زيــادة تعــرض    
ويف معرض التصدي هلـذه التحـديات التـزم     . واسعة من السكان للكوارث وتفاقم ضعفها أمامها      

العديــــد مــــن البلــــدان يف األمــــريكتني بتعزيــــز أطــــر إدارة خمــــاطر الكــــوارث ووضــــع خطــــط  
  .ر الكوارث بوصفها أولويات وطنيةواستراتيجيات جديدة ترمي إىل زيادة احلد من خماط

ــة دورا حوتــؤدي اآلليــات   - ٤٢ امســا يف النــهوض بــإجراءات احلــد  اإلقليميــة ودون اإلقليمي
فقد اعتمدت منظمة الدول األمريكيـة خطـة البلـدان    . خماطر الكوارث ضمن جهود التنمية  من

ويف أمريكـا الوسـطى أُنـشئ منتـدى تـشاوري معـين             . األمريكية ملنع الكـوارث واالسـتجابة هلـا       
. تح صـندوق مقابـل لـإلدارة الـشاملة ملخـاطر الكـوارث            باإلدارة الشاملة ملخاطر الكـوارث وفُـ      

ويف منطقــة البحــر الكــارييب بــدأت وكالــة إدارة حــاالت الطــوارئ املرتبطــة بــالكوارث عمليــة   
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وباإلضـافة  . وضع استراتيجية شاملة جديدة إلدارة الكوارث اسـتنادا إىل االسـتراتيجية القائمـة            
ت احلد من خماطر الكـوارث يف خطـة عملـها            أدرجت رابطة الدول الكاريبية إجراءا     ،إىل ذلك 

، اليت اعتمدت يف بيتيون فيـل هبـاييت، بوصـفها عنـصرا أساسـيا               ٢٠١٤-٢٠١٣اجلديدة للفترة   
  .من عناصر التنمية املستدامة

رث يف األمــريكتني، الــذي اجتمــع وجــسد املنتــدى اإلقليمــي للحــد مــن أخطــار الكــوا  - ٤٣
. ، االلتزام بالعمـل معـا ملواجهـة أخطـار الكـوارث           ٢٠١٢نوفمرب  /سانتياغو يف تشرين الثاين    يف

وأعادت الوثيقة اخلتامية للمنتدى بيان سانتياغو تأكيد أن الطريق إىل حتقيق التنميـة االقتـصادية     
جريئـة متكـن مـن تثبيـت اإلجنـازات يف جمـال         واالستدامة االجتماعية والبيئية مير بنـهج ابتكاريـة       

ــة للم   ــباب الكامنـ ــن األسـ ــاطرالتخفيـــف مـ ــر    . خـ ــى الفقـ ــضاء علـ ــود القـ ــشمل ذلـــك جهـ ويـ
والالمساواة، وتعزيز فرص االسـتفادة مـن املعلومـات واملعـارف واملـوارد والفـرص بـني الـدول                   

وقدم املنتدى اإلقليمي أيـضا إسـهامات يف املـشاورات املتعلقـة بوضـع إطـار                . واجملتمعات احمللية 
 دول األمــريكتني باحلاجــة إىل وتــسلم. ٢٠١٥عمـل للحــد مــن خمــاطر الكــوارث ملــا بعــد عــام  

بلوغ مستوى أعلى من االلتزام السياسي بوضـع أهـداف واضـحة للحـد مـن خمـاطر الكـوارث                    
  . والتحقق منها، وإنشاء اآلليات اليت متكن من رصد إجراءات املتابعةميكن قياسها كماً

مـريكتني  ألوسُتعقد الدورة الرابعة للمنتـدى اإلقليمـي للحـد مـن خمـاطر الكـوارث يف ا                  - ٤٤
  .٢٠١٤مايو / أيار٢٩ إىل ٢٧إكوادور يف الفترة من  يف
  

  تعزيز التنسيق على الصعيد الوطين  -جيم   
  التقدم احملرز يف تنفيذ إطار عمل هيوغو    

ــو     - ٤٥ ــل هيوغـــــ ــار عمـــــ ــذ إطـــــ ــتعراض تنفيـــــ ــر اســـــ ــع (أظهـــــ ــى املوقـــــ ــاح علـــــ  متـــــ
http://www.unisdr.org/we/inform/publications/32916 ( بلـداً   ١٩١أنـشأ   : ٢٠٠٥ام  نذ ع أنه م
ــسيق خاصــة بإطــار عمــل هيوغــو؛ وشــارك     ــل    ب١٤٦مراكــز تن ــى األق ــداً يف دورة واحــدة عل ل

 بلداً تـشريعات لوضـع الـسياسات واألطـر     ١٢١دورات استعراض إطار عمل هيوغو؛ وسّن    من
  .)نيةج وطبرام( بلداً هيئات تنسيق وطنية رمسية للحد من خماطر الكوارث ٨٦القانونية؛ وأنشأ 

، حتول متزايد يف العديد من البلدان من هنـج إدارة األزمـات             ٢٠٠٥وسجل، منذ عام      - ٤٦
وتّتبــع احلكومــات بــوترية . إىل هنــج اســتباقي للحــد مــن املخــاطر وتنميــة القــدرة علــى التكيــف 

متزايدة هنجاً ُيراعي خماطر متعددة للحد من خماطر الكـوارث، وينقـل املعـارف املتعلقـة بكامـل                  
وحتـسن  . اطر إىل مجيع جوانب إدارة األخطار ويربط يف مـا بـني هـذه املعـارف واجلوانـب                 املخ

األخـــذ بالالمركزيـــة للحـــد مـــن خمـــاطر الكـــوارث، وإيـــالء املزيـــد مـــن الـــسلطة واملـــسؤولية   
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للمجتمعات احملليـة، رغـم أنـه مل ُيحـدث بعـد أثـراً بـارزاً يف احلـد مـن الكـوارث علـى الـصعيد                    
د مـن عوامـل اخلطـر األساسـية للكـوارث اجملـالَ الـذي ينطـوي علـى أكـرب                     وال يزال احل  . احمللي

، ٢٠٠٧ومل ُيبلـغ أي بلـد، منـذ بدايـة دورات مرصـد إطـار عمـل هيوغـو يف عـام                       . التحديات
  .عن اإلجناز الشامل جلميع املؤشرات

وإحراز التقدم مقّيد مبحدودية املوارد البـشرية والتقنيـة واملاليـة يف البلـدان علـى صـعيد              - ٤٧
ــذار املبكــر          ــراوح بــني نظــم اإلن ــذ تت ــل جوانــب مــن التنفي ــا يعرق ــدخل، مم ــع مــستويات ال مجي

وأبلغت مجيع البلدان تقريبا عـن وجـود صـعوبات يف دمـج تـدابري التكيـف مـع تغـري                     . والتوعية
  .اسات الوطنية، ويف إدراج احلد من خماطر الكوارث يف املسائل البيئيةاملناخ يف السي

  
  الربامج الوطنية للحد من خماطر الكوارث    

 برناجمــا، ٨٦أصــبح يعتــرف اآلن بــأن الــربامج الوطنيــة الــيت أنــشئت، والبــالغ عــددها      - ٤٨
صعيد آليــات تــدعم إضــفاء الطــابع املؤســسي علــى مــسألة احلــد مــن خمــاطر الكــوارث علــى الــ  

. وتتيح الربامج الوطنية حيزاً للجهات املعنية للنهوض مبجال احلد من خماطر الكـوارث            . الوطين
وقد جرى االعتراف بالدور الذي تضطلع به هذه الربامج يف الدورة الرابعـة للمنتـدى العـاملي،                 

املتحـدة  حيث ُوّجه نداء إىل عقد منتـدى للـربامج الوطنيـة خـالل املـؤمتر العـاملي الثالـث لألمـم                      
  .٢٠١٥الكوارث الذي سيعقد يف عام بشأن احلد من خماطر 

ويف الوقت نفسه، توجد ثغرات يف جوانب الربامج الوطنية املتعلقة باهلـدف والتوجيـه                 - ٤٩
، إجــراء ٢٠١٢/٢٠١٣وقــد يــّسرت أمانــة االســتراتيجية، طــوال الفتــرة   . والــدعم والقــدرات

احلد من خماطر الكـوارث، بقيـادة إكـوادور وأملانيـا          استعراض لقدرات الربامج الوطنية يف جمال       
كــــسيك، وبــــدعم فريــــق مرجعــــي مــــشكل وإندونيــــسيا والــــسنغال والــــسويد والفلــــبني وامل

ويــربز االســتعراض مــدى أمهيــة الــربامج يف توجيــه . برناجمــا آخــر مــن الــربامج الوطنيــة ٢٠ مــن
شطة اإلبـالغ واملـشاورة     وتـشمل هـذه األنـ     . تنسيق األنشطة الوطنية للحد من خماطر الكوارث      

وقـد جـرى التأكيـد علـى أمهيـة أن تـضم عـضوية               . وحتديد املبادرات املـشتركة بـني القطاعـات       
  .الربامج الوطنية جهات معنية متعددة

وإجراء استعراضـات األقـران طريقـة أخـرى لتعزيـز الـربامج الوطنيـة والتنـسيق الـوطين                     - ٥٠
 املتحدة لربيطانيـا العظمـى وأيرلنـدا الـشمالية          وقد أصبحت اململكة  . للحد من خماطر الكوارث   

أول بلد خيضع الستعراض أقران طـوعي مـن أجـل تقيـيم التقـدم الـذي أحرزتـه يف تنفيـذ إطـار                      
وتبّين أن لالستعراض، الذي أجراه فريق يتألف من أعضاء مـن إيطاليـا والـسويد           . عمل هيوغو 

 يف امليـــدان االقتـــصادي وأمانـــة    وفنلنـــدا واملفوضـــية األوروبيـــة ومنظمـــة التعـــاون والتنميـــة     
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ن اوأنــا أشـجع البلــدان األخـرى علــى االسـتعانة باســتعراض األقــر   . االسـتراتيجية، فائــدة كـبرية  
  . الذي أحرزته على الصعيد الوطينلتقييم التقدم

  
  دمج احلد من خماطر الكوارث يف الربامج القطرية لألمم املتحدة    

مـه األمـم املتحـدة إىل البلـدان         يـز الـدعم الـذي تقد      تواصل بذل اجلهـود الراميـة إىل تعز         - ٥١
دمــج احلــد مــن خمــاطر الكــوارث يف ختطــيط التنميــة عــن طريــق أطــر عمــل األمــم املتحــدة      يف

ــة لألمــم          ــة التابع ــة القطري ــيمني، واألفرق ــسقني املق ــادي للمن ــدور القي ــة، وال ــساعدة اإلمنائي للم
)  املتعــددة القوميــات-دولــة (يفيــا ، اعتمــد األردن وباكــستان وبول٢٠١٢ ويف عــام. املتحــدة

وتوغــو ومجهوريــة مولــدوفا وســري النكــا والــسودان والكــامريون ونيبــال واهلنــد أطــر عمــل     
جديدة للمساعدة اإلمنائية تدمج االعتبـارات املتعلقـة باحلـد مـن خمـاطر الكـوارث يف التخطـيط                   

 األمـريكتني الـيت تـشري إىل    وقد ارتفع عدد أطر العمل للمـساعدة اإلمنائيـة املعتمـدة يف           . اإلمنائي
 املتعـددة  -دولـة  (األرجنـتني والربازيـل وبوليفيـا      :  أطر ١٠ إىل   ٣احلد من خماطر الكوارث من      

ومنـذ اعتمـاد   . وبريو وجامايكا وشيلي وكوبا وكوستاريكا وكولومبيـا واملكـسيك        ) القوميات
كــوارث يف أطــر العمــل األمــم املتحــدة رمسيــا للمبــادئ التوجيهيــة لتنفيــذ إدراج إدارة خمــاطر ال 

وينــدرج احلــد مــن خمــاطر .  بلــدا خططــا لــذلك٥٤، أعــّد ٢٠٠٩للمــساعدة اإلمنائيــة يف عــام 
ومــن املتوقــع إحــراز املزيــد . طــطالكــوارث والتكيــف مــع تغــري املنــاخ يف أكثــر مــن نــصف اخل 

التقدم يف ظل املوافقة األخرية على خطـة عمـل األمـم املتحـدة للحـد مـن خمـاطر الكـوارث              من
  .ن أجل زيادة القدرة على التحملم

ــة التابعــة لألمــم املتحــدة خطــط عمــل اســتراتيجية، وأجــرت       - ٥٢ وأعــّدت األفرقــة القطري
استعراضات للتقدم احملرز على الصعيد القطـري يف جمـال التخطـيط لإلنعـاش، وحـّسنت األطـر                  

ار، إضـافة إىل وضـع      االستراتيجية يف إندونيسيا وباكستان والفلبني وفييت نام وكمبوديا وميامن        
إطار عمـل إقليمـي جديـد للمـساعدة اإلمنائيـة يف منطقـة احملـيط اهلـادئ يـشمل عناصـر رئيـسية               

 األمـم املتحـدة فائدتـه املهمـة         وأثبـت توطيـد تعـاون منظومـة       . تتعلق باحلد من خماطر الكـوارث     
  .جيبويت ولبنان وموريتانيا يف تعزيز تنفيذ تدابري احلد من خماطر الكوارث يف
وطلبت اجلمعية العامة، من خالل االستعراض الشامل الذي ُيجرى كل أربع سـنوات               - ٥٣

لسياسة األنشطة التنفيذية اليت تضطلع هبا منظومة األمم املتحدة مـن أجـل التنميـة، اختـاذ مزيـد                   
من االجراءات يف بذل اجلهود لدمج احلد من خماطر الكوارث على الصعيد القطـري، وإرشـاد               

ء ومنظمات األمم املتحدة يف جمال تنمية وتعزيز القدرة علـى مواجهـة الكـوارث      الدول األعضا 
  .على الصعيد احمللي والوطين واإلقليمي يف سياق التنمية
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  تعزيز التنسيق على الصعيد احمللي  -دال   
تــدعو أمانــة االســتراتيجية بقــوة إىل أن تتركــز تــدابري احلــد مــن خمــاطر الكــوارث علــى   - ٥٤

ي، وتدعو، علـى وجـه اخلـصوص، إىل بنـاء مـدن قـادرة علـى مواجهـة الكـوارث،                     الصعيد احملل 
وبــسبب معــدل التحــضر الــسريع، تظــل املــدن . وتعزيــز عمــل احلكومــات علــى الــصعيد احمللــي

  . احلد من خماطر الكوارث والتكيفعنصرا حموريا يف خطة
ن النمــو احلــضري ، فــإ٢٠١٣وعلــى علــى النحــو املــبني يف تقريــر التقيــيم العــاملي لعــام   - ٥٥

الــسريع يف البلــدان املعرضــة للخطــر واملنــاطق الــيت تعــاين مــن ضــعف القــدرات يف جمــال إدارة    
. خماطر الكوارث يشكل خطرا كبريا علـى املنجـزات اإلمنائيـة واالسـتثمارات املقبلـة يف التنميـة                 

حلــد د اوحمدوديــة احلــوافز يف جمــال التنميــة احلــضرية الــيت تــشجع علــى االســتثمار يف جهــو         
ــن ــة احلــضرية        م ــصرية األجــل للمــضاربة يف التنمي ــة الق خمــاطر الكــوارث، باإلضــافة إىل الرحبي

والضعف أو عدم الفعالية الذي تتميز به األطر التنظيمية العامـة يف كـثري مـن األحيـان، تـشكل                     
  .ستدامةعائقا رئيسيا لبناء مدن تّتسم بالقدرة على التكيف وقابلية اال

متكــني املــدن مــن جماهبــة  ”لعامليــة للحــد مــن الكــوارث حــول موضــوع  وتقــدم احلملــة ا  - ٥٦
م للمــدن يف مجيــع أحنــاء العــامل  ، الــدع٢٠١٠، الــيت بــدأت يف عــام “مــدينيت تــستعد: الكــوارث

). http://www.unisdr.org/campaign/resilientcities: /انظر املوقع (تنمية قدراهتا على التكيف      يف
 بلـدا تعّهـدت   ٩٠ حكومة حملية موقّعة عليها من أزيـد مـن       ١ ٤٠٠وتضم احلملة اآلن أكثر من      

باستخدام العناصر األساسية العشرة جلعل املدن قادرة على التكيف، وتشكل هذه العناصر دليال             
 يف التنميـة    للحكومات احمللية يف إعطاء األولوية للحد من خماطر الكوارث بوصـفه عـامال فاصـال              

  .احلضرية املستدامة
، تولّــت احلملــة قيــادة إعــداد وتطبيــق أدوات ومراجــع عمليــة لــدعم   ٢٠١٢ام ويف عــ  - ٥٧

وتشمل كتيبـا موجهـا لقـادة احلكومـات احملليـة واألداة احملليـة              . تنفيذ العناصر األساسية العشرة   
للتقييم الذايت املتعلقة بإطار عمل هيوغو، وكالمها مصمم لتمكني احلكومات احملليـة مـن اختـاذ                

 وأصـــدر البنـــك الـــدويل، هـــذا  .نميـــة قـــدراهتا علـــى مواجهـــة الكـــوارث إجـــراءات حمـــددة لت
 Building Urban Resilience: Principles, Tools, and Practiceكتّيبـــا هـــو    العـــام، 

 متـــاح علـــى املوقـــع (املبـــادئ واألدوات واملمارســـات: يـــفاملـــدن علـــى التك قـــدرات تنميـــة(
https://www.gfdrr.org/sites/gfdrr.org/files/publication/Building_Urban_Resilience.pdf( ،ــو و هـــ

مرجع مصّمم لتزويد املخطّطني واألخصائيني بوسيلة عمليـة لـدمج عناصـر التكيـف يف اإلدارة                
ــ. والتخطــيط احلــضريني  ــام  وانطالق ــن ع ــة   ٢٠١٣ا م ــصاعدا، ستواصــل محل ــدن  ” ف متكــني امل

 شـريكا ومدينـة ُمـشاركة، العمـل علـى تنميـة القـدرات               ٤٠، مبشاركة أكثر مـن      “التكيف من

https://www.gfdrr.org/sites/gfdrr.org/files/publication/Building_Urban_Resilience.pdf�
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احمللية على التكيف إىل جانب كفالة تـضمني األولويـات احملليـة يف إطـار العمـل املقبـل ملـا بعـد                       
  . للحد من خماطر الكوارث٢٠١٥عام 

  
   مؤمتر األمم املتحدة العاملي الثالث املعين باحلد من خماطر الكوارثحنو  -ثالثا   

  إعداد خلف إلطار عمل هيوغو    
 للحـد مـن خمـاطر الكـوارث علـى املعـارف             ٢٠١٥سيستند إطـار العمـل ملـا بعـد عـام              - ٥٨

عمـــل الـــدويل للعقـــد الـــدويل للحـــد  واملمارســـات الـــيت تكونـــت مـــن خـــالل تنفيـــذ إطـــار ال  
املبـادئ  : ، واستراتيجية يوكوهاما من أجـل عـامل أكثـر أمنـاً           ١٩٨٩عية لعام   الكوارث الطبي  من

، واالسـتراتيجية   ١٩٩٤التوجيهية التقاء الكوارث الطبيعية والتأهب هلـا وختفيـف حـدهتا لعـام              
بنــاء قــدرة : ٢٠١٥-٢٠٠٥، وإطـار عمــل هيوغـو   ١٩٩٩الدوليـة للحــد مـن الكــوارث لعــام   

  .ارثة الكواألمم واجملتمعات على مواجه
متـاح   (٢٠١١وأشار استعراض منتصف املدة إلطار عمل هيوغو الذي أجـري يف عـام                - ٥٩

) versionmi dtermrevi.pdfhttp://www.unisdr.org/files/18197_provisionalarabic: علـى املوقـع  
 يف احلـد    ٤إىل عدة جماالت حتتاج إىل مزيد من اجلهود واالهتمام، ال سيما يف ما يتعلق باأللويـة                 

مـوجز تقـارير    : وخلُصت وثيقة تنفيذ إطـار عمـل هيوغـو        . من عوامل اخلطر األساسية للكوارث    
ــاملي   ٢٠١٣-٢٠٠٧ ــدى العـ ــة للمنتـ ــدورة الرابعـ ــدرت يف الـ ــع (، الـــيت صـ ــى املوقـ ــة علـ : متاحـ

http://www.unisdr.org/we/inform/publications/32916(            إىل أن معظم التقـدم احملـرز هـو تقـدم ،
نوعي مستمد من السياسات والتشريعات واخلطط اليت وضـعت األسـاس لإلجنـازات املقبلـة الـيت             

واضطلع إطار عمل هيوغو بدور أساسـي يف إبـراز طـابع احلـد مـن األخطـار                  . ميكن قياسها كماً  
ومن األمثلة علـى ذلـك التـزام احلكومـات بإنـشاء            . شكل مرحلة أوىل ضرورية   وتأثريه، وهو ما ي   

مراكز تنسيق والـربامج الوطنيـة إلطـار عمـل هيوغـو، وحتـول النظـر إىل األمـور مـن زاويـة إدارة                        
  .األزمات إىل زاوية احلد من األخطار وتوخي السالمة

يت أجريــت حــىت اآلن ومــن ضــمن األفكــار الرئيــسية الــيت بــرزت خــالل املــشاورات الــ  - ٦٠
  : للحد من خماطر الكوارث ما يلي٢٠١٥بشأن وضع إطار ملا بعد عام 

االستناد إىل إطـار عمـل هيوغـو القـائم وإدخـال التحـديثات الالزمـة ملواجهـة                    )أ (  
التحديات اليت يشكلها تفاقم اخلطر على مدى الـثالثني عامـا املقبلـة؛ والتركيـز علـى التـصدي                   

سـتراتيجي واحليـوي    يذ على أساس خطة عمـل تتـسم بالطـابع العملـي واال            لعوامل اخلطر والتنف  
مـر أساسـي    والواقعي ونظام للرصد؛ والتأكيد من جديد علـى أن العمـل علـى الـصعيد احمللـي أ                 

  للحد من خماطر الكوارث؛

http://undocs.org/ar/http://www.unisdr.org/files/18197_provisionalarabic�
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وضع جمموعة واضحة من املبادئ وااللتزامات؛ واإلقرار بأن احلـد مـن خمـاطر             )ب (  
قانوين يشمل عمليات تقييم املخاطر، وإنـشاء نظـم اإلنـذار املبكـر، واحلـق               الكوارث هو التزام    

يف احلصول على املعلومات عن املخـاطر؛ والتطـوير التـدرجيي للقـانون الـدويل وتدوينـه اللـذين                   
ــشأن       ــدويل ب ــانون ال ــة الق ــت احلاضــر جلن ــا يف الوق ــوم هبم ــة األشــخاص يف حــاالت    ”تق محاي

  ترحيب؛جدير بال عمل هام جدا و“الكوارث
ر الكـــوارث والقـــدرة علـــى التكيـــف تلبيـــة احلاجـــة إىل إدارة احلـــد مـــن خمـــاط  )ج (  

طريق التنسيق املُحكم، والتمكني من اختاذ اإلجراءات على الصعيد احمللي، والصكوك املاليـة              عن
وتشمل العناصـر األساسـية     . املناسبة؛ وكذلك حتديد سبل تناول الطابع العابر للحدود للمخاطر        

ك الكامل لقطاع األعمال التجارية واجملتمعات احمللية والـسلطات الوطنيـة وتقـدمي احلـوافز                اإلشرا
  ؛“اجملتمع بأسره”ومن املبادئ اهلامة الشمولية واملشاركة، وهذا مبدأ يدعم اخنراط . هلا

تعزيز فهم املخاطر عن طريق األدلة والتقييمـات والتثقيـف وتوعيـة اجلمـاهري؛                )د (  
ال، األثـر املتفـاقم للمخـاطر الـشديدة الـيت حتـدث بتـواتر أكـرب، وآثـار املخـاطر                 فعلى سـبيل املثـ    

املرتبطـة بــالطقس سـواء يف البيئــات املبنيـة أو البيئــات املفتوحـة؛ والتــدليل علـى وقــع الكــوارث      
على االقتصاد الوطين عن طريق حتليل اخلسائر واألضرار؛ ومتكني اجملتمعـات احملليـة عـن طريـق                 

ة الوصــول إىل املعلومــات؛ وتــسخري التطــورات العلميــة والتكنولوجيــة يف نــشر  التثقيــف وإتاحــ
  ة اجملتمعات احمللية على التكيف؛املعلومات عن خماطر الكوارث هبدف تعزيز قدر

 تــشمل اإلرشــاد بــشأن دمــج احلــد  االســتفادة مــن مزايــا النــهج املتكاملــة الــيت   )ـه (  
وإجيـاد املعلومـات واألفكـار      .  التنمية املـستدامة   خماطر الكوارث والتكيف مع تغري املناخ يف       من

وجعل إدارة األخطار متآزرة ومعاجلتـها بوضـوح   . ٢٠١٥اليت ستفيد خطة التنمية ملا بعد عام       
  .وإدماجها يف غريها من عمليات التنمية العاملية

وتتمثــل اخلطــوة التاليــة يف املــشاورات حــول وضــع إطــار عمــل للحــد مــن خمــاطر             - ٦١
وكمــا أبــرز ذلــك املنتــدى .  يف النظــر بتعّمــق يف عناصــر معينــة٢٠١٥ا بعــد عــام الكــوارث ملــ

ويتعــّين مــشاورة . العــاملي، يلــزم املزيــد مــن العمــل علــى أهــداف وغايــات ومؤشــرات حمــددة   
جهات معنية حمددة وإنشاء شـراكات لتعزيـز تـولّي زمـام األمـور يف تنفيـذ ورصـد واسـتعراض                    

  .ذلكااللتزام بالنظم يف إطار جديد و
واجلانب األهم هو ضرورة االستفادة من اخلربات العملية واملمارسات اجليـدة للبلـدان             - ٦٢

ــشاو   ــات واملـ ــددة يف االستعراضـ ــاالت احملـ ــات يف اجملـ ــىت اآلن،  واملنظمـ ــيت أجريـــت حـ رات الـ
تنمية القدرة على التكيف باستهداف الفئات األكثر هشاشة؛ ودمج خماطر املنـاخ            : ذلك يف مبا

ث يف التنمية املستدامة؛ وتركيز العمل على الصعيد احمللـي؛ والنـهوض بـاملرأة بوصـفها                والكوار
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عامال قويا يف تنمية القدرة على التكيف، وتنـاول مـسألة املـساواة بـني اجلنـسني يف جمـال احلـد                      
مــن خمــاطر الكــوارث؛ واســتحداث حــوافز للقطــاع اخلــاص تــشجعه علــى االســتثمار يف جمــال  

لكوارث؛ والضبط الدقيق لتقييمات املخاطر واسـتخدام املعلومـات املتعلقـة           التكيف مع خماطر ا   
باملخـاطر يف عمليــات صــنع القــرار؛ وزيــادة التأهــب للكــوارث ونظــم اإلنــذار املبكــر؛ وكفالــة  
مراعاة احلد من املخـاطر يف إعـادة الـتعمري بعـد الكـوارث باعتبـار ذلـك عنـصرا هامـا يف تنميـة              

اهلياكــل األساســية ة القطاعــات مثــل الــصحة والتعلــيم والزراعــة والقــدرة علــى التكيــف؛ وتعبئــ
  .وإدارة املياه

، ستواصـل أمانـة االسـتراتيجية كفالـة اسـتمرار           ٦٦/١٩٩وعمال بقرار اجلمعية العامة       - ٦٣
 ملتعـددة حـول إطـار العمـل ملـا بعـد عـام       املشاورات املكثفة والشاملة يف ما بني اجلهات املعنيـة ا    

اإلقليميــة مبثابــة خطــوة أساســية    وســتكون املنتــديات  .  للحــد مــن خمــاطر الكــوارث   ٢٠١٥
 للحـد مـن خمـاطر الكـوارث، وسـُتدمج آراء            ٢٠١٥عملية وضع إطـار العمـل ملـا بعـد عـام              يف

ملنتديات علـى   ومن املتوقع أن يكون احلضور يف ا      . ومنظورات ومسامهات مجيع اجلهات املعنية    
وهكـذا، سُتـسهم املنتـديات اإلقليميـة مـسامهة          . مستوى كبار املسؤولني السياسيني والتنفيذيني    

 بالغة من الناحية املواضيعية والسياسية يف عملية التحضري للمؤمتر العاملي الثالـث لألمـم املتحـدة            
  .املعين باحلد من خماطر الكوارث

  
  املي الثالث املعين باحلد من خماطر الكوارثالتحضري ملؤمتر األمم املتحدة الع    

مـؤمتر األمـم املتحـدة العـاملي الثالـث املعـين باحلـد              عمال بقرار للجمعية العامة، سـيعقد         - ٦٤
  إىل١٤ يف مدينـــة ســـنداي مبقاطعـــة ميـــاجي يف اليابـــان يف الفتـــرة مـــن مـــن خمـــاطر الكـــوارث

عى االجتماعـات التحـضريية     وقد عرضت احلكومة السويسرية أن تر     . ٢٠١٥مارس  /آذار ١٨
  .يف جنيف وتقدم الدعم هلا

مــؤمتر األمــم ، سيــستعرض ٦٧/٢٠٩وكمــا قــررت ذلــك اجلمعيــة العامــة، يف قرارهــا     - ٦٥
 إطـار  تنفيذَ إطار عمل هيوغو، وسيعتمد   املتحدة العاملي الثالث املعين باحلد من خماطر الكوارث         

وقـد أبـرز إطـار عمـل هيوغـو األمهيـة       .  للحـد مـن خمـاطر الكـوارث     ٢٠١٥العمل ملـا بعـد عـام        
االستراتيجية والعملية لألطـر واآلليـات اإلقليميـة للحـد مـن خمـاطر الكـوارث يف تعزيـز التعـاون                     

  .التنفيذ وحفز اجلهات املعنية على االلتزام، إضافة إىل االستعراض الدوري للتقدم احملرز يف
ويف هذا السياق، قـد تـود اجلمعيـة العامـة اعتبـار أنـه يـتعني علـى املـؤمتر التركيـز علـى                           - ٦٦
  :يلي ام

  استعراض تنفيذ إطار عمل هيوغو؛  )أ (  

http://undocs.org/ar/A/RES/66/199�
http://undocs.org/ar/A/RES/67/209�
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تيجيات واخلطــط اإلقليميــة للحــد مراعــاة اخلــربة املكتــسبة عــن طريــق االســترا  )ب (  
  ذات الصلة هبذه املسألة؛خماطر الكوارث وتوصياهتا، وكذلك االتفاقات اإلقليمية  من

   للحد من خماطر الكوارث؛٢٠١٥اعتماد إطار عمل ملا بعد عام   )ج (  
حتديــد طرائــق للتعــاون علــى أســاس التــزام اجلهــات املعنيــة بتنفيــذ إطــار عمــل    )د (  

   للحد من خماطر الكوارث؛٢٠١٥عام بعد  ملا
 ٢٠١٥ بعــد عــام حتديـد طرائــق لالســتعراض الــدوري لتنفيــذ إطـار العمــل ملــا    )ـه (  

  .للحد من خماطر الكوارث
وبـالنظر إىل   . وستجري اجلمعية مداوالت بشأن طرائق عمل املؤمتر وعمليته التحـضريية           - ٦٧

املشاركة الواسعة للجهات املعنية املتعددة يف عمليـة املـشاورات بـشأن إطـار العمـل ملـا بعـد عـام                   
. ة التحـضريية للمـؤمتر شـاملة للجميـع         للحد من خماطر الكوارث، ُيتوقع أن تكون العملي        ٢٠١٥

ويف ســـياق وضـــع القواعـــد واإلجـــراءات املتعلقـــة باالعتمـــاد، ميكـــن إيـــالء االعتبـــار الواجـــب   
خمـاطر   تديات العاملية املعنية باحلد مـن     للمنظمات اليت سبق هلا املشاركة يف الدورات السابقة للمن        

  .تعلقة باحلد من خماطر الكوارثالكوارث واملنتديات اإلقليمية وغريها من املنتديات امل
 مؤمتر األمم املتحدة العاملي الثالث املعين باحلد من خمـاطر         ويتوقع بشكل كبري أن يضم        - ٦٨

 منتــدى عامليــا للــربامج الوطنيــة للحــد مــن خمــاطر الكــوارث، إضــافة إىل أول منتــدى الكــوارث
  .ثلألطفال والشباب يف موضوع احلد من خماطر الكوار

  
   واحلد من خماطر الكوارث٢٠١٥مية ملا بعد عام خطة التن    

هناك اآلن فهم أفـضل ألن التنميـة ال ميكـن أن تكـون مـستدامة إذا مل يكـن هنـج احلـد                     - ٦٩
من خماطر الكوارث مندجما بصورة كاملة يف التخطـيط واالسـتثمارات يف جمـال التنميـة، سـواء                  

ملــدارس واملستــشفيات وغريهــا  ف اففــي كــل ســنة، تتعــرض آال . يف القطــاع العــام أو اخلــاص 
ــة       مــن ــاء والطاق ــة، مبــا فيهــا الطــرق ومــسالك النقــل ومرافــق الكهرب اهلياكــل األساســية احليوي

ــأثري خطــري علــى االقتــصاد ورفــاه       ــه ت ــدمار، ممــا يكــون ل وشــبكات االتــصاالت، للــضرر أو ال
اعـي خمـاطر الكـوارث      واالستثمار يف جمال التنمية الـذي ال ير       . اجملتمعات احمللية واملدن والبلدان   

وكما ورد يف تقريـر التقيـيم العـاملي، فـإن بإمكـان العـامل أن يتوقـع                  . سيؤدي إىل تفاقم املخاطر   
 إذا مل تأخـذ االسـتثمارت يف جمـال     ٢٠٣٠تضاعف اخلسائر النامجة عن الكـوارث حبلـول عـام           
  .التنمية يف احلسبان مسألة خماطر الكوارث ومل تعاجلها
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، وإطار العمل ملا بعد عـام       ٢٠١٥اقشات حول خطة التنمية ملا بعد عام        ومع تقدم املن    - ٧٠
 للحــد مــن خمــاطر الكــوارث، واتفــاق عــاملي بــشأن تغــري املنــاخ، فــإن كفالــة االتــساق   ٢٠١٥

وتكريس احلد من خماطر الكوارث يف إطـار        . والتكامل يف ما بني اخلطط يكتسي أمهية قصوى       
 طريق خلف إلطار عمل هيوغـو، سـيكون بـالغ األمهيـة             جديد للتنمية، يتم تعزيزه وبلورته عن     

والغاية العامـة املنـشودة هـي احلـد مـن تفـاقم األخطـار وكفالـة اختـاذ          . لتحقيق التنمية املستدامة  
 ميكــن أن تنــسف التقــدم احملــرز إجــراءات حازمــة للتــصدي لألســباب األساســية لألخطــار الــيت

  .مجيع اخلطط يف
نها مؤمتر األمم املتحدة للتنمية املستدامة، أصبح اليوم احلـد          وعقب النتائج اليت متخض ع      - ٧١

مــن خمــاطر الكــوارث وتنميــة القــدرة علــى التكيــف مــسألتني مــسلّم هبمــا ومــدرجتني يف خمتلــف  
وإنــه يــشجعين أن الــدول  . ٢٠١٥مــسارات العمــل اجلاريــة املتعلقــة خبطــة التنميــة ملــا بعــد عــام    

  . االهتمام الواجب ملسألة احلد من خماطر الكوارثاألعضاء وغريها من اجلهات املعنية تويل
  

  زيادة االستثمار من أجل احلد من خماطر الكوارث  -رابًعا   
مثّة حجـة قويـة لزيـادة االسـتثمارات الراميـة إىل احلـد مـن املخـاطر وبنـاء القـدرة علـى                          - ٧٢

غاثـة يف حـاالت     تستهدف هذه التدابري الوقائية إنقاذ األرواح وختفـيض كلفـة اإل           وال. التكيف
الكــوارث واخلــسائر االقتــصادية فحــسب، ولكنــها تــدعم أيــًضا التنميــة املــستدامة علــى املــدى   

  .الطويل ومحاية االستثمارات والنمو
توجد إال قلّة مـن البلـدان تـستطيع أن حتـّدد كميـة اسـتثماراهتا يف جمـال احلـد                 وفيما ال   - ٧٣

ــا    والتقــارير املرحليــة إلطــار عمــل هيوجــو،  امليلتقريــر التقيــيم العــ مــن خمــاطر الكــوارث، وفقً
فالـصني،  . أدلة على أن البلدان تزيد حالًيا خمصصات ميزانياهتـا للحـد مـن خمـاطر الكـوارث                 مثّة

على سبيل املثال، تسعى إىل احلد من اخلسائر االقتصادية املباشرة النامجة عـن الكـوارث، لتقـلّ                 
ويدعم هـذا اهلـدف الـوطين       . )١(٢٠١٥  حبلول عام  املائة من الناتج احمللي اإلمجايل     يف ١,٥عن  

، وخمصــصات منتظمـــة  ٢٠١٥-٢٠١١ها اخلطــة الــشاملة للوقايـــة مــن الكـــوارث واحلــد منـــ    
امليزانية املركزية، وأموال تكميلية خاصـة علـى املـستوى دون الـوطين، واسـتثمارات كـبرية         من

  .يف احلد من خماطر الفيضانات واجلفاف والكوارث الزراعية
ــوس كــابوس،         - ٧٤ ــذي ُعقــد يف ل ــة جمموعــة العــشرين ال ــؤمتر قّم ــسية مل ــائج الرئي ومــن النت

، توصـية دعـت وزراء املاليـة وحمـافظي املـصارف املركزيـة              ٢٠١٢يونيه  /املكسيك، يف حزيران  
إىل استحداث أدوات للحد من خماطر الكوارث واستراتيجيات للمساعدة على احلد مـن آثـار                

ــة الــسكان و  ــة واالقتــصادية  الكــوارث، ومحاي وكنتيجــة مباشــرة  . األصــول وإدارة آثارهــا املالي
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لذلك، تعاونت أمانة االستراتيجية مـع منظمـة التعـاون والتنميـة يف امليـدان االقتـصادي والبنـك                 
الدويل إلعداد اإلطار املنهجي بشأن تقييم خماطر الكوارث ومتويـل احلـد مـن املخـاطر جملموعـة                

ــاون والتن   ــة التعـ ــشرين ومنظمـ ــصادي   العـ ــدان االقتـ ــة يف امليـ ــايل   (ميـ ــع التـ ــى املوقـ ــاح علـ : متـ
http://www.oecd.org/gov/risk/G20disasterriskmanagement.pdf .(  ــار ــذا اإلطــ ويــــساعد هــ

ــة إلدارة     ــة األخــرى علــى وضــع اســتراتيجيات أكثــر فعالي ــة والــسلطات احلكومي وزارات املالي
انطالقًــا مـن تعزيـز تقيــيم املخـاطر ومتويــل    ســّيما االسـتراتيجيات املاليـة،    خمـاطر الكـوارث، وال  
  .عملية احلد من املخاطر

ــة اال ٢٠١٢ويف عــام   - ٧٥ ــة    ، أطلقــت أمان ــة للتنمي ــة املفوضــية األوروبي ســتراتيجية ومديري
ــة         ــنوات، لــدعم قراب ــالث س ــدى ث ــد علــى م ــادرة متت ــاون مب ــال الوقايــة    ٤٠والتع ــًدا يف جم بل

بـــني  سنة األوىل مـــن املبـــادرة، عـــن إنـــشاء مـــاوأســـفرت الـــ. خمـــاطر اســـتثماراهتا العامـــة مـــن
قاعدة بيانات وطنية عـن اخلـسائر النامجـة عـن الكـوارث يف ثـالث منـاطق، وإجنـاز                     ١٥ و ١٣
ــسألة احلــد مــن خمــاطر        ١٢ إىل ١٠ ــاة م ــواد لتعمــيم مراع ــاج م ــا للمخــاطر، وإنت ــا وطنًي تقييًم

. لتكّيــف مــع تغــري املنــاخ الكــوارث يف االســتثمارات العامــة، وختطــيط اســتخدام األراضــي، وا 
وتوفّر هذه األدوات املعلومـات واألدلـة الـيت حيتاجهـا صـناع القـرار الختـاذ قـرارات اسـتثمارية                     

  .مستنرية قائمة على معرفة باملخاطر
  

  متويل أمانة االستراتيجية    
. ُيعتـرب احلــّد مــن خمـاطر الكــوارث وبنــاء القـدرة علــى التعامــل معهـا جمــال عمــل متنــامٍ      - ٧٦
ــ دول األعــضاء وغريهــا مــن اجلهــات املعنيــة تــدرك املبــدأ القائــل إن مــن اجملــدي االســتثمار     فال
ويف الوقت ذاتـه،   . الوقاية والتأّهب والتخطيط للحد من خماطر الكوارث، وتدعم هذا املبدأ          يف

  .ومثّة مداخل ومكونات كثرية. يبدو أن احلد من املخاطر مهمة معقدة وصعبة
سـتراتيجية يف الوصـاية   ممثّلي اخلاص والعمل األساسـي ألمانـة اال  ويؤّدي كل من عمل     - ٧٧

بعـد   على إطار عمل هيوغو؛ واملـشاورات ووضـع إطـار عمـل للحـد مـن خمـاطر الكـوارث ملـا                     
؛ واإلرشادات علـى املـستوى العـاملي واإلقليمـي والـوطين واحمللـي للجهـات املعنيـة                  ٢٠١٥ عام

ة؛ وتقريـر التقيـيم العـاملي بـشأن احلـد مـن خمـاطر           ذلك منظومـة األمـم املتحـد       يف والشركاء، مبا 
 وغريهــا مــن احلمــالت، إىل تــسهيل  “متكــني املــدن مــن جماهبــة الكــوارث ”الكــوارث؛ ومحلــة 

  .القيادة، والتنسيق، ومجع األدلة، والدعوة الالزمة لتحقيق احلد من خماطر الكوارث
ــسنتني    - ٧٨ ــرة ال ــة اال ٢٠١٣-٢٠١٢ولفت ــاملوارد  ســتراتيجية هــ ، حــّددت أمان دفًا يتعلّــق ب
، بلغـت األمـوال املوجهـة سـنوًيا         ٢٠١٢ويف عـام    . مليون دوالر إلجناز هذا العمل     ٦٤,٩ يبلغ

ووردت تربعـات   . دوالر مليون ٣٣,١ستئماين للحد من الكوارث     لصندوق األمم املتحدة اال   
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سـتراتيجي  ويـشري هـذا إىل ثقـة املـاحنني يف االجتـاه اال     . جهة ٢٦من جهات ماحنة بلغ جمموعها     
ستراتيجية، وتعزيز عملية تنفيذ الربامج، على الرغم من تزايـد الـضغوط   الذي تسري فيه أمانة اال  

  .املالية على ميزانيات املعونة يف كثري من البلدان املاحنة
ــة اال   - ٧٩ ــع أمانـ ــل     وتوّسـ ــادات يف التمويـ ــؤّمن زيـ ــة وتـ ــات املاحنـ ــدة اجلهـ ــتراتيجية قاعـ سـ
وهـذا أمـر بـالغ      . علـى أسـاس متعـدد الـسنوات حيثمـا أمكـن ذلـك             املخصص من املاحنني،     غري

األمهية لضمان تنفيـذ الـربامج دون انقطـاع نظـًرا للتوقعـات واملطالـب امللقـاة علـى عـاتق أمانـة                       
، جرى التفاوض على اتفاقات متويـل متعـدد الـسنوات وُنفّـذت         ٢٠١٢ ويف عام . ستراتيجيةاال

  .كسمربغمع حكومات أستراليا وسويسرا وفنلندا ول
يف أمانـة   ) ١-مـن الرتبـة مـد     (وتدعم امليزانية العادية لألمم املتحدة منصًبا رفيًعا واحًدا           - ٨٠
ومـع تزايـد االهتمـام واألولويـة املمنـوحني للحـد مـن خمـاطر الكـوارث، تتطلّـب                 . ستراتيجيةاال

  .ستراتيجية متويالً مستقًرا، ميكن التنبؤ به على حنو مالئمأمانة اال
  

  االستنتاج والتوصيات  -خامًسا  
تشري األدلة إىل أنه على مدى السنوات الثماين املاضـية ازداد تعـّرض النـاس واألصـول                   - ٨١

ومثّـة خطـر متزايـد مـن حـدوث خـسائر يف جمـاالت التقـدم االجتمـاعي، والـصحة،               . للكوارث
حلكومــات ويعتــرب متكــني اجملتمعــات وا. والرفـاه، وفــرص العمــل، واألمــن، والتنميــة االقتــصادية 

احمللية مـن حتديـد وإدارة املخـاطر الـيت تتعـّرض هلـا يومًيـا أساًسـا سـليًما لوضـع االسـتراتيجيات                        
وحيتاج كل من املؤسسات العامة وهيئـات األعمـال التجاريـة إىل االجتـاه      . والربامج وامليزانيات 

  .حنو هنج أكثر مشوالً إلدارة املخاطر
بـل مـن الـضروري القيـام بعمـل أكثـر            . يس كافًيـا  واحلد من خماطر الكوارث القائمـة لـ         - ٨٢

ويتطلب ذلك نظرة أدق بكثري ألسـباب       . جرأة وأكثر تركيًزا الستباق تراكم مزيد من املخاطر       
املخــاطر والعناصــر الدافعــة هلــا، وخباصــة منــاذج التخطــيط للتنميــة وطرائــق االســتثمار للقطــاعني 

لراميـة إىل تعزيـز ثقافـة عامـة تـشجع الوقايـة،             ومن األمهية مبكان زيـادة اجلهـود ا       . العام واخلاص 
اجلمهـور جماًنـا علـى معلومـات عـن املخـاطر، سـهلة االسـتخدام،           بشكل يـضمن حـصول عامـة      

  .اخلاص  يف القطاع العام أم-واضحة، وبسيطة ميكنهم استخدامها يف تصريف أعماهلم 
ل هيوغـو والـسعي     ويف العامني القادمني، جيب أن يظـل التركيـز علـى تنفيـذ إطـار عمـ                  - ٨٣

لتحقيـــق املزيـــد مـــن النتـــائج امللموســـة يف جمـــاالت ســـالمة املـــدارس واملستـــشفيات واهلياكـــل 
 األساسية احليوية األخرى، وإنـشاء قواعـد بيانـات عـن اخلـسائر النامجـة عـن الكـوارث، ونـشر                
املعلومــات عــن تقيــيم املخــاطر، وتوعيــة عامــة اجلمهــور، وحتــسيس قطــاع األعمــال التجاريــة    



A/68/320  
 

13-42807 25/27 
 

ــ  تــشرين ١٣ وســيكون اليــوم الــدويل للحــد مــن الكــوارث يف  . شاء آليــات اإلنــذار املبكــر وإن
  .الكوارث ، فرصة لالخنراط مع املعاقني وتوعيتهم يف سياق خماطر٢٠١٣ أكتوبر/األول
ومثّة حاجة إىل مزيد من العمل على مجع املزيد من البيانات واخلـربات الوطنيـة احملـددة        - ٨٤

وُيعتـرب العمـل الرائـد    . ٢٠١٥ بإطار احلد من خماطر الكوارث ملا بعـد عـام     عن العناصر املتعلقة  
الذي تضطلع به جلنة القانون الدويل إسـهاما حامسـا يف حتديـد األطـر املعياريـة الفعالـة واملبـادئ         

وســيكون العمــل علــى حتــسني آليــات  . الــيت توّجــه وتــدعم عمليــة احلــد مــن خمــاطر الكــوارث  
ذلـك الـربامج الوطنيـة، مهًمـا يف حتقيـق إطـار عمـل هيوغـو وأي إطـار                     يف التنسيق الوطنية، مبـا   

  .عمل يف املستقبل يف جمال احلد من خماطر الكوارث
ســتراتيجية مــسار عمــل مــع مجيــع اجلهــات املعنيــة بــشأن األهــداف   وســتقود أمانــة اال  - ٨٥

البلـدان   للحد من خماطر الكـوارث، انطالقًـا مـن جتـارب     ٢٠١٥واملؤشرات إلطار ما بعد عام    
وسـيمثّل هـذا العمـل إسـهاًما كـبريا      . ومجيع اجلهات املعنية بتنفيـذ إطـار عمـل هيوغـو ورصـده           

 وأهـداف  ٢٠١٥ املناقشات اجلارية بـشأن معـايري قيـاس أهـداف خطـة التنميـة ملـا بعـد عـام                  يف
  .املستدامة التنمية
 ٢٠١٥ ارث يف عـام  ومؤمتر األمم املتحدة العاملي الثالـث املعـين باحلـد مـن خمـاطر الكـو                 - ٨٦

، ٢٠١٥ ويف املشاورات حول إطار احلد مـن خمـاطر الكـوارث ملـا بعـد عـام            . حدث طال ترقّبه  
أظهرت اجلهات املعنية كلّها حسن النيـة والعـزم علـى التعـاون وإجيـاد حلـول خالقـة وابتكاريـة                     

الً والتزاًما لـدى    د مشولية العملية التشاورية زمخًا وقبو     وتولّ. لتحديات املشتركة القادمة  املواجهة  
وســتوفّر . وســيحتاج املــؤمتر العــاملي إىل أن يكــون شــامالً قــدر اإلمكــان . مجيــع اجلهــات املعنيــة

، ٢٠١٤ املنتديات اإلقليمية للحد من خماطر الكوارث، اليت سـتعقد يف النـصف األول مـن عـام                
عاملي، ولإلسهام بنظـرات    فرصة للجهات املعنية لتوليد املزيد من االخنراط وااللتزام إزاء املؤمتر ال          
  .٢٠١٥ بعد عام سياساتية متعّمقة ومعارف يف وضع إطار احلد من خماطر الكوارث ملا

وسيكون هدف مؤمتر األمم املتحدة العاملي الثالـث املعـين باحلـد مـن خمـاطر الكـوارث                    - ٨٧
لتـزام   للحـد مـن خمـاطر الكـوارث بـدعم وا           ٢٠١٥أن تعتمد الدول األعضاء إطاًرا ملا بعد عام         

 وخطـط العمـل   ٢٠١٥مجيع اجلهات املعنية، وكذلك أن يـسهم يف خطـة التنميـة ملـا بعـد عـام              
  .املتعلّقة بتغّير املناخ

وستكفل خطة عمل األمم املتحدة للحد من أخطار الكوارث من أجل زيـادة القـدرة                 - ٨٨
ملواصـلة تنفيـذ    على التكيف أن تـوفّر منظومـة األمـم املتحـدة الـدعم املتماسـك الـالزم للبلـدان                    

 للحـد مـن خمـاطر الكـوارث، والتحـضري           ٢٠١٥إطار عمل هيوغو، ووضع إطار مـا بعـد عـام            
  .ملؤمتر األمم املتحدة العاملي الثالث املعين باحلد من خماطر الكوارث
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وجيــب أال ينظــر إىل تطلعــات التنميــة املــستدامة وأهــدافها، والتكّيــف مــع تغــري املنــاخ     - ٨٩
ولـذلك، جيـب   . واحلد من خماطر الكوارث يف عزلـة عـن بعـضها الـبعض            والتخفيف من آثاره،    

إيالء االعتبار للحد من خماطر الكوارث وبناء القدرة على مواجهـة الكـوارث يف خطـة التنميـة                  
متعاضــد ومتماســك بــني إطــار احلــد ، مــن أجــل التــرويج لنــهج متكامــل و٢٠١٥ بعــد عــام ملــا
  .٢٠١٥التنمية ملا بعد عام  وخطة ٢٠١٥خماطر الكوارث ملا بعد عام  من
  :ويف ضوء ما سبق، أوصي مبا يلي  - ٩٠

أن تواصـــل الـــدول األعـــضاء تنفيـــذ إطـــار عمـــل هيوغـــو، وعلـــى وجـــه     )أ (  
اخلصوص أن جتمع بيانات عن اخلسائر واألضرار، وأن تعّزز قدرة املدارس واملستـشفيات             

 حيوية جديـدة قـادرة      أن تتأكّد من أن تكون أي هياكل أساسية       وعلى مواجهة الكوارث،    
  على الصمود أمام الكوارث؛

ــا     )ب (   ــة، مب ــدول األعــضاء وســائراجلهات املعني ذلــك القطــاع   يف أن تكــّرس ال
اخلــاص واجملتمعــات احملليــة، جهــوًدا مركــزة لتحديــد أســباب تــراكم املخــاطر ومعاجلتــها،    

  سيما يف سياق االستثمارات اجلديدة، يف القطاعني العام واخلاص؛ وال
أن تستفيد العمليـة التحـضريية ملـؤمتر األمـم املتحـدة العـاملي الثالـث املعـين             )ج (  

الرابعـة للمنتـدى العـاملي للحـد     باحلد من خمـاطر الكـوارث مـن اإلسـهامات اهلامـة للـدورة              
خماطر الكوارث واملنتديات اإلقليمية، وأن تكون العملية التحـضريية شـاملة وأن تتـيج               من

  ؛خنراط النشط فيها وقبوهلا وااللتزام هبالكل اجلهات املعنية اال
ري الـدول األعـضاء مـشاورات وطنيـة بـني اجلهـات املعنيـة املتعـددة              أن جت   )د (  

 العــاملي الثالــث املعــين باحلــد للتحــضري للمنتــديات اإلقليميــة املقبلــة ومــؤمتر األمــم املتحــدة
حـسب االقتـضاء،    خماطر الكوارث وأن تنشئ أو تعزز أو جتري استعراضات األقران،            من
  برامج وطنية أو آليات مماثلة لتيسري املشاورات؛ أو

أن تشارك الدول األعضاء واجلهات يف املنتديات اإلقليمية القادمة بوفـود       )ـه (  
رفيعة املستوى وبتمثيل من املؤسسات، واحلكومات احمللية، والقطـاع اخلـاص، واألوسـاط             

آلراء والتوقعـات والتوصـيات بـشأن إطـار احلـد      العلمية، واجملتمع املدين، من أجـل تبـادل ا      
  ؛٢٠١٥من خماطر الكوارث ملا بعد عام 

أن تتصّدى الدول األعـضاء للحـد مـن خمـاطر الكـوارث يف خطـة التنميـة                    )و (  
   وأهداف التنمية املستدامة؛٢٠١٥بعد عام  ملا
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ذي أن تنظر الدول األعـضاء يف املـوارد الـيت ميكـن التنبـؤ هبـا، والـدعم الـ                     )ز (  
سـتراتيجية مبـا أهنـا تقـود املـشاورات هبـدف التوصـل إىل               ميكن تقدميه لزيادة تعزيز أمانة اال     
 للحد من خماطر الكوارث ودعم إعداد وتنظيم        ٢٠١٥اتفاق على إطار عمل ملا بعد عام        

مؤمتر األمم املتحدة العاملي الثالث املعين باحلد من الكوارث، مع االستمرار يف دعم تنفيـذ               
  .ل هيوغوإطار عم
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	تنفيذ الاستراتيجية الدولية للحد من الكوارث
	تقرير الأمين العام
	موجز
	يقدم هذا التقرير لمحة عامة عن التقدم المحرز في تنفيذ الاستراتيجية الدولية للحد من الكوارث، خلال الفترة الممتدة من 1 تموز/يوليه 2012 إلى 30 حزيران/يونيه 2013، استجابة لقرار الجمعية العامة 67/209. وتبلغ الخسائر الاقتصادية مئات البلايين من الدولارات سنويا ويتوقع أن تتضاعف مرتين بحلول عام 2030. والخسائر الناجمة عن الكوارث، تدفعها قرارات في مجال الاستثمار لا تأخذ مخاطر الكوارث في الاعتبار، أصبحت الآن خارجة عن السيطرة، وهي تهدد حياة البلايين من البشر وسبل عيشهم، وتجعل من النمو المستدام والتنمية المستدامة مطمحا غير مؤكد في العديد من البلدان، الآن وفي المستقبل.
	وقد جمعت الدورة الرابعة للمنتدى العالمي للحد من أخطار الكوارث المعقودة في عام 2013، أكبر مجموعة حتى الآن من الجهات المعنية وأكثرها تنوعا مما يشير إلى تزايد الاهتمام بالحد من مخاطر الكوارث وباتخاذ إجراءات بشأنها. وقدم المنتدى إسهامات كبيرة لوضع إطار خلف لإطار عمل هيوغو 2005-2015: بناء قدرة الأمم والمجتمعات على مواجهة الكوارث؛ ودعا الحكومات إلى القيام بدور قيادي قوي لضمان الاعتراف الصريح بالحد من مخاطر الكوارث في خطة التنمية لما بعد عام 2015.
	ورهنا بقرار رسمي تتخذه الجمعية العامة، تقترح حكومة اليابان أن يعقد مؤتمر الأمم المتحدة العالمي الثالث المعني بالحد من أخطار الكوارث في الفترة من 14 إلى 18 آذار/مارس 2015 في مدينة سنداي في مقاطعة مياغي، باليابان. والتحضيرات جارية، وهي تشمل مشاورات حول وضع إطار للحد من مخاطر الكوارث لما بعد عام 2015 ليحل محل إطار عمل هيوغو. وقد برزت من المفاوضات عدة عناصر أساسية منها: الاعتماد على الإطار القائم حاليا وتشجيع وضع مبادئ توجيهية؛ وسيمثل إطار قاعدي محوره الإنسان لما بعد عام 2015، مع التركيز على العمل المحلي والحوكمة والمساءلة والتمويل، وإطار مع خطة التنمية لما بعد عام 2015 يعزز بعضهما البعض، وعملية التحضير الشاملة للجميع لإعداد المؤتمر العالمي المعني بمخاطر الكوارث والمشاركة فيه ركنا أساسيا في ضمان أن يمسك بزمام ناتجه وينصرف فيه كل الجهات المعنية.
	أولا - الاتجاهات في الكوارث ومخاطر الكوارث
	1 - يمثل الأثر التراكمي للكوارث فرصا كبيرة ضائعة من التنمية البشرية. ومنذ عام 1992، عندما التقى المجتمع الدولي لأول مرة لمناقشة التنمية المستدامة في قمة الأرض التي عقدت في ريو دي جانيرو بالبرازيل، كان قد تضرر أكثر من 4.4 بلايين من البشر في كوارث أبلغ عنها عالميا جرى تكبد ما مجموعه 1 تريليون دولار من الأضرار أو ما يقابل 25 سنة من مجموع المعونة الإنمائية المقدمة إلى الخارج، وفقد أكثر من 1.3 مليون من الأرواح البشرية.
	2 - ولأول مرة على الصعيد العالمي، تجاوزت الخسائر الاقتصادية السنوية من جراء الكوارث 100 بليون دولار في ثلاث سنوات متتالية وبلغ ما يقدر بـ 157 بليون دولار للفترة المشمولة بالتقرير. ويتزايد خطر الخسارة الاقتصادية مع تزايد تعرض الأصول الاقتصادية، مما فاق ما أحرز من تخفيضات في أوجه الضعف() وقد تجاوزت الأضرار الناجمة عن إعصار ساندي في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا وعبر البحر الكاريبي 65 بليون دولار. وأسفرت الفيضانات الجارفة في أجزاء من جنوب غرب الصين ومن شمال شرقها إلى خسائر إجمالية تجاوزت 8 بلايين دولار. وبلغت الخسائر في الأرواح نتيجة لإعصار ساندي 210 أشخاص وللفيضانات في الصين 151 شخصا().
	3 - والآثار على حياة الأشخاص وصحتهم كبيرة. فقد لقي طيلة الفترة المشمولة بالتقرير أكثر من 302 15 شخص حتفهم، وتضرر قرابة 102 مليون شخص من جراء كوارث أبلغ عنها عالميا() وكانت أكبر كارثة فتاكة وحيدة إعصار بوفا المداري الذي ضرب منطقة ميندناو من الفلبين في كانون الأول/ديسمبر 2012 مخلفا وراءه 900 1 من الموتى وأضر بـ 6.2 ملايين شخص. ومن بين البلدان العديدة التي عانت من الفيضانات باكستان حيث تضرر قرابة 5 ملايين شخص. وعانى أكثر من 18 مليون شخص، منهم ما يقدر بـ 7.7 ملايين شخص في نيجيريا، من آثار الجفاف في منطقة الساحل في عام 2012.
	4 - ومع أن الكوارث الكبرى هي أكثر ما يبرز للعيان، فإن المخاطر الواسعة النطاق التي تتميز بانخفاض حدتها وكثرة حدوثها هي التي ما زالت تمثل واحدا من أكبر التحديات التي تعرقل التنمية، وخاصة بالنسبة للبلدان المنخفضة الدخل والمتوسطة الدخل(). والاقتصادات ذات الأسس الاقتصادية المحدودة - كالبلدان الجزرية الصغيرة النامية وأقل البلدان نموا - التي يقل فيها احتمال قدرتها على أن تمتص الخسائر المتكررة الناجمة عن الكوارث. ففي جامايكا، على سبيل المثال، بلغ متوسط الخسائر بين عامي 1991 و 2011 ما يساوي 2.6 في المائة من المتوسط السنوي للاستثمارات في البلد. وفي موزابيق تجاوزت الخسائر الاقتصادية المتصلة بالكوارث 1 في المائة من الناتج المحلي الاجمالي كل سنة، حيث بلغت الخسائر 20 في المائة إثر كوارث واسعة النطاق، مثلما شوهد ذلك في فيضانات عامي 2000 و 2013. وما زالت هذه الخسارة، إلى جانب الانفاق على الانتعاش المتصل بالكوارث، يتسبب في ترك أثر فعلي على التنمية يمتد عبر أجيال.
	5 - وأثر الكوارث على النظم الإيكولوجية الطبيعية مجال آخر لا يحظى باهتمام كبير. وقد ساهمت الحرائق البرية الكاسحة عبر الاتحاد الروسي وكندا. والولايات المتحدة وأجزاء من إفريفيا وآسيا، في فقدان وتآكل نظم إيكولوجية طبيعية مع عواقب وخيمة بالنسبة للمجتمعات المحلية، والأعمال التجارية والبيئة. ويقدر المتوسط السنوي للخسائر المبلغ عنها دوليا والناجمة عن الحرائق البرية الكاسحة بين عامي 2002 و 2012 بمبلغ منخفض نسبيا قدره 2.4 بليون دولار(3). إلا أن ذلك الرقم لا يشمل الأثر على خدمات النظام الإيكولوجي، بما في ذلك خزن الكربون، ودعم التنوع البيولوجي، وحماية مصادر المياه، وتآكل التربة وتدهور الأراضي، وتنظيم المناخ.
	6 - ويتأتى ما بين 70 و 75 في المائة من مجموع الاستثمارات الجديدة من القطاع الخاص. وتقوم مؤسسات الاستثمار حاليا بإدارة أصول تبلغ قيمتها أكثر من 80 تريليون دولار عالميا، ولا تراعى، في جزء كبير منها، مخاطر الكوارث إلا بشكل محدود(1). وفي السنوات المقبلة، ستستثمر تريليونات الدولارات في مناطق معرضة للمخاطر. وإذا لم تأخذ هذه الاستثمارات في الاعتبار المخاطر الطبيعية وأوجه الضعف - كما هو الحال الآن إلى حد كبير، فستزداد المخاطر تسارعا.
	7 - ويظل اتخاذ القرارات بالاستناد إلى الأدلة أمرا بالغ الأهمية بالنسبة لقرارات الاستثمار التي تحد من المخاطر. وعدد قواعد البيانات الوطنية في تزايد حاليا وهي توفر صورة أوضح عن الخسائر والمخاطر المتصلة بالكوارث. وتشير الأدلة المتاحة حاليا في قواعد البيانات إلى أن مجموع الخسائر المباشرة في 40 بلدا من البلدان المنخفضة الدخل أو المتوسطة الدخل بلغ ما يقدر بـ 305 بلايين دولار بين عامي 1981 و 2011. وتشير الأدلة المستمدة من تقرير التقييم العالمي لعام 2013 إلى أن الإبلاغ عن الخسائر الناجمة عن الكوارث اتسمت بالتحفظ، وأن من المرجح أن تكون الأرقام أعلى بنسبة 50 في المائة عندما تحتسب الكوارث الأصغر حجما. ويستوجب ارتفاع الخسائر اتخاذ إجراءات عاجلة لمعالجة الدوافع الكامنة وراء للمخاطر، وهناك حاجة للبيانات الموثوقة والمتاحة.
	ثانيا - التنسيق والتوجيه للحد من مخاطر الكوارث
	ألف - تعزيز التنسيق على الصعيد العالمي
	8 - قامت أمانة الاستراتيجية الدولية، في الفترة المستعرضة، بتنسيق عدة مبادرات، وشمل ذلك إجراء مشاورات حول إطار للحد من مخاطر الكوارث بعد عام 2015، ودعت لعقد الدورة الرابعة للمنتدى العالمي للحد من أخطار الكوارث، وتنسيق عمل منظومة الأمم المتحدة المتعلق باعتماد خطة عمل للأمم المتحدة، وتطوير عدة مجالات توجيه أخرى.
	مشاورات حول إطار للحد من أخطار الكوارث في ما بعد عام 2015

	9 - بدأ ممثلي الخاص لتنفيذ إطار عمل هيوغو والأمين العام المساعد لشؤون الحد من أخطار الكوارث، والممثل الدائم لليابان لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف، بصورة رسمية، المشاورات في آذار/مارس 2012. وانطوت المرحلة الأولى على 86 حدثا جرى تجميع نتائجها في تقرير توليفي متاح على الموقع http://www.unisdr.org/files/32535_hfasynthesisreportfinal.pdf. ليسترشد به المنتدى العالمي في دورته الرابعة.
	الدورة الرابعة للمنتدى العالمي للحد من أخطار الكوارث

	10 - ترأست حكومة سويسرا الدورة الرابعة للمنتدى العالمي للحد من أخطار الكوارث التي عقدت في جنيف في الفترة من 21 إلى 23 أيار/مايو 2013، والتي جمعت عددا يفوق بكثير 000 3 مشارك. وكانت الدورة الرابعة أكبر المنتديات التي عقدت حتى الآن، وأكثرها تنوعا، إذ حضرها ممثلون عن 172 بلدا وحكومة وطنية ومحلية، ومنظمة حكومية دولية، والاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر، ومنظمات غير حكومية، ورؤساء بلديات، وبرلمانيون، وممثلون عن المجتمعات المحلية والشعوب الأصلية والأطفال والشباب والأشخاص ذوي الإعاقة والأعمال التجارية والأوساط الأكاديمية والعلمية.
	11 - واستند المنتدى العالمي إلى الأساس الذي أقامته المنتديات الإقليمية للحد من أخطار الكوارث التي عقدت في أفريقيا والأمريكتين ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ والدول العربية وأوروبا، بالإضافة إلى العديد من الاجتماعات الاستشارية والتحضيرية المتعلقة بوضع إطار للحد من مخاطر الكوارث بعد عام 2015. وفي الواقع، فقد كانت الدورة الرابعة للمنتدى العالمي معلما رئيسيا في المشاورات الجارية حول وضع إطار للحد من مخاطر الكوارث بعد عام 2015.
	12 - ونظم أكثر من 200 حدث واجتماع منها: حوار موضوعي مع المشاركين والجهات المعنية؛ وحوار وزاري رفيع المستوى؛ وثلاث جلسات عامة رئيسية، بقيادة جهات معنية وممثلين عن القطاع الخاص ومنظمات غير حكومية ومجتمعات محلية وحكومات، وحدث رفيع المستوى بشأن إطار الحد من مخاطر الكوارث في الدول الجزرية الصغيرة النامية في إطار الأعمال التحضيرية للمؤتمر الدولي الثالث المعني بالدول الجزرية الصغيرة النامية. وأحداث بارزة تتعلق بدراسات جدوى عن الحد من مخاطر الكوارث تستخدم فيها العلم والتكنولوجيا، والتمويل، والصحة، والأطفال والشباب، ووضع المعايير، والتخطيط العمراني، والتراث الثقافي، والجفاف، وإعادة البناء.
	13 - وجمع الحوار الرفيع المستوى بالمنتدى العالمي حول موضوع ”أن تكون سبَّاقا القيادة من أجل القدرة على المجابهة“، الذي اشترك في رئاسته نائب الأمين العام والسيدة تاريا هالونن، رئيس سابق لفنلندا، بين 45 خبيرا رفيع المستوى، منهم 34 وزيرا ومسؤولون تنفيذيون كبار وخبراء. ودعا الحوار، عن طريق البيان المتفق عليه عن إدارة المخاطر، والمتاح على الموقع http://www.preventionweb.net/files/33281_highlevelcommunique.pdf، إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لمعالجة مخاطر الكوارث في خطة التنمية لما بعد عام 2015 وللتخفيف من أضرار تغير المناخ والتكيف معه، ووضع معايير متفق عليها وطنيا لتقييم مخاطر الأخطار؛ وبدء حملة عالمية من أجل سلامة المدارس والهياكل الصحية لكي يدمج القطاع الخاص اعتبارات مخاطر الكوارث في ممارسات إدارة المخاطر، وأخيرا، تحفيز التعاون بين القطاعين العام والخاص على المستويين المحلي والوطني في إدارة المخاطر.
	14 - وكان أحد المجالات التي ركز عليها المنتدى العالمي هو اقتصاديات الحد من مخاطر الكوارث، وعرض دراسة الجدوى وانخراط كل من القطاعين الخاص والعام.كجهة معنية وشريك على حد سواء. وحضر أكثر من 150 مندوبا عن الأعمال التجارية. واجتمع عدد من كبار المسؤولين التنفيذيين ومندوبين من القطاع الخاص لاجتماعهم العام السنوي الأول عن موضوع ”القطاع الخاص يساند الحد من مخاطر الكوارث“ بغرض تبادل دراسات الجدوى والممارسات والإسهام في المشاورة العالمية حول وضع إطار للحد من مخاطر الكوارث بعد عام 2015.
	15 - وترد في موجز الرئاسة، المتاح على الموقع http://www.preventionweb.net/files/33306_finalchairssummaryoffourthsessionof.pdf، قضايا سياساتية وإرشادات مستمدة من الجلسات والأحداث والاجتماعات. وهو يبرز أيضا الحاجة إلى: استهداف الأسباب الأصلية للمخاطر؛ والربط بين الخطط التي يعزز بعضها البعض؛ وتقييم المخاطر، وتوفير القيادات على المستوى المحلي؛ وإشراك المجتمعات المحلية من أجل إحراز النتائج؛ والاعتراف بـأن القطاع الخاص كعنصر فاعل وشريك لازم؛ وتعزيز الإدارة المتكاملة للمخاطر؛ وتعزيز الدعم العلمي والتقني لاتخاذ القرارات على أساس الأدلة.
	16 - وستعمل أمانة الإستراتيجية مع الشركاء والجهات المعنية على ضمان المتابعة اللازمة لموجز الرئاسة ولبيان الحوار الرفيع المستوى، بما في ذلك تحديد أهداف ومؤشرات محتملة لوضع إطار للحد من مخاطر الكوارث بعد عام 2015.
	تنسيق منظومة الأمم المتحدة

	17 - بينت في تقريري السابق إلى الجمعية العامة (A/67/335) أهمية الحد من مخاطر الكوارث في منظومة الأمم المتحدة ودعوت إلى المشاركة المتماسكة والمنسقة في تقديم الدعم إلى الدول الأعضاء بهدف تعجيل التقدم المحرز في مجال الحد من أخطار الكوارث. وأقر مجلس الرؤساء التنفيذيين في منظومة الأمم المتحدة المعني بالتنسيق، في دورة الربيع التي عقدها في 6 نيسان/أبريل 2013 في مدريد، خطة عمل للأمم المتحدة للحد من أخطار الكوارث من أجل زيادة القدرة على التحمل، متاحة على الموقع http://www.preventionweb.net/files/33703_actionplanweb14.06cs[1].pdf، قادت وضعها أمانة الاستراتيجية وشاركت فيه 29 من مؤسسات منظومة الأمم المتحدة وصناديقها وبرامجها ووكالاتها المتخصصة.
	18 - وتحدد خطة عمل الأمم المتحدة، تمشيا مع رؤية إطار عمل هيوغو للحد، بدرجة كبيرة من الخسائر التي تسببها الكوارث في جميع البلدان، ثلاثة التزامات بدعم الحد من المخاطر على نحو مستعجل والجهود الرامية إلى زيادة القدرة على التحمل. وسيتولى فريق من كبار القياديين استعراض التقدم المحرز في تنفيذ خطة العمل، بدعم من فريق الإدارة العليا المعني بالحد من أخطار الكوارث من أجل زيادة القدرة على التحمل، التابع للجنة الرفيعة المستوى المعنية بالبرامج. وستكون خطة العمل مفيدة في تنفيذ توجيهات الجمعية العامة المتعلقة بالاستعراض الشامل الذي يجرى كل أربع سنوات لسياسة الأنشطة التنفيذية التي تضطلع بها الأمم المتحدة من أجل التنمية. وستتولى اللجنة الرفيعة المستوى المعنية بالبرامج تحديث خطة العمل بعد عام 2015، في ضوء إطار الحد من مخاطر الكوارث في ما بعد عام 2015.
	19 - وتشمل الجهود المنسقة الأخرى التي تبذلها منظومة الأمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث الإطار العالمي للخدمات المناخية، الذي تنفذه الحكومات بدعم من منظومة الأمم المتحدة وشركائها لتقديم خدمات مناخية دقيقة يسهل الحصول عليها للمستخدمين في جميع أنحاء العالم، مع منح الأولوية الأولى للقضايا المتصلة بالأمن الغذائي، وإدارة المياه، والحد من مخاطر الكوارث، والصحة.
	اليوم الدولي للحد من الكوارث

	20 - في اليوم الدولي للحد من الكوارث، الذي جرى الاحتفال به في 13 تشرين الأول/أكتوبر 2012، أبرزت منظومة الأمم المتحدة دور النساء والفتيات، القوة الخفية لمجابهة الكوارث، وأقرت بالأدوار القيادية التي تضطلع بها النساء والفتيات في الحد من مخاطر الكوارث وشجعتهن على مواصلة الاضطلاع بتلك الأدوار، كما دعت إلى تجاوز النزعة إلى اعتبار النساء والفتيات مجرد ضحايا.
	21 - وسيكون موضوع اليوم الدولي للحد من الكوارث في عام 2013 عن الأشخاص ذوي الإعاقة. (انظر الورقة المفاهيمية المعنونة ”حديث ليس بالسهل بمكان“ (A Not So Easy Conversation)، متاحة على الموقع http://www.unisdr.org/2013/iddr/Documents/concept-2page.pdf. والهدف هو تسليط الأضواء على هذا الموضوع وإبرازه للعيان من أجل معالجة المسألة الحساسة المتعلقة باحتياجات الأشخاص في سيناريوهات الكوارث المحتملة. وستتيح الأحداث المحيطة باليوم الدولي أيضا فرصة للأشخاص ذوي الإعاقة للإسهام في المشاورات المتعلقة بوضع إطار للحد من الكوارث في ما بعد عام 2015.
	توجيه الجهود المبذولة مع الشركاء العالميين وتنسيقها

	22 - يوفر تقرير التقييم العالمي لعام 2013 على الحاجة إلى زيادة الانخراط مع أوساط الأعمال التجارية. فالمستثمرون يتصرفون في أصول تتجاوز قيمتها عالميا 80 تريليون دولار، ومع ذلك، فإن مديري الأصول نادرا ما يأخذون الحد من مخاطر الكوارث في الاعتبار عند الاستثمار. أين يختار المستثمرون من القطاع الخاص وضع أموالهم في المستقبل سيحدد بقدر كبير كم سيتجمع من مخاطر الكوارث وكيف ستعالج العوامل الأساسية المحركة للمخاطر. وهناك إدراك متزايد للعلاقة بين قرارات الاستثمار والحد من مخاطر الكوارث. وتتولى الشركات حاليا قيادة الجهود الرامية إلى إرساء الوعي والالتزام بالحد من مخاطر الكوارث داخل القطاع الخاص عن طريق البحث والتواصل. ويوفر الآن عدد من المبادرات التي تدعمها الأمم المتحدة، بما في ذلك منشور أمانة الاستراتيجية المعنون ”النقاط الأساسية الخمس المتعلقة بالعمل في مجال الحد من أخطار الكوارث“، المتاح على الموقع http://www.preventionweb.net/files/33428_334285essentialscasestudies.pdf.
	باء - تعزيز التنسيق على الصعيد الإقليمي
	23 - استمرت أمانة الاستراتيجية في تقديم الدعم في مجال إعداد وتنفيذ الاستراتيجيات وخطط العمل الإقليمية للحد من مخاطر الكوارث في جميع أنحاء العالم. وقد أتاح التنسيق الإقليمي، لا سيما من خلال المنتديات الإقليمية، فرصا هامة لأصحاب المصلحة المتعددين، وللبلدان ومجموعات أصحاب المصلحة لتحديد الأولويات الإقليمية والمسائل الأساسية التي يتعين النظر فيها عند وضع إطار للحد من أخطار الكوارث لما بعد عام 2015.
	أفريقيا

	24 - تمر أفريقيا بمرحلة تحول سريع في اقتصادها وهياكلها الاجتماعية وبيئتها. ويحمل التغيير، وبخاصة التغيير التحويلي، النمو والضعف أمام الكوارث في الوقت ذاته. ويتمثل التحدي الذي تواجهه أفريقيا اليوم في بناء مجتمعات محلية قادرة على مواجهة الكوارث. وتقود مفوضية الاتحاد الأفريقي جدول الأعمال الإقليمي للحد من مخاطر الكوارث، وتواصل إظهار التزام سياسي قوي بتنفيذ الاستراتيجية الإقليمية الأفريقية للحد من أخطار الكوارث للفترة 2006-2015 وبرنامج العمل من أجل تنفيذها. وعلى الصعيد دون الإقليمي، قامت خمس جماعات اقتصادية إقليمية بتحديد سياسات وبرامج متعلقة بالحد من مخاطر الكوارث. وتعمل الجماعات الاقتصادية الإقليمية من أجل كفالة إدراج مسألة مخاطر الكوارث في جدول الأعمال الخاص بكل حكومة في أفريقيا، حيث وضع 38 بلدا برامج وطنية أو آليات تنسيق لهذا الغرض. وقد شهد مجالا إدارة مخاطر الكوارث ووضع المعايير تقدما كبيرا هذا العام، مع التركيز بوجه خاص على مشروع القانون الحالي للمجلس التشريعي لجماعة شرق أفريقيا المتعلق بالحد من مخاطر الكوارث وإدارتها.
	25 - ومع ازدياد الالتزامات من جانب الحكومات الوطنية، بذلت عدة جهود لجمع بيانات الخسائر الناجمة عن الكوارث، من أجل إضفاء المزيد من الموضوعية على الاستثمار في الحد من مخاطر الكوارث باستخدام أدلة موثوق بها. وقد أنشأت ستة بلدان قواعد بيانات للخسائر الناجمة عن الكوارث، ومن المقرر بدء تشغيل قاعدتي بيانات أخريين خلال الأشهر المقبلة.
	26 - وقد شارك في المنتدى الأفريقي الإقليمي الرابع للحد من مخاطر الكوارث، المعقود في أروشا بجمهورية تنزانيا المتحدة في الفترة من 13 إلى 15 شباط/فبراير 2013، ما يزيد على 250 مندوبا من أكثر من 45 بلدا. وبالإضافة إلى الحكومات والمجتمع المدني، مُثلت النساء والشباب، والمجتمعات المحلية والقطاع الخاص تمثيلا جيدا. واستعرض المنتدى الإقليمي الإنجازات المحققة في تنفيذ الاستراتيجية الأفريقية الإقليمية وبرنامج عملها والتحديات القائمة أمامهما، وحدد التدابير اللازم اتخاذها للوفاء بالالتزامات المشتركة بحلول عام 2015. وركزت التوصيات على تعزيز القدرات على الصعيدين الإقليمي ودون الإقليمي، وزيادة الالتزام السياسي والاستثمارات، وتحديد المخاطر على نحو أفضل، وإقامة نظم الإنذار المبكر، وتعزيز إدارة المخاطر في المناطق الحضرية، والتدابير المتعلقة بالتكيف مع مخاطر تغير المناخ. وعلى الصعيد المؤسسي، جرى التركيز هذا العام على إدماج المشاغل المتعلقة بتغير المناخ في إجراءات الحد من مخاطر الكوارث، مما يؤدي إلى الإبلاغ بصورة مُجدية عن المخاطر المناخية.
	27 - ومن المقرر عقد المنتدى الإقليمي الأفريقي الخامس خلال الفصل الثاني من عام 2014.
	الدول العربية

	28 - نظرا لما تشهده أجزاء كثيرة من المنطقة العربية من تحولات سياسية عميقة الأثر، فإن الدول العربية ملتزمة بالتسريع في الحد من مخاطر الكوارث. وقد ازداد عدد الدول العربية في المنطقة التي اضطلعت بتقييمات وطنية للتقدم المحرز والثغرات القائمة في تنفيذ إطار عمل هيوغو. وتقدم البلدان تقارير أكثر انتظاما بشأن إطار عمل هيوغو وتدرس بعناية التحديات التي تواجهها في دمج إجراءات الحد من مخاطر الكوارث ضمن سياساتها وبرامجها الوطنية.
	29 - ومن المجالات التي ما زالت تنطوي على تحديات كيفية ضمان الربط بين إجراءات الحد من مخاطر الكوارث والقرارات اليومية المتعلقة بالتخطيط. ولا تزال غالبية الدول العربية تواجه صعوبات في تعميم مراعاة الحد من مخاطر الكوارث على التخطيط الإنمائي. ويؤدي عدم وجود أطر واضحة للسياسات والتشريعات الوطنية إلى إضعاف التنسيق وإعاقة الجهود الرامية إلى تعزيز المساءلة عن الحد من أخطار الكوارث.
	30 - ومن الواضح رغم هذه التحديات وجود التزام متزايد ومتعاظم بالحد من مخاطر الكوارث على الصعد الإقليمي والوطني والمحلي. فقد حضر المؤتمر العربي الأول المعني بالحد من مخاطر الكوارث، المعقود في العقبة بالأردن في الفترة من 19 إلى 21 آذار/مارس 2013، أكثر من 250 ممثلا من المنطقة العربية. واعتمد المشاركون في المؤتمر إعلان العقبة بشأن الحد من مخاطر الكوارث في المدن وأقروا موقفا مشتركا من إطار الحد من مخاطر الكوارث لما بعد عام 2015. ويحدد إعلان العقبة الذي اعتُمد بالتعاون مع الحكومات المحلية عددا من الإجراءات والأهداف العملية المتوخى تحقيقها بحلول عام 2017 لكفالة تعزيز قدرة المدن على مواجهة الكوارث. وسيخضع الإعلان لعملية استعراض في عام 2015 لضمان اتساقه مع أي إطار يتم وضعه للحد من مخاطر الكوارث بعد عام 2015.
	31 - وسيُعقد المنتدى الإقليمي العربي التالي للحد من مخاطر الكوارث خلال الفصل الثاني من عام 2014.
	آسيا والمحيط الهادئ

	32 - تواجه منطقة آسيا والمحيط الهادئ تحديا يتمثل في إدارة كل من معدل التعرض المتزايد للكوارث وزيادة الضعف أمامها. وقد تضاعف معدل التعرض للمخاطر مع نمو المراكز الحضرية وانتشار السكان وتوسع الأنشطة الاقتصادية بشكل متزايد إلى مناطق مكشوفة ومعرضة للمخاطر. وبالإضافة إلى ذلك فإن الاقتصادات الأصغر حجما والأقل تنوعا في هياكلها الاقتصادية، والبلدان التي تعاني من عجز مالي كبير، هي الأضعف أمام الكوارث، حتى عندما تكون تلك الكوارث صغيرة نسبيا. وتؤثر الخسائر الاقتصادية المتنامية الناجمة عن الكوارث في آسيا والمحيط الهادئ على جهود التنمية، لا سيما بالنسبة لصغار المزارعين والمشاريع الصغرى والأسر المعيشية الفقيرة التي تتحمل الجزء الأكبر من تكاليف الكوارث.
	33 - وتولي بلدان آسيا والمحيط الهادئ، في إطار تصديها لهذه التحديات، أهمية كبيرة لتعجيل تنفيذ تدابير الحد من مخاطر الكوارث باستخدام الموارد المتاحة، مع السعي لسد الثغرات في السياسات والتشريعات والقدرات والمعلومات والتمويل. ومن التطورات الاستراتيجية في المنطقة عدد المنتديات التي تجمع أصحاب المصلحة المتعددين، وشبكات المجتمع المدني، التي يتوسع نطاقها وتتعزز مشاركتها. وقد أدى التنسيق الإقليمي دورا فعالا في رفع مستوى الالتزام السياسي وفي التشجيع على اتخاذ إجراءات للتصدي لتحديات الحد من مخاطر الكوارث.
	34 - وحضر المؤتمر الوزاري الآسيوي الخامس بشأن الحد من مخاطر الكوارث، المعقود في يوغياكارتا بإندونيسيا في الفترة من 22 إلى 25 تشرين الأول/أكتوبر 2012، أكثر من 500 2 مشارك من 72 دولة، وأسفر عن اعتماد إعلان يوغياكارتا للحد من مخاطر الكوارث في آسيا والمحيط الهادئ. وللمرة الأولى تضمن الإعلان مرفقات تنص على التزامات أصحاب المصلحة. والتزم منتدى المحيط الهادئ لإدارة مخاطر الكوارث، المعقود في كاليدونيا الجديدة في الفترة من 17 إلى 21 أيلول/سبتمبر 2012، بوضع استراتيجية إقليمية متكاملة لإدارة مخاطر الكوارث وتغير المناخ ابتداء من عام 2016.
	35 - وستستضيف تايلند المؤتمر الوزاري الآسيوي السادس بشأن الحد من مخاطر الكوارث في بانكوك في الفترة من 23 إلى 26 حزيران/يونيه 2014.
	أوروبا

	36 - تركز البلدان الأوروبية على إنشاء أطر قانونية وتنظيمية للحد من مخاطر الكوارث. وقد سن عدد من البلدان تشريعات جديدة لمعالجة الحد من مخاطر الكوارث، في حين عدلت بلدان أخرى تشريعاتها القائمة بما يتناسب مع تغير ملامح المخاطر. ولا يزال التعاون في التصدي للمخاطر عبر الحدود يحرز تقدما بدافع من تشريعات الاتحاد الأوروبي، من خلال المبادرات الإقليمية. واعتمدت المفوضية الأوروبية استراتيجية الاتحاد الأوروبي بشأن التكيف مع تغير المناخ من أجل الإسهام في بناء أوروبا قادرة على التكيف مع المناخ، عن طريق تعزيز التأهب والقدرة على التصدي لآثار تغير المناخ على الصعد المحلي والإقليمي والوطني وعلى صعيد الاتحاد الأوروبي.
	37 - واعتمدت المفوضية الأوروبية ورقة خضراء عن التأمين في سياق الكوارث الطبيعية والكوارث من صنع الإنسان. واتخذت لجنة المناطق، وهي صوت المناطق والمدن في الاتحاد الأوروبي، قرارا بشأن اعتماد نهج عالمي للمستقبل تجاه التنمية المستدامة، يعتبر الحد من مخاطر الكوارث، على وجه التحديد، أحد المجالات الرئيسية التي يتعين التصدي لها على الصعيد المحلي من أجل تحقيق التنمية المستدامة. ويتضمن القرار المتعلق باعتماد نهج عالمي للمستقبل لإنهاء الفقر ومنح العالم مستقبلا مستداما عبارات عن الكوارث الطبيعية والكوارث من صنع الإنسان وأنشطة الوقاية والمدن القادرة على مواجهة الكوارث. واتخذ مؤتمر السلطات المحلية والإقليمية التابع للمجلس الأوروبي القرار 339 الذي أكد فيه التزامه بالحد من مخاطر الكوارث على الصعيد المحلي تمشيا مع أهداف حملة تمكين المدن من مواجهة الكوارث المتمثلة في زيادة توعية المواطنين والحكومات، واستخدام ميزانيات الحكومات المحلية، وإدماج إجراءات الحد من مخاطر الكوارث في عمليات التنمية والتخطيط.
	38 - وعُقد الاجتماع الثالث للمنتدى الأوروبي للحد من مخاطر الكوارث في دوبروفنيك بكرواتيا في الفترة من 1 إلى 3 تشرين الأول/أكتوبر 2012. وضم ذلك الاجتماع الإقليمي خبراء من 27 دولة أوروبية ومن المفوضية الأوروبية والمجلس الأوروبي ومبادرة التأهب للكوارث والوقاية منها في جنوب شرق أوروبا وأمانة الاستراتيجية. وحلل المنتدى الإقليمي الآثار المترتبة في الدول الأوروبية على دمج إجراءات الحد من المخاطر في استراتيجيات التكيف مع تغير المناخ، وأصدر توصيات من أجل القيام على نحو منهجي بإدماج نهج الحد من مخاطر الكوارث في هذه الاستراتيجيات. ويسر المنتدى تبادل الآراء بين البلدان الأوروبية في معالجة القدرة على مواجهة الكوارث على الصعيد المحلي، مما يؤدي إلى تعزيز قدرات المدن في مجالات تقييم المخاطر وتدابير التكيف لتغير المناخ والإنذار المبكر.
	39 - وعُقدت في ألماتي بكازاخستان في آذار/مارس 2013 مشاورة إقليمية لمنطقة آسيا الوسطى وجنوب القوقاز حول إطار ما بعد عام 2015 للحد من مخاطر الكوارث. وحضرها نحو 60 ممثلا قاموا بتقييم التقدم المحرز في تنفيذ إطار عمل هيوغو وتحديد الأولويات الإقليمية، بما في ذلك تقييم المخاطر والموارد وتنظيم حملات التوعية وجمع البيانات والأدلة العلمية.
	40 - وسيُعقد المنتدى الأوروبي التالي للحد من أخطار الكوارث في أوسلو بالنرويج في الفترة من 23 إلى 25 أيلول/سبتمبر 2013.
	الأمريكتان

	41 - لا يزال التوسع الحضري في جميع أنحاء الأمريكتين يتسبب في تحديات كثيرة من حيث شدة تركز الأصول والاستثمارات من القطاعين العام والخاص في المناطق المعرضة للأخطار الطبيعية وتسارع تدهور البيئة وضعف الإدارة. وقد أدت هذه العوامل مجتمعة، إلى جانب ظروف الفقر واللامساواة السائدة في كثير من أنحاء الأمريكتين، إلى زيادة تعرض شرائح واسعة من السكان للكوارث وتفاقم ضعفها أمامها. وفي معرض التصدي لهذه التحديات التزم العديد من البلدان في الأمريكتين بتعزيز أطر إدارة مخاطر الكوارث ووضع خطط واستراتيجيات جديدة ترمي إلى زيادة الحد من مخاطر الكوارث بوصفها أولويات وطنية.
	42 - وتؤدي الآليات الإقليمية ودون الإقليمية دورا حاسما في النهوض بإجراءات الحد من مخاطر الكوارث ضمن جهود التنمية. فقد اعتمدت منظمة الدول الأمريكية خطة البلدان الأمريكية لمنع الكوارث والاستجابة لها. وفي أمريكا الوسطى أُنشئ منتدى تشاوري معني بالإدارة الشاملة لمخاطر الكوارث وفُتح صندوق مقابل للإدارة الشاملة لمخاطر الكوارث. وفي منطقة البحر الكاريبي بدأت وكالة إدارة حالات الطوارئ المرتبطة بالكوارث عملية وضع استراتيجية شاملة جديدة لإدارة الكوارث استنادا إلى الاستراتيجية القائمة. وبالإضافة إلى ذلك، أدرجت رابطة الدول الكاريبية إجراءات الحد من مخاطر الكوارث في خطة عملها الجديدة للفترة 2013-2014، التي اعتمدت في بيتيون فيل بهايتي، بوصفها عنصرا أساسيا من عناصر التنمية المستدامة.
	43 - وجسد المنتدى الإقليمي للحد من أخطار الكوارث في الأمريكتين، الذي اجتمع في سانتياغو في تشرين الثاني/نوفمبر 2012، الالتزام بالعمل معا لمواجهة أخطار الكوارث. وأعادت الوثيقة الختامية للمنتدى بيان سانتياغو تأكيد أن الطريق إلى تحقيق التنمية الاقتصادية والاستدامة الاجتماعية والبيئية يمر بنهج ابتكارية جريئة تمكن من تثبيت الإنجازات في مجال التخفيف من الأسباب الكامنة للمخاطر. ويشمل ذلك جهود القضاء على الفقر واللامساواة، وتعزيز فرص الاستفادة من المعلومات والمعارف والموارد والفرص بين الدول والمجتمعات المحلية. وقدم المنتدى الإقليمي أيضا إسهامات في المشاورات المتعلقة بوضع إطار عمل للحد من مخاطر الكوارث لما بعد عام 2015. وتسلم دول الأمريكتين بالحاجة إلى بلوغ مستوى أعلى من الالتزام السياسي بوضع أهداف واضحة للحد من مخاطر الكوارث يمكن قياسها كماً والتحقق منها، وإنشاء الآليات التي تمكن من رصد إجراءات المتابعة.
	44 - وستُعقد الدورة الرابعة للمنتدى الإقليمي للحد من مخاطر الكوارث في الأمريكتين في إكوادور في الفترة من 27 إلى 29 أيار/مايو 2014.
	جيم - تعزيز التنسيق على الصعيد الوطني
	التقدم المحرز في تنفيذ إطار عمل هيوغو

	45 - أظهر استعراض تنفيذ إطار عمل هيوغو (متاح على الموقع http://www.unisdr.org/we/inform/publications/32916) أنه منذ عام 2005: أنشأ 191 بلداً مراكز تنسيق خاصة بإطار عمل هيوغو؛ وشارك 146 بلداً في دورة واحدة على الأقل من دورات استعراض إطار عمل هيوغو؛ وسنّ 121 بلداً تشريعات لوضع السياسات والأطر القانونية؛ وأنشأ 86 بلداً هيئات تنسيق وطنية رسمية للحد من مخاطر الكوارث (برامج وطنية).
	46 - وسجل، منذ عام 2005، تحول متزايد في العديد من البلدان من نهج إدارة الأزمات إلى نهج استباقي للحد من المخاطر وتنمية القدرة على التكيف. وتتّبع الحكومات بوتيرة متزايدة نهجاً يُراعي مخاطر متعددة للحد من مخاطر الكوارث، وينقل المعارف المتعلقة بكامل المخاطر إلى جميع جوانب إدارة الأخطار ويربط في ما بين هذه المعارف والجوانب. وتحسن الأخذ باللامركزية للحد من مخاطر الكوارث، وإيلاء المزيد من السلطة والمسؤولية للمجتمعات المحلية، رغم أنه لم يُحدث بعد أثراً بارزاً في الحد من الكوارث على الصعيد المحلي. ولا يزال الحد من عوامل الخطر الأساسية للكوارث المجالَ الذي ينطوي على أكبر التحديات. ولم يُبلغ أي بلد، منذ بداية دورات مرصد إطار عمل هيوغو في عام 2007، عن الإنجاز الشامل لجميع المؤشرات.
	47 - وإحراز التقدم مقيّد بمحدودية الموارد البشرية والتقنية والمالية في البلدان على صعيد جميع مستويات الدخل، مما يعرقل جوانب من التنفيذ تتراوح بين نظم الإنذار المبكر والتوعية. وأبلغت جميع البلدان تقريبا عن وجود صعوبات في دمج تدابير التكيف مع تغير المناخ في السياسات الوطنية، وفي إدراج الحد من مخاطر الكوارث في المسائل البيئية.
	البرامج الوطنية للحد من مخاطر الكوارث

	48 - أصبح يعترف الآن بأن البرامج الوطنية التي أنشئت، والبالغ عددها 86 برنامجا، آليات تدعم إضفاء الطابع المؤسسي على مسألة الحد من مخاطر الكوارث على الصعيد الوطني. وتتيح البرامج الوطنية حيزاً للجهات المعنية للنهوض بمجال الحد من مخاطر الكوارث. وقد جرى الاعتراف بالدور الذي تضطلع به هذه البرامج في الدورة الرابعة للمنتدى العالمي، حيث وُجّه نداء إلى عقد منتدى للبرامج الوطنية خلال المؤتمر العالمي الثالث للأمم المتحدة بشأن الحد من مخاطر الكوارث الذي سيعقد في عام 2015.
	49 - وفي الوقت نفسه، توجد ثغرات في جوانب البرامج الوطنية المتعلقة بالهدف والتوجيه والدعم والقدرات. وقد يسّرت أمانة الاستراتيجية، طوال الفترة 2012/2013، إجراء استعراض لقدرات البرامج الوطنية في مجال الحد من مخاطر الكوارث، بقيادة إكوادور وألمانيا وإندونيسيا والسنغال والسويد والفلبين والمكسيك، وبدعم فريق مرجعي مشكل من 20 برنامجا آخر من البرامج الوطنية. ويبرز الاستعراض مدى أهمية البرامج في توجيه تنسيق الأنشطة الوطنية للحد من مخاطر الكوارث. وتشمل هذه الأنشطة الإبلاغ والمشاورة وتحديد المبادرات المشتركة بين القطاعات. وقد جرى التأكيد على أهمية أن تضم عضوية البرامج الوطنية جهات معنية متعددة.
	50 - وإجراء استعراضات الأقران طريقة أخرى لتعزيز البرامج الوطنية والتنسيق الوطني للحد من مخاطر الكوارث. وقد أصبحت المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية أول بلد يخضع لاستعراض أقران طوعي من أجل تقييم التقدم الذي أحرزته في تنفيذ إطار عمل هيوغو. وتبيّن أن للاستعراض، الذي أجراه فريق يتألف من أعضاء من إيطاليا والسويد وفنلندا والمفوضية الأوروبية ومنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي وأمانة الاستراتيجية، فائدة كبيرة. وأنا أشجع البلدان الأخرى على الاستعانة باستعراض الأقران لتقييم التقدم الذي أحرزته على الصعيد الوطني.
	دمج الحد من مخاطر الكوارث في البرامج القطرية للأمم المتحدة

	51 - تواصل بذل الجهود الرامية إلى تعزيز الدعم الذي تقدمه الأمم المتحدة إلى البلدان في دمج الحد من مخاطر الكوارث في تخطيط التنمية عن طريق أطر عمل الأمم المتحدة للمساعدة الإنمائية، والدور القيادي للمنسقين المقيمين، والأفرقة القطرية التابعة للأمم المتحدة. وفي عام 2012، اعتمد الأردن وباكستان وبوليفيا (دولة - المتعددة القوميات) وتوغو وجمهورية مولدوفا وسري لانكا والسودان والكاميرون ونيبال والهند أطر عمل جديدة للمساعدة الإنمائية تدمج الاعتبارات المتعلقة بالحد من مخاطر الكوارث في التخطيط الإنمائي. وقد ارتفع عدد أطر العمل للمساعدة الإنمائية المعتمدة في الأمريكتين التي تشير إلى الحد من مخاطر الكوارث من 3 إلى 10 أطر: الأرجنتين والبرازيل وبوليفيا (دولة - المتعددة القوميات) وبيرو وجامايكا وشيلي وكوبا وكوستاريكا وكولومبيا والمكسيك. ومنذ اعتماد الأمم المتحدة رسميا للمبادئ التوجيهية لتنفيذ إدراج إدارة مخاطر الكوارث في أطر العمل للمساعدة الإنمائية في عام 2009، أعدّ 54 بلدا خططا لذلك. ويندرج الحد من مخاطر الكوارث والتكيف مع تغير المناخ في أكثر من نصف الخطط. ومن المتوقع إحراز المزيد من التقدم في ظل الموافقة الأخيرة على خطة عمل الأمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث من أجل زيادة القدرة على التحمل.
	52 - وأعدّت الأفرقة القطرية التابعة للأمم المتحدة خطط عمل استراتيجية، وأجرت استعراضات للتقدم المحرز على الصعيد القطري في مجال التخطيط للإنعاش، وحسّنت الأطر الاستراتيجية في إندونيسيا وباكستان والفلبين وفييت نام وكمبوديا وميانمار، إضافة إلى وضع إطار عمل إقليمي جديد للمساعدة الإنمائية في منطقة المحيط الهادئ يشمل عناصر رئيسية تتعلق بالحد من مخاطر الكوارث. وأثبت توطيد تعاون منظومة الأمم المتحدة فائدته المهمة في جيبوتي ولبنان وموريتانيا في تعزيز تنفيذ تدابير الحد من مخاطر الكوارث.
	53 - وطلبت الجمعية العامة، من خلال الاستعراض الشامل الذي يُجرى كل أربع سنوات لسياسة الأنشطة التنفيذية التي تضطلع بها منظومة الأمم المتحدة من أجل التنمية، اتخاذ مزيد من الاجراءات في بذل الجهود لدمج الحد من مخاطر الكوارث على الصعيد القطري، وإرشاد الدول الأعضاء ومنظمات الأمم المتحدة في مجال تنمية وتعزيز القدرة على مواجهة الكوارث على الصعيد المحلي والوطني والإقليمي في سياق التنمية.
	دال - تعزيز التنسيق على الصعيد المحلي
	54 - تدعو أمانة الاستراتيجية بقوة إلى أن تتركز تدابير الحد من مخاطر الكوارث على الصعيد المحلي، وتدعو، على وجه الخصوص، إلى بناء مدن قادرة على مواجهة الكوارث، وتعزيز عمل الحكومات على الصعيد المحلي. وبسبب معدل التحضر السريع، تظل المدن عنصرا محوريا في خطة الحد من مخاطر الكوارث والتكيف.
	55 - وعلى على النحو المبين في تقرير التقييم العالمي لعام 2013، فإن النمو الحضري السريع في البلدان المعرضة للخطر والمناطق التي تعاني من ضعف القدرات في مجال إدارة مخاطر الكوارث يشكل خطرا كبيرا على المنجزات الإنمائية والاستثمارات المقبلة في التنمية. ومحدودية الحوافز في مجال التنمية الحضرية التي تشجع على الاستثمار في جهود الحد من مخاطر الكوارث، بالإضافة إلى الربحية القصيرة الأجل للمضاربة في التنمية الحضرية والضعف أو عدم الفعالية الذي تتميز به الأطر التنظيمية العامة في كثير من الأحيان، تشكل عائقا رئيسيا لبناء مدن تتّسم بالقدرة على التكيف وقابلية الاستدامة.
	56 - وتقدم الحملة العالمية للحد من الكوارث حول موضوع ”تمكين المدن من مجابهة الكوارث: مدينتي تستعد“، التي بدأت في عام 2010، الدعم للمدن في جميع أنحاء العالم في تنمية قدراتها على التكيف (انظر الموقع: /http://www.unisdr.org/campaign/resilientcities). وتضم الحملة الآن أكثر من 400 1 حكومة محلية موقّعة عليها من أزيد من 90 بلدا تعهّدت باستخدام العناصر الأساسية العشرة لجعل المدن قادرة على التكيف، وتشكل هذه العناصر دليلا للحكومات المحلية في إعطاء الأولوية للحد من مخاطر الكوارث بوصفه عاملا فاصلا في التنمية الحضرية المستدامة.
	57 - وفي عام 2012، تولّت الحملة قيادة إعداد وتطبيق أدوات ومراجع عملية لدعم تنفيذ العناصر الأساسية العشرة. وتشمل كتيبا موجها لقادة الحكومات المحلية والأداة المحلية للتقييم الذاتي المتعلقة بإطار عمل هيوغو، وكلاهما مصمم لتمكين الحكومات المحلية من اتخاذ إجراءات محددة لتنمية قدراتها على مواجهة الكوارث. وأصدر البنك الدولي، هذا العام، كتيّبا هو Building Urban Resilience: Principles, Tools, and Practice (تنمية قدرات المدن على التكيف: المبادئ والأدوات والممارسات (متاح على الموقع https://www.gfdrr.org/sites/gfdrr.org/files/publication/Building_Urban_Resilience.pdf)، وهو مرجع مصمّم لتزويد المخطّطين والأخصائيين بوسيلة عملية لدمج عناصر التكيف في الإدارة والتخطيط الحضريين. وانطلاقا من عام 2013 فصاعدا، ستواصل حملة ”تمكين المدن من التكيف“، بمشاركة أكثر من 40 شريكا ومدينة مُشاركة، العمل على تنمية القدرات المحلية على التكيف إلى جانب كفالة تضمين الأولويات المحلية في إطار العمل المقبل لما بعد عام 2015 للحد من مخاطر الكوارث.
	ثالثا - نحو مؤتمر الأمم المتحدة العالمي الثالث المعني بالحد من مخاطر الكوارث
	إعداد خلف لإطار عمل هيوغو

	58 - سيستند إطار العمل لما بعد عام 2015 للحد من مخاطر الكوارث على المعارف والممارسات التي تكونت من خلال تنفيذ إطار العمل الدولي للعقد الدولي للحد من الكوارث الطبيعية لعام 1989، واستراتيجية يوكوهاما من أجل عالم أكثر أمناً: المبادئ التوجيهية لاتقاء الكوارث الطبيعية والتأهب لها وتخفيف حدتها لعام 1994، والاستراتيجية الدولية للحد من الكوارث لعام 1999، وإطار عمل هيوغو 2005-2015: بناء قدرة الأمم والمجتمعات على مواجهة الكوارث.
	59 - وأشار استعراض منتصف المدة لإطار عمل هيوغو الذي أجري في عام 2011 (متاح على الموقع: versionmi dtermrevi.pdfhttp://www.unisdr.org/files/18197_provisionalarabic) إلى عدة مجالات تحتاج إلى مزيد من الجهود والاهتمام، لا سيما في ما يتعلق بالألوية 4 في الحد من عوامل الخطر الأساسية للكوارث. وخلُصت وثيقة تنفيذ إطار عمل هيوغو: موجز تقارير 2007-2013، التي صدرت في الدورة الرابعة للمنتدى العالمي (متاحة على الموقع: http://www.unisdr.org/we/inform/publications/32916)، إلى أن معظم التقدم المحرز هو تقدم نوعي مستمد من السياسات والتشريعات والخطط التي وضعت الأساس للإنجازات المقبلة التي يمكن قياسها كماً. واضطلع إطار عمل هيوغو بدور أساسي في إبراز طابع الحد من الأخطار وتأثيره، وهو ما يشكل مرحلة أولى ضرورية. ومن الأمثلة على ذلك التزام الحكومات بإنشاء مراكز تنسيق والبرامج الوطنية لإطار عمل هيوغو، وتحول النظر إلى الأمور من زاوية إدارة الأزمات إلى زاوية الحد من الأخطار وتوخي السلامة.
	60 - ومن ضمن الأفكار الرئيسية التي برزت خلال المشاورات التي أجريت حتى الآن بشأن وضع إطار لما بعد عام 2015 للحد من مخاطر الكوارث ما يلي:
	(أ) الاستناد إلى إطار عمل هيوغو القائم وإدخال التحديثات اللازمة لمواجهة التحديات التي يشكلها تفاقم الخطر على مدى الثلاثين عاما المقبلة؛ والتركيز على التصدي لعوامل الخطر والتنفيذ على أساس خطة عمل تتسم بالطابع العملي والاستراتيجي والحيوي والواقعي ونظام للرصد؛ والتأكيد من جديد على أن العمل على الصعيد المحلي أمر أساسي للحد من مخاطر الكوارث؛
	(ب) وضع مجموعة واضحة من المبادئ والالتزامات؛ والإقرار بأن الحد من مخاطر الكوارث هو التزام قانوني يشمل عمليات تقييم المخاطر، وإنشاء نظم الإنذار المبكر، والحق في الحصول على المعلومات عن المخاطر؛ والتطوير التدريجي للقانون الدولي وتدوينه اللذين تقوم بهما في الوقت الحاضر لجنة القانون الدولي بشأن ”حماية الأشخاص في حالات الكوارث“ عمل هام جدا وجدير بالترحيب؛
	(ج) تلبية الحاجة إلى إدارة الحد من مخاطر الكوارث والقدرة على التكيف عن طريق التنسيق المُحكم، والتمكين من اتخاذ الإجراءات على الصعيد المحلي، والصكوك المالية المناسبة؛ وكذلك تحديد سبل تناول الطابع العابر للحدود للمخاطر. وتشمل العناصر الأساسية الإشراك الكامل لقطاع الأعمال التجارية والمجتمعات المحلية والسلطات الوطنية وتقديم الحوافز لها. ومن المبادئ الهامة الشمولية والمشاركة، وهذا مبدأ يدعم انخراط ”المجتمع بأسره“؛
	(د) تعزيز فهم المخاطر عن طريق الأدلة والتقييمات والتثقيف وتوعية الجماهير؛ فعلى سبيل المثال، الأثر المتفاقم للمخاطر الشديدة التي تحدث بتواتر أكبر، وآثار المخاطر المرتبطة بالطقس سواء في البيئات المبنية أو البيئات المفتوحة؛ والتدليل على وقع الكوارث على الاقتصاد الوطني عن طريق تحليل الخسائر والأضرار؛ وتمكين المجتمعات المحلية عن طريق التثقيف وإتاحة الوصول إلى المعلومات؛ وتسخير التطورات العلمية والتكنولوجية في نشر المعلومات عن مخاطر الكوارث بهدف تعزيز قدرة المجتمعات المحلية على التكيف؛
	(هـ) الاستفادة من مزايا النهج المتكاملة التي تشمل الإرشاد بشأن دمج الحد من مخاطر الكوارث والتكيف مع تغير المناخ في التنمية المستدامة. وإيجاد المعلومات والأفكار التي ستفيد خطة التنمية لما بعد عام 2015. وجعل إدارة الأخطار متآزرة ومعالجتها بوضوح وإدماجها في غيرها من عمليات التنمية العالمية.
	61 - وتتمثل الخطوة التالية في المشاورات حول وضع إطار عمل للحد من مخاطر الكوارث لما بعد عام 2015 في النظر بتعمّق في عناصر معينة. وكما أبرز ذلك المنتدى العالمي، يلزم المزيد من العمل على أهداف وغايات ومؤشرات محددة. ويتعيّن مشاورة جهات معنية محددة وإنشاء شراكات لتعزيز تولّي زمام الأمور في تنفيذ ورصد واستعراض النظم في إطار جديد والالتزام بذلك.
	62 - والجانب الأهم هو ضرورة الاستفادة من الخبرات العملية والممارسات الجيدة للبلدان والمنظمات في المجالات المحددة في الاستعراضات والمشاورات التي أجريت حتى الآن، بما في ذلك: تنمية القدرة على التكيف باستهداف الفئات الأكثر هشاشة؛ ودمج مخاطر المناخ والكوارث في التنمية المستدامة؛ وتركيز العمل على الصعيد المحلي؛ والنهوض بالمرأة بوصفها عاملا قويا في تنمية القدرة على التكيف، وتناول مسألة المساواة بين الجنسين في مجال الحد من مخاطر الكوارث؛ واستحداث حوافز للقطاع الخاص تشجعه على الاستثمار في مجال التكيف مع مخاطر الكوارث؛ والضبط الدقيق لتقييمات المخاطر واستخدام المعلومات المتعلقة بالمخاطر في عمليات صنع القرار؛ وزيادة التأهب للكوارث ونظم الإنذار المبكر؛ وكفالة مراعاة الحد من المخاطر في إعادة التعمير بعد الكوارث باعتبار ذلك عنصرا هاما في تنمية القدرة على التكيف؛ وتعبئة القطاعات مثل الصحة والتعليم والزراعة والهياكل الأساسية وإدارة المياه.
	63 - وعملا بقرار الجمعية العامة 66/199، ستواصل أمانة الاستراتيجية كفالة استمرار المشاورات المكثفة والشاملة في ما بين الجهات المعنية المتعددة حول إطار العمل لما بعد عام 2015 للحد من مخاطر الكوارث. وستكون المنتديات الإقليمية بمثابة خطوة أساسية في عملية وضع إطار العمل لما بعد عام 2015 للحد من مخاطر الكوارث، وستُدمج آراء ومنظورات ومساهمات جميع الجهات المعنية. ومن المتوقع أن يكون الحضور في المنتديات على مستوى كبار المسؤولين السياسيين والتنفيذيين. وهكذا، ستُسهم المنتديات الإقليمية مساهمة بالغة من الناحية المواضيعية والسياسية في عملية التحضير للمؤتمر العالمي الثالث للأمم المتحدة المعني بالحد من مخاطر الكوارث.
	التحضير لمؤتمر الأمم المتحدة العالمي الثالث المعني بالحد من مخاطر الكوارث

	64 - عملا بقرار للجمعية العامة، سيعقد مؤتمر الأمم المتحدة العالمي الثالث المعني بالحد من مخاطر الكوارث في مدينة سنداي بمقاطعة مياجي في اليابان في الفترة من 14 إلى 18 آذار/مارس 2015. وقد عرضت الحكومة السويسرية أن ترعى الاجتماعات التحضيرية في جنيف وتقدم الدعم لها.
	65 - وكما قررت ذلك الجمعية العامة، في قرارها 67/209، سيستعرض مؤتمر الأمم المتحدة العالمي الثالث المعني بالحد من مخاطر الكوارث تنفيذَ إطار عمل هيوغو، وسيعتمد إطار العمل لما بعد عام 2015 للحد من مخاطر الكوارث. وقد أبرز إطار عمل هيوغو الأهمية الاستراتيجية والعملية للأطر والآليات الإقليمية للحد من مخاطر الكوارث في تعزيز التعاون وحفز الجهات المعنية على الالتزام، إضافة إلى الاستعراض الدوري للتقدم المحرز في التنفيذ.
	66 - وفي هذا السياق، قد تود الجمعية العامة اعتبار أنه يتعين على المؤتمر التركيز على ما يلي:
	(أ) استعراض تنفيذ إطار عمل هيوغو؛
	(ب) مراعاة الخبرة المكتسبة عن طريق الاستراتيجيات والخطط الإقليمية للحد من مخاطر الكوارث وتوصياتها، وكذلك الاتفاقات الإقليمية ذات الصلة بهذه المسألة؛
	(ج) اعتماد إطار عمل لما بعد عام 2015 للحد من مخاطر الكوارث؛
	(د) تحديد طرائق للتعاون على أساس التزام الجهات المعنية بتنفيذ إطار عمل لما بعد عام 2015 للحد من مخاطر الكوارث؛
	(هـ) تحديد طرائق للاستعراض الدوري لتنفيذ إطار العمل لما بعد عام 2015 للحد من مخاطر الكوارث.
	67 - وستجري الجمعية مداولات بشأن طرائق عمل المؤتمر وعمليته التحضيرية. وبالنظر إلى المشاركة الواسعة للجهات المعنية المتعددة في عملية المشاورات بشأن إطار العمل لما بعد عام 2015 للحد من مخاطر الكوارث، يُتوقع أن تكون العملية التحضيرية للمؤتمر شاملة للجميع. وفي سياق وضع القواعد والإجراءات المتعلقة بالاعتماد، يمكن إيلاء الاعتبار الواجب للمنظمات التي سبق لها المشاركة في الدورات السابقة للمنتديات العالمية المعنية بالحد من مخاطر الكوارث والمنتديات الإقليمية وغيرها من المنتديات المتعلقة بالحد من مخاطر الكوارث.
	68 - ويتوقع بشكل كبير أن يضم مؤتمر الأمم المتحدة العالمي الثالث المعني بالحد من مخاطر الكوارث منتدى عالميا للبرامج الوطنية للحد من مخاطر الكوارث، إضافة إلى أول منتدى للأطفال والشباب في موضوع الحد من مخاطر الكوارث.
	خطة التنمية لما بعد عام 2015 والحد من مخاطر الكوارث

	69 - هناك الآن فهم أفضل لأن التنمية لا يمكن أن تكون مستدامة إذا لم يكن نهج الحد من مخاطر الكوارث مندمجا بصورة كاملة في التخطيط والاستثمارات في مجال التنمية، سواء في القطاع العام أو الخاص. ففي كل سنة، تتعرض آلاف المدارس والمستشفيات وغيرها من الهياكل الأساسية الحيوية، بما فيها الطرق ومسالك النقل ومرافق الكهرباء والطاقة وشبكات الاتصالات، للضرر أو الدمار، مما يكون له تأثير خطير على الاقتصاد ورفاه المجتمعات المحلية والمدن والبلدان. والاستثمار في مجال التنمية الذي لا يراعي مخاطر الكوارث سيؤدي إلى تفاقم المخاطر. وكما ورد في تقرير التقييم العالمي، فإن بإمكان العالم أن يتوقع تضاعف الخسائر الناجمة عن الكوارث بحلول عام 2030 إذا لم تأخذ الاستثمارت في مجال التنمية في الحسبان مسألة مخاطر الكوارث ولم تعالجها.
	70 - ومع تقدم المناقشات حول خطة التنمية لما بعد عام 2015، وإطار العمل لما بعد عام 2015 للحد من مخاطر الكوارث، واتفاق عالمي بشأن تغير المناخ، فإن كفالة الاتساق والتكامل في ما بين الخطط يكتسي أهمية قصوى. وتكريس الحد من مخاطر الكوارث في إطار جديد للتنمية، يتم تعزيزه وبلورته عن طريق خلف لإطار عمل هيوغو، سيكون بالغ الأهمية لتحقيق التنمية المستدامة. والغاية العامة المنشودة هي الحد من تفاقم الأخطار وكفالة اتخاذ إجراءات حازمة للتصدي للأسباب الأساسية للأخطار التي يمكن أن تنسف التقدم المحرز في جميع الخطط.
	71 - وعقب النتائج التي تمخض عنها مؤتمر الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، أصبح اليوم الحد من مخاطر الكوارث وتنمية القدرة على التكيف مسألتين مسلّم بهما ومدرجتين في مختلف مسارات العمل الجارية المتعلقة بخطة التنمية لما بعد عام 2015. وإنه يشجعني أن الدول الأعضاء وغيرها من الجهات المعنية تولي الاهتمام الواجب لمسألة الحد من مخاطر الكوارث.
	رابعًا - زيادة الاستثمار من أجل الحد من مخاطر الكوارث
	72 - ثمّة حجة قوية لزيادة الاستثمارات الرامية إلى الحد من المخاطر وبناء القدرة على التكيف. ولا تستهدف هذه التدابير الوقائية إنقاذ الأرواح وتخفيض كلفة الإغاثة في حالات الكوارث والخسائر الاقتصادية فحسب، ولكنها تدعم أيضًا التنمية المستدامة على المدى الطويل وحماية الاستثمارات والنمو.
	73 - وفيما لا توجد إلا قلّة من البلدان تستطيع أن تحدّد كمية استثماراتها في مجال الحد من مخاطر الكوارث، وفقًا لتقرير التقييم العالمي والتقارير المرحلية لإطار عمل هيوجو، ثمّة أدلة على أن البلدان تزيد حاليًا مخصصات ميزانياتها للحد من مخاطر الكوارث. فالصين، على سبيل المثال، تسعى إلى الحد من الخسائر الاقتصادية المباشرة الناجمة عن الكوارث، لتقلّ عن 1.5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2015(1). ويدعم هذا الهدف الوطني الخطة الشاملة للوقاية من الكوارث والحد منها 2011-2015، ومخصصات منتظمة من الميزانية المركزية، وأموال تكميلية خاصة على المستوى دون الوطني، واستثمارات كبيرة في الحد من مخاطر الفيضانات والجفاف والكوارث الزراعية.
	74 - ومن النتائج الرئيسية لمؤتمر قمّة مجموعة العشرين الذي عُقد في لوس كابوس، المكسيك، في حزيران/يونيه 2012، توصية دعت وزراء المالية ومحافظي المصارف المركزية إلى استحداث أدوات للحد من مخاطر الكوارث واستراتيجيات للمساعدة على الحد من آثار الكوارث، وحماية السكان والأصول وإدارة آثارها المالية والاقتصادية. وكنتيجة مباشرة لذلك، تعاونت أمانة الاستراتيجية مع منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي والبنك الدولي لإعداد الإطار المنهجي بشأن تقييم مخاطر الكوارث وتمويل الحد من المخاطر لمجموعة العشرين ومنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي (متاح على الموقع التالي: http://www.oecd.org/gov/risk/G20disasterriskmanagement.pdf). ويساعد هذا الإطار وزارات المالية والسلطات الحكومية الأخرى على وضع استراتيجيات أكثر فعالية لإدارة مخاطر الكوارث، ولا سيّما الاستراتيجيات المالية، انطلاقًا من تعزيز تقييم المخاطر وتمويل عملية الحد من المخاطر.
	75 - وفي عام 2012، أطلقت أمانة الاستراتيجية ومديرية المفوضية الأوروبية للتنمية والتعاون مبادرة تمتد على مدى ثلاث سنوات، لدعم قرابة 40 بلدًا في مجال الوقاية من مخاطر استثماراتها العامة. وأسفرت السنة الأولى من المبادرة، عن إنشاء ما بين 13 و 15 قاعدة بيانات وطنية عن الخسائر الناجمة عن الكوارث في ثلاث مناطق، وإنجاز 10 إلى 12 تقييمًا وطنيًا للمخاطر، وإنتاج مواد لتعميم مراعاة مسألة الحد من مخاطر الكوارث في الاستثمارات العامة، وتخطيط استخدام الأراضي، والتكيّف مع تغير المناخ. وتوفّر هذه الأدوات المعلومات والأدلة التي يحتاجها صناع القرار لاتخاذ قرارات استثمارية مستنيرة قائمة على معرفة بالمخاطر.
	تمويل أمانة الاستراتيجية

	76 - يُعتبر الحدّ من مخاطر الكوارث وبناء القدرة على التعامل معها مجال عمل متنامٍ. فالدول الأعضاء وغيرها من الجهات المعنية تدرك المبدأ القائل إن من المجدي الاستثمار في الوقاية والتأهّب والتخطيط للحد من مخاطر الكوارث، وتدعم هذا المبدأ. وفي الوقت ذاته، يبدو أن الحد من المخاطر مهمة معقدة وصعبة. وثمّة مداخل ومكونات كثيرة.
	77 - ويؤدّي كل من عمل ممثّلي الخاص والعمل الأساسي لأمانة الاستراتيجية في الوصاية على إطار عمل هيوغو؛ والمشاورات ووضع إطار عمل للحد من مخاطر الكوارث لما بعد عام 2015؛ والإرشادات على المستوى العالمي والإقليمي والوطني والمحلي للجهات المعنية والشركاء، بما في ذلك منظومة الأمم المتحدة؛ وتقرير التقييم العالمي بشأن الحد من مخاطر الكوارث؛ وحملة ”تمكين المدن من مجابهة الكوارث“ وغيرها من الحملات، إلى تسهيل القيادة، والتنسيق، وجمع الأدلة، والدعوة اللازمة لتحقيق الحد من مخاطر الكوارث.
	78 - ولفترة السنتين 2012-2013، حدّدت أمانة الاستراتيجية هدفًا يتعلّق بالموارد يبلغ 64.9 مليون دولار لإنجاز هذا العمل. وفي عام 2012، بلغت الأموال الموجهة سنويًا لصندوق الأمم المتحدة الاستئماني للحد من الكوارث 33.1 مليون دولار. ووردت تبرعات من جهات مانحة بلغ مجموعها 26 جهة. ويشير هذا إلى ثقة المانحين في الاتجاه الاستراتيجي الذي تسير فيه أمانة الاستراتيجية، وتعزيز عملية تنفيذ البرامج، على الرغم من تزايد الضغوط المالية على ميزانيات المعونة في كثير من البلدان المانحة.
	79 - وتوسّع أمانة الاستراتيجية قاعدة الجهات المانحة وتؤمّن زيادات في التمويل غير المخصص من المانحين، على أساس متعدد السنوات حيثما أمكن ذلك. وهذا أمر بالغ الأهمية لضمان تنفيذ البرامج دون انقطاع نظرًا للتوقعات والمطالب الملقاة على عاتق أمانة الاستراتيجية. وفي عام 2012، جرى التفاوض على اتفاقات تمويل متعدد السنوات ونُفّذت مع حكومات أستراليا وسويسرا وفنلندا ولكسمبرغ.
	80 - وتدعم الميزانية العادية للأمم المتحدة منصبًا رفيعًا واحدًا (من الرتبة مد-1) في أمانة الاستراتيجية. ومع تزايد الاهتمام والأولوية الممنوحين للحد من مخاطر الكوارث، تتطلّب أمانة الاستراتيجية تمويلاً مستقرًا، يمكن التنبؤ به على نحو ملائم.
	خامسًا - الاستنتاج والتوصيات
	81 - تشير الأدلة إلى أنه على مدى السنوات الثماني الماضية ازداد تعرّض الناس والأصول للكوارث. وثمّة خطر متزايد من حدوث خسائر في مجالات التقدم الاجتماعي، والصحة، والرفاه، وفرص العمل، والأمن، والتنمية الاقتصادية. ويعتبر تمكين المجتمعات والحكومات المحلية من تحديد وإدارة المخاطر التي تتعرّض لها يوميًا أساسًا سليمًا لوضع الاستراتيجيات والبرامج والميزانيات. ويحتاج كل من المؤسسات العامة وهيئات الأعمال التجارية إلى الاتجاه نحو نهج أكثر شمولاً لإدارة المخاطر.
	82 - والحد من مخاطر الكوارث القائمة ليس كافيًا. بل من الضروري القيام بعمل أكثر جرأة وأكثر تركيزًا لاستباق تراكم مزيد من المخاطر. ويتطلب ذلك نظرة أدق بكثير لأسباب المخاطر والعناصر الدافعة لها، وبخاصة نماذج التخطيط للتنمية وطرائق الاستثمار للقطاعين العام والخاص. ومن الأهمية بمكان زيادة الجهود الرامية إلى تعزيز ثقافة عامة تشجع الوقاية، بشكل يضمن حصول عامة الجمهور مجانًا على معلومات عن المخاطر، سهلة الاستخدام، واضحة، وبسيطة يمكنهم استخدامها في تصريف أعمالهم - في القطاع العام أم الخاص.
	83 - وفي العامين القادمين، يجب أن يظل التركيز على تنفيذ إطار عمل هيوغو والسعي لتحقيق المزيد من النتائج الملموسة في مجالات سلامة المدارس والمستشفيات والهياكل الأساسية الحيوية الأخرى، وإنشاء قواعد بيانات عن الخسائر الناجمة عن الكوارث، ونشر المعلومات عن تقييم المخاطر، وتوعية عامة الجمهور، وتحسيس قطاع الأعمال التجارية وإنشاء آليات الإنذار المبكر. وسيكون اليوم الدولي للحد من الكوارث في 13 تشرين الأول/أكتوبر 2013، فرصة للانخراط مع المعاقين وتوعيتهم في سياق مخاطر الكوارث.
	84 - وثمّة حاجة إلى مزيد من العمل على جمع المزيد من البيانات والخبرات الوطنية المحددة عن العناصر المتعلقة بإطار الحد من مخاطر الكوارث لما بعد عام 2015. ويُعتبر العمل الرائد الذي تضطلع به لجنة القانون الدولي إسهاما حاسما في تحديد الأطر المعيارية الفعالة والمبادئ التي توجّه وتدعم عملية الحد من مخاطر الكوارث. وسيكون العمل على تحسين آليات التنسيق الوطنية، بما في ذلك البرامج الوطنية، مهمًا في تحقيق إطار عمل هيوغو وأي إطار عمل في المستقبل في مجال الحد من مخاطر الكوارث.
	85 - وستقود أمانة الاستراتيجية مسار عمل مع جميع الجهات المعنية بشأن الأهداف والمؤشرات لإطار ما بعد عام 2015 للحد من مخاطر الكوارث، انطلاقًا من تجارب البلدان وجميع الجهات المعنية بتنفيذ إطار عمل هيوغو ورصده. وسيمثّل هذا العمل إسهامًا كبيرا في المناقشات الجارية بشأن معايير قياس أهداف خطة التنمية لما بعد عام 2015 وأهداف التنمية المستدامة.
	86 - ومؤتمر الأمم المتحدة العالمي الثالث المعني بالحد من مخاطر الكوارث في عام 2015 حدث طال ترقّبه. وفي المشاورات حول إطار الحد من مخاطر الكوارث لما بعد عام 2015، أظهرت الجهات المعنية كلّها حسن النية والعزم على التعاون وإيجاد حلول خلاقة وابتكارية لمواجهة التحديات المشتركة القادمة. وتولّد شمولية العملية التشاورية زخمًا وقبولاً والتزامًا لدى جميع الجهات المعنية. وسيحتاج المؤتمر العالمي إلى أن يكون شاملاً قدر الإمكان. وستوفّر المنتديات الإقليمية للحد من مخاطر الكوارث، التي ستعقد في النصف الأول من عام 2014، فرصة للجهات المعنية لتوليد المزيد من الانخراط والالتزام إزاء المؤتمر العالمي، وللإسهام بنظرات سياساتية متعمّقة ومعارف في وضع إطار الحد من مخاطر الكوارث لما بعد عام 2015.
	87 - وسيكون هدف مؤتمر الأمم المتحدة العالمي الثالث المعني بالحد من مخاطر الكوارث أن تعتمد الدول الأعضاء إطارًا لما بعد عام 2015 للحد من مخاطر الكوارث بدعم والتزام جميع الجهات المعنية، وكذلك أن يسهم في خطة التنمية لما بعد عام 2015 وخطط العمل المتعلّقة بتغيّر المناخ.
	88 - وستكفل خطة عمل الأمم المتحدة للحد من أخطار الكوارث من أجل زيادة القدرة على التكيف أن توفّر منظومة الأمم المتحدة الدعم المتماسك اللازم للبلدان لمواصلة تنفيذ إطار عمل هيوغو، ووضع إطار ما بعد عام 2015 للحد من مخاطر الكوارث، والتحضير لمؤتمر الأمم المتحدة العالمي الثالث المعني بالحد من مخاطر الكوارث.
	89 - ويجب ألا ينظر إلى تطلعات التنمية المستدامة وأهدافها، والتكيّف مع تغير المناخ والتخفيف من آثاره، والحد من مخاطر الكوارث في عزلة عن بعضها البعض. ولذلك، يجب إيلاء الاعتبار للحد من مخاطر الكوارث وبناء القدرة على مواجهة الكوارث في خطة التنمية لما بعد عام 2015، من أجل الترويج لنهج متكامل ومتعاضد ومتماسك بين إطار الحد من مخاطر الكوارث لما بعد عام 2015 وخطة التنمية لما بعد عام 2015.
	90 - وفي ضوء ما سبق، أوصي بما يلي:
	(أ) أن تواصل الدول الأعضاء تنفيذ إطار عمل هيوغو، وعلى وجه الخصوص أن تجمع بيانات عن الخسائر والأضرار، وأن تعزّز قدرة المدارس والمستشفيات على مواجهة الكوارث، وأن تتأكّد من أن تكون أي هياكل أساسية حيوية جديدة قادرة على الصمود أمام الكوارث؛
	(ب) أن تكرّس الدول الأعضاء وسائرالجهات المعنية، بما في ذلك القطاع الخاص والمجتمعات المحلية، جهودًا مركزة لتحديد أسباب تراكم المخاطر ومعالجتها، ولا سيما في سياق الاستثمارات الجديدة، في القطاعين العام والخاص؛
	(ج) أن تستفيد العملية التحضيرية لمؤتمر الأمم المتحدة العالمي الثالث المعني بالحد من مخاطر الكوارث من الإسهامات الهامة للدورة الرابعة للمنتدى العالمي للحد من مخاطر الكوارث والمنتديات الإقليمية، وأن تكون العملية التحضيرية شاملة وأن تتيج لكل الجهات المعنية الانخراط النشط فيها وقبولها والالتزام بها؛
	(د) أن تجري الدول الأعضاء مشاورات وطنية بين الجهات المعنية المتعددة للتحضير للمنتديات الإقليمية المقبلة ومؤتمر الأمم المتحدة العالمي الثالث المعني بالحد من مخاطر الكوارث وأن تنشئ أو تعزز أو تجري استعراضات الأقران، حسب الاقتضاء، أو برامج وطنية أو آليات مماثلة لتيسير المشاورات؛
	(هـ) أن تشارك الدول الأعضاء والجهات في المنتديات الإقليمية القادمة بوفود رفيعة المستوى وبتمثيل من المؤسسات، والحكومات المحلية، والقطاع الخاص، والأوساط العلمية، والمجتمع المدني، من أجل تبادل الآراء والتوقعات والتوصيات بشأن إطار الحد من مخاطر الكوارث لما بعد عام 2015؛
	(و) أن تتصدّى الدول الأعضاء للحد من مخاطر الكوارث في خطة التنمية لما بعد عام 2015 وأهداف التنمية المستدامة؛
	(ز) أن تنظر الدول الأعضاء في الموارد التي يمكن التنبؤ بها، والدعم الذي يمكن تقديمه لزيادة تعزيز أمانة الاستراتيجية بما أنها تقود المشاورات بهدف التوصل إلى اتفاق على إطار عمل لما بعد عام 2015 للحد من مخاطر الكوارث ودعم إعداد وتنظيم مؤتمر الأمم المتحدة العالمي الثالث المعني بالحد من الكوارث، مع الاستمرار في دعم تنفيذ إطار عمل هيوغو.

