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 الدورة الثانية والستون
 *من جدول األعمال املؤقت) ج (٥٦البند 

 الدوليــة االســتراتيجية: التنميــة املــستدامة
   للحد من الكوارث

  الدولية للحد من الكوارثاالستراتيجيةتنفيذ   
 

 **تقرير األمني العام  
 

 موجز 
تزايـد   إىل   أساسـا عدد الكوارث وامتداد آثارها آخذان يف االزدياد، وذلـك راجـع            إن   

املخاطر الطبيعية، ولكن أيضا إىل مفعول تغري املناخ الذي يهـدد ماليـني متزايـدة               الضعف أمام   
. األهـداف اإلمنائيـة لأللفيـة     بعرقلـة إجنـاز     من البشر يف أرواحهم وأسباب عيشهم، كمـا يهـدد           

بنــاء : ٢٠١٥-٢٠٠٥ة ومتناميــة لزيــادة جهــود تنفيــذ إطــار عمــل هيوغــو إن مثــة حاجــة ملحــ
غري أن العامل ال يسري اليوم يف الطريـق املؤديـة           . قدرة األمم واجملتمعات على مواجهة الكوارث     

 .٢٠١٥إىل احلد بشكل ملموس من اخلسائر النامجة عن الكوارث يف حدود 
هو ما يعـين االلتـزام الـصارم باحلـد مـن      وعليه، يلزم اختاذ إجراءات حامسة ومنتظمة، و      

ــات        ــة، وميزاني ــدرات مؤســسية قوي ــليمة، وق ــسياسات س ــدعوما ب ــار، م ــاألخط ــى كافي ة، عل
 التعجيــللقــد متثلــت إحــدى أهــم اخلطــوات يف اجتــاه   . الــصعيدين احلكــوميني احمللــي والــوطين 

 

 

 * A/62/150. 
 .تأخر تقدمي هذا التقرير ألسباب فنية ** 
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من أخطار الكـوارث    العاملي للحد    الدورة األوىل من املنتدى      إطار عمل هيوغو يف عقد    بتنفيذ  
ــصلح    ــني ذوي م ــع ب ــذي جيم ــن   ةال ــرة م ــددين، يف الفت ــران٧ إىل ٥ متع ــه / حزي ، ٢٠٠٧يوني
ــس   ــاملي الرئي ــاره احملفــل الع ــى      يباعتب ــضافر اجلهــود للحــد مــن أخطــار الكــوارث عل ــسري ت  لتي

 .األصعدة مجيع
ث الدوليـة للحـد مـن الكـوار        االسـتراتيجية تنفيـذ   عـن    ة عامـ  نظـرة ويقدم هذا التقريـر      

وإطــار عمــل هيوغــو، علــى املــستويات اإلقليمــي والــوطين والعــاملي، اســتجابة لقــرار اجلمعيــة    
، وتطـوير    وبأخطارهـا  ، كمـا يـستعرض االجتاهـات يف مـا يتعلـق بـالكوارث             ٦١/١٩٨ة  ــالعام

 . الدولية للحد من الكوارثاالستراتيجيةالتنسيق والتوجيه وتوفري املوارد عن طريق 
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 كوارث وأخطارهاالت اجتاها -أوال  
ا يلحـق الـدمار باجملموعـات      إن عدد الكوارث وامتداد آثارهـا آخـذان يف االزديـاد، ممـ             - ١

ــشهم،      ــباب عيـ ــم وأسـ ــدة مـــن البـــشر يف أرواحهـ ــدد ماليـــني متزايـ الـــسكانية الـــضعيفة، ويهـ
األهــداف اإلمنائيــة لأللفيــة، وهــو مــا جيعــل احلاجــة تــزداد إحلاحــا إىل بــذل    عــوق إجنــاز ي كمــا
بنـــاء قـــدرة األمـــم واجملتمعـــات علـــى : ٢٠١٥-٢٠٠٥ود لتنفيـــذ إطـــار عمـــل هيوغـــو ـــــهاجل

 .)١(ة الكوارثــمواجه
 كارثــة، ٣٦٦، وقعــت ٢٠٠٧يونيــه / إىل حزيــران٢٠٠٦يوليــه /يف الفتــرة مــن متــوزو - ٢

ــون شــخص، وقتلــت  ٢٠٠ريهــا حنــو  مــس تأث نفــس، وخلفــت خــسائر فاقــت    ١٨ ٢٠٠ ملي
ولقــد تنوعــت تلــك الكــوارث بــني زالزل وفيــضانات   . )٢(كــيدوالر أمري بليــون ٣٠قيمتــها 

. ف وأوبئــة ودرجــات حــرارة قــصوى واهنيــاالت أرضــية وحرائــق وموجــات جفــاف وعواصــ  
ــد مــن        إال ــا إىل أزي ــد أثره ــأثريا، إذ امت ــا زالــت هــي األوســع ت ــضانات م ــون ١٣٤أن الفي  ملي

  ويف املمتلكــــات قتــــيال،٦ ٧٢٩شــــخص يف العــــامل، خملفــــة أكــــرب اخلــــسائر يف األرواح بـــــ 
ـــ  ــام      ب ١٤ب ــة يف الع ــورات الربكاني ــزالزل والث ــت ال ــا احتل ــون دوالر أمريكــي، بينم ملاضــي الي

.  علـــى التـــوايل٣٦٤ ٠٠٠  و٣٩٠ ٠٠٠حبـــوايل فأحلقـــت ضـــررا املـــرتبتني الثانيـــة والثالثـــة، 
ليـون دوالر أمريكـي مـن اخلـسائر، يف         ب ١٤ ٠٠٠ قتـيال وحـوايل      ٤ ١٧٩ عواصـف الوخلفت  

 . شخص٤ ٠٠٠حوايل يف وفاة احلرارة القصوى درجات ت تسببحني 
 العـاملي للحـد مـن أخطــار    الـدورة األوىل للمنتــدى مت تقدميـه يف   )٣(ورد يف اسـتعراض و - ٣

، أن التطـورات احلاصـلة يف أخطـار         ٢٠٠٧يونيـه   / حزيـران  ٧ إىل   ٥الكوارث، يف جنيـف مـن       
واجلماعــات البــشرية أمــام  الكــوارث راجعــة يف جــزء كــبري منــها إىل تفــاقم ضــعف الــشعوب    

 ، الــسريعحــضراملخــاطر الطبيعيــة، وهــي وضــعية جنمــت بــدورها عــن عوامــل أخــرى مثــل الت   
ــة   ــسليمة يف اســتغالل األرض وتــدهور البيئ  نــاس وعــدم وعــي ال ، والفقــر،واملمارســات غــري ال

األول أن : ويوجــد حاليــا ســيناريوهان كــبريان لألخطــار . بفكــرة احلــد مــن أخطــار الكــوارث 
الكوارث مناطق معرضة بدرجة كبرية للخطر، وفيهـا تركيـز عـال للـسكان واألنـشطة         تضرب  

االقتــصادية مــع مــا هنــاك مــن أخطــار التعــرض لكــوارث واســعة النطــاق مناخيــة وجيولوجيــة،  
__________ 

 )١(  A/CONF.206/6 و Corr.1 ٢، الفصل األول، القرار. 
 ,EM-DAT: the International Disaster Database (Brussels, Universite Catholique de Louvain انظــر  )٢( 

ئـة الناجتـة عـن الكـوارث،        مركـز البحـوث واألوب    /بروكسل، بلجيكا، مكتب املساعدة يف حـاالت الكـوارث        
 .٢٠٠٧يوليه /متوز

ــوادث    )٣(  ــار احلـــ ــن أخطـــ ــد مـــ ــام   ”:  احلـــ ــاملي لعـــ ــتعراض العـــ ــرISDR/GP/2007/3، “٢٠٠٧االســـ  ، انظـــ
http://www.preventionweb.net/globalplatform. 
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ــاين، فخطــر حــدوث خــسائر حمــدودة يف املمتلكــات       ــا الث ــة؛ وأم كــالزالزل واألعاصــري املداري
ة حيث السكان واألنـشطة االقتـصادية عرضـة ألخطـار           ووسائل العيش ولكن يف مناطق شاسع     

 .غالبا ما تكون حملية، كاالهنيارات األرضية والفيضانات وموجات اجلفاف
شكل املــستوطنات احلــضرية بــؤرة يتزايــد فيهــا خطــر الكــوارث، إذ أن العديــد مــن تــو - ٤

كيـز العـايل حلالـة    تلك املستوطنات تقع يف أراض زلزالية وتنمـو منـوا سـريعا، والنتيجـة هـي التر           
 ثـل متويعـيش يف الوقـت احلاضـر أكثـر مـن بليـون شـخص يف مـستوطنات عـشوائية،                     . اهلشاشة

 يف املائة مـن سـكان املـدن يف الـدول الناميـة؛ وباجتاهـات التمـدن هـذه، قـد يـصل           ٧٠ إىل   ٣٠
، علمـا بـأن قـسما هامـا مـن املـدن يقـع يف منـاطق                  ٢٠٣٠هذا العـدد إىل بليـونني حبلـول العـام           

حلية منخفضة، أو يف منـاطق معرضـة لالهنيـارات األرضـية واحلرائـق والـزالزل وغريهـا مـن                    سا
اخلـدمات  قلـة    مبـا فيهـا مـن كثافـة سـكانية عاليـة، و             -إن تلك املستوطنات    . األخطار األخرى 

 هلـي معرضـة بـشكل جـدي ألخطـار           -االجتماعيـة   األساسية، وغري ذلك من مظاهر اهلـشاشة        
ــرار     ويف الوقــت ذاتــ . الكــوارث ــصادي واختــاذ الق ــرب املــدن حمركــات آلالت النمــو االقت ه، تعت

والتبـادل التجــاري، الــشيء الـذي جيعــل اجلهــود املبذولــة جملاهبـة التحــديات املتزايــدة للكــوارث    
 .الطبيعية أكثر استعجاال

 الـصادر   )٤(خلص التقرير التقييمي الرابع للفريق احلكـومي الـدويل املعـين بـتغري املنـاخ              و - ٥
 إىل أن الـــتغريات بعيـــدة املـــدى بـــدأت ُتالَحـــظ منـــذ اآلن يف حـــاالت املنـــاخ ٢٠٠٧ام يف عـــ

، )٥(القصوى، مبا يف ذلك اجلفاف والتساقطات الغزيرة وموجات احلر وقوة األعاصـري املداريـة             
باإلضـافة  .  إىل أن أمناط األخطار املناخية آخذة يف الـتغري بفعـل تغـري املنـاخ                التقرير أيضا  ريشيو

، خلــص التقريــر إىل أنــه مــن املــرجح جــدا أن تزيــد وتــرية حــاالت املنــاخ القــصوى     إىل ذلــك
 .وموجات احلر والتساقطات الغزيرة

حجــم مــن تفــاقم الــتغريات املناخيــة، امللمــوس منــها واملتوقــع،   يزيــد مــن املتوقــع أن و - ٦
أيـضا  اخلسائر النامجة عن الكوارث، ليس فقـط بزيـادة وتـرية حـاالت املنـاخ القـصوى، ولكـن          

بزيادة أوضاع اهلـشاشة املتأصـلة لـدى الكـثري مـن اجملموعـات البـشرية، كـأن حيـدث نقـص يف                       

__________ 
 .http://www.usgcrp.gov/usgcrp/links/ipcc.htm#4wg1متاح على  )٤( 
األساس العلمي املادي، مسامهة الفريق العامـل األول يف         : ٢٠٠٧بتغري املناخ،    املعين   الفريق احلكومي الدويل   )٥( 

منـشورات جامعـة   ( وآخـرون  S. Solomon التقرير التقييمي الرابع للفريق احلكومي الدويل املعـين بـتغري املنـاخ   
 ).٢٠٠٧كامربيدج، اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية، 
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ــثال  ــاه م ــر التقييمــ  . املي ــعيوخيلــص التقري ــرجح أن تتعــرض ألعنــف   )٦( الراب ــاليم امل  إىل أن األق
ريــة الــصغرية الناميــة فريقيــا جنــوب الــصحراء والــدول اجلز الــضربات هــي القطــب الــشمايل وأ 

البلدان يف تلـك األقـاليم      أفقر  باإلضافة إىل ذلك، من احملتمل أن تكون        . ا الضخمة ودلتات آسي 
بـدأت بالفعـل تواجـه األخطـار وقـدراهتا علـى التكيـف         ويف غريها هي من ستعاين أكثـر، ألهنـا          

ويف بعض احلاالت، ميكن أن متس الكوارث مناطق ال عهد هلا يف ما سـبق بكـوارث مـن           . دنيا
يتطرق التقرير إىل األحداث الطبيعية القصوى وتأثريات تغري املنـاخ، هنـاك      وبينما  . ذلك القبيل 

إن آثار االجتاهات احلالية والتوقعـات املـستقبلية        . حاجة إىل تعميق النظر يف موضوع الكوارث      
هيوغـو باعتبـاره وسـيلة للتكيـف مـع تغـري            عمـل   يف شأن حدوث الكـوارث، واسـتخدام إطـار          

قيــيم أدق يف تقريــر خــاص، مــن األفــضل أن يكــون حتــت إشــراف  اجــة إىل حتليــل وتحباملنــاخ، 
 التقريــر توجيهــات لــكالفريــق احلكــومي الــدويل املعــين بــتغري املنــاخ؛ كمــا يــتعني أن يتــضمن ذ

 .طر مواجهتها للكوارث املناخيةاخمللدول األعضاء حول الوسائل العملية للحد من 
 

 التقدم احملرز يف تنفيذ إطار عمل هيوغو -ثانيا  
على صعيد كل دولة على حـدة، عملـت املنظمـات احلكوميـة وغـري احلكوميـة خـالل                    - ٧

. الفترة املشمولة هبذا التقرير على تعزيز قدراهتا على تنسيق وتنفيذ أنـشطة احلـد مـن الكـوارث                 
ــصلحة بتحــسني اســتراتيجياهتا        ــدويل، قامــت اجلهــات ذات امل ــصعيدين اإلقليمــي وال ــى ال وعل

 تنشيط وتنسيق تدابري احلـد مـن الكـوارث وتقـدمي الـدعم لألطـراف الفاعلـة                  وآلياهتا الرامية إىل  
 تلــك اجلهــود بوســائل منــها وضــع االســتراتيجيةوقــد ســاندت أمانــة . علــى خمتلــف املــستويات

هيوغو، وتسهيل تبادل املعلومات عـن طريـق برنـامج العمـل            عمل  مبادئ توجيهية لتنفيذ إطار     
طبيعيـة، وعقـد لقـاءات بـني اجلهـات املعنيـة وبـرامج عمـل         العاملي للحد من أخطار الكوارث ال    

 .وشبكات قطاعية
 ومنظومـة االسـتراتيجية   هيوغو الدول واملنظمـات اإلقليميـة والدوليـة         عمل  يدعو إطار    - ٨

ــها  ـــإىل اختوأمانت ـــاذ إجـ ـــراءات حمـ ــذ أهداف ـ ــة تنفي ـــددة لكفال ــه  االســتراتيجيةه ـ ــة وجماالت  الثالث
 استعراضا عاما لإلجنـازات الرئيـسية الـيت حتققـت           )٧(يناث ويقدم الفرع ال   .اخلمسة ذات األولوية  

ــك يف اجملــاالت اخلمــسة ذات          ــا يف ذل ــدويل، مب ــوطين واإلقليمــي وال ــصعد ال ــن ال ــى كــل م عل

__________ 
اآلثـار، والتكيـف، والـضعف، مـسامهة الفريـق العامـل            : ٢٠٠٧بـتغري املنـاخ،     ريق احلكومي الـدويل املعـين       الف )٦( 

كامربيــدج، اململكــة املتحــدة  منــشورات جامعــة ( وآخــرون M.L. Parry، الثــاين يف التقريــر التقييمــي الرابــع 
 ).٢٠٠٧لربيطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية، 

 )٧( A/CONF.206/6 و Corr.1، ٢ الفصل األول، القرار. 
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هيوغــو، والتقــدم احملــرز يف تطــوير التنــسيق والتوجيــه واالســتثمار عــرب  عمــل يف إطــار  األولويــة
 .االستراتيجيةمنظومة 

 
 التقدم احملرز على الصعيد الوطين -ألف  

ة ـــ هيوغـو منـاهج العمـل الوطنيـة للحـد مـن أخطـار الكـوارث وسيل                عمـل   عترب إطـار    ي - ٩
 دولـــة إىل ٣٨وقـــد وضـــعت . ق بـــني القطاعـــاتينـــستذات مـــصلحة للعديـــدة  جهـــات ذات
فبوروندي وتوغـو وضـعتا منـهاجيهما خـالل الفتـرة املـشمولة             . اآلن مناهج عملها الوطنية    حد

هبذا التقريـر، يف حـني أطلقـت منـاهج كـل مـن أملانيـا وسويـسرا وفرنـسا شـبكة منـاهج العمـل                     
 .الوطنية األوروبية

ــع       و - ١٠ ــة لوضـ ــات أدوات توجيهيـ ــن احلكومـ ــد مـ ــرت العديـ ــك، ابتكـ ــى ذلـ ــالوة علـ عـ
السياسات، وأصدرت تشريعات للحد من األخطار؛ يف حني أدرجت حكومات أخـرى احلـد            

تنــسيق  إىل اآلن مراكــز ات حكومــ١٠٩ تعينــو. الوطنيــةاإلمنائيــة مــن األخطــار يف خططهــا 
هيوغـو وتتبـع التقـدم احملـرز ورصـده، علمـا بـأن الـدول التاليـة            عمل  رمسية لتنفيذ أهداف إطار     
 :خالل الفترة املشمولة هبذا التقريرانضمت إىل تلك القائمة 

 
 الدولة العضو املنطقة

توغو، تـونس، مجهوريـة أفريقيـا       أفريقيا اجلنوبية، تشاد،     أفريقيا
الوسطى، رواندا، سرياليون، الصومال، غابون، غامبيـا،       

 بيساو، الكامريون، ليسوتو، مصر -غينيا 
ــتني،  الالتينية ومنطقة البحر الكارييبأمريكا  ــزر الاألرجنـ ــجـ ــا،  بـ ــز، بوليفيـ ــل، بليـ هاما، الربازيـ

ترينيــداد وتوبــاغو، جامايكــا، اجلمهوريــة الدومينيكيــة،   
، الـسلفادور، غرينـادا،      وجـزر غرينـادين    انت فنـسنت  س

 غواتيماال، هندوراس
ــا، تاي آسيا واحمليط اهلادئ ــة   أرمينيــــ ــا، مجهوريــــ ــة كوريــــ ــد، مجهوريــــ لنــــ

عبية، ســــنغافورة، طاجيكــــستان، الدميقراطيــــة الــــش الو
 نام، قربص، قريغيزستان، ماليزيا، نيوزيلندا، اهلندفييت

رك، رومانيـا، فنلنـدا، كرواتيـا،       إسبانيا، الربتغـال، الـدامن     أوروبا
 ملديف، موناكو، هنغاريا، اليونان
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حلــد مــن أخطــار الكــوارث يف جمــال  تــدابري انــشاطقــد نفــذ عــدد كــبري مــن الــدول بو - ١١
ومثة قلـق متزايـد مـن       . هيوغوعمل  أكثر من اجملاالت اخلمسة ذات األولوية احملددة يف إطار           أو

كوارث، األمر الذي حيـث املزيـد مـن األطـراف الفاعلـة علـى مجيـع           آثار تغري املناخ وعالقته بال    
 .املستويات للنظر يف االستثمار يف جمال احلد من األخطار

مــن املــستويات فالــدعم . غــري أن األنــشطة كانــت يف أحيــان كــثرية حمــدودة ومنعزلــة   - ١٢
ــة العل ــااحلكومي ــزال يف الغالــب غــري   ي هــم احملــدود  ، ومــرد ذلــك يف الغالــب إىل الف كــاف مــا ي

ــة،       ــة، وانعــدام املــوارد البــشرية القــارة واخلــربة التقني ــسياسية املتتالي للموضــوع، والتحــوالت ال
والــنقص يف املــوارد املاليــة واملهــارات العمليــة إلدمــاج احلــد مــن أخطــار الكــوارث يف بــرامج     

 .لياوتبقى هذه حتديات متكررة تواجه تنفيذ احلد من أخطار الكوارث تنفيذا فع. التنمية
 

 األولوية األوىل  
احلـد مـن خمـاطر الكـوارث أولويـة وطنيـة وحمليـة ذات أسـاس مؤسـسي                   كفالة أن يكون      

 للتنفيذ متني
الكـارييب  منطقـة البحـر   لقد كان بوسع الـدول يف بعـض األقـاليم، كأمريكـا الالتينيـة و          - ١٣

ــبين علــى عــدة عقــود مــن اخلــربة يف       معاجلــة أخطــار  وأجــزاء مــن آســيا واحملــيط اهلــادي، أن ت
الكوارث، لكن يف العديد من الدول األخرى، وعلى األخص خـارج املنـاطق املعرضـة بدرجـة          
عالية للخطـر، متثـل احلاجـة إىل إدراج احلـد مـن أخطـار الكـوارث يف بـرامج التنميـة احلكوميـة            

 .حتديا جديدا
رث تقـدما   قد أحرز عدد من الدول ذات التجربة الضئيلة يف احلد مـن أخطـار الكـوا               و - ١٤

يف التعامـــل مـــع أخطـــار الكـــوارث، وذلـــك بوضـــع مؤســـسات وأطـــر تـــشريعية وسياســـات    
ففــي البوســنة واهلرســك مــثال، جيــري ســن قــانون حلمايــة وإنقــاذ األشــخاص    . واســتراتيجيات

. واملمتلكــات يف الكــوارث الطبيعيــة وغريهــا، وهــو يــشمل عنــصر احلــد مــن أخطــار الكــوارث
 منظومة وطنية لتنسيق األعمال على الـصعيدين        نشئ جديدا يُ   فقد سنت قانونا   ،هندوراس وأما

ة يف ددحمـ احمللي والوطين، وحيدد ما على عاتق كل هيئة علـى كـل املـستويات مـن مـسؤوليات          
 .نواحي الوقاية والتخفيف والتأهب واالستجابة والتعايف املبكر وإعادة التعمري

ــوم  - ١٥ ــسو    ويق ــواج ت ــضررة مــن أم ــدول املت ــد مــن ال ــام  العدي ــدي يف الع ــاحمليط اهلن نامي ب
ــام  ٢٠٠٤ ــا التـــشريعية واملؤســـسية تعزيـــز ترتيب، ٢٠٠٥، أو مـــن زلـــزال كـــشمري يف العـ . باهتـ
وأنـشأت جملـسا   ، ٢٠٠٥ لعام ١٣، القانون النكا سنت قانونا جديدا إلدارة الكوارث      فسري

شأت ، أنــ٢٠٠٥، وعلــى إثــر زلــزال عــام    باملثــلو. وطنيــا رفيــع املــستوى إلدارة الكــوارث   
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باكستان جلنـة وطنيـة إلدارة الكـوارث، وسـلطة وطنيـة إلدارة الكـوارث تعمـل بوصـفها هيئـة                     
للتنفيــذ والتنــسيق والرصــد يف جمــال احلــد مــن أخطــار الكــوارث واالســتجابة هلــا والتعــايف مــن   
آثارها على املستوى الوطين ويف احملافظات واملقاطعات؛ كمـا مت أيـضا اسـتحداث إطـار وطـين                

ويف إندونيــسيا صــادق الربملــان يف . وارث وإنــشاء صــندوق وطــين إلدارة الكــوارثإلدارة الكــ
أبريل على تشريع شامل خاص بإدارة الكوارث يغطي كال مـن احلـد مـن أخطـار                 /شهر نيسان 

 .الكوارث واإلدارة الالمركزية للكوارث
يف خطـة فيجـي      الترتيبات الوطنية إلدارة الكوارث مثرة إلعادة النظر         ويف فيجي، ُتعترب   - ١٦

؛ وتـوفر   ١٩٩٨ إلدارة الكوارث وقـانون إدارة الكـوارث الطبيعيـة للعـام             ١٩٩٥الوطنية للعام   
تلك الترتيبـات آليـة عمـل لنـهج يراعـي مجيـع املخـاطر، كمـا تكـرر تأكيـد احلاجـة إىل إدمـاج                          

ان ومتويلـها، لـضم   اإلمنـائي   املمارسات الشاملة إلدارة املخاطر واألخطار يف عمليات التخطيط         
 .اإلدماج الكامل ملبادرات احلد من أخطار الكوارث

وبينما ُيعىن عدد متزايد من الدول باحلد من أخطار الكوارث، فإن األغلبيـة مـا زالـت               - ١٧
علــى خطــر الوفــاة، وذلــك عــن طريــق إدخــال حتــسينات علــى أوجــه االســتجابة تــشدد أساســا 

الــشرق بلــدان  ســبيل ملثــال، ففــي وعلــى. للكــوارث والتأهــب واإلنــذار املبكــر والــوعي العــام 
األوسط ومشال أفريقيا، ُيعتَبر احلد من أخطـار الكـوارث أمـرا جديـدا، وتـسود يف التـشريعات                    

 .املوجودة بنيات احلماية املدنية التقليدية اليت تركز باألساس على االستجابة والتأهب
البوليفاريـة  فرتويـال   مجهوريـة   ويف أمريكا الالتينيـة، وضـع كـل مـن األرجنـتني وبـريو و               - ١٨

واعتمــدت الــسلفادور . ٢٠٠٧ بنهايــة عــام تنفيــذهامنــاهج عمــل وطنيــة خاصــة هبــا، ويتوقــع  
وأنـشأت صـندوقا     .هتاوالتخفيـف مـن حـد     مـن الكـوارث     قانونا جديدا للدفاع املدين والوقايـة       

ر ويف منطقة البحـر الكـارييب، تـضع جـز          .لدفاع املدين والوقاية والتخفيف من حدة الكوارث      ل
ا لتوجيـه جهـود احلـد مـن الكـوارث، اسـتنادا إىل إطـار عمـل هيوغـو،                    اسـتراتيجي كاميان إطارا   

 . وكالة متخصصة جديدة، هي وكالة إدارة املخاطر جبزر كامياننشأتوأ
إدارة الكــوارث يف اجملتمعــات احملليــة بــشكل متزايــد يف آســيا،  مفهــوم وجيــري اعتمــاد  - ١٩

عت فــي كمبوديــا، ُوضــ   ف. أو مؤســسات عامــة ســواء مــن جانــب منظمــات غــري حكوميــة     
ة جمتمعية للحـد مـن أخطـار كـوارث الفيـضانات واجلفـاف لتعزيـز وتنفيـذ إجـراءات              استراتيجي

 .جمتمعية هتدف إىل االعتماد على الذات
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 ٢األولوية   
 وتعزيز اإلنذار املبكروتقييمها ورصدها حتديد وتقييم ورصد أخطار الكوارث   

. ر بيانات أولية رئيـسية لتطـوير تـدابري احلـد مـن أخطـار الكـوارث                خطايوفر حتديد األ   - ٢٠
صــورة وانتــهت ســري النكــا مــن وضــع قاعــدة بيانــات وطنيــة بــشأن الكــوارث، قــدمت فيهــا 

كمـــا أن بعـــض البلـــدان اآلســـيوية،  . عـــن وقـــوع الكـــوارث واخلـــسائر املترتبـــة عليهـــاشـــاملة
لـديف واهلنـد، بـصدد وضـع قواعـد بيانـات           كإندونيسيا ومجهورية إيران اإلسـالمية وتايلنـد وم       

ت بعـض البلـدان خـرائط وأطـالس للمخـاطر           أعـد و .تتعلـق باحلـد مـن أخطـار الكـوارث         مماثلة  
 .إىل توجيـه صـنع القـرارات   إضـافة  الـوعي العـام   إرهـاف  ر، هبـدف    اخطـ ومواطن الـضعف واأل   

ــها      ــسلفادور تقــدما يف مجــع البيانــات وحتليل ــال، أحــرزت ال  عــدد مــن  لوضــعفعلــى ســبيل املث
ــة    ــاع منهجي ــة، ووضــع   أرســاهامؤشــرات األخطــار بإتب ــدان األمريكي ــة للبل  ت مــصرف التنمي

 .جمموعة جديدة من املؤشرات لرصد أخطار الكوارث

ن سِّحيــ، يــدعم الربنــامج االحتــادي البحــوث العلميــة والتطبيقيــة، واالحتـاد الروســي ويف  - ٢١
نظم فعالـة للتنبــؤ  لـ  هباإلضــافة إىل وضـع نظـم رصـد الـزالزل واإلنــذار بتولـد أمـواج تـسونامي،       

وتتعـــاون احلكومـــات  .واإلنـــذار املبكـــر واالتـــصال للمنـــاطق ذات الكثافـــة الـــسكانية العاليـــة 
م إنـذار بتولـد أمـواج تـسونامي مـن خـالل فريـق التنـسيق         اظـ ناألفريقية واآلسـيوية علـى وضـع        
 .هلندي والتخفيـف مـن آثارهـا   أمواج تسونامي يف احمليط ا  تولد  احلكومي الدويل لنظام اإلنذار ب    

مدرجـة يف امليزانيـة ردا      مفـصلة   وقدمت إحدى عشرة حكومة طلبات رمسيـة تـضم مقترحـات            
بتقدمي املساعدة التقنية لـصوغ خطـط هتـدف          )٨(على العرض الذي تقدم به احتاد احمليط اهلندي       

ــسونامي      ــواج ت ــد أم ــذار املبكــر بتول ــة لإلن ــك احلــني، قُــ   .إىل وضــع نظــم وطني ــذ ذل دمت ومن
أبريـل  /إحاطات إىل املاحنني بالثغرات القائمـة يف التمويـل، وُعقـد اجتمـاع تـشاوري يف نيـسان                 

 . ملناقشة عملية التنفيذ٢٠٠٧
ففـي أفريقيـا علـى وجـه         .وال يزال هنـاك كـثري مـن الثغـرات يف نظـم املراقبـة واإلنـذار                 - ٢٢

ويف  . كـربى  ة عقبـ  هاتنيا معـدات رصـد املخـاطر واالتـصال وصـ          احلصول على ظل  ياخلصوص،  
املخـاطر  ب إلنـذار وطنيـة ل  القليميـة و  اإلقـدرات   ال تطـوير ة بـني    ثغـر بلدان أخـرى، ال تـزال هنـاك         

 . بصورة فعالةاالستفادة منهوربطها بالقدرات احمللية الفعالة لتلقي اإلنذار املبكر و

__________ 
 ، ومكتب منسق الشؤون اإلنـسانية ، وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي    ،شراكة بني برنامج األمم املتحدة للبيئة     ال )٨( 

 والبنـك الـدويل   ، واالحتاد الدويل جلمعيات الـصليب األمحـر واهلـالل األمحـر      ،واملنظمة العاملية لألرصاد اجلوية   
 .ولية للحد من الكوارث الدةستراتيجيوأمانة اال
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 ٣األولوية   
 على مجيع املستوياتقلم للسالمة والتأثقافة لبناء املعرفة واالبتكار والتعليم استخدام   

، وذلــك عــن طريــق إدخــال احلــد مــن   العــامأُحــرز تقــدم علــى صــعيد إرهــاف الــوعي  - ٢٣
وتـدِخل عـدة بلـدان يف     . وإنتـاج مـواد تعليميـة وتعميمهـا    يةناهج املدرساملأخطار الكوارث يف   

د، ففـي اهلنـ   .احلد من أخطار الكوارث يف مناهج مدارسـها علـى مـستويات خمتلفـة           حاليا  آسيا  
إىل بـرامج حمـددة يف      ُترمجـت   تعلـق بـإدارة الكـوارث       جوانب ت تشمل السياسة التعليمية الوطنية     

مـن أجـل    ،املدارس حتظى بالدعم على املستوى الـوطين ومـن جانـب املنظمـات غـري احلكوميـة                
تقليـل اخلـسائر يف األرواح واملمتلكـات    لإلسهام يف  احمللية  إعداد املعلمني والطالب واجملتمعات     

ــ احلــد األدىن يف حالــة وقــوع زالزل أو حر إىل ويف كازاخــستان، أدرجــت  .ق أو انفجــاراتائ
الطوارئ وبرنامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي احلـد مـن أخطـار الكـوارث يف منـهج         حاالت وزارة  

ــوذجي    ــشروع من ــة كم ــدارس االبتدائي ــاد الروســي ويف  .امل ــدين  ، قامــت االحت ــدفاع امل وزارة ال
، وتقــوم  إلكترونيــةبتوزيــع كتــب مدرســيةة آثــار الكــوارث الطبيعيــة وحــاالت الطــوارئ وإزالــ

ويف  . معلــم كــل عــام علــى الــدفاع املــدين ومهــارات االســتجابة للكــوارث   ٩ ٠٠٠بتــدريب 
أفريقيا، أحرزت بوتسوانا وبوركينا فاسو وجيبويت وسيشيل ومدغشقر تقـدما يف إدمـاج احلـد               

 .لكوارث يف املناهج املدرسيةمن أخطار ا
وتواصــل حكومــات البلــدان املعرضــة خلطــر شــديد يف خمتلــف أحنــاء أمريكــا الالتينيــة     - ٢٤

 األنـشطة  بـاين إدمـاج احلـد مـن أخطـار الكـوارث يف املنـاهج املدرسـية؛ وتت           ضرورة  الدعوة إىل   
ت ااسـتراتيجي  إىل إعراب وزارات التعلـيم عـن التزامهـا الـسياسي، إىل وضـع                ،بني إصدار مواد  

 .ة املواردناجحة لالتصال وتعبئ
 

 ٤األولوية   
 األساسية لألخطارعوامل الاحلد من   

فقــام  . الكامنــةخلطــراأفــاد عــدد قليــل مــن البلــدان بــإحراز تقــدم يف احلــد مــن عوامــل   - ٢٥
 قائمـة أو عـن طريـق        لتخفيف املـادي عـن طريـق التعـديل التحـديثي ملبـانٍ            لبعضها بتنفيذ تدابري    
ونيبــال الــشواغل املتعلقــة باحلــد مــن  املتحــدة ترتانيــا يــة مجهوروأدرجــت  .تعزيــز قــوانني البنــاء

ســوى عــدد قليــل مــن  ُيبلــغ وال  .ســتراتيجيات وطنيــة للتنميــة واحلــد مــن الفقــر االكــوارث يف 
يف سـتراتيجي  الجهـود للتخطـيط الـوطين ا   عمـا تقـوم بـه مـن     البلدان، من قبيل جـزر امللـديف،        

 .الكوارثأخطار حلد من سبيل ا
إدخـال تـدابري   األساسـية،  خلطـر  اوات اهلامة الرامية إىل احلد مـن عوامـل      ومن بني اخلط   - ٢٦

قامت أوغندا بالفعـل بإدخـال      ف .يف صلب الربامج اإلمنائية   املخاطر  واحلماية من   األخطار  تقييم  
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يـا بإدخـال إطـار      ريومل تكتـِف نيج    .ستراتيجيتها للحد من الفقـر    االكوارث يف   أخطار  احلد من   
جيتها الوطنية لتنمية القدرة االقتصادية، بـل أهنـا بـدأت أيـضا يف إدمـاج              ستراتياعمل هيوغو يف    

 .الكوارث يف براجمها وميزانياهتا السنوية القطاعيةأخطار احلد من 
ويف فييـت نــام، سـهلت شــراكة فييـت نــام لتخفيـف الكــوارث الطبيعيـة احلــوار حــول       - ٢٧

ــق فهــم      ــسياق اإلمنــائي  املــسائل اخلطــرية يف جمــال احلــد مــن الكــوارث، وتعمي الكــوارث يف ال
املعارف والتماسك يف مجيع اجلهود الرامية إىل احلـد مـن الكـوارث بـني     تبادل  األوسع، وتعزيز   

ر الكـوارث علـى     اخطـ أوتعزز الشراكة احلـد مـن        . واملنظمات غري احلكومية واحلكومة    احننيامل
ــق اإلدارة ا       ــر وحتقي ــن الفق ــالغ يف احلــد م ــشكل ب ــسهم ب ــل وت ــدى الطوي ــوارد  امل ــستدامة للم مل

 .األراضي الرطبة والنظم الساحليةالطبيعية، مبا يف ذلك اإلدارة املتكاملة ألحواض األهنار و
وعززت سري النكا، بدعم مـن برنـامج األمـم املتحـدة للبيئـة، القـدرات علـى إجـراء                     - ٢٨
حظيـت  ستراتيجية عن طريق تشكيل فرقة عمـل مـشتركة بـني القطاعـات،         االبيئية  التقييمات  ال

 .جزء من عمليات التخطيط اإلمنائي بالتأييد الربملاين إلدراج هذه التقييمات ك٢٠٠٦يف عام 
ــاء وقــوانني التخطــيط فيهــا للحــد مــن األ    وحــّس - ٢٩ ــر مــن قــوانني البن ر يف خطــانت اجلزائ

ــستعرض كــل مــن األردن    ــستقبل، وي ــسورية   امل ــة ال ــة العربي ــاتواجلمهوري ر اخطــأ إدارة ترتيب
 سبيل احلد مـن خمـاطر الفيـضانات، تقـوم إيـران بالتعـديل التحـديثي لعـدد ضـخم           ويف .الزالزل

ودربت بعض البلـدان عمـال بنـاء     .الزالزلاملهددة ب تعزيز املباين واملرافق الرئيسية     بمن املنازل و  
يف مــن ذلــك النــوع وِضــعت الــربامج و .مــن القطــاع غــري الرمســي، علــى تقنيــات البنــاء املــأمون

. ٢٠٠٥يف أعقاب الزلزال الذي ضرب البلـد يف عـام           فترة املشمولة بالتقرير    الباكستان خالل   
 .اء بشكل فعال يبقى أحد التحدياتإال أن إنفاذ قوانني ولوائح البن

ويف أوروبــا، بــدأت مــسألة التكيــف مــع تغــري املنــاخ يف التــأثري علــى برنــامج احلــد مــن  - ٣٠
لحــد مــن ل وطنيــة هج منــاعمــل، تنــرويج وسويــسرا وفرنــسا والفــي أملانيــاف .ر الكــوارثاخطــأ

ات وطنيـة للتكيـف مـع       اسـتراتيجي  وضـع    علـى هيئات تنسيق إطـار عمـل هيوغـو         مع  الكوارث  
 .آثار تغري املناخ

 
 ٥األولوية   
 جابة الفعالة على مجيع املستوياتالتأهب للكوارث حتقيقا لالستتعزيز   

لتأهـب للكـوارث، غـري أنـه         ا للنجـاح يف  شـرط مـسبق     هـو   فعـال   بشكل  اإلنذار املبكر    - ٣١
ــد ال ــي   ب ــستوى احملل ــى امل ــه أن يترســخ عل ــنغالديش      . ل ــيت اختــذهتا ب ــدابري ال ــن الت ــبني م ــد ت  فق

ــام و وفييــت ــا ن ــا بالقــدرات    أنكوب ــشامل للكــوارث علــى املــستوى احمللــي، مقرون  التأهــب ال
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ــها،      ــى رصــد املخــاطر الوشــيكة والتحــذير من ــة عل ــادر الوطني ــى ق ــل العل ر يف اخلــسائمــن تقلي
 احملليـة علـى     اويقوم عدد من البلدان يف مجيع املناطق اآلن بتعزيز قدراهت          .األرواح بدرجة كبرية  

املعنـيني  املمارسـني   بـني   “ تبـادل احللـول   ”تـسمى   ففي اهلند، ستربط شبكة      .التأهب للكوارث 
 . املتصلة هبا وبالسياسات والتقنيات واألدواتخمتلفة تتعلق بإدارة الكوارثبقضايا 

 
 الصعيد اإلقليميالتقدم احملرز على  - باء 

ر الكـوارث يف    اخطـ أللحـد مـن     االستراتيجية األفريقية اإلقليمية    أطلق االحتاد األفريقي     - ٣٢
فريقيـة ومنظمـات حكوميـة دوليـة ومنظمـات      األكومات احل هبدف التعجيل باختاذ     ٢٠٠٧عام  

فريقيـة  ألة اسـتراتيجي لتنفيـذ اال غري حكومية ووكاالت تابعـة لألمـم املتحـدة إلجـراءات منـسقة         
ا منــاهج وطنيــة، هلــ بلــدا ٢٤وقامــت ســبعة بلــدان أفريقيــة، مــن جممــوع  .للحــد مــن الكــوارث

أوغنــدا  :هــيوة للحــد مــن الفقــر، ســتراتيجيبإدمــاج احلــد مــن خمــاطر الكــوارث يف ورقاهتــا اال 
ا، حيـث   ويف غـرب ووسـط أفريقيـ       .وجزر القمر والـسنغال وغانـا ومـايل ومدغـشقر ونيجرييـا           

اعتمـدت  إن وجـدت،    ،  ضعفبال التشريعات واملؤسسات الوطنية     تسمترتفع أوجه الضعف وت   
أخطـار  اجلماعة االقتصادية للجنة دول غرب أفريقيا السياسة واآلليـة دون اإلقليميـة للحـد مـن       

 .مؤمتر قمة رؤساء الدولخالل  ٢٠٠٧يناير /الكوارث يف كانون الثاين
التــشريعية واآلليــات املؤســسية بــشكل أكــرب علــى احلــد مــن    ويف آســيا، تركــز األطــر   - ٣٣
 .ر وربـط احلـد مـن الكـوارث بالتنميـة االجتماعيـة واالقتـصادية والبيئيـة األوسـع نطاقـا                    اخطاأل

ويقدم اتفاق رابطة أمم جنوب شرق آسيا إلدارة الكوارث واالستجابة يف حاالت الطـوارئ،              
ــاناملوقّـــ ــبرية ع يف فينتيـ ــدان األعـــضاء يف األرواح  ، آليـــات للحـــد بنـــسبة كـ  مـــن خـــسائر البلـ

وينشئ االتفـاق أيـضا صـندوقا إلدارة الكـوارث واالسـتجابة             .من جراء الكوارث  واملمتلكات  
ونظــم املعهــد الــوطين اهلنــدي إلدارة  .يف حــاالت الطــوارئ يتبــع الرابطــة وميــوَّل مــن التربعــات

را حــول الــسياسات يف جنــوب الكــوارث، بالتعــاون مــع برنــامج األمــم املتحــدة اإلمنــائي، حــوا
آســيا، وعملــت مثانيــة بلــدان مــن جنــوب آســيا علــى وضــع سياســة إقليميــة إلدارة الكــوارث     

 . القائمةياكل األساسيةوحددت ثغرات يف اهل
وأنشأت منظمة الدول األمريكية شبكة البلدان األمريكية للحـد مـن الكـوارث لـدعم                - ٣٤

وتـدعم الــشبكة التعــاون بــني   .أخطــار الكــوارثاألنـشطة ذات الــصلة باحلوكمــة يف احلـد مــن   
ــراف و    ــددة األط ــضاء واملنظمــات املتع ــدول األع ــشاريع   املنظمــات ال ــربامج وامل ــة يف ال اإلقليمي

يف نصف الكرة األرضية، مبا يف ذلـك وضـع   األخطار ات اليت هتدف إىل احلد من     ستراتيجيواال
 .منهاج عمل إقليمي لدعم تنفيذ إطار عمل هيوغو
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أعـاد مركـز تنـسيق      فقـد    .ذكر ثالث مبادرات  بالدر  جتى املستوى دون اإلقليمي،     وعل - ٣٥
ة اإلقليميــة للحــد مــن ســتراتيجيالوقايــة مــن الكــوارث الطبيعيــة يف أمريكــا الوســطى إطــالق اال 

 تـشاور ، مبـا يتماشـى مـع إطـار عمـل هيوغـو، نتيجـة لعمليـة                  ٢٠١٥-٢٠٠٦الكوارث للفترة   
وباإلضافة إىل هذا، قام مـشروع دعـم الوقايـة والتخفيـف             .كةعلى املشار قائمة  واسعة النطاق   

صـكوك سياسـات الوقايـة مـن        واسـتعراض   بعملية مستفيضة لتجميـع      )٩(يف مجاعة دول األنديز   
ة دول  اسـتراتيجي الكوارث واإلغاثة منها هبدف املواءمة بينها داخل سياق األهداف احملـددة يف             

 .افة إىل األولويـات الـيت حـددها إطـار عمـل هيوغـو             ، باإلض  للتأهب للكوارث واتقائها   األنديز
الكوارث يف عمليـات التخطـيط واالسـتثمار        أخطار  حتليل  عنصر  أيضا إدماج   املشروع  يدعم  و

الوكالـة الكاريبيـة لالسـتجابة      تقـوم   ويف منطقة البحر الكارييب،      .العام يف املنطقة دون اإلقليمية    
أخطـار  ادة صـياغة إطـار العمـل الـشامل إلدارة           إعـ مبواءمة عمليـة    الطارئة يف حاالت الكوارث     

 .الكوارث لفترة مخس سنوات ليتماشى مع إطار عمل هيوغو
ويف احمليط اهلادئ، تعمل بعض البلدان اجلزرية يف احمليط اهلادئ، مـن قبيـل بـابوا غينيـا                   - ٣٦

اجلديــدة وجــزر كــوك ومجهوريــة جــزر مارشــال وفــانواتو، علــى وضــع وتنفيــذ خطــط عمــل     
 إطـار العمـل اإلقليمـي الـذي         متاشـيا مـع   ذلك  ات وطنية وفقا إلطار عمل هيوغو، و      يجياستراتو

وتــساعد جلنــة العلــوم األرضــية التطبيقيــة جلنــوب احملــيط اهلــادئ حاليــا  .٢٠٠٥د يف عــام اعُتمــ
يف جماالت خمتلفة هلا األولوية يف إطـار عمـل هيوغـو، مـن               )١٠(بلدا من بلدان احمليط اهلادئ     ١٤

ــة العامــة    قبيــل تقييمــات   ــدعوة، والتوعي ــذار املبكــر وإدارة املعلومــات وال  .املخــاطر ونظــم اإلن
املتعلقـة بـإدارة   واملعلومـات واألدوات  إقامة مركز امتياز إلكتروين للبيانـات  على  وجيري العمل   

تنـسيق  الكوارث يف احمليط اهلادئ بالشراكة مع برنامج األمم املتحدة اإلمنائي، ومكتب            أخطار  
سانية، واالحتـاد الـدويل جلمعيـات الـصليب األمحـر واهلـالل األمحـر، وجلنـة العلـوم                الشؤون اإلنـ  

 . التطبيقية جلنوب احمليط اهلادئاألرضية
ــاملي للحــد مــن أخطــار الكــوارث   وحتــضريا  - ٣٧ ــدى الع ــة االســتراتيجية  للمنت ، دعمــت أمان

 علـى املـستوى   دد  يف هـذا الـص    وتقييم التقـدم احملـرز      معلومات بشأن األخطار    عمليات استكمال   
املنتـدى  موقـع    هذه التقارير متاحة على    و .اإلقليمي، بدعم من البنك الدويل واملنظمات اإلقليمية      

 ).http://www.preventionweb.net/globalplatformانظر  (وثائق إعالميةكاإللكتروين العاملي 

__________ 
 .بتمويل من االحتاد األورويب )٩( 
 .بتمويل من االحتاد األورويب )١٠( 

http://www.preventionweb.net/globalplatform
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 التقدم احملرز على املستوى الدويل -جيم  
بــدأ البنــك الــدويل، بالتعــاون مــع االســتراتيجية الدوليــة للحــد مــن الكــوارث، تــشغيل   - ٣٨

 كمبــادرة رئيــسية ٢٠٠٦ســبتمرب /املرفــق العــاملي للحــد مــن الكــوارث والتعــايف منــها يف أيلــول
وارث والتـصدي هلـا بفعاليـة       لتعزيز القدرات الوطنية واإلقليمية والعاملية للحـد مـن أخطـار الكـ            

عقــب حــدوثها، ال ســيما يف البلــدان ذات الــدخل املــنخفض والبلــدان ذات الــدخل املتوســط    
واهلـدف مـن املرفـق تيـسري اتبـاع هنـج منـسق فيمـا بـني                  . املعّرضة لدرجات عالية مـن األخطـار      

ّرضـة للخطـر،    املاحنني بغرض دمج عنصر احلد مـن األخطـار يف العمليـات اإلمنائيـة بالبلـدان املع                
وتـدعم مـساراته الـثالث القـدرات العامليـة          . وهو ميثل إسهاما هاما يف تنفيذ إطار عمل هيوغـو         

واإلقليميــة، واحلــد مــن األخطــار علــى الــصعيد الــوطين، والتعــايف عقــب وقــوع احلــادث علــى    
 مـن أجـل   ويوفر يف إطار املسار األول الدعم للعمليات العاملية واإلقليمية لالسـتراتيجية         . التوايل

التمكني من حشد موارد البلدان لالسـتثمار املـسبق يف أنـشطة الوقايـة مـن الكـوارث وختفيـف                    
وتقـدم يف  . حدهتا والتأهب هلا، ال سيما يف البلدان املنخفضة الدخل والبلدان املتوسطة الـدخل          
خل من أجـل    إطار املسار الثاين املساعدة التقنية للبلدان املنخفضة الدخل والبلدان املتوسطة الد          

ويعمــل املــسار الثالــث  . دمــج عنــصر احلــد مــن أخطــار الكــوارث يف التخطــيط االســتراتيجي   
كمرفــق احتيــاطي لتمويــل عمليــة التعــايف بغــرض دعــم االحتياجــات العاجلــة للتعــايف بالنــسبة     
للبلــدان الــيت تتعــرض للكــوارث، وذلــك حتقيقــا خلططهــا اإلمنائيــة املتوســطة األجــل والطويلــة     

 .ال التعمرياألجل يف جم
وعلــى املــستوى العــاملي، ســامهت مــوارد املــسار األول يف اســتحداث منتــدى عــاملي       - ٣٩

ــة      ــبكة وقايــــــ ــى شــــــ ــشتمل علــــــ ــوارث يــــــ ــار الكــــــ ــن أخطــــــ ــد مــــــ ــات احلــــــ ملعلومــــــ
)http://www.preventionweb.net (      تعمــل كمركــز إلكتــروين لتبــادل املعلومــات؛ ويف إعــداد

من املقرر إصـداره    (خطار القائمة واألخطار الناشئة     تقرير عاملي عن األسس املرجعية لقياس األ      
 عــن التقــدم احملــرز يف تنفيــذ إطــار   ٢٠٠٧؛ ويف إعــداد تقريــر عــاملي يف عــام  )٢٠٠٩يف عــام 
 .هيوغو عمل
واســتمرت الــشراكات املواضــيعية الــيت تــدعم تنفيــذ خمتلــف اجملــاالت الرئيــسية إلطــار    - ٤٠

وتغطـي منـاهج العمـل املواضـيعية اآلن         . ة بـالتقرير  عمل هيوغو يف النمو خـالل الفتـرة املـشمول         
جماالت مثل عمليات التعـايف وتقيـيم األخطـار واإلنـذار املبكـر وحرائـق الـرباري والبيئـة وتغـري                      

وتــضم شــراكات وشــبكات ناشــئة أخــرى تلــك املعنيــة بوســائط اإلعــالم         . املنــاخ والتعلــيم 
. ة من املؤسسات األكادمييـة والبحثيـة  واملنظمات غري احلكومية وفريق ُيعىن بنوع اجلنس وشبك     

وأدت مبادرة قامت بتنسيقها أمانـة االسـتراتيجية الدوليـة للحـد مـن الكـوارث إىل اجلمـع بـني                     
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منظمات القطاع اخلاص، مبا فيها املنتدى االقتـصادي العـاملي، الستكـشاف إمكانيـة اسـتخدام                
 .ار الكوارثالشراكات بني القطاع العام والقطاع اخلاص لدعم احلد من أخط

وســلّم املــؤمتر اخلــامس عــشر للمنظمــة العامليــة لألرصــاد اجلويــة بــأن احلــد مــن أخطــار   - ٤١
واعتمدت املنظمة العاملية لألرصـاد     . الكوارث أولوية عليا له إىل جانب التكيف مع تغري املناخ         

ذي بـين   اجلوية إطار عمل هيوغو كأساس استراتيجي لربناجمها املعـين باحلـد مـن األخطـار، والـ                
علــى أســاس تعــاون وتنــسيق قــويني مــع الــشركاء الــدوليني واإلقليمــيني، وهــو يــشمل مــشاريع 

وُتِعـد  .  مـن البلـدان املعّرضـة لـدرجات عاليـة مـن األخطـار              ٤٠لتنمية القـدرات يف مـا يقـارب         
املنظمة العاملية لألرصـاد اجلويـة أيـضا اسـتراتيجية إلقامـة صـلة بـني أحـداث املعـارف عـن تغـري                    

 .خ والتقلّبات املناخية احلادة واستراتيجيات التكيف مع املناخ واحلد من أخطار الكوارثاملنا
 

 ١األولوية   
ــاس           ــة ذات أسـ ــة وحمليـ ــة وطنيـ ــوارث أولويـ ــار الكـ ــن أخطـ ــد مـ ــون احلـ ــة أن يكـ كفالـ

 متني مؤسسي
ــى         - ٤٢ ــو عل ــذ إطــار عمــل هيوغ ــدوليني لالســتراتيجية تنفي ــشركاء ال ــن ال ــد م دعــم العدي

ــستوي ــي امل ــوطين واحملل ــن        . ني ال ــاملي للحــد م ــق الع ــاين للمرف ــسار الث ــار امل ــدم يف إط ــثال، تق فم
الكوارث والتعايف منها املذكور أعاله املساعدة التقنية للبلدان ذات الدخل املـنخفض والبلـدان              
ذات الدخل املتوسط بغرض إدماج عنـصر احلـد مـن أخطـار الكـوارث يف سياسـاهتا وخططهـا             

ــيما  ــا، ال س ــة        وبراجمه ــسياسات اإلمنائي ــف ال ــر وخمتل ــن الفق ــتراتيجيات احلــد م ــق اس ــن طري  ع
. ، بدأ التنفيذ يف فييت نام ومالوي، وموزامبيق ونيبـال ونيكـاراغوا           ٢٠٠٧ويف عام   . القطاعية

وقـام  .  بلـدا إضـافيا    ٤٣، ستوفر يف إطار املـسار الثـاين املـوارد لــ             ٢٠٠٨يوليه  /وابتداء من متوز  
 بتنفيذ برامج للحد من أخطار الكوارث والتعـايف       ٢٠٠٦إلمنائي يف عام    برنامج األمم املتحدة ا   

 من البلـدان املعّرضـة لـدرجات عاليـة مـن األخطـار بغـرض دعـم التعزيـز                    ٤٠منها يف أكثر من     
ولدعم تلك الربامج، حيتفظ برنامج األمم املتحـدة اإلمنـائي بـشبكة مـن املستـشارين                . املؤسسي

 مستــشارا ١٣خطــار الكــوارث، ويقــوم حاليــا بعمليــة تنــسيب  اإلقليمــيني يف جمــال احلــد مــن أ
وطنيا يف جمال احلد من أخطـار الكـوارث يف بلـدان مـصنفة علـى أهنـا معرضـة لـدرجات عاليـة                   

ولتشجيع املمارسات اجليدة واالستفادة من الـدروس املـستقاة مـن اخلـربات     . جدا من األخطار  
اإلمنائي استعراضا عامليـا للـدعم الـذي يقدمـه          على املستوى القطري، بدأ برنامج األمم املتحدة        

االسـتباقية بـدعم مـن      احتـاد الوقايـة     وقـام   . للنظم املؤسسية والتشريعية إلدارة أخطـار الكـوارث       
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االحتــاد الــدويل جلمعيــات الــصليب األمحــر واهلــالل األمحــر، بإعــداد ونــشر مــذكرات توجيهيــة  
 .)١١(“صر احلد من أخطار الكوارثأدوات لتعميم عن”لصاحل املنظمات اإلمنائية بعنوان 

 
 ٢األولوية   
 حتديد أخطار الكوارث وتقييمها ورصدها وتعزيز اإلنذار املبكر  

أجرت املنظمة العاملية لألرصاد اجلوية تقييما للقدرات التقنيـة علـى املالحظـة والرصـد                - ٤٣
لــى املــستويني الــوطين والكــشف واإلنــذار املتــصلة باملخــاطر املتعلّقــة بــالطقس واملنــاخ وامليــاه ع

 بلـدا يف الدراسـة االستقـصائية الوطنيـة الـيت سـيتم نـشرها خـالل                ١٤٤وقد سـاهم    . واإلقليمي
وبدأت املنظمة العاملية لألرصاد اجلوية أيـضا عـددا مـن مـشاريع             . ٢٠٠٧الربع األخري من عام     

يت تعتمد هنجا يتعامـل مـع   البيان العملي الوطنية واإلقليمية لتقوية أنظمة اإلنذار املبكر العاملة ال        
وتقـوم املنظمـة العامليـة      . خماطر متعـددة يقـوم علـى أسـاس احلوكمـة القويـة والتعـاون التنظيمـي                

لألرصاد اجلوية، بدعم مـن املرفـق العـاملي للحـد مـن الكـوارث والتعـايف منـها، بتقويـة قـدرات              
روبا وأفريقيا جنـوب    الدوائر الوطنية لألرصاد اجلوية واهليدرولوجية يف مناطق جنوب شرق أو         

الصحراء الكربى وغرب أفريقيا، ويشمل ذلـك تـسهيل مـشاركتها يف آليـات التنـسيق الوطنيـة        
 .للحد من األخطار

وتشرف اللجنة األوقيانوغرافية احلكومية الدولية التابعة لليونسكو علـى تنـسيق عمليـة              - ٤٤
اطر املتـصلة باحمليطـات يف منـاطق        إنشاء أنظمة لإلنذار املبكّر بأمواج تسونامي وغريها من املخـ         

وخـالل  . احمليط اهلندي ومشال شرق احمليط األطلسي والبحر األبيض املتوسط والبحر الكـارييب           
الفترة املشمولة بالتقرير، مت تعزيز وتطوير الشبكات اإلقليميـة والوطنيـة املعنيـة بتبـادل املعـارف               

 تـسونامي، وال سـيما يف منـاطق البحـر     وبناء القدرات يف جمال ختفيف أخطار الزالزل وأمـواج       
وأحرز تقـّدم هـام عـن طريـق اعتمـاد خطـط لتـشغيل األنظمـة مبنـاطق                  . األبيض املتوسط وآسيا  
أمـا بالنـسبة للمحـيط اهلنـدي، فـإن نظامـا أوليـا لإلنـذار املبكّـر بـشأن                    . احمليط اهلنـدي وأوروبـا    

يبـدأ تـشغيل النظـام األورويب     ، بينما ُيخطـط ألن      ٢٠٠٦يوليه  /أمواج تسونامي يعمل منذ متوز    
ويف منطقة الكارييب، سيكون نظـام      . ٢٠٠٧األويل لإلنذار املبكّر بأمواج تسونامي بنهاية عام        

اإلنذار املبكّـر بـأمواج تـسونامي مرتبطـا بـصفة وثيقـة بالبنيـة التحتيـة لنظـام اإلنـذار باألعاصـري                       
 برنـامج األمـم املتحـدة للبيئـة،         وقد دعـم شـركاء االسـتراتيجية اآلخـرون، مثـل          . املوجود حاليا 

ــق        ــاحمليط اهلنــدي عــن طري ــسونامي ب ــأمواج ت ــر ب ــذار املبكّ ــز أنظمــة اإلن ــة لتعزي اجلهــود املبذول

__________ 
 )١١( Charlotte Benson and John Twigg)     جنيف، االحتاد الدويل جلمعيات الصليب األمحر واهلـالل األمحـر واحتـاد

 .http://proventionconsortium.orgمتاح على ). ٢٠٠٧الوقاية االستباقية، 
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املساعدة يف وضـع خطـط عمـل وطنيـة والعمـل مـع الـسلطات الوطنيـة علـى تـصميم مـشروع                        
 .رالستخدام التقييمات البيئية االستراتيجية وتطبيقها يف جمال احلد من األخطا

وكنتيجــة . وخـالل العـام، اسـتحدث العديـد مـن مبــادرات احلـد مـن أخطـار اجلفـاف          - ٤٥
للجفاف الذي ضـرب القـرن األفريقـي، اتفقـت اليونـسكو مـع الربنـامج اهليـدرولوجي الـدويل                    

. على تسهيل إنشاء مركز إقليمي متكامل إلدارة اجلفاف يف أفريقيا جنـوب الـصحراء الكـربى      
.  مركز دويل للوقاية من اجلفـاف باالشـتراك مـع نظـام االسـتراتيجية              ويف الصني، بدأت تشغيل   

كمــا مت، بالتعــاون مــع منظمــات متخصــصة، إعــداد الــصيغة النهائيــة لوثيقــة توجيهيــة بعنــوان     
وجيـري  . “املـسامهة يف تنفيـذ إطـار عمـل هيوغـو      : طار وممارسات احلد من أخطـار اجلفـاف       إ”

اء علـى اآلليـات والـشبكات القائمـة مـن أجـل         إقامة شـراكات واالضـطالع بأعمـال تنـسيق بنـ          
 .تعزيز اإلجراءات للحد من آثار اجلفاف

ــامج األمــم املتحــدة اإلمنــائي وشــركاء      - ٤٦ ــة وبرن ــامج األمــم املتحــدة للبيئ واســتحدث برن
 بغرض حتسني التنسيق بـني املبـادرات        ٢٠٠٦آخرون الربنامج العاملي لتحديد األخطار يف عام        

 استـضاف  ٢٠٠٦سـبتمرب  /ويف أيلـول . عارف واملعلومات واخلـربات واملـوارد    الدولية وتبادل امل  
برنــامج األمــم املتحــدة للبيئــة وبرنــامج األمــم املتحــدة اإلمنــائي اجتمــاع مائــدة مــستديرة عــن      
ــديف، ممــا أدى           ــا جبــزر املال ــة للتــأثر هب ــار الكــوارث والقابلي ــساحلي وتقيــيم أخط التحــات ال

حلــسبان دور التغــيريات البيئيــة بالنــسبة للمخــاطر والقابليــة   وضــع إطــار تقييمــي يأخــذ يف ا  إىل
 .للتأثر هبا

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

احلـد  ” هـو    ٢٠٠٨-٢٠٠٧إن موضوع احلملة الدوليـة للحـد مـن أخطـار الكـوارث               - ٤٧
وهتدف احلملـة إىل العمـل علـى كفالـة مبـان للمـدارس تتـسم               . “ملدرسةمن الكوارث يبدأ يف ا    

. بدرجة أكرب من السالمة وإدمـاج املعـارف املتعلقـة باحلـد مـن الكـوارث يف املنـاهج الدراسـية                    
وكجزء من احلملة، أنتجت أمانة االستراتيجية، بالتعاون مع عدد مـن اخلـرباء واملنظمـات لعبـة           

ــوان   ــة بعن ــة إلكتروني ــوأ”تثقيفي ــشباب دعمــا    “ا الكــوارثوقف ــال وال ــستهدف األطف ، وهــي ت
ــة املتعلقــة باحلــد مــن خطــر الكــوارث    ــة التعليمي ــة يف آذار . للعملي ــدأ اســتخدام اللعب مــارس /وب

. ٢٠٠٧، وستصبح متوفرة جبميع لغـات األمـم املتحـدة الرمسيـة الـست يف أواخـر عـام            ٢٠٠٧
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ــارب    ــا يق ــدا٦٠ونظــم م ــدو   )١٢( بل ــوم ال ــبة الي ــشطة مبناس ــا يف     أن ــوارث، مب ــن الك يل للحــد م
ــارين    ذلــــك ــة ومــــسابقات رســــم ومتــ ــية وحلقــــات عمــــل ودورات تدريبيــ حلقــــات دراســ

 .وأغاين ومسرحيات
ويهدف منهاج العمـل املتعلّـق باملعرفـة والتثقيـف، الـذي تترأسـه اليونـسكو، إىل دمـج                    - ٤٨

ثقيفيـة اآلمنـة ويف إطـار       ثقافة احلـد مـن األخطـار يف الـربامج التثقيفيـة وإىل التـرويج للمرافـق الت                 
. منهاج العمل هذا، جيري اآلن إنشاء مكتبة إلكترونية للتثقيـف وللحـد مـن أخطـار الكـوارث                 

وتعاجل هذه املبادرة احلاجة الـيت عـربت عنـها الـدول األعـضاء للـتمكن مـن الوصـول إىل املـواد                       
مــل، يــتم مجــع ويف إطــار منــهاج الع. التثقيفيــة املتاحــة عــن مــسألة احلــد مــن أخطــار الكــوارث 

وقــد ســاهم حــىت اآلن يف هــذا املوضــوع . األدوات التثقيفيــة ذات الــصلة مــن الــدول األعــضاء
 بلــدا مــن أفريقيــا، والــدول العربيــة، وآســيا واحملــيط اهلــادئ، وأوروبــا، وأمريكــا  ٥٠أكثــر مــن 

تــة وانــضمت اليونيــسيف مــؤخرا إىل اللجنــة التنظيميــة املؤق . الالتينيــة ومنطقــة البحــر الكــارييب 
 وأكـــدت علـــى التزامهـــا القـــوي بـــالتثقيف يف جمـــال احلـــد مـــن األخطـــار   )١٣(ملنـــهاج العمـــل

ــشأهنا الــيت        خــالل ــشاورية املتعلقــة باحلــد مــن أخطــار الكــوارث والتثقيــف ب ــها الت حلقــة عمل
 .)١٤(مؤخرا عقدت
ــيت مركزهــا يف كوســتاريكا دورة دراســية عــن احلــد مــن       - ٤٩ ــسالم ال ــة ال أدرجــت جامع

وسـتتعاون  .  يف برناجمها لنيل درجة املاجستري يف جمـال البيئـة والـسالم واألمـن      أخطار الكوارث 
أمانة االستراتيجية، بدعم مايل من البنك الدويل، مع اجلامعة مـن خـالل تـوفري املـشورة التقنيـة                   
واملوارد البشرية وأنواع أخرى من الدعم العيين لتصميم ووضع وتقييم هـذه الـدورة الدراسـية                

وجيـري القيـام مببـادرة مماثلـة        .  طالبا علـى الـصعيدين اإلقليمـي والـدويل         ٢٥د منها   اليت سيستفي 
 .يف آسيا تترأسها جامعة الشرق الوسط التقنية بالتعاون مع جامعة مدراس وجامعة كيوتو

__________ 
، بــابوا غينيــا اجلديــدة، الربازيــل، بــروين دار  ) اإلســالمية-مجهوريــة (األرجنــتني، أرمينيــا، إكــوادور، إيــران   )١٢( 

، تركيـا، جامايكـا، جـزر القمـر،         دالسالم، بنغالديش، بنما، بوركينا فاسو، بورونـدي، بوليفيـا، بـريو، تايلنـ            
هوريــة تنـــزانيا املتحــدة، اجلمهوريــة الدومينيكيــة، جنــوب أفريقيــا، جيبــويت، الــرأس األخــضر، الــسلفادور، مج

سنغافورة، السنغال، سرياليون، سيشل، شـيلي، الـصني، طاجيكـستان، غـابون، غامبيـا، غواتيمـاال، الفلـبني،                  
ريكا، الكونغو، كينيـا، ليـسوتو،      مجهورية فنـزويال البوليفارية، فيجي، فييت نام، كازاخستان، كوبا، كوستا        

ــدا،          ــدوراس، هولن ــد، هن ــوي، اهلن ــا، نيكــاراغوا، ني ــال، نيجريي ــق، نيب ــشقر، املكــسيك، موزامبي ــايل، مدغ م
 .الواليات املتحدة األمريكية، اليابان

تــضم اللجنــة التنظيميــة يف عــضويتها اليونــسكو، ومنظمــة العمــل الدوليــة مــن أجــل تقــدمي املعونــة، واملركــز      )١٣( 
آلسيوي للحد من الكوارث، وجملس أوروبـا، واالحتـاد الـدويل جلمعيـات الـصليب األمحـر واهلـالل األمحـر،                     ا

 .واحتاد بروفينشن، واليونيسيف، وأمانة االستراتيجية الدولية للحد من الكوارث
 .٢٠٠٧يوليه / متوز٦ و ٥جنيف، يومي  )١٤( 
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ومت حتويــل وإعــادة توجيــه برنــامج األمــم املتحــدة للتــدريب علــى إدارة الكــوارث إىل    - ٥٠
مبـادرة تعزيـز القـدرات للحـد     ”س االستراتيجية ويعرف حتت اسم    منهاج عمل يقوم على أسا    

 يف إطـار شـراكة   ٢٠٠٧يونيـه  /وهتـدف املبـادرة، الـيت شـرع فيهـا يف حزيـران      . “من الكوارث 
بني برنامج األمم املتحدة اإلمنائي ومكتب تنـسيق الـشؤون اإلنـسانية وأمانـة االسـتراتيجية، إىل           

وتتعـاون األمانـة أيـضا مـع        . ات والعاملني يف هذا اجملال    توفري منتدى دويل لدعم تدريب املنظم     
برنــامج دلنــت التــابع ملركــز التــدريب الــدويل مبنظمــة العمــل الــدويل، يف تــورين بغــرض وضــع  

ــدويل للتعــايف       ــهاج العمــل ال ــرامج لتطــوير القــدرات علــى املــستوى احمللــي ضــمن ســياق من . ب
ف البلــدان الــيت تتحــدث اإلســبانية يف والــدورة الدراســية األوىل، ومــدهتا ســنة واحــدة، تــستهد

 .٢٠٠٧منطقة الكارييب الواسعة، وستوضع يف صيغتها النهائية يف أواخر عام 
 

 ٤األولوية   
 احلد من العوامل األساسية لألخطار  

تــرأس برنــامج األمــم املتحــدة للبيئــة، خــالل الفتــرة املــشمولة بــالتقرير، الفريــق العامــل   - ٥١
 مــن الكــوارث، ونظــم، مبــشاركة الــسلطات البيئيــة، دورات خــالل املــؤمتر املعــين بالبيئــة واحلــد

أغـسطس إىل  / آب ٢٧الدويل للحد من الكوارث املعقود يف دافوس، بسويسرا، يف الفتـرة مـن              
وأعـد برنـامج األمـم املتحـدة        .  وخالل دورة املنتدى العاملي عن البيئـة       ٢٠٠٧سبتمرب  / أيلول ١

إضــافة إىل ذلــك، قــام برنــامج . “رؤى مــستجدة: قابليــة للتــأثروالالبيئــة ”للبيئــة ورقــة بعنــوان 
األمم املتحدة للبيئة، بالتعاون مع اللجنة اهلولنديـة املعنيـة بتقيـيم اآلثـار البيئيـة، بـدعم التـدريب                    

 لتقييم كـال مـن اآلثـار البيئيـة وآثـار أخطـار الكـوارث الناشـئة عـن              )١٥(ودعم مشروع منوذجي  
األمــم املتحــدة للبيئــة إنــشاء مركــز إقليمــي إلدارة الكــوارث  ودعــم برنــامج . خطــط البلــديات

 .لوسط أفريقيا يف برازافيل
وإن عملية محاية املرافق وشرايني احلياة احليوية هو جمـال هـام ينبغـي احلـد مـن أثـر أي                      - ٥٢

وستركز احلملة الدولية للتوعيـة     . من عوامل اخلطر األساسية اليت قد تنطوي عليها هذه العملية         
، الـيت تـدعمها منظمـة الـصحة العامليـة، علـى             ٢٠٠٩-٢٠٠٨ار الكوارث خـالل الفتـرة       بأخط

إضافة إىل ذلك، تعمل منظمـة الـصحة العامليـة مـن خـالل هنـج          . مسأليت توفري مستشفيات آمنة   
ويــشكل . يراعــي مجيــع املخــاطر ويتنــاول أيــضا املخــاطر البيولوجيــة والتكنولوجيــة واجملتمعيــة   

نة أحـد الـدعائم الرئيـسية لربنـامج املنظمـة العـاملي املتوسـط األجـل،                 برنامج عن مستشفيات آم   
 .، والذي يعين باحلد من األخطار والتأهب للطوارئ)٢٠١٣-٢٠٠٨(ومدته ست سنوات 

__________ 
 .يف بلدة بانادورا، سري النكا )١٥( 
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بدأ املركز اآلسيوي املعين باحلد من أخطار الزالزل عملـه مببـادرة مـن مجهوريـة إيـران             - ٥٣
ة بتنمية القـدرات اسـتنادا إىل املعـارف املوجـودة حاليـا             اإلسالمية بغرض زيادة اخليارات املتصل    

 .يف جمال احلد من أخطار الزالزل، حسبما يدعو إليه إطار عمل هيوغو
ويف جمــال التكيــف مــع تغــري املنــاخ واحلــد مــن أخطــار الكــوارث، تعــاون شــركاء           - ٥٤

قــة بــتغري املنــاخ وهيئاهتــا االســتراتيجية وأمانتــها مــع أمانــة اتفاقيــة األمــم املتحــدة اإلطاريــة املتعلّ 
كمـا أن جهـود   . ، بشأن الروابط بني التكيـف مـع تغـري املنـاخ وإطـار عمـل هيوغـو        )١٦(الفرعية

الــدعوة الــيت تــستهدف وســائط اإلعــالم، واألنــشطة الــيت يقــوم بتنــسيقها الفريــق العامــل التــابع 
عزيز فهم كـون احلـد      لالستراتيجية واملعين بتغري املناخ واحلد من أخطار الكوارث، تساهم يف ت          

: بـشروط أفـضل   ”إعـداد الـدليل املعنـون       من أخطار الكوارث أداة للتكييـف، وقـد مشـل ذلـك             
 .“نظرة خاطفة إىل املفاهيم الرئيسية لتغري املناخ واحلد من أخطار الكوارث

 
 ٥األولوية   
 تعزيز التأهب للكوارث حتقيقا لالستجابة الفّعالة على مجيع املستويات  

 اجلهــود احلاليــة لتعزيــز القــدرة علــى التــصدي للكــوارث علــى املــستويني العــاملي   أدت - ٥٥
والوطين، مبا يف ذلك األخذ بالنـهج العنقـودي، إىل تعزيـز التأهـب للكـوارث عـن طريـق نظـام                      
شراكات معززة بني األمم املتحدة واجلهات الفاعلة من خـارج األمـم املتحـدة، ويـشمل ذلـك                  

خلــاص إضــافة إىل االحتــاد الــدويل جلمعيــات الــصليب األمحــر واهلــالل اجملتمــع املــدين والقطــاع ا
ومــضى االحتــاد يف تطــوير الربنــامج الــدويل لقــوانني االســتجابة للكــوارث وقواعــدها    . األمحــر

ومبادئها الذي يهدف إىل دعم احلكومات يف تقويـة األطـر التنظيميـة احملليـة مـن أجـل التأهـب                     
ــضل    ــة أف ــا بطريق ــصدي هل ــني الوكــاالت     .للكــوارث والت ــشتركة ب ــة امل ــة الدائم  وجتــري اللجن

ــوارث يف      ــار الكـ ــن أخطـ ــد مـ ــاج عنـــصر احلـ ــوات والفـــرص إلدمـ ــد الفجـ مـــشاورات لتحديـ
 .اإلنساين العمل
 عمليـة لتعزيــز قدرتــه يف جمــال احلــد مــن  ٢٠٠٦وبـدأ برنــامج األغذيــة العــاملي يف عــام   - ٥٦

ياسة العامـة للكــوارث الناشـئة عــن   أخطـار الكـوارث هبــدف إجيـاد إطــار للتوجيـه يف جمـال الــس     
ــار        ــد خــاص علــى التأهــب حلــاالت الطــوارئ والتخفيــف مــن آث ــة، مــع تأكي املخــاطر الطبيعي

ــال إلطــار عمــل هيوغــو     وجيــري يف كــل مــن  . الكــوارث ووضــع اســتراتيجية مؤســسية لالمتث
ــة        ــن دراســات حال ــدد م ــاييت االضــطالع بع ــق وه ــا وموزامبي ــنغالديش وطاجيكــستان وكيني ب

كمـا قـام   . ة لتقييم قـدرات برنـامج األغذيـة العـاملي يف جمـال احلـد مـن أخطـار الكـوارث           إفرادي
__________ 

 .٣٠٨٢٢، الرقم ١٧٧١، اجمللد سلسلة املعاهداتة، األمم املتحد )١٦( 
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برنامج األمم املتحدة للبيئة مبراجعة جمموعات تدريبية إلرهاف وعي اجملتمـع باملخـاطر املرتبطـة      
باملرافق الصناعية وحاالت الطوارئ البيئية، حيـث أنـه عمـل مـع الـسلطات الوطنيـة واحملليـة يف             

وقـد عـزز مكتـب تنـسيق الـشؤون      . نكا واملغرب يف جمال بذل جهود تطوير القـدرات  سري ال 
 .اإلنسانية من قدرته على التأهب عن طريق إنشاء قسم للتأهب حلاالت الطوارئ

ويعيد برنامج األمم املتحدة للبيئة تصميم التزامه يف جمال التأهب للطوارئ واحلـد مـن                - ٥٧
 سـينفّذ برنـامج األمـم املتحـدة للبيئـة مـشروعا مـدعوما مـن                 ومن بني أنشطة حمـددة،    . األخطار

املفوضية األوروبية يرمي أن يقلل إىل أدىن حد اخلـسائر والـضرر البيئـي النـاجم عـن الكـوارث                    
ــأثرت         ــد ت ــد وتايلن ــارة باهلن ــسان يف وجهــات ســياحية خمت ــيت مــن صــنع اإلن ــة وتلــك ال الطبيعي

 .مبوجات تسونامي
 

 عن طريق نظام االستراتيجيةالتنسيق والتوجيه  -دال  
ألصــحاب املــصلحة يف االســتراتيجية علــى مجيــع املــستويات أدوار أساســية ينبغــي أن    - ٥٨

ويتطلـب ذلـك املـسعى التزامـا مـضطردا      . يقومون هبا لـدعم تنفيـذ ومتابعـة إطـار عمـل هيوغـو          
 مـن   ورفيع املستوى تدعمه سياسات سليمة وقدرات مؤسسية قوية وميزانيات كافية على كل           

املستوى الوطين ومـستوى احلكومـات احملليـة، وجهـود متـضافرة لتطـوير املعلومـات واألدوات                  
. والقدرات وآليات التنسيق من أجل دعـم اإلجـراءات الفّعالـة واملتزايـدة علـى مجيـع األصـعدة                  
. وحتتاج برامج صنع سياسات احلد من األخطار إىل أساس قوي من املعـارف العلميـة والتقنيـة                

ــوفر ا ــصلحة        وت ــني ذوي م ــع ب ــيت جتم ــم املتحــدة ال ــة لألم ــضرورية التابع ــة ال الســتراتيجية اآللي
 .متعددين لدعم هذه اإلجراءات املنسقة واملتخذة عن علم

 إنــشاء املنتــدى العــاملي للحــد مــن أخطــار الكــوارث   ومــن اخلطــوات البــارزة املتخــذة  - ٥٩
وذلـك مـن     ،ت للحـد مـن الكـوارث      ليكون اآللية اليت ختلف فرقة العمل املشتركة بني الوكـاال         

،  اإلجــراءاتوتنــسيق  املعلومــات،وتبــادل ألنــشطة الــدعوة، أجــل إجيــاد منتــدى عــاملي عــادي 
 عـن تنفيـذ إطـار عمـل         ة املـسؤول  املـصلحة ز، يضم كل جمموعـات أصـحاب        ورصد التقدم احملر  

نيــه يو/ حزيــران٧ إىل ٥  مــن يف جنيــف يف الفتــرة  العــاملي اجتماعــا  املنتــدىوعقــد. هيوغــو
 الــيت حــددها لحة أصــحاب املــصجمموعــات مــشاركا ميثلــون خمتلــف ١ ١٥٠ ه، حــضر٢٠٠٧

 علــى املــستوى الــوزاري، إىل جانــب  منــها ٢٠ حكومــة، ١٢٤إطــار عمــل هيوغــو، وتــشمل  
 واجملتمـع   ،األمم املتحدة ومؤسسات مالية دولية وهيئات إقليميـة       مؤسسات ووكاالت منظومة    

ــةاملــدين والقطــاع اخلــاص واألوســاط   ــة واألكادميي ــ .العلمي  املــشاركة الواســعة والنــشطة  بنيوت
احلكومــات وغريهــا مــن أصــحاب  اآلن  واالنتبــاه املتنــامي الــذي توليــه  املتزايــداالهتمــام العــام 

 .هلذا املوضوع لحةاملص
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نـه حمفـل مفيـد وفريـد مـن نوعـه للـدول األعـضاء وغريهـا مـن                    أ املنتدى العـاملي     وأثبت - ٦٠
 اخلـربات والـتعلم     وتبـادل ف الوعي بسبل احلـد مـن أخطـار الكـوارث            أصحاب املصلحة إلرها  

ز يف تنفيـذ إطـار عمـل هيوغـو، وحتديـد             تقيـيم التقـدم احملـرَ      ، فضال عـن    السليمة اتمن املمارس 
الثغرات املتبقية، وحتديد اإلجراءات الواجب اختاذهـا للتعجيـل بالتنفيـذ علـى املـستويني الـوطين             

 حـوار رفيـع   ت يف إطـار  الوعي، حبثوإرهافالتأكيد على االلتزام    ويف سبيل إعادة    . )١٧(واحمللي
 ذات الصلة باألخطار احلضرية، والتكيف مـع تغـري املنـاخ، والتحـديات              قضايا الساعة املستوى  

 يفومشلــت اإلســهامات .  احلــد مــن األخطــار عمليــةالــسياسية واالقتــصادية الــيت تواجــه تنفيــذ 
، واإلسـهامات   خطـار ز يف احلـد مـن األ      رث والتقدم احملـرَ   ا ألخطار الكوا  يملالدورة استعراضا عا  

“ مـوجز الـرئيس   ”نواتج املنتـدى العـاملي يف        ملخص ل  يردو . عدد من االجتماعات اإلقليمية    يف
)ISDR/GP/2007/6( ،ــاح ــشبكي     باإل املتـ ــع الـ ــى املوقـ ــؤمتر، علـ ــرى للمـ ــائق أخـ ــافة إىل وثـ ضـ

www.preventionweb.net/globalplatformhttp://.    ــدورة ــةومــن املقــرر عقــد ال  للمنتــدى املقبل
 .٢٠٠٩ استعراض منتصف املدة إلطار عمل هيوغو يف عام بالتزامن معالعاملي 
سـتراتيجية الدوليـة للحـد      واصـل الفريـق املرجعـي لال      خالل الفترة املشمولة بالتقرير،     و - ٦١

إسـداء املـشورة لوكيـل األمـني     سـتراتيجية  يف اال  منظمـة شـريكة      ١٤رث املؤلـف مـن      من الكوا 
سـتراتيجية   بـشأن تقويـة نظـام اال       ومنـسق اإلغاثـة يف حـاالت الطـوارئ        العام للشؤون اإلنسانية    

ر عمـل   تنفيذ إطا لعملية    متسق  تقدمي دعم  من أجل ستراتيجية   لتخطيط اال   مشترك ووضع إطار 
 .اتهيوغو على مجيع املستوي

ويف سبيل إكمال اجلهود اليت تبذهلا الـدول األعـضاء وغريهـا مـن أصـحاب املـصلحة،                   - ٦٢
 ونواصـل ي دعـوة رفيعـة املـستوى وس       بأنـشطة سيقوم األمني العام وكبـار املـسؤولني التـابعني لـه            

ر الكـوارث والتعجيـل     اخطـ أتعزيز قدرة منظومة األمم املتحـدة علـى دعـم مبـادرات احلـد مـن                 
بـني تغـري    واضحة  وروابط  املسعى حتديد صالت تفاعل      ذاشمل ه وي .عمل هيوغو بتنفيذ إطار   

ــا      ــوارث، باإلضـ ــار الكـ ــن أخطـ ــد مـ ــادرات احلـ ــرامج ومبـ ــاخ وبـ ــيت  املنـ ــراءات الـ فة إىل اإلجـ
وارث يف صـلب     احلـد مـن أخطـار الكـ        إلدمـاج عنـصر   جمموعة األمـم املتحـدة اإلمنائيـة         تتخذها

 .العمليات اإلمنائية
مقــره ســتراتيجية  لال تــابع فريــق دعــم غــري رمســيعــوة مــن سويــسرا، قــاموبنــاء علــى د - ٦٣

ــاب جنيــف ــشاركةا ب ــام مل ــوح أم ــه مفت ــدول األعــضاء،   في ــع ال ــة بإســداء املــشورة  مجي  إىل أمان
 وتنظــيم الــدورة ،ســتراتيجية بتعبئــة املــوارد، وتعزيــز نظــام اال ســتراتيجية بــشأن أمــور تتعلــق اال

__________ 
انظـر  ) ISDR/GP/2007/3( طبعـة تـشاور،   “٢٠٠٧االسـتعراض العـاملي لعـام    : احلد مـن أخطـار الكـوارث     ”  )١٧( 

http://www.prevention.web.net/globalplatform. 
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ــد مـــن   ــاملي للحـ ــخأاألوىل للمنتـــدى العـ ــوارثاطـ ــو. ر الكـ تني مـــسؤوليات تـــسلمت األرجنـ
 مــن سويــسرا الــيت اضــطلعت هبــذا الــدور خــالل الــسنوات   ٢٠٠٧يونيــه /يف حزيــران الرئاســة
 .ث السابقةالثال
 كثري مـن أصـحاب املـصلحة الرئيـسيني،          أحرزوكما ذُكر يف اجتماع املنتدى العاملي،        - ٦٤

دعم تنفيـذ   تقدما يف    ،نظمات غري احلكومية   األمم املتحدة وامل   كياناتاحلكومات و مبا يف ذلك    
 أدى وقـد  . الكـوارث مـن األولويـات األوىل       أخطـار  احلد مـن      مسألة إطار عمل هيوغو وجعل   

 مـن حيـث تعزيـز    سـتراتيجية مانـة اال أل  بالنـسبة  التوقعـات ، فضال عـن  الطلب يف إىل زيادة  ذلك
رصـد   ؛الـشراكات  إقامـة    ممـا أدى إىل تيـسري     ،   أصـحاب املـصلحة    اخلدمات جملموعة متنوعة من   

 وداعٍ إىل حشد االلتـزام واملـوارد يف سـبيل احلـد             كعامل حفاز العمل   ؛تنفيذ إطار عمل هيوغو   
 املمارسـات الـسليمة     بـشأن ، على سبيل املثـال      والتوجيه املعلومات   توفري ؛ الكوارث أخطارمن  

عمليـات اإلبـالغ     وتطـوير املؤشـرات و     والدمج يف املسار الرئيسي   واملنهجيات وتنمية القدرات    
ــدويل عــن طريــق املرفــق العــاملي للحــد مــن      . وتعقُّــب املــوارد ــشراكة مــع البنــك ال ومكّنــت ال

سـيما علـى    ، ال تـوفري خـدمات أفـضل    األمانـة مـن تعزيـز قـدرهتا علـى          والتعـايف منـها   الكوارث  
 . طريق وضع أدوات ومبادئ توجيهيةاملستوى اإلقليمي، مبا يف ذلك عن

لتنفيــذ إطــار عمــل  علــى املــستوى اإلقليمــي   دعــم اجلهــود املبذولــة  ويف ســبيل حتــسني - ٦٥
وجــرى  .علــى املــستوى اإلقليمــي هــا مــن املــوظفني غــو، عــززت األمانــة أنــشطتها وموارد هيو

 من متطوعي األمم املتحدة واخلرباء الوطنيني واخلـرباء الـدوليني للعمـل             جمموعة متنوعة توظيف  
 تنفيـذ إطـار عمـل       من أجـل   الوطنية واإلقليمية    جراءات واإل مع الشركاء على تعزيز االلتزامات    

هيوغــو، مبــا يف ذلــك عــن طريــق دعــم جلنــة االحتــاد األفريقــي ورابطــة جنــوب آســيا للتعــاون      
، استــضافته منظمــة  لغــرب آســيا ومشــال أفريقيــا  يف القــاهرةوأنــشئ مكتــب جديــد  .اإلقليمــي

وثيــق مــع شــركاء منظومــة األمــم   التعــاون بالالــصحة العامليــة ومجعيــة اهلــالل األمحــر املــصرية،   
ــة  ــدة وجامعـ ــدولاملتحـ ــصادي    الـ ــاون االقتـ ــة التعـ ــة ومنظمـ ــع    . العربيـ ــب وضـ ــدعم املكتـ ويـ

ع البنــك ، بالــشراكة مــبــشأن األخطــار معلومــات وتــوفريســتراتيجيات إقليميــة ودون إقليميــة ا
 .الدويل ومنظمات إقليمية

أدوات للـدروس املـستفادة، منـها    ستراتيجية مبادئ توجيهية حمددة و  ووضعت أمانة اال   - ٦٦
طـوة  اخل،  املـشورة ، الذي يـسدي     “دليل لتنفيذ إطار عمل هيوغو     : الكلمات إىل أفعال   ترمجة”

 املهـام الرئيـسية لكـل جمـال مـن           بـشأن طوة، إىل اهليئات احلكومية وغريها من املنظمـات         تلو اخل 
املرحلـة  الدول على تقييم    وميكن للدليل مساعدة     .اجملاالت ذات األولوية يف إطار عمل هيوغو      

 يف عملية التنفيذ وحتديد الثغرات احملتملة واخلطوات املفيـدة الواجـب اختاذهـا     اليت وصلت إليها  
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مبـادئ  ” ل اإلصـدارات األخـرى مـا يلـي        موتـش  .يف ضـوء اخلـربة والترتيبـات القائمـة        مستقبال  
 - UN/ISDR-03-2007 (؛“ الكــوارث  أخطــار للحــد مــن منــاهج العمــل الوطنيــة  : توجيهيــة
 املمارسـات الـسليمة والـدروس       :وبناء جمتمعات حملية قادرة على مواجهـة الكـوارث        ” )جنيف

 ؛) الكـوارث  أخطـار  الشبكة العاملية للمنظمـات غـري احلكوميـة للحـد مـن              نشرهتما (“املستفادة
)UN/1SDR-06-2007 - أخطـار  العمـل سـويا علـى احلـد مـن            - واملنظـور اجلنـساين   ” ) جنيف 

ــوارث ــستفادة   امل:الكـ ــدروس املـ ــسليمة والـ ــات الـ ؛ ) جنيـــف- UN/ISDR-09-2007(“ مارسـ
ــر ســالمة  ” ــة أمــواج  باالســتفادة مــن اخلــربة املكتــس  : دروس لتحقيــق مــستقبل أكث ة مــن كارث

لحــصول علــى ل .) جنيــف- UN/1SDR-01-2007(“ تـسونامي الــيت تولــدت يف احملــيط اهلنـدي  
 - ٢٠٠٦ينـاير  / كـانون الثـاين  ، اإلعالميـة مزيد من املعلومات عن عمل األمانة، انظـر املـذكرة   

 ).//:www.unisdr.orghttp (: املنشورة على املوقع الشبكي٢٠٠٧يونيه /حزيران
 

  الكوارثأخطاراحلد من جمال االستثمار يف  - هاء 
، اســتمر ٢٠٠٥ينــاير /كــانون الثــاينمنــذ عقــد املــؤمتر العــاملي للحــد مــن الكــوارث يف  - ٦٧

 بــذل تواصــلالتــزام الــدول األعــضاء بتنفيــذ إطــار عمــل هيوغــو يف النمــو بــشكل مطــرد، كمــا 
اجلهود من جانب جمموعة من الشركاء اآلخرين، من قبيل منظومة األمم املتحـدة واملؤسـسات    

ــات      ــم واجملتمع ــدعم األم ــدين ل ــة واجملتمــع امل ــة الدولي ــن أجــل  املالي ــة م ــن   احمللي ــارأ احلــد م  خط
وسـيكون التحـدي     .غري أن التقدم احملرز حىت يومنا هذا عجز عن حتقيق التطلعـات            .الكوارث

 ترمجـة املعـارف وااللتزامـات املتزايـدة إىل أعمـال            قبلةفترات السنتني العديدة امل   الرئيسي خالل   
ــتثمار يف        ــادة االس ــق زي ــن طري ــستويات ع ــع امل ــى مجي ــالراســخة ومتواصــلة عل ــن  جم   احلــد م

 .لكوارثا أخطار
 الكــوارث تنــتج عنــه عوائــد أخطــارويــدرك اخلــرباء أن االســتثمار يف تــدابري احلــد مــن  - ٦٨
ألسـر  الحفـاظ علـى سـبل عـيش         ل بالنـسبة  وإمنا أيـضا     ،ألرواحا  إلنقاذ ، ليس فقط بالنسبة   هامة

وإن الزيـادة املـسقطة يف حجـم املـوارد       .اقتصاديا  على االستمرار   احمللية  قدرة اجملتمعات  وحفظ
 إدمــاج جوانــب إمنائيــة صــامدة للكــوارث، تــستند إىل  الالزمــة ســيجعل مــن الــضروري كفالــة

قطاعيـة  ال ستثماراال، يف خطط وبرامج      من مهالك   املخاطر الطبيعية  ملا تنطوي عليه  تقييم سليم   
ويف  .والبيئـة والتنميـة االجتماعيـة بـني مجلـة أمـور           اهلياكل األساسية والتعليم والـصحة      ب املتعلقة
مــوارد جديــدة يف جمــاالت معينــة، مــثال  فريتــو حاجــة ماســة إىل االلتــزام بهنــاكت نفــسه، الوقــ
 واحلفـاظ علـى      بـاألحوال اجلويـة وأمـواج تـسونامي        املتصلةقامة نظم لإلنذار املبكر باملخاطر      إل

 .تلك النظم

http://www.unisdr.org/
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الــيت يــسهل احلــصول العلميــة  جمموعــة واضــحة وقاطعــة مــن الدراســات عــدم وجــودو - ٦٩
 أخطـار حلـد مـن     اتـدابري   ختلـف   تتناول التكاليف واملنافع االقتصادية واالجتماعية مل       اليتعليها و 
وتتمثـل عقبـة أخـرى       . أحد العوائق اليت حتول دون زيادة االستثمارات الالزمـة          يعترب الكوارث

 احلـد مـن      جمـال  عول عليهـا تتعلـق باالسـتثمارات احلاليـة يف         يف عدم وجود بيانات ومعلومات يُ     
  صـــانعيتمكنيلـــ حامســـة بالنـــسبة النـــوع مـــن املعلومـــات أمهيـــة ذلكولـــ .رث الكـــواأخطـــار

طــار عمــل هيوغــو، ســيقوم وكيــل األمــني العــام   إل متابعــةو .وحفــزهمالقــرارات الــسياسات و
ستراتيجية واسـتنادا   ، بدعم من أمانة اال     ومنسق اإلغاثة من حاالت الطوارئ     للشؤون اإلنسانية 

 إلجـراء تقيـيم    قبلـة  امل بتـوفري القيـادة خـالل فتـرات الـسنتني         إىل مواطن قوة الشركاء املختلفني،      
 .حلد من األخطارا تدابري  ملختلف للتكاليف واملنافع االقتصادية واالجتماعيةدقيق
يكـون  قـد    بالـذكر مبادرتني جـديرتني    اختاذ   ٢٠٠٦وعلى املستوى الدويل، شهد عام       - ٧٠

 وتتمثـل   . الكـوارث حـول العـامل      أخطـار  مـن     احلـد   جمال على االستثمار يف  إجيايب كبري   هلما أثر   
 أداة جديـدة هامـة   يـوفر ي ذ الوالتعايف منها  املرفق العاملي للحد من الكوارث       يفألوىل  املبادرة ا 

 الـشديد املتوسط املعرضة للخطـر     البلدان ذات الدخل    ملساعدة البلدان ذات الدخل املنخفض و     
والثانيـة هـي وضـع     .ث فيهـا وإدارهتـا  على زيادة االستثمار مـن أجـل احلـد مـن أخطـار الكـوار         

 اململكـة   فطلبـت  .سياسات جديدة للمـاحنني لزيـادة متويـل أنـشطة احلـد مـن أخطـار الكـوارث                 
 احلـد مـن الكـوارث يف         عنـصر  املتحدة، على سبيل املثال، إجراء دراسات عـن ضـرورة إدمـاج           

ــاد األورويب   ــة لالحت ــسياسات اإلمنائي ــسر    .ال ــسويد وسوي ــدامنرك وال ــا أن ال ــي ا كم ــداد ه يف ع
 ها التمويليـة لألغـراض     احلد من الكوارث يف براجم      عنصر البلدان اليت تناقش حاليا كيفية إدماج     

 .اإلمنائية واإلنسانية
ســتراتيجية اســتجابة  الــيت تقــوم بــه أمانــة االللعمــلدعــم احلكومــات املاحنــة أيــضا زاد و - ٧١

 تقـدمي تربعـات ماليـة        علـى  ع الدويل  اجملتم تشجع اجلمعية العامة مبوجبه   الذي   ٦١/١٩٨للقرار  
الـدعم الكـايف     سـعيا إىل ضـمان    صندوق األمم املتحدة االستئماين للحـد مـن الكـوارث           لكافية  

سـتراتيجية بالكامـل عـن      مـول أمانـة اال     الوقت احلـايل، تُ    ويف .ألنشطة متابعة إطار عمل هيوغو    
وحـىت اآلن، ويف    . حمـددة  ألغـراض    طريق التربعات اخلارجة عن امليزانية، وكـثري منـها خمـصص          

، باإلضـافة إىل املفوضـية األوروبيـة        )١٨( دولـة عـضو    ١٧، قـدمت    ٢٠٠٧-٢٠٠٦فترة السنتني   
 مليـــون دوالر ٣٠ إىل إمجاليـــةوالبنـــك الـــدويل وبرنـــامج األمـــم املتحـــدة اإلمنـــائي مـــا يـــصل   

 جل املــس مقارنــة حبجــم التمويــل يف املائــة١٠  بنــسبةميثــل زيــادة وذلــك. تعهــدت بتقــدميها أو

__________ 
 وفرنـسا والفلـبني وفنلنـدا وقـربص وكنـدا       أستراليا وأملانيا وإيطاليا وجنوب أفريقيا والدامنرك والسويد وسويسرا        )١٨( 

 .ولكسمربغ واململكة املتحدة والنرويج واهلند واليابان



A/62/320
 

26 07-49635 
 

 التمويـل املتعـدد الــسنوات   االفتقـار إىل مــصادر غـري أن   .٢٠٠٥-٢٠٠٤خـالل فتـرة الــسنتني   
ثابــت وهنــاك ضــرورة لتــأمني تــدفق   .ســتراتيجية أنــشطة االتخطــيطالنــسبة ليفــرض حتــديات 

لــيت يقــوم هبــا الــشركاء يف نظــام  بــه لــدعم األمانــة واألنــشطة املــشتركة االتنبــؤميكــن ولمــوارد ل
ويف هذا الـسياق، وبـالنظر إىل ازديـاد قابليـة التـأثر باملخـاطر الطبيعيـة، باإلضـافة                    .ستراتيجيةاال

 عمــل األمــم املتحــدةل والطــابع احملــوري التحــدي، لــذلك االهتمــام العــام بالتــصدي يــاددزاإىل 
قـرر مـا إذا     أن ت  للحد من قابلية التأثر باملخاطر الطبيعية، قد ترغب الـدول األعـضاء يف               بالنسبة

النظــر يف غــري ذلــك مــن اخليــارات، مبــا يف  وأ ٥٤/٢١٩ي اســتعراض أحكــام القــرار كــان ينبغــ
 . املقررةذلك التمويل من امليزانية

اسـتعراض االسـتخدام احلـايل      ”ويفيد إطار عمـل هيوغـو بأنـه ينبغـي للـدول األعـضاء                - ٧٢
لــدان ىل البللــصندوق وجــدوى توســيع نطــاق عملــه للقيــام، يف مجلــة أمــور، بتقــدمي املــساعدة إ 

، )١٩(“النامية املعرضة للكوارث علـى وضـع اسـتراتيجيات وطنيـة للحـد مـن أخطـار الكـوارث               
ــد يف قرارهــا      ــة مــن جدي ــة العام ــد أكــدت اجلمعي وعمــال بتلــك  .  ذلــك الطلــب ٦١/١٩٨وق

ــا املــسامهات يفالطلبــات، ومــع مراعــاة االجتــاه الــسائد يف   صندوق االســتئماين، قامــت أمانــة  ل
 تدعمه دراستان مستقلتان، واحـدة عـن تكامـل الـصندوق االسـتئماين              ستعراضستراتيجية با اال

، واآلخـر عـن اجلوانـب املتـصلة       احلوكمـة مع غريه من آليات التمويل وإدارة الربامج وترتيبـات          
 إىل أن الـصندوق     تضمنت االستنتاجات اليت خلـص إليهـا االسـتعراض إشـارة          و .باإلدارة املالية 

 نطــاق العمــل علــى ضــمان هتيئــة بيئــة مواتيــة وقويــة علــى    االســتئماين وســيلة مالئمــة لتوســيع 
سـتراتيجية   أمانـة اال   عمـل املستويني العاملي واإلقليمي لتنفيذ إطار عمل هيوغو عن طريق متويل           

 إىل أن  أيـضا  االسـتعراض  وأشار.)٢٠(ستراتيجيةمل مشترك بني الشركاء يف نظام اال   وبرنامج ع 
ســية قائمــة بالفعــل علــى حنــو يتــيح للــصندوق االســتئماين  آليــات الرقابــة اإلداريــة واملاليــة األسا

كـون التوسـع الـضخم يف حجـم األنـشطة مـصحوبا             ي الـدور علـى أسـاس أن         بذلكاالضطالع  
 . واملالية القائمةالربناجميةبتعزيز مقابل لآلليات اإلدارية 

 
  والتوصياتستنتاجاتاال - خامسا 

 ية واقع مرير يواجه كثري من البلـدان واجملتمعـات   ازدياد قابلية التأثر باملخاطر الطبيع    إن   - ٧٣
يـــستمر بـــال هـــوادة وقـــوع خـــسائر كـــبرية يف األرواح وســـبل العـــيش واألصـــول   إذ . احملليـــة

وقـــد أدى النمـــو احلـــضري الـــسريع يف املنـــاطق الـــشديدة  .االقتـــصادية يف كـــثري مـــن املنـــاطق
__________ 

 ).د (٣٤، الفقرة ٢، الفصل األول، القرار Corr.1 و A/CONF.206/6انظر  )١٩( 
-http://www.preventionweb.net/globalplatform/first:  انظـر ؛املنتـدى العـاملي   خـالل   قُدِّم برنامج عمل مـشترك أويل        )٢٠( 

session/docs/session_docs/ISDR_GP_2007_4.pdf. 
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احتمـال وقـوع كـوارث واسـعة         التأثر يف املـستوطنات احلـضرية و       مواطناالهتزازات إىل زيادة    
 وهطـول األمطـار بـشدة واألعاصـري     كاجلفـاف كمـا أن األخطـار املناخيـة       .النطاق يف املستقبل  

تـــصادية ويف الـــسنوات األخـــرية، ارتفعـــت التكـــاليف االق .زديـــادااليف  آخـــذة أيـــضااملداريـــة 
 .قيق األهداف اإلمنائية لأللفية حت أعاق بشدةللكوارث بسرعة شديدة، مما

  ترمـي إىل    سياسـات  بالقيـام مبحـاوالت فعليـة العتمـاد       ويفيد كثري من الدول األعضاء       - ٧٤
 اجلهـود، فـإن العـامل ال يـسري علـى طريـق               تلـك  وعلـى الـرغم مـن     .  الكـوارث   أخطـار  حلد مـن  ا

ــة يف ختفــيض       ــشودة واملتمثل ــواتج إطــار عمــل هيوغــو املن ــق ن ــام لحتقي لخــسائر النامجــة عــن   ه
 أهداف واضـحة ومالئمـة علـى املـستويني العـاملي             حتديد وينبغي،  ٢٠١٥الكوارث حبلول عام    

 أخطــاروعلــى الــرغم مــن قطــع أشــواط بعيــدة يف زيــادة املعرفــة وااللتــزام باحلــد مــن  .والــوطين
لــذلك، يكــون مــن   .ال يــزال يتخلــف عــن الركــب أمــر  حمــددةالكــوارث، فــإن تنفيــذ تــدابري  

 يف جمـال احلـد مـن        وانتظامات أكثر استدامة    الضروري قيام الدول األعضاء واملاحنني باستثمارا     
تظم ز بـشكل منـ    متابعـة تطـور التقـدم احملـرَ       هبـدف   وهناك أيضا ضرورة لبـذل جهـود         .األخطار

 .باستخدام مؤشرات ميكن قياسها وحتديد الثغرات املتبقية
ر لتصدي للتحدي املتمثل يف احلد مـن أوجـه التـأث         يف ا  أمر بالغ األمهية     والتعاون الدويل  - ٧٥

سـتراتيجية آليـة رئيـسية لتقويـة الـشراكات وللـدعوة إىل             وميثـل نظـام اال     .على مجيع املـستويات   
ويعتـرب   .يـة فعالأكثـر    علـى حنـو      لدعم تنفيذ إطار عمل هيوغو وتصدُّرها وتنـسيقها       بذل جهود   

 حتـسني تنـسيق  حنـو   خطـوة بـارزة   يف املقـام األول املنتـدى العـاملي للحـد مـن أخطـار الكـوارث       
 ورصــد التقــدم وحتديــد  والــدعوى املعــارف واخلــرباتتبــادل يف جمــاالت مــن قبيــل اتاإلجــراء

 .تالثغرات والتحديا
 :استنادا إىل املالحظات اليت تقدم ذكرها، يقترح اختاذ التدابري التالية - ٧٦
 

 ستراتيجيةعمل هيوغو عن طريق آليات نظام االالتعجيل بتنفيذ إطار   

ل األعـضاء علـى زيـادة التزامهـا بالتنفيـذ الفعـال إلطـار عمـل                 يشجع األمني العام الدو    - ٧٧
ستراتيجية، مـن قبيـل املنتـدى العـاملي للحـد مـن             ستفادة الكاملة من آليات نظام اال     هيوغو، باال 

ــار الكــوارث  ــدم احملــرَ     وســيقدم. أخط ــن التق ــة ع ــارير دوري ــام تق ــني الع ــذ األم ــار ز يف تنفي  إط
 .هيوغو عمل

 
  واحملليةتعزيز القدرات الوطنية  

ُتــشجَّع الــدول األعــضاء علــى جعــل احلــد مــن الكــوارث عنــصرا أساســيا يف سياســاهتا  - ٧٨
ــة وآليــات تنــسيق شــبيهة للحــد مــن الكــوارث، و    ووضــعاإلمنائيــة،  ــاهج عمــل وطني  وضــع من
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 ورصد ما حتققـه مـن إجنـازات         جلهودها يف جمال احلد من الكوارث     أهداف وبرامج وميزانيات    
  أيـضا وُتـشجَّع الـدول األعـضاء    .ستراتيجيةز عن طريق نظام اال التقدم احملَرن ع  التقارير وتبادل

ر الكـوارث والتكيـف مـع       اخطأ املوكل إليها احلد من      السلطاتعلى ضمان التنسيق بني مجيع      
 املتاحـة يف األدوات واملمارسـات والتجـارب        التفاعـل تغري املناخ يف سبيل االستفادة مـن أوجـه          

 . الفاعلةاجلهات موعّيتالقائمة لدى كلتا جم
 

 ر الكوارثاخطأ احلد من  جمالاالستثمار يف  
يشجع األمني العام احلكومات واملـاحنني ومؤسـسات التمويـل علـى زيـادة اسـتثماراهتا                 - ٧٩
 مجيـع بـرامج    جـزء ال يتجـزأ مـن   واعتبار ذلك  الكوارث زيادة كبرية،      أخطار  احلد من   جمال يف

قتصادية واالجتماعية، واحلمايـة البيئيـة، باإلضـافة إىل حتـسني سـبل      العمل اإلنساين، والتنمية اال   
ــا    ــتثمارات وتتبعه ــذه االس ــسيق ه ــداف      .تن ــر يف وضــع أه ــضا أن تنظ ــات أي ــي للحكوم وينبغ

ــسنوات      ــددة ال ــرامج متع ــى ب ــام عل ــاق الع ــن   اهتــدف إىللإلنف ــى ر الكــواراخطــأحلــد م ث عل
 .املستويني الوطين واحمللي

 
 تراتيجيةسترتيبات متويل اال  

سـتراتيجية وضـرورة تـوافر مـوارد ماليـة          مسؤوليات أمانـة اال     اهلام يف  تزايدالبالنظر إىل    - ٨٠
ول األعـضاء وأصـحاب املـصلحة يف        ، يـدعو األمـني العـام الـد        ثابتة تتناسب مـع ذلـك     مضمونة  

حـد مـن     صندوق األمم املتحـدة االسـتئماين لل        يف  املالية مسامهاهتمستراتيجية جمددا إىل زيادة     اال
اجلمعيـة العامـة،    لعـل   و .الكوارث لضمان وجود ما يكفي من الدعم لتنفيذ إطار عمل هيوغـو           

 جتـري أيـضا   سـتراتيجية وأنـشطتها،      لال ثابتـة  تتخـذ اخلطـوات الكفيلـة بتـوفري قاعـدة ماليـة              فيما
 وأنشطتها املتبع حاليا، وتنظـر يف خيـارات بديلـة،         ستراتيجية  أمانة اال متويل   ألسلوب   ااستعراض

 . اللجوء إىل االشتراكات املقررةمنها
 


