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 الديباجة - أوال 
مر ا األمـم  يف  2030-2015للفتاة لحد من خماطا الكوارث ل ِسنداي اعُتمد إطار - 1

الــــني انعدــــد يف الفتــــاة  ،املتحــــدة العــــامل  الينالــــ  املعــــ  باحلــــد مــــن أخطــــار الكــــوارث 
ان. وكـان مبينابـة   يف مدينة ِسنداي، مبداطعة ميـاي ، باليابـ   2015 آذار/مارس 18 إىل 14 من

 للبلدان لك  تدوم مبا يل : ُأتيحت فاصة فايدة
يكـون مـوجزا     2015اعتماد إطـار للحـد مـن خمـاطا الكـوارث ملـا بعـد عـام          )أ( 

 وماكزا  وتطلعيا  وعمل  املنح ؛
: بناء قـدرة األمـم   2015-2005إجناي تدييم تنفين إطار عمل هيويو للفتاة  )ب( 

 ، واستعااضه؛(1)وارثواجملتمعات عل  مواجهة الك
النظــا يف اخلــملة املكتســبة مــن خــالل االستااتيجيات/املرسســات واخلطــ         )ج( 

ــات        ــة للحــد مــن خمــاطا الكــوارث وتوصــياالا، وكــنلت مــن خــالل االتفاق ــة والوطني اإلقليمي
 تنفين إطار عمل هيويو؛لاإلقليمية املتصلة باملوضوع 

لحــد مــن خمــاطا لبتنفيــن إطــار  حتديــد طاائــت التعــاون علــ  أســاس التزامــات  )د( 
 ؛2015الكوارث بعد عام 

د مـن خمـاطا الكــوارث   لحــلحتديـد طاائـت لالسـتعاال الــدوري لتنفيـن إطـار       )هـ( 
 .2015بعد عام 

احلـــد التصـــدي ملوضـــوع وخـــالل املـــر ا العـــامل ، أكـــدت الـــدول جمـــددا  التزامهـــا ب  - 2
ث يف إطـار وعــ  متجــدد ب حلــاح  رالكــوا (2)خمــاطا الكــوارث وبنــاء الدـدرة علــ  مواجهــة  مـن 
األما يف سياق التنمية املستدامة والدضاء عل  الفدا، والديام، حسب االقتضـاء، ب دماجهـا    هنا

تويات والنظـا فيهـا ضـمن األطـا     يف السياسات واخلط  والـملامج وامليزانيـات علـ   يـس املسـ     
 الصلة باملوضوع. ذات

_________________ 

 (1) A/CONF.206/6  وCorr.1 2، الفصل األول، الداار. 
علـ  مداومـة    خطـار قدرة نظـام أو  اعـة أو جمتمـس ُمعـاَّل ل     ”ف الددرة عل  مواجهة الكوارث بأهنا: ُتعاَّ (2) 

ــار  ــارآثـ ــت املنا   األخطـ ــها يف الوقـ ــايف منـ ــا والتعـ ــتيعاوا واحتوائهـ ــها   واسـ ــاق منـ ــة، بطـ ــة فعالـ ــب وبطايدـ سـ
اطا الكــوارث، ، مكتـب األمـم املتحــدة للحـد مـن خمـ     “األساســية الضـاورية  وجتديـد هياكلـه ووئائفـه    حفـ  

، “مكتب األمم املتحدة للحد من الكوارث ة لدىعتمدامل 2009مصطلحات احلد من خماطا الكوارث لعام ”
 (.http://www.unisdr.org/we/inform/terminology) 2009جنيف، أيار/مايو 

http://undocs.org/ar/A/CONF.206/6
http://undocs.org/ar/http:/www.unisdr.org/we/inform/terminology
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 اات املستبانة وحتديات املستدبلإطار عمل هيويو: الدروس املستخلصة والينغ  
تشــا املعلومــات املوثدــة الــواردة يف التدــاريا الوطنيــة واإلقليميــة املاحليــة املتعلدــة بتنفيــن  - 3

ــات األخــاى      ــدان واجله ــن البل ــو إىل أن بع ــار عمــل هيوي ــدما  يف احلــد   إط ــة أحــايت تد املعني
عـامل ، وذلـت منـن اعتمـاد إطـار      خماطا الكوارث عل  الصعيد احمللـ  والـوط  واإلقليمـ  وال    من

، ممــا أســهم يف احلــد مــن خطــا حــدوث الوفــاة يف حــاالت بعــن  2005عمــل هيويــو يف عــام 
. واحلد من خماطا الكوارث استينماٌر فعال من حيـ  التكلفـة يف منـس وقـوع خسـائا      (3)األخطار

امة. وقـد عـزيت   يف املستدبل. فاإلدارة الفعالة ملخاطا الكوارث تساهم يف حتديـت التنميـة املسـتد   
تزال بعن اآلليـات الدوليـة إلسـداء املشـورة      البلدان قدراالا يف جمال إدارة خماطا الكوارث. وال

االستااتيجية والتنسيت وإقامة الشااكات من أجل احلـد مـن خمـاطا الكـوارث، كاملنتـدى العـامل        
كــوارث، وكــنلت للحــد مــن خمــاطا الكــوارث واملنتــديات اإلقليميــة املعنيــة باحلــد مــن خمــاطا ال  

ــات       ــويا السياســ ــة يف تطــ ــاون فعالــ ــلة للتعــ ــاى ذات الصــ ــة األخــ ــة واإلقليميــ ــل الدوليــ احملافــ
واالستااتيجيات والنهول باملعافة والتعلم املتبادل. وعموما ، كان إطار عمـل هيويـو أداة هامـة    
 لافس مسـتوى الـوع  لـدى عامـة النـاس واملرسسـات، ممـا يسـاعد علـ  إاـاد االلتـزام السياسـ             
 .وتاكيز وحتفيز األعمال اليت تدوم وا جمموعة واسعة من اجلهات املعنية عل   يس املستويات

يا أن الكوارث ئلت خالل العدد نفسه إحداث خسائا فادحة، ونتيجة لـنلت تـأثا    - 4
شـخ    700 000رفاه وسالمة األشخاص واجملتمعات والبلدان ككل. فدـد لدـ  أكينـا مـن     

مليــون شــخ  مــن جــااء   23 مليــون شــخ  وتشــاَّد  ــو  1.4حــتفهم وأصــيب أكينــا مــن  
، بليــون شــخ  مــن الكــوارث بطــاق شــ   1.5الكــوارث. وبشــكل عــام، تضــار أكينــا مــن 

تضـــارت النســـاء واألطفـــال والففـــات الضـــعيفة أكينـــا مـــن ياهـــم. ويادت اخلســـائا   حيـــ 
 ة ما بـ  عـام   تايليون دوالر. وباإلضافة إىل ذلت، شهدت الفتا 1.3االقتصادية الكلية عل  

مليــون شــخ  مــن جــااء الكــوارث. وتــزداد الكــوارث، الــيت  144تشــاد  2012 و 2008
عيـت بشـدة إحـااي أي تدـدم  ـو حتديـت       وتبفعل تغا املنـا،، تـواتاا  وشـدة،    الكينا منها تفاقم ي

التنمية املستدامة. وتشا األدلة إىل أن تعال األشخاص واملمتلكـات للخطـا يف  يـس البلـدان     

_________________ 

شــاب بشـاي  كـن أن يكـون مضــاا     حـدث أو ئـاهاة ماديـة أو ن   ”ُيعـاَّف اخلطـا يف إطـار عمـل هيويــو بأنـه:       (3) 
يردي إىل خسائا يف األرواح أو إىل اإلصابة جباوح، أو إحلاق الضار باملمتلكـات، أو إىل اخـتالل النشـاب     وأن

ــة الــيت قــد  ين ــل   االقتصــادي أو االجتمــاع  أو إىل تــدهور البيفــة. و كــن أن تشــمل األخ   طــار الظــاوف الكامن
ة اجلويـة وبيولوجيـة( أو ناجتـة    الديدات مسـتدبلية ذات مصـادر خمتلفـة: طبيعيـة )جيولوجيـة ونا ـة عـن الاطوبـ        

 .“األنشطة البشاية )التدهور البيف  واألخطار التكنولوجية( عن
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، ممـا قـد يـردي إىل خمـاطا جديـدة      (4)ايداد بـوتاة أسـاع مـن وتـاة تااجـس أوجـه الضـعف        قد
ــادة مطــادة يف  ــة      ويي ــار اقتصــادية واجتماعي ــن الكــوارث وإىل آث  وصــحيةاخلســائا النا ــة ع

ســيما علــ  الصــعيدين احمللــ    وثدافيــة وبيفيــة كــباة يف األجــل الدايــب واملتوســ  والبعيــد، ال 
لكــوارث الصــغاة املتكــارة والبطيفــة الظهــور بشــكل خــاص يف اجملتمعــات  واجملتمعــ . وتــرثا ا

تشـكل نسـبة مفويـة عاليـة     حي  واألسا املعيشية واملشاريس الصغاة احلجم واملتوسطة احلجم، 
سـيما البلـدان الناميـة الـيت تفـوق فيهـا اخلسـائا         ال -من  يس اخلسائا. وتواجـه  يـس البلـدان    

مسـتويات متزايـدة مـن التكـاليف احملتملـة       -ئا االقتصـادية ياهـا   النا ة عن الوفيـات واخلسـا  
 يا الظاهاة، وتواجه مصاعب يف الوفاء االلتزامات املالية وياها من االلتزامات.

وارث والتخطــي  هلــا واحلــد منــها ومثــة حاجــة عاجلــة وملحــة إىل اســتباق خمــاطا الكــ  - 5
ــن ــة   م ــدان، ومصــاد  اأجــل ياي ــات والبل ــاس واجملتمع ــايف   لن ــااثهم اليند ــم وصــحتهم وت ر ريقه

فعاليــة، ومــن ز تعزيــز ال مبزيــد مــن وممتلكــاالم االجتماعيــة االقتصــادية ونظمهــم اإليكولوجيــة 
 قدرالم عل  مواجهة تلت األخطار.

ــا،       - 6 ــز العمــل للحــد مــن التعــال ملخــاطا الكــوارث والضــعف يف وجهه وينبغــ  تعزي
اءلة عــن نشــوء خمــاطا الكــوارث علــ   يــس وبالتـايل منــس خلــت خمــاطا كــوارث جديــدة واملسـ  

املستويات. وينبغ  تاكيز مزيد مـن العمـل املتفـال علـ  عمليـات التصـدي ل سـباب الكامنـة         
للمخاطا، مينل عواقب الفدا وعدم املساواة، وتغا املنا، وتدلباتـه، يـا املخطـ  هلـا والتوسـس      

سـاعد علـ  اشـتدادها مينـل التغـيا      السايس والعشوائ ، وسوء إدارة األراضـ ، والعوامـل الـيت ت   
، والسياسـات يـا الواعيـة باملخـاطا، وعـدم وجـود       التاتيبـات املرسسـية  الد وياايف، وضـعف  

األنظمــة واحلــوافز الســتينمار الدطــاع اخلــاص يف جمــال احلــد مــن خمــاطا الكــوارث، وسالســل    
 املسـتدام للمـوارد   اإلمداد املعددة، وقلة ما هو متوافا من التكنولوجيا، وأوجه االسـتخدام يـا  

ــة، واجلـــوا  ئح واألوبفـــة. وعـــالوة علـــ  ذلـــت،  الطبيعيـــة، وتـــدل أحـــوال الـــنظم اإليكولوجيـ
ــن ــز احلكــم الاشــيد يف اســتاات   الضــاوري مواصــلة  م ــن خمــاطا الكــوارث   تعزي يجيات احلــد م
 علـ  الصـعيد الـوط    رفس مستوى التأهب والتنسيت و الوط  واإلقليم  والعامل ، ديصعال عل 
جهة الكوارث وإعـادة التأهيـل وإعـادة اإلعمـار، وايتنـام أنشـطة اإلنعـاة وإعـادة اإلعمـار          ملوا

ــن أجــل    ــد الكــوارث م ــاء بشــكل أفضــل  ”بع ــادة البن ــد “إع ــز   ، بفضــل ال ــن تعزي ــأم م عم املت
 الدويل. التعاون سبل

_________________ 

مــل أو العمليــات املاديــة واالجتماعيــة الظــاوف الناجتــة عــن العوا”بأنــه:  يف إطــار عمــل هيويــوُيعــاَّف الضــعف  (4) 
 .“واالقتصادية والبيفية، اليت تزيد من إمكانية تعّال جمتمس ما ألثا املخاطا
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واب اتباع هنج وقائ  أوسس ياكز بشكل أكمل عل  الناس ملواجهـة خمـاطا الكـوارث.     - 7
 أن تكون ممارسات احلد مـن خمـاطا الكـوارث مصـممة ملواجهـة أخطـار عديـدة وشـاملة         ويتع 

ــدور        ــااف ب ــة. ومــس االعت ــاءة والفعالي ــاة ولكــ  تتســم بالكف لدطاعــات متعــددة وشــاملة وميسَّ
احلكومات الاائـد والتنظيمـ  والتنسـيد ، ينبغـ  هلـا أن تنخـاب مـس اجلهـات املعنيـة ذات الصـلة           

لنسـاء واألطفـال والشـباب واألشـخاص ذوي اإلعاقـة والفدـااء واملهـاجاين        باملوضوع، مبا فيها ا
تصـميم السياسـات واخلطـ      والسكان األصلي  واملتطوع  وأوساب املهني  وكبار السن، عند

واملعايا وتنفينها. وينبغ  للدطاع  العام واخلاص ومنظمات اجملتمس املـدل، وكـنلت األوسـاب    
ــة والبحينيــة، العمــل معــا  علــ   ــو أوثــت وإاــاد فــاص التعــاون،     األكاد يــة واملرسســات ال علمي

 .وينبغ  للشاكات أن جتعل خماطا الكوارث ضمن ممارساالا اإلدارية
وعـمل احلـدود عـامال      ودون اإلقليمـ   واإلقليمـ   الدويليزال التعاون عل  الصعيد  وال - 8

معـات والشـاكات يف مسـاعيها الااميـة     حموريا  يف دعم الـدول وسـلطاالا الوطنيـة واحملليـة واجملت    
الـدعم   تدـد   مـن أجـل   حتتـاج إىل تعزيـز   قـد  إىل احلد مـن خمـاطا الكـوارث. واآلليـات الدائمـة     

ــة،       ــدان النامي ــه اهتمــام ودعــم خاصــ  إىل البل الفعــال وإعماهلــا بشــكل أفضــل. وينبغــ  توجي
دان النامية يـا السـاحلية وبلـدان    الدول اجلزرية الصغاة النامية والبلوسيما أقل البلدان منوا   ال

احملليــة مــن خــالل   والدــدرات أفايديــا وكــنلت البلــدان ذات الــدخل املتوســ ، لزيــادة املــوارد  
متاحـة  و مسـتدامة و الدنوات اليننائية واملتعددة األطااف، وذلت من أجل ضـمان وسـائل كافيـة   

ــت املناســب  ــد  املســاعدة      يف الوق ــدرات وتد ــاء الد ــال بن ــن يف جم ــل   للتنفي ــة وند ــة والتدني املالي
 التكنولوجيا، وفدا  لاللتزامات الدولية.

وبشكل عام، قـدم إطـار عمـل هيويـو توجيهـات حيويـة للحـد مـن خمـاطا الكـوارث            - 9
يــة. يــا أن تطبيدــه أبــاي وجــود  وســاهم يف إحــااي التدــدم  ــو حتديــت األهــداف اإلمنائيــة ل لف 

منـة ويف صـياية األهـداف وحتديـد أولويـات      من الينغاات يف التصـدي لعوامـل اخلطـا الكا    عدد
ــل ــتويات،     (5)العمـ ــس املسـ ــ   يـ ــوارث علـ ــة الكـ ــ  مواجهـ ــدرة علـ ــز الدـ ــة لتعزيـ ، ويف احلاجـ
علــ  ضــاورة وضــس إطــار عملــ   ضــمان الوســائل الكافيــة للتنفيــن. وهــنه الينغــاات دليــل   ويف

يـ  يســاعدها  املنحـ   كـن للحكومـات واجلهــات املعنيـة تطبيدـه بطايدـة داعمــة ومكم لـة،         

_________________ 

ــو )    (5)  ــل هيوي ــار عم ــات إط ــ : )  2015-2005أولوي ــا يل ــ  كم ــاطا    1( ه ــن خم ــة أن يكــون احلــد م ( كفال
يــد خمــاطا الكــوارث وتدييمهــا ( حتد2الكــوارث أولويــة وطنيــة وحمليــة ذات أســاس مرسســ  مــت  للتنفيــن؛ ) 

( االســتفادة مــن املعــارف واالبتكــارات والتعلــيم لبنــاء ثدافــة للســالمة   3ورصــدها وحتســ  اإلنــنار املبكــا؛ ) 
( تعزيـز  5( احلـد مـن عوامـل اخلطـا األساسـية؛ )     4والددرة عل  مواجهة الكـوارث علـ   يـس املسـتويات؛ )    

  يس املستويات.التأهب للكوارث بغية التصدي هلا بفعالية عل  
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ذلت عل  وضس اليد عل  خمـاطا الكـوارث الـيت يـتع  مواجهتـها وُياشـد االسـتينمار يف سـبيل         
 حتس  الددرة عل  مواجهة الكوارث.

اعتماد إطار عمـل هيويـو، ال تـزال الكـوارث تدـول       عل عشا سنوات  ُمض  بعدو - 10
 اجلهود الاامية إىل حتديت التنمية املستدامة.

، 2015ملـا بعـد عـام     لتنميـة ااملتعلدة بوضس خطـة   احلكومية الدولية فاوضاتاملوتتيح  - 11
و ويل التنمية وتغا املنـا، واحلـد مـن خمـاطا الكـوارث، تتـيح للمجتمـس الـدويل فاصـة فايـدة           
لتعزيز التماست يف ما ب   يس السياسات واملرسسات واألهـداف واملرشـاات ونظـم الديـاس     

وجــود روابــ  ذات مصــداقية    كــل منــها. وسيســهم ضــمان    للتنفيــن، مــس احتــاام واليــات   
يف بنــاء الدــدرة علــ  مواجهــة الكــوارث وحتديــت اهلــدف  ، عنــد االقتضــاء،العمليــات هــنه بــ 

 العامل  املتمينل يف الدضاء عل  الفدا.
 وجتدر اإلشارة إىل أن الوثيدة اخلتامية ملر ا األمم املتحدة للتنميـة املسـتدامة الـني عدـد     - 12
إىل تنـــاول مســـألة احلـــد  ، دعـــت(6)“املســـتدبل الـــني نصـــبو إليـــه”، املعنونـــة 2012ام يف عـــ
 جتدد الوع  ب حلـاح هـنا األمـا يف    أخطار الكوارث وبناء الددرة عل  مواجهة الكوارث مس من

السياسـات   سياق التنمية املستدامة والدضاء عل  الفدا، والديام، حسب االقتضـاء، ب دماجهـا يف  
توضــس يف  ج وامليزانيــات علــ   يــس املســتويات ومااعاالــا يف أطــا العمــل الــيت  واخلطــ  والــملام

 .(7)املستدبل يف هنا الصدد. كما أعاد املر ا تأكيد  يس مبادئ إعالن ريو بشأن البيفة والتنمية
و ينل التصدي لتغا املنا،، باعتباره واحدا  من العوامل الكامنـة وراء خمـاطا الكـوارث،     - 13

يف الوقت ذاتـه، فاصـة للحـد     (8)م والية اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغا املنا،مس احتاا
 .من خماطا الكوارث بطايدة جمدية ومتماسكة يف  يس العمليات احلكومية الدولية املتاابطة

وانطالقا  من هنا األساس، وبغية احلد من خماطا الكـوارث، يـتع  التصـدي للتحـديات      - 14
خمـاطا الكـوارث    واالستعداد للتحديات املدبلة بالتاكيز عل  ما يل : رصد وتدييم وفهـم  الااهنة

وتبــادل تلــت املعلومــات وكيفيــة نشــوئها؛ وتعزيــز إدارة خمــاطا الكــوارث والتنســيت بــ  كافــة    
ــب       ــن جان ــة م ــة والفعال ــة، واملشــاركة الكامل ــات املعني أصــحاب املصــلحة   املرسســات والدطاع

_________________ 

 ، املافت.66/288الداار  (6) 

، اجمللــد 1992حزيران/ي  يرر   14-3تقريررر مترراألر اامتررد ااملحرربا اائررو لتلميةررة والمل جيررة،  يرر      ررت  و،    (7) 
، 1والتصـويب(، الدـاار    A.93.I.8األول، الداارات اليت اختنها املـر ا )منشـورات األمـم املتحـدة، رقـم املبيـس       

 ول.املافت األ

تظل مسائل تغـا املنـا، املـنكورة يف اإلطـار احلـايل ضـمن واليـة اتفاقيـة األمـم املتحـدة اإلطاريـة بشـأن تغـا               (8) 
 املنا، من اختصاصات األطااف يف االتفاقية.
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ــة   الصـــلة علـــ  املســـ ذوي ــادية واالجتماعيـ ــتينمار يف بنـــاء املنعـــة االقتصـ تويات املالئمـــة؛ واالسـ
ــة، وكــنلت مــن خــالل       ــدان والبيف ــات والبل ــة ل شــخاص واجملتمع ــة والتعليمي والصــحية واليندافي
ــددة والتأهــب والتصــدي        ــار املتع ــنار املبكــا باألخط ــز نظــم اإلن ــا والبحــوث؛ وتعزي التكنولوجي

ار. والســتكمال العمــل والدــدرات علــ  الصــعيد الــوط ،   واإلنعــاة واإلصــالح وإعــادة اإلعمــ 
 .ينبغ  تعزيز التعاون الدويل ب  الدول املتددمة والنامية وب  الدول واملنظمات الدولية

ــينطبت  - 15 ــنا اإلوسـ ــدود النطـــ  هـ ــا احملـ ــ  اخلطـ ــار علـ ــار  طـ ــاق، املتكـ ــس النطـ اق والواسـ
ــة الظهــور ال املتكــار، والكــوارث املفاجفــة  ويــا ــة أو الــيت   نا ــةوالبطيف عــن األخطــار الطبيعي
واألخطـار البيفيـة والتكنولوجيـة والبيولوجيـة ذات الصـلة       صنس اإلنسان، وكنلت املخـاطا  من

وا. واهلدف هو االستاشاد به يف إدارة خماطا الكـوارث املتعـددة مـن جمـال التنميـة علـ   يـس        
 املستويات وكنلت داخل  يس الدطاعات ويف ما بينها.

 
 النتيجة املتوقعة واهلدف املنشود -ا ثاني 

اخلسـائا واألضـاار، يدتضـ  احلـد     واحلـد مـن    ريم إحـااي بعـن التدـدم يف بنـاء املن عـة      - 16
ــن ــاا     مـ ــاباة وإصـ ــل مبينـ ــبا، العمـ ــكل كـ ــائا، بشـ ــح    اخلسـ ــز الواضـ ــن التاكيـ ــد مـ ــس مزيـ ر مـ
يويــو، األشــخاص وصــحتهم ومعيشــتهم واملتابعــة بانتظــام. وانطالقــا  مــن إطــار عمــل ه    علــ 

 هنا اإلطار إىل حتديت النتيجة التالية خالل اخلمسة عشا عاما  الدادمة:يهدف 
يف األرواح وســبل الــايق  اخلسـائا الكــوارث و خمــاطااحلـد بشــكل كــبا مـن     

ــة ل شــخاص       ــة والبيفي ــة واليندافي ــة واالجتماعي والصــحة واألصــول االقتصــادية واملادي
 البلدانواألعمال التجارية واجملتمعات احمللية و

سياسـي  يف كـل بلـد ومشـاركتهم     ويستلزم حتديـت هـنه النتيجـة االلتـزام الوطيـد مـن الدـادة ال       
ــ  ــة الضــاورية         عل ــة البيف ــه ويف اليف ــار العمــل هــنا ومتابعت ــن إط ــة كــل مســتوى يف تنفي املراتي

 واملساِعدة عل  تنفينه.
 ايل:ولتحديت النتيجة املتوقعة، ينبغ  العمل عل  حتديت اهلدف الت - 17

منس نشوء أخطار الكوارث واحلد من املخاطا الدائمة عن طايت تنفين تـدابا    
متكاملــة وشــاملة اقتصــادية وهيكليــة وقانونيــة واجتماعيــة وصــحية وثدافيــة وتعليميــة   

ول دون التعــال ل خطــار والضــعف   وبيفيــة وتكنولوجيــة وسياســية ومرسســية حتــ    
ــب    يف ــز ي التأهـ ــهما، وتعـ ــد منـ ــوارث وحتـ ــه الكـ ــها،   ل وجـ ــايف منـ ــا والتعـ ــدي هلـ لتصـ

 تعز ي الددرة عل  مواجهتها ز ومن
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ــز الدــدرة علــ  التنفيــن وقــدرات     ــة،  ويســتلزم الســع  لتحديــت هــنا اهلــدف تعزي البلــدان النامي
الســاحلية  ســيما أقــل البلــدان منــوا  والــدول اجلزريــة الصــغاة الناميــة والبلــدان الناميــة يــا    وال

املتوسـ  الـيت تواجـه مصـاعب حمـددة،       لبلدان النامية ذات الدخلوالبلدان األفايدية، وكنلت ا
 من بينها حشد الدعم عن طايت التعاون الدويل لتوفا وسائل التنفين وفدا  ألولوياالا الوطنية.

وبغيــة دعــم عمليــة تديــيم التدــدم العــامل  احملــاي  ــو حتديــت النتيجــة املنشــودة واهلــدف    - 18
يايات عاملية. وسُتداس هنه الغايات علـ  الصـعيد    ُحددت سبساملتوخ  من إطار العمل هنا، 

وتسـهم األهـداف واملرشـاات     مرشـاات مناسـبة هلـا.   العمـل علـ  وضـس    العامل  وسُتسـتكمل ب 
األهــداف  الوطنيــة أيضــا  يف حتديــت النتيجــة املنشــودة واهلــدف املتــوخ  مــن إطــار العمــل هــنا. 

 العاملية السبعة ه :
 علــ  الصــعيد العــامل  ة عــن الكــوارث بدرجــة كــباة الوفيــات النا ــ خفــن )أ( 

د ى مـن الوفيــات النا ــة  األتوســ  امل ، علـ  أن يكــون اهلــدف هـو خفــن  2030  لـول عــام 
مدارنــة  2030-2020 فــاد يف العدـد  100 000علــ  الصـعيد العــامل  لكـل    الكـوارث  عـن 

 ؛2015-2005 بالفتاة
الصـعيد العـامل   لـول     بدرجة كـباة علـ    خفن عدد األشخاص املتضارين )ب( 

فـاد   100 000لكـل   يف العـا   الاقم املتوس  عل  أن يكون اهلدف هو خفن، 2030عام 
 ؛(9)2015-2005 مدارنة بالفتاة 2030-2020 يف العدد

خفن اخلسائا االقتصادية النا ة مباشاة عن الكـوارث مدابـل النـاتج احمللـ       )ج( 
 ؛2030اإل ايل العامل   لول عام 

بســبب  احلــد بدرجــة كــباة مــن األضــاار الــيت تلحــت بالبنيــة التحتيــة احليويــة   )د( 
الكوارث وما يتعطَّل مـن اخلـدمات األساسـية، ومـن بينـها املاافـت الصـحية والتعليميـة، بطـاق          

 ؛2030د يف وجه الكوارث  لول عام منها تنمية قدرالا عل  الصمو
لـديها اسـتااتيجيات وطنيـة وحمليـة      بدرجة كباة يف عدد البلـدان الـيت   الزيادة )هـ( 
 ؛2020من خماطا الكوارث  لول عام للحد 

_________________ 

ــة امل     (9)  ــُتعدي بالتفصــيل يف العملي ــات األشــخاص املتضــارين س ــنداي الــ   خصصــفف ــد ِس ــا بع ــال م ســيبتي  يتة ألعم
  ا.املر فيها
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الزيادة بدرجة كباة يف تعزيز التعـاون الـدويل مـس البلـدان الناميـة مـن خـالل         )و( 
طـار  لـول   إااد الدعم الكايف واملستدام لتكملة أعماهلا الوطنية املنجزة يف سبيل تنفين هـنا اإل 

 ؛2030 عام
ادة بدرجة كباة يف ما هو متوافا من نظم اإلننار املبكـا باألخطـار املتعـددة    الزي )ي( 

 .2030 واملعلومات عن خماطا الكوارث وتدييماالا للناس وسبل االستفادة منها  لول عام
 

 املبادئ التوجيهية -ثالينا  

أمنـا : املبـادئ   استااتيجية يوكوهاما من أجل عـا  أكينـا   ”استنادا  إىل املبادئ الواردة يف  - 19
ــب   ــة والتأهـ ــوارث الطبيعيـ ــاء الكـ ــة التدـ ــدالا  التوجيهيـ ــا وختفيـــف حـ ــنه “ هلـ ــل هـ ــة عمـ  وخطـ

مااعـاة   هنا اإلطار باملبادئ التالية، مسوإطار عمل هيويو، سُيستاشد يف تنفين  (10)االستااتيجية
 :ليةوكنلت االلتزامات والتعهدات الدو ،الظاوف الوطنية، ومبا يتست مس الدوان  احمللية

كل دولة تتحمل املسرولية األساسـية عـن اتدـاء خطـا الكـوارث واحلـد منـه،         )أ( 
يف ذلت من خالل عالقات التعاون الدولية واإلقليمية ودون اإلقليمية والتعاون عمل احلـدود   مبا

والعالقات اليننائية. ويشكل احلد من خماطا الكوارث هاجسـا  مشـتاكا  جلميـس الـدول، و كـن      
البلدان النامية عل  الديام علـ   ـو فعـال بتعزيـز وتنفيـن سياسـات وتـدابا وطنيـة         تدعيم قدرة 

كــل بلــد مــن هــنه البلــدان، وذلــت    للحــد مــن خمــاطا الكــوارث يف ســياق ئــاوف وقــدرات  
 ؛املستدام التعاون الدويلخالل توفا  من

يتطلــب احلــد مــن خمــاطا الكــوارث التشــارت يف املســروليات بــ  احلكومــات  )ب( 
كزية والسلطات الوطنيـة املختصـة والدطاعـات واجلهـات املعنيـة، مبـا يتناسـب مـس ئاوفهـا          املا

 الوطنية ونظام اإلدارة املعتمد فيها؛

اهلدف من إدارة خماطا الكوارث هو يايـة األشـخاص وممتلكـاالم وصـحتهم      )ج( 
ــة، ويف نفــ      ــة والبيفي ــة، وكــنلت املــوارد اليندافي الوقــت  ومصــادر ريقهــم ووســائلهم اإلنتاجي

 حدوق اإلنسان، مبا فيها احلت يف التنمية؛واحتاام احتاام 

كافــة أطيــاف اجملتمــس وتعاوهنــا   يتطلــب احلــد مــن خمــاطا الكــوارث مشــاركة  )د( 
إطار شـااكة. ويتطلـب ذلـت أيضـا الـتمك  واملشـاركة الشـاملة وامليسَّـاة ويـا التمييزيـة،            يف

ارث أكينــا مــن ياهــم، وال ســيما    ووإيــالء اهتمــام خــاص ل شــخاص املتضــارين مــن الكــ      
منظور شـامل لنـوع اجلـن  والسـن واإلعاقـة واليندافـة يف  يـس         ينبغ  تعزيزالناس فداا . و أشد

_________________ 

 (10) A/CONF.172/9 املافت األول.1، الفصل األول، الداار ، 

http://undocs.org/ar/A/CONF.172/9
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، يف هنا السـياق، إيـالء اهتمـام    أيضا وينبغ   .واملاأة والديادة الشبابية ،السياسات واملمارسات
 خاص لتحس  العمل التطوع  املنظم للمواطن ؛

مـن خمـاطا الكـوارث وإدارالـا رهـ  ب ليـات التنسـيت داخـل الدطاعـات           احلد )هـ( 
ويات، ويتطلـب التزامـا  كـامال     ويف ما بينها، ومس أصـحاب املصـلحة املعنـي  علـ   يـس املسـت      

قبــل  يــس مرسســات الدولــة ذات الصــبغة التنفينيــة والتشــايعية، علــ  الصــعيدين الــوط    مــن
ة يف الدطــاع  العــام واخلــاص، يات بــ  أصــحاب املصــلحواحمللــ ، وحتديــدا  واضــحا  للمســرول

يف ذلت الشاكات واألوسـاب األكاد يـة، مـن أجـل كفالـة مـد جسـور االتصـال والتعـاون           مبا
 والتكامل يف األدوار واملساءلة واملتابعة؛

والتوجيه  والتنسيد  الـني تدـوم بـه احلكومـات      يف ح  أن الدور التمكي  )و( 
 كـ    ه مـن الضـاوري  أساسـيا ، ف نـ   يبدـ   وحكومات الواليات االحتادية كوماتاحلوالوطنية 

 السلطات احمللية واجملتمعات احمللية يف جمال احلد مـن خمـاطا الكـوارث، مبـا يف ذلـت مـن خـالل       
 ؛حسبما يدتضيه األمااملوارد واحلوافز ومسروليات اختاذ الداارات، 

تعدد األخطـار واختـاذ الدـاارات    يتطلب احلد من خماطا الكوارث اتباع هنج م )ي( 
، للبيانـات املصـنفة  مفتـوح    تبـادل  ونشـا   بطايدة شاملة تتسم بالدراية باملخـاطا، وتسـتند إىل   

 باإلضــافة إىل معلومــاتمبــا يف ذلــت البيانــات املصــنفة  ســب نــوع اجلــن  والعمــا واإلعاقــة،  
العلـم ويـا حساسـة،    املخاطا تكـون متاحـة بسـهولة وحمدثـة وسـهلة الفهـم وقائمـة علـ           عن

 تكم لها معارف تدليدية؛

ــة وضــس السياســات   )ح(  ــات   ينبغــ  أن الــدف عملي واخلطــ  واملمارســات واآللي
يف إطـار خطـ  التنميـة     ،حسـب االقتضـاء  ، الصلة وتعزيزها وتنفينها إىل حتديت االتسـاق  ذات

فاحلــد  .اطا الكــوارثاملســتدامة والنمــو، وتغــا املنــا، وتدلبــه، واإلدارة البيفيــة، واحلــد مــن خمــ 
 ؛املستدامة التنمية جوهاي لتحديتخماطا الكوارث أمٌا  من

مس أن أسباب خماطا الكوارث قد تكون حمليـة أو وطنيـة أو إقليميـة أو عامليـة      )ب( 
النطاق، فـ ن خمـاطا الكـوارث تتسـم صصـائ  حمليـة حمـددة اـب فهمهـا، كـ  يتسـ  حتديـد             

 خاطا؛التدابا الاليمة للحد من هنه امل

التصدي للعوامل الكامنة املتعلدـة مبخـاطا الكـوارث، عـن طايـت االسـتينمارات        )ي( 
بصـورة   العامة واخلاصة الدائمة عل  الوع  باملخاطا، أكينا فعالية من حي  التكلفة من االعتماد
 ؛أساسية عل  التصدي للكوارث بعد وقوعها واالنتعاة منها، ويسهم يف استدامة التنمية
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عمــار عدــب الكــوارث أمسيــة حا ــة  ماحلــة التعــايف واإلصــالح واإل تكتســ  )ت( 
ــا    يف ــن خماطاهــ ــد مــ ــوارث ويف احلــ ــبب يف الكــ ــاء التســ ــالل  اتدــ ــن خــ ــاء  ”، مــ ــادة البنــ إعــ
 ، ويف تينديف اجلمهور وتوعيته ونه املخاطا؛“أفضل  و عل 

، ال ي  عن إقامة شااكة عاملية فعالة وجمدية ومواصـلة تعزيـز التعـاون الـدويل     )ل( 
يف مــا يتعلــت بتدــد  املســاعدات اإلمنائيــة  النمــو املتددمــة اندبلــمبــا يف ذلــت الوفــاء بالتزامــات ال

 الا ية إلدارة خماطا الكوارث إدارة فعالة؛

البلــدان الناميــة، ال ســيما أقــل البلــدان منــوا ، والــدول اجلزريــة الصــغاة الناميــة،   )م( 
توسـطة الـدخل   امل األخـاى  ايديـا، باإلضـافة إىل البلـدان   والبلدان النامية يا السـاحلية، وبلـدان أف  

،  اجة إىل أن تدـدم هلـا البلـدان املتددمـة     من حي  أخطار الكوارث خاصة مصاعباليت تواجه 
ــا  والشــاكاء دعمــا  ، مبــا يف ذلــت مــن خــالل التمويــل وندــل   يف الوقــت املناســبما  امســتد كافي

 .نفسهاب حتياجاالا وأولوياالا اليت حتددها ه التكنولوجيا وبناء الددرات، مبا يتناسب مس ا
 

 أولويات العمل -رابعا  

أخــنا  يف االعتبــار اخلــملة املكتســبة مــن تنفيــن إطــار عمــل هيويــو، وســعيا  إىل حتديــت      - 20
النتيجة واهلدف املنشودين، ينبغ  للدول أن تاكـز العمـل علـ   يـس الدطاعـات ويف مـا بينـها        

  واإلقليم  والعامل ، وذلت يف اجملاالت التالية ذات األولوية:عل  الصعيد احملل  والوط 

 .فهم خماطا الكوارث - 1 

 .إدارة خماطا الكوارث سبل التصدي ملخاطا الكوارث من أجلتعزيز  - 2 

 .من أجل تعزيز الددرة عل  الصمود االستينمار يف جمال احلد من خماطا الكوارث - 3 

إعـادة  ”أجـل التصـدي للكـوارث بفعاليـة، و      حتس  مسـتوى االسـتعداد مـن    - 4 
 يف جمال التعايف واإلصالح واإلعمار.“ البناء عل   و أفضل

وينبغــ  للــدول واملنظمــات اإلقليميــة والدوليــة وياهــا مــن اجلهــات املعنيــة، يف إطــار    - 21
جـة  النهج الني تتبعه للحد من خماطا الكـوارث، أن تضـس يف االعتبـار األنشـطة الائيسـية املدر     

حتت كل واحدة من هنه األولويات األربس، وأن تنفن هنه األنشطة، حسـب االقتضـاء، وفدـا     
 إلمكاناالا وقدراالا الناتية، ومبا يتوافت مس الدوان  والتشايعات الوطنية.

ويف سياق تزايد التـااب  العـامل  وتضـافا جهـود التعـاون الـدويل، هنـات حاجـة لتهيفـة           - 22
لوسائل تنفين تساعد عل  حتفيز تنمية املعارف والدـدرات والـتحم  للحـد    بيفة دولية مراتية و

 من خماطا الكوارث عل   يس األصعدة، واإلسهام فيها، خصوصا  من أجل البلدان النامية.
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 فهم خماطا الكوارث - 1األولوية   

ارث ينبغــــ  أن تاتكــــز السياســــات واملمارســــات املتعلدــــة بــــ دارة خمــــاطا الكــــو        - 23
املخاطا جبميس أبعادها املتمينلة يف ضعف األشـخاص واملمتلكـات يف وجـه الكـوارث      مفه عل 

وقدراالم ومدى تعاضـهم هلـا وخصائصـها والبيفـة احمليطـة وـم. و كـن تسـخا هـنه املعـارف           
ألياال تدييم املخاطا السابدة للكوارث التدائها واحلد من آثارها، ولوضس وتنفيـن سياسـات   

 داد والتصدي.مناسبة وفعالة لالستع
 

 املستويان الوط  واحملل   

 لتحديت ذلت، من املهم الديام مبا يل : - 24

تشجيس  ـس البيانـات ذات الصـلة واملعلومـات ذات الديمـة العمليـة وحتليلـها         )أ( 
وإدارالــا واســتخدامها. ز كفالــة نشــاها، مــس مااعــاة احتياجــات خمتلــف ففــات املســتخدم ،   

 حسب االقتضاء؛

وضـــس خطـــوب أســـاس وتعزيزهـــا، وإجـــااء تديـــيم دوري ملخـــاطا   جيس تشـــ )ب( 
ومــدى الضــعف يف وجههــا والدــدرة علــ  مواجهتــها والتعــال هلــا وخصائصــها،    الكــوارث،

، وآثارها املتعاقبة عل  النطـاق  االجتمـاع  واملكـال ذوي الصـلة، وعلـ  الـنظم اإليكولوجيـة       
 ؛وذلت مس مااعاة الظاوف الوطنية

مــات عــن خمــاطا الكــوارث خاصــة بــاملواقس، مبــا يف ذلــت وضــس  إصــدار معلو )ج( 
خاائ  عن تلت املخاطا، حسب االقتضاء، وحتـديينها وتعميمهـا بصـفة دوريـة علـ  أصـحاب       
الداار واجلمهور واجملتمعات املعاضة ملخاطا الكوارث، يف شكل مناسب من خالل اسـتخدام  

 تكنولوجيا املعلومات اجلغاافية املكانية؛

تديـــيم جلميـــس اخلســـائا النا ـــة عـــن الكـــوارث وتســـجيلها ونشـــاها  إجـــااء )د( 
وإحصــائها بطايدــة منهجيــة، وفهــم آثارهــا علــ  االقتصــاد واجملتمــس والصــحة والتعلــيم والبيفــة  
واإلرث اليندـايف، حســب االقتضــاء ويف ســياق كــل حالـة علــ  حــدة وعنــد التعــال ل خطــار   

 وحسب املعلومات املتاحة عن قابلية التأثا وا؛

ــال ل خطــار وخمــاطا       )هـ(  ــة التع ــات يــا حساســة مصــنفة عــن قابلي  إتاحــة معلوم
 ؛الكوارث والضعف يف وجهها واخلسائا النا ة عنها، باجملان وميسَّاة للجميس، حسب االقتضاء

ــة ا    )و(  ــات املوثوقـ ــ  البيانـ ــول علـ ــجيس احلصـ ــتفادة  تشـ ــها، واالسـ ــدَّة يف حينـ ملعـ
، مبــا يف ذلــت نظــم املعلومــات اجلغاافيــة، وتســخا مبتكــاات املعلومــات املكانيــة واملوقعيــة مــن
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تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت من أجل حتس  أدوات الدياس وتعزيز عملية  س البيانـات  
 وحتليلها ونشاها؛

بنــاء املعــارف لــدى مســرويل احلكومــات يف  يــس املســتويات ولــدى اجملتمــس   )ي( 
 ، باإلضافة إىل الدطـاع اخلـاص، عـن طايـت تبـادل اخلـملات       املدل واجملتمعات احمللية واملتطوع

والدروس املستخلصة واملمارسات اجليـدة وبـاامج التـدريب والـتعلم يف جمـال احلـد مـن خمـاطا         
 الكوارث، مبا يف ذلت استخدام آليات التدريب والتعليم الدائمة والتعلم من األقاان؛

ــ  األو    )ح(  ــاون ب ــز احلــوار والتع ــا   ســتشــجيس وتعزي ــة، وياه ــة والتدني اب العلمي
اجلهــات املعنيــة وصــانع  السياســات، مــن أجــل تيســا األخــن بنــهج يــاب  العلــم بوضــس     مــن

 السياسات مبا يسمح بصنس قاارات فعالة يف إدارة خماطا الكوارث؛

ضمان االستفادة من املعارف واملمارسات التدليدية واحملليـة ومعـارف السـكان     )ب( 
تضـاء، لتكميـل املعـارف العلميـة يف جمـال تديـيم خمـاطا الكـوارث ووضـس          األصلي ، حسـب االق 

خــالل  ملامج املتصــلة بدطاعــات حمــددة، مــن وتنفيــن السياســات واالســتااتيجيات واخلطــ  والــ  
 ؛متعدد الدطاعات ينبغ  أن يكون متماشيا  مس اخلصائ  احمللية والظاوف الدائمة هنج

ــز الدــدرات العلميــة والتدنيــة ال    )ي(  اليمــة لالســتفادة مــن املعــارف الدائمــة     تعزي
أوجــه و الكـوارث  خمـاطا وتوطيـدها، ووضـس وتطبيـت املنــهجيات والنمـاذج الـيت تكفـل تدــديا       

 الضعف واحتماالت التعال جلميس األخطار؛

تشــجيس االســتينمار يف تطــويا االبتكــار والتكنولوجيــا يف البحــوث الطويلــة        )ت( 
دفة إىل إاـاد حلـول يف جمـال إدارة خمـاطا الكـوارث،      األجل اليت تتصدى ألخطار متعددة واهلا

وذلـــت بغيـــة التصـــدي للينغـــاات والعوائـــت وأوجـــه التـــااب  الناشـــفة واملصـــاعب االجتماعيـــة  
 واالقتصادية والتعليمية والبيفية وخماطا الكوارث؛

تشــجيس إدمــاج التينديــف مبخــاطا الكــوارث، مبــا يف ذلــت اتدــاء الكــوارث         )ل( 
ستعداد والتصدي هلـا وماحلـة التعـايف واإلصـالح بعـدها، يف نظـم التعلـيم        والتخفيف منها واال

ــة،       ــس املســتويات التعليمي ــة علــ   ي ــة الوطني الا ــ  ويــا الا ــ ، وكــنلت يف منــاهج التابي
 باإلضافة إىل التعليم والتدريب املهني ؛

تــه تشــجيس االســتااتيجيات الوطنيــة الااميــة إىل تعزيــز تينديــف اجلمهــور وتوعي  )م( 
باملعلومــات واملعــارف املتعلدــة باحلــد مــن خمــاطا الكــوارث، عــن طايــت احلمــالت، ووســائ     

 اإلعالم االجتماعية، والتعبفة اجملتمعية، مس مااعاة ففات حمددة من اجلمهور واحتياجاالا؛
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ا جبميــــس أبعادهــــا، والــــيت تشــــمل    تطبيــــت املعلومــــات املتعلدــــة باملخــــاط    )ن( 
ــعف ــخاص واجملتمعـــات وال  ضـ ــدان واملمتلكـــات األشـ ــدرالم     بلـ ــاطا وقـ ــه هـــنه املخـ يف وجـ
التصــدي هلــا وتعاضــهم هلــا، باإلضــافة إىل خصــائ  األخطــار، مــن أجــل وضــس وتنفيــن   علــ 

 سياسات للحد من خماطا الكوارث؛

تعزيز التعاون ب  الناس عل  املستوى احملل  من أجل نشا املعلومات املتعلدـة   )س( 
 املنظمات اجملتمعية واملنظمات يا احلكومية.مبخاطا الكوارث، من خالل إشاات 

 
 املستويان العامل  واإلقليم   

 لتحديت ذلت، من املهم الديام مبا يل : - 25

حتس  سبل وضس ونشـا منـهجيات وأدوات قائمـة علـ  العلـم بغيـة تسـجيل         )أ( 
ملصــنفة ءات اوتشــارت البيانــات املتصــلة باخلســائا النا ــة عــن الكــوارث والبيانــات واإلحصــا  

الصلة باملوضـوع، باإلضـافة إىل تعزيـز وضـس منـاذج ملخـاطا الكـوارث وتدـدياها ورسـم           ذات
 اخلاائ  والاصد ونظم اإلننار املبكا عن األخطار املتعددة؛

تشجيس إجااء دراسات مسحية شاملة عن خماطا الكوارث املتعـددة األخطـار،    )ب( 
 تضمن سيناريوهات التغا املناخ ؛الكوارث، توإعداد دراسات تدييمية وخاائ  إقليمية ملخاطا 

ندــل التكنولوجيــا، بتشــجيس  ، مبــا يف ذلــتالديــام، مــن خــالل التعــاون الــدويل )ج( 
 ،حسـب االقتضـاء  واالتصـاالت   ،يا احلساسةوحتس  سبل الوصول إىل البيانات واملعلومات 

ــة وتلـــت املات   ــة املكانيـ ــات اجلغاافيـ ــاالت واملعلومـ ــات االتصـ ــاء  وتكنولوجيـ ــ  الفضـ ــزة علـ كـ
ــتخدامها    ــا واس ــا، وتبادهل ــات رصــد األرل     ؛واخلــدمات ذات الصــلة و ــز عملي ــة وتعزي وإدام

ــز االســتفادة مــن وســائ    ؛واملنــا، يف عــ  املكــان أو عــن طايــت االستشــعار عــن ُبعــد    وتعزي
ــات      ــة وشــبكات البيان ــة والتدليدي ــت وســائ  اإلعــالم االجتماعي  الضــخمة اإلعــالم، مبــا يف ذل

احملمولــة الكـملى، وذلــت لــدعم التـدابا الوطنيــة الااميــة إىل التواصـل النــاجح بشــأن     واهلواتـف 
 خماطا الكوارث، حسب ما هو مناسب ومتوافت مس الدوان  الوطنية؛

تعزيز اجلهود املشتاكة يف إطار الشااكة مـس األوسـاب العلميـة والتكنولوجيـة      )د( 
جـــل إرســـاء املمارســـات الدوليـــة اجليـــدة واألكاد يـــة، باإلضـــافة إىل الدطـــاع اخلـــاص، مـــن أ

 وتبادهلا؛ ونشاها

دعم استحداث ُنُظم وخدمات حملية ووطنيـة وإقليميـة وعامليـة، تكـون سـهلة       )هـ( 
االســـتعمال، مـــن أجـــل تبـــادل املعلومـــات بشـــأن املمارســـات اجليـــدة، وتكنولوجيـــات احلـــد  
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وبشــأن الــدروس   خمــاطا الكــوارث، الفعالــة مــن حيــ  التكلفــة والســهلة االســتعمال،        مــن
 املستخلصة من السياسات واخلط  والتدابا املتصلة باحلد من خماطا الكوارث؛

إعداد يالت عاملية وإقليمية بوصفها أدوات لتوعية النـاس وتيندـيفهم، اعتمـادا      )و( 
، “مليـون مـن املـدارس واملستشـفيات اآلمنـة     ”عل  احلمالت الدائمة )عل  سبيل املينـال: مبـادرة   

ــة  ــدينيت تســتعد      ”ويل ــة الكــوارث: م ــن مواجه ــدن م ــم املتحــدة   ”، و “كــ  امل جــائزة األم
 اليــوم الــدويل للحــد مــن ”ة الســنوية ، ومناســبة األمــم املتحــد“ساســاكاوا للحــد مــن الكــوارث

، ذلت أهنا تشجس ثدافة اتداء الكوارث والدـدرة علـ  الصـمود واملواط نـة املسـرولة،      “(الكوارث
ــل لفهــم خطــا الكــوارث   ــادل اخلــملات   وُتهّي ــادل وتب ــتعلم املتب ــدعم ال وتشــجيس أصــحاب   ؛، وت

ــادرات مــن هــنا      ــة يف املب ــ  املشــاركة الفعال ــام واخلــاص عل ــل،  املصــلحة مــن الدطــاع  الع الدبي
 ؛والعامل  ووضس مبادرات جديدة هلا نف  األياال عل  الصعيد احملل  والوط  واإلقليم 

د من خماطا الكـوارث مـن خـالل تعبفـة     تعزيز العمل العلم  والتد  بشأن احل )ي( 
الشبكات واملرسسات العلمية والبحينية الدائمـة، علـ   يـس الصـُعد ويف  يـس املنـاطت، بـدعم        

مــم املتحــدة للحــد مــن الكــوارث،  مــن الفايــت االستشــاري العلمــ  والــتد  التــابس ملكتــب األ  
وتشـجيس البحـ  العلمـ     اإلطـار؛   أجل ما يلـ : تعزيـز قاعـدة األدلـة الداعمـة لتنفيـن هـنا        من
أمناب خماطا الكوارث ومسبباالا وآثارها؛ ونشـا املعلومـات بشـأن املخـاطا مـس االسـتخدام        يف

األمينل لتكنولوجيا املعلومات اجلغاافية املكانية؛ وتدد  املشورة بشأن منهجيات ومعايا تديـيم  
لتكنولوجيـة والبحينيـة   املخاطا، ووضس مناذج للمخاطا واستخدام البيانـات؛ وحتديـد الينغـاات ا   

ووضس التوصيات بشأن جماالت البح  ذات األولوية يف جمال إدارة خماطا الكـوارث؛ وتعزيـز   
 منشـور  ودعم توافا العلوم والتكنولوجيات وتطبيدها يف اختاذ الداارات؛ واملسـامسة يف حتـدي   

دة مكتــب األمــم املتحــ ة لــدىعتمــدامل 2009مصــطلحات احلــد مــن خمــاطا الكــوارث لعــام  ”
واالسـتعانة باستعااضـات مـا بعـد الكـوارث باعتبارهـا فاصـا  للنـهول          ،“للحد من الكـوارث 

 بالتعلم والسياسات العامة؛ ونشا الدراسات املتصلة وا؛

 ،تشــجيس مــا هــو متــوافا مــن املــواد احملميــة  دــوق النشــا وبــااءات االختــااع )ح( 
 ؛املتفاول عليها ق االستغاللدومن خالل ح يف ذلت مبا

، وكـــنلت هـــاودعم والتكنولوجيـــا اتبتكـــاامل ســـتفادة مـــنتعزيـــز فـــاص اال )ب( 
يف جمـال   وإاـاد احللـول   األخطـار املتعـددة  طـويا املـوجَّه   ـو    املدى الطويـل، البحـ  والت   يف

 إدارة خماطا الكوارث.
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 الكوارث سبل التصدي ملخاطا الكوارث من أجل إدارة خماطا تعزيز - 2األولوية   
علــ  الصــعيد الــوط  واإلقليمــ  والعــامل  أمسيــة كــباة   ســ  إدارة خمــاطا الكــوارثتكت - 26

لكفالــة الفعاليـــة والكفــاءة يف إدارة خمـــاطا الكـــوارث. ويلــزم وجـــود ر يــة واضـــحة وخطـــ      
واختصاصات وإرشادات وتنسـيت داخـل الدطاعـات ويف مـا بينـها، وكـنلت مشـاركة اجلهـات         

طا الكـوارث بغـال الوقايـة والتخفيـف والتأهـب والتصـدي       املعنية. لنلت، ف ن تعزيز إدارة خمـا 
ضاوري ويعزي التعاون والشااكة يف مـا بـ  اآلليـات واملرسسـات      ، أمٌاوإعادة التأهيل والتعايف

 .املستدامة خماطا الكوارث والتنميةاحلد من اليت تتوىل تنفين الصكوت ذات الصلة ب
 

 املستويان الوط  واحملل   
 األولوية، من املهم الديام مبا يل : لتحديت هنه - 27

تعمــــيم وإدمــــاج احلــــد مــــن خمــــاطا الكــــوارث داخــــل  يــــس الدطاعــــات    )أ( 
األطا الوطنية واحمللية للدوان  واللـوائح   واستعاال وتعزيز  است وييادة تطويا ؛بينها ما ويف

ل حتديـد  والسياسات العامة، حسب االقتضاء، الـيت توّجـه الدطـاع  العـام واخلـاص، مـن خـال       
ــاآلم:    ــاطا الكــوارث يف اخلــدمات والــب       ‘1’األدوار واملســروليات، إىل الديــام ب معاجلــة خم

وتشــجيس األشــخاص واألســا  ‘ 2’التحتيــة الــيت  لكهــا الدطــاع العــام أو يــدياها أو ينظمهــا؛   
واجملتمعات واألعمال التجارية عل  اختـاذ إجـااءات وحتفيـزهم علـ  ذلـت، بالطايدـة املالئمـة؛        

وتعزيز اآلليات واملبادرات ذات الصـلة بالشـفافية يف إدارة خمـاطا الكـوارث، والـيت  كـن        ‘3’
ــات اإلبــال           ــاس والتــدريب، ومتطلب ــة الن ــادرات توعيــة عام أن تتضــمن احلــوافز املاليــة، ومب

 وإااد هياكل للتنسيت والتنظيم؛‘ 4’والتدابا الدانونية واإلدارية؛ 
جيات وخط  وطنية وحملية للحد من خمـاطا الكـوارث   اعتماد وتنفين استااتي )ب( 

يكون اهلدف منها هو منس نشوء املخاطا واحلد من املخـاطا الدائمـة وتعزيـز املن عـة االقتصـادية      
واالجتماعيــة والصــحة والبيفيــة، علــ  أن تغطــ  خمتلــف الفتــاات الزمنيــة وتكــون هلــا أهــداف   

 طا الزمنية؛األومرشاات و
رات الفنيــة واملاليــة واإلداريــة لعمليــة إدارة خمــاطا الكــوارث  إجــااء تديــيم للدــد )ج( 

 ؛والوط  للوقوف عل  قدرالا عل  التعامل مس املخاطا اليت يتم حتديدها عل  الصعيدين احملل 
تشــجيس إنشــاء اآلليــات واحلــوافز الاليمــة لضــمان ارتفــاع مســتوى االمتينــال    )د( 

ئح الدطاعيـة الدائمـة، مبـا يف ذلـت تلـت الـيت تعـا         ل حكام املعزية للسالمة يف الدوان  واللـوا 
ــاء، وإدارة البيفــة واملــوارد، والصــحة،     اســتغالل األراضــ ، والتخطــي  احلضــاي، وقــوان  البن
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ومعايا السالمة، وحتدي  هـنه اآلليـات واحلـوافز، حيينمـا تدتضـ  الضـاورة ذلـت، مـن أجـل          
 ضمان التاكيز الكايف عل  إدارة خماطا الكوارث؛

بــال  العلــ  عــن التدــدم احملــاي  آليــات للمتابعــة والتديــيم الــدوري واإل  إنشــاء ()هـ 
تنفين اخلط  الوطنية واحمللية، وتعزيزها عند االقتضـاء. وتعزيـز التـدقيت العـام لتدـاريا رصـد        يف

التددم احملاي يف تنفين اخلط  احمللية والوطنية للحد مـن خمـاطا الكـوارث، وتشـجيس املناقشـات      
 بشأن هنه التداريا، مبا يف ذلت من قبل الململاني  واملسرول  املعني  اآلخاين؛املرسسية 
ــد اال   )و(  ــحة، عنــ ــام واضــ ــة أدوار ومهــ ــ    إناطــ ــس احمللــ ــ  اجملتمــ ــاء، مبمينلــ قتضــ

ــا    يف ــات إدارة خمــاطا الكــوارث وصــنس الد ــة   مرسســات وعملي ــن خــالل األطــا الدانوني ار، م
مــة وجمتمعيــة شــاملة أثنــاء إعــداد تلــت الدــوان  وإجــااء مشــاورات عا ،الصــلة باملوضــوع ذات

 واللوائح لدعم تنفينها؛  
ــة   )ي(  ــديات تنســيت حكومي ــز منت ــي     إنشــاء وتعزي تضــم أصــحاب املصــلحة املعن

الصعيدين الوط  واحملل ، مينل املنابا الوطنية واحمللية للحد من خمـاطا الكـوارث، ومااكـز     عل 
ــة بتنفيــن إطــار   ــة املعين . ومــن الضــاوري الكــوارث خمــاطاِســنداي للحــد مــن   االتصــال الوطني

توضس هلنه اآلليات دعائم راسخة يف األطا املرسسـية الوطنيـة وأن ُتسـند إليهـا مسـروليات       أن
وسلطات واضـحة مـن أجـل حتديـت أهـداف منـها حتديـد خمـاطا الكـوارث الدطاعيـة واملتعـددة            

خـالل تبـادل ونشـا املعلومـات     الدطاعات، وبناء الوع  واملعارف بشأن خمـاطا الكـوارث مـن    
والبيانــات يــا احلساســة املتعلدــة مبخــاطا الكــوارث، واإلســهام يف إعــداد التدــاريا عــن خمــاطا  
الكوارث عل  الصعيدين احملل  والوط  وتنسيت هنه التداريا، وتنسيت يالت التوعيـة العامـة   

لصـــعيد احمللـــ  عـــات علـــ  ابشـــأن خمـــاطا الكـــوارث، وتيســـا ودعـــم التعـــاون املتعـــدد الدطا 
احلكومات احمللية(، واملسامسة يف حتديد معـا  خطـ  إدارة خمـاطا الكـوارث الوطنيـة       ب  )مينال

واحملليــة و يــس السياســات ذات الصــلة بــ دارة خمــاطا الكــوارث، واملســامسة يف إعــداد التدــاريا  
 ت؛بشأهنا. وينبغ  إنشاء هنه املسروليات من خالل قوان  ولوائح ومعايا وإجااءا

 كــ  الســلطات احملليــة، عنــد االقتضــاء، بالوســائل التنظيميــة واملاليــة للعمــل    )ح( 
والتنسيت مس اجملتمس املـدل واجملتمعـات احملليـة والسـكان األصـلي  واملهـاجاين يف إدارة خمـاطا        

 الكوارث عل  املستوى احملل ؛
بواسـطة  وارث تشجيس الململاني  عل  دعم تنفين أعمال احلـد مـن خمـاطا الكـ     )ب( 

 سن تشايعات جديدة أو تعديل التشايعات الدائمة ذات الصلة ووضس خمصصات يف امليزانية؛
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تشجيس إعداد معايا للجودة يف جمـال إدارة خمـاطا الكـوارث، مينـل شـهادات       )ي( 
االعتماد واجلوائز، مبشاركة الدطاع اخلـاص، واجملتمـس املـدل، واجلمعيـات املهنيـة، واملنظمـات       

 ة واألمم املتحدة؛العلمي
معاجلـة قضـايا وقايـة أو إعـادة     دف وـ  ، عنـد االقتضـاء،  سياسات عامة صياية )ت( 
، مـس مااعـاة   حيينمـا أمكـن   املستوطنات البشاية يف املنـاطت املعاضـة ملخـاطا الكـوارث،     توط 

 الدوان  الوطنية والنظم الدانونية.
 

 املستويان العامل  واإلقليم   
 ولوية، من املهم الديام مبا يل :لتحديت هنه األ - 28

مــن خــالل اســتااتيجيات وآليــات     توجيــه العمــل علــ  املســتوى اإلقليمــ      )أ( 
االتفـــاق عليهـــا علـــ  الصـــعيدين اإلقليمـــ  ودون اإلقليمـــ  للتعـــاون للحـــد مـــن خمـــاطا   يـــتم

الكوارث، حسـب االقتضـاء، يف ضـوء هـنا اإلطـار، وذلـت مـن أجـل تعزيـز كفـاءة التخطـي             
م معلومات مشتاكة وتبادل املمارسات والملامج الاشـيدة يف جمـايل التعـاون وتنميـة     وإنشاء نظ

 الددرات، وال سيما من أجل معاجلة خماطا الكوارث املشتاكة والعاباة للحدود؛
ــة  تشــــجيس التعــــاون يف مــــا بــــ  اآلليــــات واملر  )ب(  سســــات العامليــــة واإلقليميــ

لصلة باحلد من خماطا الكـوارث، مينـل تغـا    تنفين ومواءمة الصكوت واألدوات ذات ا أجل من
ــة،         ــة، والزراع ــا، والبيف ــ  الفد ــة املســتدامة، والدضــاء عل ــوج ، والتنمي ــوع البيول ــا،، والتن املن

 والصحة، الغناء، والتغنية، وياها، حسب االقتضاء؛
خمـاطا الكـوارث، واملنتـديات     املشاركة بنشـاب يف املنتـدى العـامل  للحـد مـن      )ج( 

ون اإلقليميــة للحــد مــن خمــاطا الكــوارث واملنتــديات املواضــيعية مــن أجــل إقامــة    اإلقليميــة ود
الشااكات، وإجااء التدييمات الدورية للتددم احملاي يف التنفيـن، وتبـادل املمارسـات واملعـارف     
بشأن السياسات والملامج واالستينمارات الواعية مبخاطا الكـوارث، مبـا يف ذلـت تلـت املتعلدـة      

ــة   ــا،، حســب االقتضــاء، إىل جانــب تعز  بدضــايا التنمي ــز إدمــاج إدارة خمــاطا الكــوارث   واملن ي
الدطاعات األخاى ذات الصلة وا. وينبغـ  للمنظمـات احلكوميـة اإلقليميـة أن تـردي دورا        يف

 هاما  يف املنتديات اإلقليمية املعنية باحلد من خماطا الكوارث؛
تعزيز التعـاون عـمل احلـدود يف سـبيل اليفـة اجملـال لوضـس السياسـات واخلطـ            )د( 

الاامية لتطبيت الُنهج الدائمة عل  الافت بالنظام اإليكولـوج ، يف مـا يتعلـت بـاملوارد املشـتاكة،      
ــاء الدــدرة        مينــل املــوارد املوجــودة علــ  ضــفاف األهنــار وعلــ  طــول الســواحل، مــن أجــل بن

 ؛ا الكوارث واحلد منها، مبا يف ذلت خماطا األوبفة والنـزوحالتكيف مس خماط عل 
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مـن خـالل    تشجيس الـتعلم املتبـادل، وتبـادل املمارسـات الاشـيدة واملعلومـات       )هـ( 
 ؛يف ما ب  الدول املهتمة استعااضات األقاان الطوعية أو اليت تبدأ مببادرة ذاتية

، اطا الكــوارث وتدييمهــاخمــ دوليــة لاصــدال الطوعيــة ليــاتاآلتعزيــز تشــجيس  )و( 
االسـتفادة مــن جتابـة نظـام الاصــد    يف ذلـت البيانـات واملعلومــات ذات الصـلة باملوضـوع، ب     امبـ 

تبــادل املعلومــات يــا احلساســة . و كــن هلــنه اآلليــات أن تشــجس التــابس إلطــار عمــل هيويــو
ــلحة،     عـــن ــلة وأصـــحاب املصـ ــة ذات الصـ ــة الوطنيـ ــات احلكوميـ ــاطا الكـــوارث بـــ  اهليفـ خمـ
 .الجتماعية واالقتصادية املستدامةحتديت التنمية ا أجل نم
 

ــة    ــادة  االســتينمار يف جمــال احلــد مــن خمــاطا الكــوارث مــ    - 3األولوي ن أجــل يي
 الددرة عل  مواجهتها

وقايـة مـن خمـاطا الكـوارث واحلـد      ال بد من االسـتينمارات العامـة واخلاصـة يف جمـال ال     - 29
ويـا هيكليـة مـن شـأهنا تعزيـز قـدرة األشـخاص واجملتمعـات         تأثاها، باختاذ تدابا هيكلية  من

ــة          ــة االقتصــادية واالجتماعي ــن الناحي ــ  الصــمود م ــة، عل ــاالم، وكــنلت البيف ــدان وممتلك والبل
البتكـار والنمـو واليفـة      الـ ع ةافز قويـ وحـ  قـد تكـون   والصحية واليندافيـة. وهـنه االسـتينمارات   

لتكلفـة وتسـاهم بشـدة يف إندـاذ األرواح،     فاص عمل جديدة. وهنه التدابا فعالة مـن حيـ  ا  
 ومنس وقوع اخلسائا وتدليلها، وضمان فعالية التعايف واإلصالح.

 
 املستويان الوط  واحملل   

 لتحديت هنه األولوية، من املهم الديام مبا يل : - 30
ــت     )أ(  ــا يف ذلـ ــة، مبـ ــوارد الاليمـ ــي  املـ ــتية،   ختصـ ــدمات اللوجسـ ــل واخلـ التمويـ

عل   يس مستويات اإلدارة لوضس وتنفيـن السياسـات واالسـتااتيجيات واخلطـ      االقتضاء،  عند
 ؛والدوان  املتعلدة باحلد من خماطا الكوارث ووضس اللوائح يف  يس الدطاعات املعنية

، وتداســـم املخـــاطا الكـــوارث والتـــأم  ضـــدها تعزيـــز آليـــات ندـــل خمـــاطا  )ب( 
 لكـل مـن االسـتينمارات العامـة واخلاصـة،      االقتضـاء، ، عنـد  واالحتفاظ وا وتوفا احلماية املالية

ــت ــات       وذل ــات واجملتمع ــ  احلكوم ــايل للكــوارث عل ــا امل ــن األث ــن أجــل احلــد م ــاطت  م يف املن
 ؛احلضاية والايفية

تعزيــز االســتينمارات العامــة واخلاصــة، عنــد االقتضــاء، يف مشــاريس حتســ          )ج( 
ــن خــالل: اختــا      ــة الكــوارث، ال ســيما م ــ  مواجه ــدرة عل ــة   الد ــة ويــا هيكلي ــدابا هيكلي ذ ت

ووئيفيــة يكــون الغــال منــه هــو الوقايــة مــن خمــاطا الكــوارث واحلــد مــن تأثاهــا يف املاافــت    
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ــة      ــب  التحتي ــدارس واملستشــفيات وال ــيما يف امل ــة، وال س ــاء املاافــت    احليوي املاديــة؛ وحتســ  بن
ــم لتحمــل األخطــار،      مــن ــتم تصــميمها وتشــييدها بشــكل مالئ ــ  ي ــة،  ي ــت  البداي مبــا يف ذل

استخدام مبادئ التصميم العامل  وتوحيد املعايا اخلاصة مبواد البناء؛ وإجااء تعـديالت حتديينيـة   
علــ  املاافــت وإعــادة تشــييدها؛ وتشــجيس ثدافــة الصــيانة؛ ومااعــاة تدييمــات اآلثــار االقتصــادية 

 اهليكلية والتكنولوجية والبيفية؛واالجتماعية و
رسســات اليندافيــة والتجميعيــة وياهــا مــن املواقــس      يايــة أو دعــم يايــة امل   )د( 

 الفائدة التارخيية واليندافية والتااثية والدينية؛ ذات
تعزيز قدرة أماكن العمل عل  مواجهة خماطا الكوارث باختـاذ تـدابا هيكليـة     )هـ( 

 ويا هيكلية؛
ــن         )و(  ــة وضــس وتنفي ــن عملي ــل تدييمــات خمــاطا الكــوارث جــزءا  م تشــجيس جع

ســتغالل األراضــ ، مبــا يف ذلــت التخطــي  احلضــاي، وتديــيم تــدهور األراضــ          سياســات ا
والسـكن العشــوائ  ويــا الـدائم، واســتخدام مبــادئ توجيهيـة وأدوات متابعــة ُمعــّدة يف ضــوء    

 التغاات الد غاافية والبيفية املتوقعة؛
تشجيس جعل عمليات تديـيم وإدارة خمـاطا الكـوارث ورسـم خـاائ  املنـاطت        )ي( 

يف منـاطت منـها اجلبـال واألهنـار     اضة هلا جزءا  من عمليات ختطـي  التنميـة الايفيـة وإدارالـا     املع
واملنــاطت الســاحلية املنبســطة الــيت تغماهــا الفيضــانات، واألراضــ  اجلافــة، واألراضــ  الاطبــة،  

 مـن خـالل حتديـد املنـاطت     و يس املناطت األخاى املعاضة للجفاف والفيضـانات، مبـا يف ذلـت   
الـــنظم  وئـــائفوالـــيت حتـــاف  يف الوقـــت نفســـه علـــ  عتـــمل آمنـــة لالســـتيطان البشـــاي الـــيت ت

 ؛اإليكولوجية اليت تساعد عل  احلد من املخاطا
ــاء وممارســات           )ح(  ــايا البن ــوان  ومع ــن ق ــو قــائم م ــا ه ــيح م ــ  تند التشــجيس عل

ـــ    ــتوى الـــوط  أو احمللـــ  أو اســـتحداث اجلديـــد من ــييد علـــ  املسـ ــادة التشـ  ها،اإلصـــالح وإعـ
االقتضاء، ودف جعلها أكينا قابلية للتطبيت يف السياق احملل ، ال سـيما يف املسـتوطنات    حسب

هــنه الدــوان  وحصــاها وإنفاذهــا البشــاية العشــوائية واملهمشــة، وتعزيــز الدــدرة علــ  تطبيــت  
 ؛خالل هنج مالئم، ودف تعزيز إنشاء الب  املداومة للكوارث من

ــنظم الصــحية   )ب(  ــز قــدرة ال ــتعزي ــة عل   مواجهــة الكــوارث، مبــا يف ذلــت  الوطني
خـالل دمـج إدارة خمـاطا الكـوارث يف قطـاع الاعايـة الصـحية األوليـة والينانويـة والينالينيــة،           مـن 

وخاصة عل  املستوى احملل ؛ وتنمية قدرة العامل  يف جمال الصحة عل  فهم خمـاطا الكـوارث   
الصـح ؛ وتشـجيس وتعزيـز الدـدرات     وتطبيت وتنفين ُنهج احلد من خماطا الكـوارث يف العمـل   
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التدريبية يف جمال طب الكوارث؛ ودعم وتدريب اجملموعات الصحية اجملتمعية عل  ُنهـج احلـد   
من خماطا الكوارث يف الملامج الصحية، بالتعاون مـس الدطاعـات األخـاى، وكـنلت يف تنفيـن      

 ( ملنظمة الصحة العاملية؛2005اللوائح الصحية الدولية )
تصميم وتنفين سياسـات شـاملة وآليـات شـبكات األمـان االجتماعيـة،       تعزيز  )ي( 

، علـ  أن تكـون هـنه السياسـات متكاملـة مـس بـاامج        اتجملتمعـ ا إشااتمبا يف ذلت من خالل 
صـحة األم   مبـا يف ذلـت  تعزيز سـبل العـيو ومـس احلصـول علـ  اخلـدمات الصـحية األساسـية،         

واإلســكان واألمــن الغــنائ  والتغــنوي،  ،ةالعنــف اجلنســ  والصــحة اإلجنابيـ  والوليـد والطفــل، 
مــن أجــل إاــاد حلــول دائمــة يف ماحلــة مــا بعــد انتــهاء   وذلــت والتعلــيم للدضــاء علــ  الفدــا،

 ؛الكوارث و ك  ومعاونة األشخاص املتضارين أكينا من ياهم جااء الكوارث
ينبغــ  إشــاات األشــخاص الــنين يعــانون مــن أمــاال الــدد حيــاالم وأمــاال    )ت( 
، نظاا  الحتياجـاالم اخلاصـة، يف إعـداد السياسـات واخلطـ  الااميـة إلدارة املخـاطا الـيت         مزمنة

يتعاضون هلا قبل الكوارث وأثناءها وبعدها، مبا يف ذلت  كينهم من احلصـول علـ  اخلـدمات    
 ؛الاليمة إلنداذ األرواح

 رثملعاجلة التندل البشاي الناجم عـن الكـوا  تشجيس اعتماد سياسات وباامج  )ل( 
للدـوان    وفدـا  ، الكـوارث  واجملتمعات املضيفة عل  مواجهـة  قدرة األشخاص املتضارينلتعزيز 

 ؛والظاوف الوطنية
تشجيس دمج اعتبارات وتدابا احلد مـن خمـاطا الكـوارث يف الصـكوت املاليـة       )م( 

 والضايبية، عند االقتضاء؛
 وتنفيــن ُنهــج   تعزيــز اســتخدام وإدارة الــنظم اإليكولوجيــة بشــكل مســتدام      )ن( 

 احلد من خماطا الكوارث؛ ل مسألةمشمتكاملة إلدارة للموارد البيفية والطبيعية ت
ييادة قـدرة األعمـال التجاريـة علـ  مواجهـة الكـوارث ويايـة سـبل العـيو           )س( 

وضــمان اسـتماارية اخلـدمات ودمــج    ،واألصـول اإلنتاجيـة يف  يـس حلدــات سالسـل التوريـد     
 مناذج وممارسات األعمال التجارية؛إدارة خماطا الكوارث يف 

ــدواب      )ع(  ــت املاشــية وال ــاج، مبــا يف ذل ــة ســبل العــيو ووســائل اإلنت تعزيــز ياي
 واألدوات والبنور؛

تعزيــز ودمــج ُنهــج إدارة خمــاطا الكــوارث يف  يــس عناصــا قطــاع الســياحة،   )ف( 
 .دي رئيس تصابالنظا إىل شدة االعتماد يف كينا من األحيان عل  السياحة كمحات اق
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 املستويان العامل  واإلقليم   
 لتحديت هنه األولوية، من املهم الديام مبا يل : - 31

التنميـة  ب ذات الصـلة  النظم والدطاعات واملنظمـات  تعزيز االتساق عل  نطاق )أ( 
 ؛ايف سياساالا وخططها وبااجمها وعملياال املستدامة واحلد من خماطا الكوارث

يــز آليــات وصــكوت ندــل املعلومــات املتصــلة مبخــاطا        تشــجيس وضــس وتعز   )ب( 
ــال       ــاب األعمـ ــدويل وأوسـ ــس الـ ــاكاء يف اجملتمـ ــس الشـ ــت مـ ــاون الوثيـ ــا بالتعـ ــوارث وتبادهلـ الكـ

 واملرسسات املالية الدولية وياها من اجلهات املعنية؛
ــة والدطــاع        )ج(  ــة والبحيني ــة والعلمي ــات والشــبكات األكاد ي ــ  اهليف ــاون ب ــز التع تعزي
سـيما   بغية استحداث منتجات وخدمات جديدة تساعد عل  احلد من خماطا الكـوارث، وال اخلاص 

 ؛خاصة املنتجات واخلدمات اليت من شأهنا مساعدة البلدان النامية وما تواجهه من حتديات
، وذلـت وـدف تديـيم    العامليـة واإلقليميـة  املاليـة   املرسسـات بـ    التنسيتتعزيز  )د( 

 تملة للكوارث والتحسب هلا؛اآلثار االقتصادية احمل
ــز       )هـ(  ــة لتعزي ــت التعــاون بــ  الســلطات الصــحية وياهــا مــن اجلهــات املعني توثي

ــة        ــوائح الصــحية الدولي ــن الل ــدان يف جمــال إدارة خمــاطا الكــوارث الصــحية، وتنفي ــدرات البل ق
 ( وبناء نظم صحية قادرة عل  الصمود؛2005)

ــاء الدــدرات   )و(  ــاون وبن ــز وتشــجيس التع ــاج،    تعزي ــة وســائل اإلنت مــن أجــل ياي
 ذلت املاشية والدواب واألدوات والبنور؛ يف مبا

تشـــجيس ودعـــم إحـــداث شـــبكات األمـــان االجتمـــاع  مبـــا أن تـــدابا احلـــد   )ي( 
خماطا الكوارث تاتب  بملامج تعزيز أسباب الايق وتتكامل معها مـن أجـل كفالـة الدـدرة      من

 عيشية واجملتمس احملل ؛عل  حتمل الصدمات عل  مستوى األساة امل
تعزيز وتوسيس نطـاق اجلهـود الدوليـة الااميـة إىل الدضـاء علـ  اجلـوع والفدـا          )ح( 

 باحلد من خماطا الكوارث؛
توثيت ودعم التعاون ب  اجلهـات املعنيـة مـن الدطـاع  العـام واخلـاص لتعزيـز         )ب( 
 .وساب األعمال عل  مواجهة الكوارثقدرة أ
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إعـادة البنـاء   ” ز التأهب للكوارث بغية التصدي هلـا بفعاليـة و  تعزي - 4األولوية   
 يف ماحلة التعايف واإلصالح وإعادة البناء“ بشكل أفضل

يشا النمو املطاد ملخاطا الكوارث، ومن ضمنه ييـادة تعـال األشـخاص واملمتلكـات      - 32
واصـلة تعزيـز   للكوارث، باإلضافة إىل الدروس املستخلصة من الكوارث السـابدة، إىل ضـاورة م  

التأهب للكوارث بغية التصدي هلا واختاذ إجااءات حتسبا  هلا، وجعل احلد مـن خمـاطا الكـوارث    
جـزءا  مـن التأهــب بغيـة التصـدي هلــا، وكفالـة تــوفا الدـدرات الاليمـة بغيــة التصـدي للكــوارث         

قــة عاوالتعــايف بفعاليــة علــ   يــس املســتويات. وال بــد مــن  كــ  النســاء واألشــخاص ذوي اإل   
يدــودوا علنــا  تنفيــن ُنهــج التصــدي والتعــايف واإلصــالح وإعــادة البنــاء املتســمة باإلنصــاف    لكــ 
اجلنســ  والــيت  كــن للجميــس االســتفادة منــها وأن ياّوجــوا هلــا. وقــد أئهــات الكــوارث      بــ 
ماحلة التعايف واإلصالح وإعـادة البنـاء، الـيت حتتـاج إىل التأهـب قبـل وقـوع الكـوارث،  ينـل           أن

ة حا ة إلعادة البناء بطايدة أفضل، بسبل منها إدماج احلد مـن خمـاطا الكـوارث يف تـدابا     فاص
 .التنمية، مما اعل األمم واجملتمعات قادرة عل  مواجهة الكوارث

 
 املستويان الوط  واحملل   

 لتحديت هنه األولوية، من املهم الديام مبا يل : - 33
مج املتعلدــة بالتأهــب للكــوارث والطــوارئ إعــداد السياســات واخلطــ  والــملا )أ( 

استعااضها وحتديينها بصـورة دوريـة، وذلـت مبشـاركة املرسسـات ذات الصـلة، مـس مااعـاة          أو
ســيناريوهات تغــا املنــا، وأثاهــا علــ  خمــاطا الكــوارث، وتيســا مشــاركة  يــس الدطاعــات    

 واجلهات املعنية، حسب االقتضاء؛
ننار املبكا املتعددة األخطار والدطاعات اليت تاكز االستينمار يف نظم التنبر واإل )ب( 

علــ  الســكان، وآليــات االتصــال يف حــاالت الطــوارئ وخمــاطا الكــوارث، والتكنولوجيــات        
االجتماعيـــة، ونظـــم االتصـــاالت الســـلكية والالســـلكية لاصـــد األخطـــار وتطوياهـــا وتعهـــدها  

اركة. وتصـميم هـنه الـنظم    وتعزيزها. ووضس نظم من هنا الدبيل بتوخ  مسـار قـائم علـ  املشـ    
وفــت احتياجــات املســتعمل ، مبــا يف ذلــت وفــت االحتياجــات االجتماعيــة واليندافيــة، وخصوصــا   
اجلنسانية. والتشجيس عل  اسـتعمال معـدات وماافـت بسـيطة ومنخفضـة التكلفـة لانـنار املبكـا         

 وتوسيس نطاق قنوات ب  املعلومات بغية اإلننار املبكا بالكوارث الطبيعية؛
تعزيز من عة الب  التحتيـة احليويـة اجلديـدة والدائمـة، مبـا يف ذلـت امليـاه والندـل          )ج( 

واالتصاالت السلكية والالسلكية واملاافت التعليمية واملستشفيات وياها من املاافـت الصـحية،   
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من أجل ضمان أن تبد  آمنة وفعالة وعملية أثناء وقوع الكوارث وبعد وقوعهـا وـدف تـوفا    
 ت األساسية وإنداذ حياة املنكوب ؛اخلدما

إنشــاء مااكــز جمتمعيــة للنــهول بــالوع  العــام وختــزين املــواد الاليمــة لتنفيــن    )د( 
 أنشطة اإلنداذ واإلياثة؛

اعتمــــاد سياســــات وإجــــااءات عامــــة تــــدعم دور عمــــال اخلدمــــة العامــــة    )هـ( 
وثيــة، والتخطــي    الســتحداث أو تعزيــز آليــات التنســيت والتمويــل وإجــااءات املســاعدة الغ      

 واإلعداد ملاحلة التعايف والتعما بعد وقوع الكوارث؛
تدريب الدوى العاملة املوجودة واملتطوع  احلالي  علـ  التصـدي للكـوارث     )و( 

 وتعزيز الددرات التدنية واللوجستية لكفالة حتس  سبل التصدي يف حاالت الطوارئ؛
ــت التعــايف االجتمــاع    ضــمان اســتماارية العمليــات والتخطــي ، مبــ     )ي(  ا يف ذل

 واالقتصادي، وتوفا اخلدمات األساسية يف ماحلة ما بعد وقوع الكوارث؛
تشـــجيس إجــــااء تــــدريبات منتظمــــة علــــ  التأهــــب للكــــوارث والتصــــدي   )ح( 

والتعايف، مبا يف ذلت التدريب علـ  اإلجـالء يف حـاالت الطـوارئ، والتـدريب واسـتحداث        هلا
كفالة التصدي السايس والفعال للكوارث وما يتصل وا من حـاالت  نظم للدعم احملل ، ودف 

الزنوح، مبـا يف ذلـت إمكانيـة اللجـوء إىل املـ وى اآلمنـة واحلصـول علـ  اإلمـدادات األساسـية           
 األينية ومواد اإلياثة يا الغنائية، حسب االقتضاء، لتلبية االحتياجات احمللية؛ من

ــة     )ب(  ــاون املرسســات املختلف ــة    تشــجيس تع ــات املعني ــددة واجله والســلطات املتع
املاتبطة وا عل   يس املستويات، مبا يف ذلـت اجملتمعـات احملليـة واألعمـال التجاريـة املتضـارة،       
بالنظا إىل الطبيعة املعددة واملكلفة لعملية التعما يف ماحلة ما بعـد وقـوع الكـوارث، يف إطـار     

 التنسيت الني تدوم به السلطات الوطنية؛
ماحلـة   تشجيس إدراج إدارة خماطا الكوارث يف عملييت اإلنعاة واإلصـالح يف  )ي( 

وايتنـام الفـاص طـوال     ،ما بعد وقوع الكوارث، وتيسا الصلة ب  اإلياثـة واإلصـالح والتنميـة   
ماحلة التعايف لتطويا قدرات كفيلـة باحلـد مـن خمـاطا الكـوارث علـ  املـدى الدصـا واملتوسـ           

ضس تدابا من قبيل ختطـي  اسـتخدام األراضـ  وحتسـ  معـايا التهيفـة       والطويل، بوسائل منها و
وإدمـاج   ،وقـوع الكـوارث   وتبادل اخلملات واملعارف واالستعااضات والدروس املستخلصة بعد

إعــادة البنــاء بعــد وقــوع الكــوارث يف التنميــة االقتصــادية واالجتماعيــة املســتدامة يف املنــاطت         
 ؛عل  املالجل املرقتة للنايح  بسبب الكوارث األما املتضارة. وينبغ  أن ينطبت هنا
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وضس مبادئ توجيهية للتأهب إلعادة البنـاء بعـد وقـوع الكـوارث، مـن قبيـل        )ت( 
ختطي  اسـتخدام األراضـ  وحتسـ  معـايا التهيفـة، مبـا يف ذلـت عـن طايـت الـتعلم مـن بـاامج             

عمـل هيويـو، وتبـادل اخلـملات      التعايف وإعـادة البنـاء خـالل العدـد املندضـ  منـن اعتمـاد إطـار        
 واملعارف والدروس املستخلصة؛

النظا يف ندل املاافت والب  التحتيـة العامـة إىل منـاطت خـارج نطـاق املخـاطا،        )ل( 
وذلت حيينما أمكن، خـالل عمليـة إعـادة البنـاء بعـد وقـوع الكـوارث، بالتشـاور مـس السـكان           

 املعني ، عند االقتضاء؛
ت احمللية عل  إجالء األشخاص النين يعيشـون يف املنـاطت   تعزيز قدرة السلطا )م( 

 املعاضة للكوارث؛
إنشاء آلية لتسجيل احلـاالت وقاعـدة بيانـات للوفيـات النا ـة عـن الكـوارث         )ن( 

 من أجل حتس  الوقاية من االعتالل والوفاة؛
تعزيز خطـ  التعـايف مـن أجـل تـوفا الـدعم النفسـ  واالجتمـاع  وخـدمات           )س( 
 العدلية جلميس السكان احملتاج ؛الصحة 
ــدويل وتعزيزهــا،      )ع(  ــاون ال ــة بشــأن التع ــوان  واإلجــااءات الوطني اســتعاال الد

االقتضاء، استنادا  إىل املبادئ التوجيهية لتيسا عمليات الدولية لاياثـة واملسـاعدة األوليـة     عند
 عل  التعايف وتنظيمهما.

 
 املستويان العامل  واإلقليم   

 تحديت هنه األولوية، من املهم الديام مبا يل :ل - 34
ــد االقتضــاء، للتأهــب       )أ(  ــا، عن ــة وتعزيزه ــات تنفيني ــة منســدة وآلي  وضــس هنــج إقليمي

 ؛للكوارث يف احلاالت اليت تفوق قدرات التصدي الوطنية وكفالة ساعة أعمال التصدي وفعاليتها
واملـدونات واألدلـة    العمل عل  ييـادة وضـس ونشـا صـكوت، مـن قبيـل املعـايا        )ب( 

التشــغيلية وياهــا مـــن األدوات التوجيهيــة دعمـــا  الختــاذ إجــااءات منســـدة يف جمــال التأهـــب       
للكوارث والتصدي هلا وتيسا تبادل املعلومات بشأن الـدروس املستخلصـة وأفضـل املمارسـات     

 املتبعة يف املمارسة السياسية وباامج التعما بعد وقوع الكوارث؛
ل  مواصلة استحداث آليـات اإلنـنار املبكـا اإلقليميـة ذات الفعاليـة      التشجيس ع )ج( 

  شــياواملتوافدـة علـ  الصــعيد الـوط  ومتعــددة األخطـار، واالســتينمار فيهـا، حســب االقتضـاء،       
 ؛وتبادهلا اإلطار العامل  للخدمات املناخية، وتيسا تداسم املعلومات يف ما ب   يس البلدان مس
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ــات   )د(  ــز اآللي ــار الكــوارث،     تعزي ــدويل للتعــايف مــن آث ــامج ال ــل الملن ــة، مين الدولي
 أجل تبادل اخلملات والتعلم ب  البلدان و يس اجلهات املعنية؛ من

ات األمم املتحـدة املعنيـة   نايكلجهود اليت تبنهلا تدد  الدعم، عند االقتضاء، ل )هـ( 
بـة اجلويـة، وـدف إذكـاء الـوع       بغية تعزيز وتنفين آليات عامليـة بشـأن املسـائل املتصـلة بالاطو    

مبخاطا الكوارث ذات الصلة باملياه وتأثاها يف اجملتمس وحتسـ  فهمهـا، ووضـس اسـتااتيجيات     
 للحد من خماطا الكوارث بناء عل  طلب الدول؛

ــها     )و(  ــبل منـ ــاون اإلقليمـــ  يف التعامـــل مـــس التأهـــب للكـــوارث، بسـ دعـــم التعـ
 الء يف حاالت الطوارئ؛التماينات املشتاكة والتدريب عل  اإلج

تعزيــز الملوتوكــوالت اإلقليميــة لتيســا تبــادل املــوارد والدــدرات أثنــاء وقــوع  )ي( 
 الكوارث وبعدها؛

 واملتطوع  عل  التصدي للكوارث. تدريب الدوى العاملة الدائمة )ح( 
 

 دور اجلهات املعنية -خامسا  
ــن   مــــس - 35 ــرولية عــ ــا  املســ ــل عمومــ ــدول تتحمــ ــن أن الــ ــد مــ ــوارث،  احلــ ــاطا الكــ خمــ
املسرولية مشـتاكة بـ  احلكومـات واجلهـات املعنيـة صـاحبة املصـلحة. وباخلصـوص          هنه ف ن

ــدعم       ــة دورا  هامــا  بوصــفها عوامــل مســاعدة يف تدــد  ال ــة يــا احلكومي تــردي اجلهــات املعني
ــة      ــة، لتنفيــن اإلطــار علــ  الصــعد الوطني للــدول، وفدــا  للسياســات والدــوان  واألنظمــة الوطني
 واإلقليمية والعاملية. وستكون التزاماالا وإرادالا الصادقة ومعارفها وخملاالا ومواردها مطلوبة.

وينبغ  للدول، عند حتديد األدوار واملسروليات اخلاصة للجهـات املعنيـة، ويف الوقـت     - 36
نفســه باالســتناد إىل الصــكوت الدوليــة الدائمــة ذات الصــلة باملوضــوع، أن تشــجس اإلجــااءات  

 تالية من ِقبل اجلهات املعنية العامة واخلاصة:ال
أن يدــوم اجملتمــس املــدل واملتطوعــون ومنظمــات العمــل التطــوع  واملنظمــات    )أ( 

اجملتمعية مبا يل : املشـاركة، بالتعـاون مـس املرسسـات العامـة مـن أجـل  لـة أمـور منـها تـوفا            
يا وخط  للحد مـن خمـاطا   معارف حمددة وإرشادات عملية يف سياق وضس أطا معيارية ومعا

الكـوارث وتنفيــنها؛ وتنفيــن اخلطــ  واالســتااتيجيات الوطنيــة واإلقليميــة والعامليــة؛ واملســامسة  
ث وتدـد  الـدعم هلـا؛ والـدعوة     توعية الناس وثدافـة الوقايـة والتينديـف بشـأن خمـاطا الكـوار       يف
وارث الــيت تشــمل اجلميــس إكسـاب اجملتمعــات احملليــة املن عــة والدــدرة علــ  إدارة خمــاطا الكــ  إىل
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واجملتمس كله وتعزي أوجـه التـ ير يف مـا بـ  اجملموعـات، حسـب االقتضـاء. ويف هـنا الصـدد،          
 جتدر اإلشارة إىل ما يل :

فعــال   ــو للمــاأة ومشــاركتها أمسيــة حا ــة يف إدارة خمــاطا الكــوارث علــ    ‘1’ 
ق ووضس سياسات وخط  وباامج للحد من خمـاطا الكـوارث تااعـ  الفـوار    

ب  اجلنس  وتوفا املـوارد هلـا وتنفيـنها؛ ومـن الضـاوري اختـاذ تـدابا لبنـاء         
بنــاء قــدرالا ل وكــنلتالدــدرات الكافيــة بغيــة  كــ  املــاأة مــن أجــل التأهــب 

 وسائل كسب الايق البديلة يف حاالت ما بعد وقوع الكوارث؛ تأم  عل 
والطاائـت الـيت    اجملال ح هلماألطفال والشباب من عوامل التغيا وينبغ  أن يتا ‘2’ 

ــايعات         ــا  للتشـ ــوارث، وفدـ ــاطا الكـ ــن خمـ ــد مـ ــامسة يف احلـ ــم املسـ ــل هلـ تكفـ
 واملمارسات الوطنية واملناهج التعليمية؛

ــيم خمــاطا الكــوارث،     ‘3’  ــة حا ــة يف تدي ــة ومنظمــاالم أمسي ل شــخاص ذوي اإلعاق
لـة أمـور   تصميم وتنفين خط  توضس وفدا  الحتياجات حمددة مس مااعـاة    ويف

 منها مبادئ التصميم العاملية؛
للمسن  سنوات من املعافة واملهارات واحلكمة اليت تشـكل مصـادر ال تدـدر     ‘4’ 

تصــميم السياســات  بــينمن للحــد مــن خمــاطا الكــوارث، وينبغــ  إشــااكهم يف
 ما يتعلت منها باإلننار املبكا؛ واخلط  واآلليات، مبا يف ذلت

عن طايت توفا خملاالا ومعارفها التدليدية، إسـهاما   تسهم الشعوب األصلية،  ‘5’ 
 ذلت اإلننار املبكا؛ يف كباا  يف وضس اخلط  واآلليات وتنفينها، مبا

و كــن  تعزيــز منعــة جمتمعــاالم احملليــة وجمتمعــاالم األصــلية يف املهــاجاون يســاهم ‘6’ 
ن خمـاطا  يف تصميم بـاامج احلـد مـ    تكون معارفهم ومهاراالم وقدراالم مفيدة أن

 ؛الكوارث وتنفينها
عل  اهليفات والشبكات األكاد ية والعلمية والبحينية أن تدوم مبا يلـ : التاكيـز    )ب( 

األجلـ    عل  عوامـل خمـاطا الكـوارث وسـيناريوهاالا، مبـا يف ذلـت خمـاطا الكـوارث الناشـفة يف         
ــا       ــا إقليمي ــن أجــل تطبيده ــادة عــدد البحــوث م ــل؛ ويي ــا   املتوســ  والطوي ــا ؛ ودعــم  ووطني وحملي

 ؛الداار اجملتمعات والسلطات احمللية؛ ودعم الصلة ب  السياسة والعلم من أجل صنس عمل
علـــ  قطــــاع األعمـــال التجاريــــة والاابطـــات املهنيــــة واملرسســـات املاليــــة      )ج( 

الدطاع اخلاص، مبا يف ذلت هيفات الاقابة املالية واحملاسبة، فضـال عـن املرسسـات اخلايـة،      من
مبــا يلــ : إدمــاج إدارة خمــاطا الكــوارث، مبــا يف ذلــت اســتماارية تصــايف األعمــال،   أن تدــوم
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مناذج قطاع األعمال وممارساته عن طايت االستينمار الـواع  مبخـاطا الكـوارث، وال سـيما      يف
االستينمارات يف املرسسات املتناهية الصغا والصغاة واملتوسـطة احلجـم؛ واملشـاركة يف إذكـاء     

تســخا عمــالء وتدريبــهم؛ واملشــاركة يف البحــوث واالبتكــارات ودعمهــا ووعــ  املــوئف  وال
إدارة خماطا الكـوارث؛ وتبـادل املعـارف واملمارسـات والبيانـات       من أجللتكنولوج  التطور ا

ــه مــن الدطــاع العــام،      يــا احلساســة ونشــاها؛ واملشــاركة بنشــاب، حســب االقتضــاء وبتوجي
 إدارة خماطا الكوارث؛ وضس أطا معيارية ومعايا تدنية تدمج يف

عل  وسائ  اإلعالم أن تدوم مبا يل : الديام بدور فعـال وشـامل علـ  الصـعيد      )د( 
احملل  والوط  واإلقليمـ  والعـامل  يف املسـامسة يف إذكـاء الـوع  والفهـم لـدى اجلمهـور، ونشـا          

مبــا فيهــا املعلومــات الدقيدــة ويــا احلساســة املتعلدــة مبخــاطا الكــوارث واملخــاطا والكــوارث،    
املعلومات عن الكوارث الصغاة النطاق، وذلت عل   و بسي  وشفاف ويسهل فهمـه وميسَّـا   
بالتعاون الوثيت مس السلطات الوطنية؛ واعتماد سياسات حمددة للتواصل بشـأن احلـد مـن خمـاطا     

تضـاء؛  الكوارث؛ ودعـم نظـم اإلنـنار املبكـا والتـدابا الوقائيـة إلندـاذ حيـاة املنكـوب ، عنـد االق          
وتشجيس ثدافة الوقاية واملشاركة اجملتمعية الدوية يف يالت التعلـيم العـام املسـتدامة واملشـاورات     

 العامة عل   يس مستويات اجملتمس، وفدا للممارسات الوطنية.
 كـــانون األول/ديســـممل 20املـــرر،  68/211وباإلشــارة إىل قـــاار اجلمعيـــة العامـــة   - 37

إلطار. وينبغـ   ا هنا املعنية هامة لتحديد طاائت التعاون وتنفين، ف ن التزامات اجلهات 2013
أن تكون تلت االلتزامات حمددة وموقوتة من أجل دعم إقامـة الشـااكات احملليـة علـ  الصـعيد      
الوط  واإلقليمـ  والعـامل  وتنفيـن االسـتااتيجيات واخلطـ  احملليـة والوطنيـة للحـد مـن خمـاطا           

اإلعالن عن  يـس التزامـاالم والوفـاء     املعني  مدعوون إىلالكوارث. و يس أصحاب املصلحة 
إلدارة خمــاطا الكــوارث، وذلــت    اإلطــار أو اخلطــ  الوطنيــة واحملليــة    هــنا وــا دعمــا  لتنفيــن  

 املوقس الشبك  ملكتب األمم املتحدة للحد من الكوارث. عمل
 

 التعاون الدويل والشااكة العاملية -سادسا  
 اعتبارات عامة  

للبلدان النامية والصلة الدائمة بـ  مسـتوى الـدعم املدـدم      املختلفةالنظا إىل الددرات ب - 38
ا يف ذلـت  ، مبـ اإلطار، ف هنا تتطلب تعزيز وسائل التنفيـن  هنا هلا ومدى قدرالا عل  تعزيز تنفين

 اتمن خالل التعـاون الـدويل والشـااك    ،الوقت املناسباملتاحة يف ستدامة واملاملوارد الكافية و
ــة ــدويل املتواصــل لت    امُلدامــة العاملي ــدعم ال ــة، وال ــة إىل احلــد   مــن أجــل التنمي ــز اجلهــود الاامي عزي
 خماطا الكوارث. من
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يشمل التعاون الدويل من أجل احلد من خماطا الكوارث جمموعة متنوعـة مـن املصـادر     - 39
 وهو عنصا حاسم يف دعم جهود البلدان النامية للحد من خماطا الكوارث.

ــدي و - 40 ــد التصـ ــ  واالبتكـــار      ل عنـ ــدرات البحـ ــاوت يف قـ ــاوت االقتصـــادي والتفـ لتفـ
تكنولوجيــا بــ  األطــااف تنطــوي ندــل ال ، مــن األمسيــة مبكــان تعزيــزالتكنولــوج  بــ  البلــدان

والدرايــة الفنيــة والتكنولوجيــا عمليــة اليفــة وتيســا تــدفت املهــارات واملعــارف واألفكــار    علــ 
 طار.هنا اإلدان النامية يف تنفين البلدان املتددمة إىل البل من
يلزم إيالء البلدان النامية املعاضة للكوارث، ال سيما أقل البلدان منوا  والـدول اجلزريـة    - 41

الصــغاة الناميــة والبلــدان الناميــة يــا الســاحلية والبلــدان األفايديــة وكــنلت البلــدان املتوســطة  
وء ارتفـاع مسـتويات الضـعف واخلطـا     الدخل اليت تواجه حتديات خاصة، عناية خاصـة يف ضـ  

لديها، والـيت كـيناا  مـا تتجـاوي إىل حـد بعيـد قـدرالا علـ  التصـدي للكـوارث والتعـايف منـها.             
ويستلزم هنا الضعف التعجيل بتعزيز التعـاون الـدويل وكفالـة إقامـة شـااكات حديديـة ومتينـة        

فيـن هـنا اإلطـار، مبـا يتفـت       تنعل  الصعيدين اإلقليم  والـدويل وـدف دعـم البلـدان الناميـة يف     
وتدـد  مسـاعدة مالئمـة أيضــا      أولوياالـا واحتياجاالـا الوطنيـة. وينبغـ  إيــالء اهتمـام مماثـل       مـس 
وكـنلت   ،البلدان األخاى املعاضة للكوارث ذات اخلصائ  احملددة، كالبلدان األرخبيليـة  إىل

 البلدان ذات السواحل املمتدة.
تفـاوت يف الـدول اجلزريـة الصـغاة الناميـة، بسـبب        كن أن ترثا الكـوارث بشـكل م   - 42

أوجه الضعف اليت تنفـاد وـا بوجـه خـاص. وتعـوق آثـار الكـوارث، الـيت يادت حـدة بعضـها           
وتفاقمت بسبب تغا املنا،، تددمها  و حتديـت التنميـة املسـتدامة. وبـالنظا إىل احلالـة اخلاصـة       

ــات حاجــة ماســة إ     ــة، هن ــة الصــغاة النامي ــدول اجلزري ــلل ــوفا   ىل بن ــ  التكيــف وت ــدرالا عل اء ق
خاص هلا من خالل تنفين الوثيدـة اخلتاميـة للمـر ا الـدويل الينالـ  املعـ  بالـدول اجلزريـة          دعم

ل اجلزريــــة الصــــغاة الناميــــة إجــــااءات العمــــل املعجَّــــل للــــدو”الصــــغاة الناميــــة املعنونــــة 
 يف جمال احلد من خماطا الكوارث. (11)“ساموا( )مسار
ــ - 43 ــديات متصــ    ال ت ــة تواجــه حت ــار املتزايــدة،  زال البلــدان األفايدي ــالكوارث واألخط  لة ب
ذلت ما يتعلت بتعزيز من عة الب  التحتية والصحة وسبل العيو. وتتطلب هنه التحـديات   يف مبا

فايدية، بغية السـماح بتنفيـن   ييادة التعاون الدويل وتوفا الددر الكايف من الدعم إىل البلدان األ
 ار.اإلط هنا

_________________ 

 ، املافت.69/15قاار اجلمعية العامة  (11) 
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ثبــت أن التعــاون بــ  الشــمال واجلنــوب، الــني يكم لــه التعــاون بــ  بلــدان اجلنــوب     - 44
والتعاون الينالث ، عنصٌا أساس  يف احلد من خطا الكوارث، وهنات حاجة إىل ييـادة تعزيـزه.   
وتضــطلس الشــااكات بــدور إضــايف مهــم عــن طايــت تســخا كامــل إمكانــات البلــدان ودعــم     

ــدراالا الوطنيــة يف جمــ   ال إدارة خمــاطا الكــوارث، ويف حتســ  الافــاه االجتمــاع  والصــح       ق
 واالقتصادي ل فااد واجملتمعات والبلدان.

ينبغ  جلهود البلـدان الناميـة الـيت تعـال التعـاون يف مـا بـ  بلـدان اجلنـوب والتعـاون            - 45
مــة ألهنــا تكم ــل الينالثـ  أن ال تدلصــ  التعــاون بــ  الشــمال واجلنــوب املدـدَّم مــن البلــدان املتدد  

 التعاون ب  الشمال واجلنوب.
ــل مــن   - 46 ــة؛ و والندــل العــام واخلــاص   خمتلــفالتموي ــة   املصــادر الدولي ــا احلديين للتكنولوجي

علـ  النحـو    ،تسـاهلية وتفضـيلية  وفـت شـاوب    املوثوقة وامليسورة التكلفة واملناسبة والسليمة بيفيا 
واليفــة الظــاوف  الناميــة،ل بنــاء قــدرات البلــدان  املتفــت عليــه بــ  األطــااف، واملســاعدة يف جمــا  
 لبالغة األمسية للحد من خماطا الكوارث. كلها أموٌر املرسسية والسياساتية عل   يس املستويات،

 
 وسائل التنفين  

 لتحديت ذلت، يلزم الديام مبا يل : - 47
نســت دعــم دويل م تعزيــزالتأكيــد مــن جديــد علــ  أن البلــدان الناميــة يلزمهــا   )أ( 

احلد من خماطا الكوارث، وصاصـة أقـل البلـدان منـوا  والـدول اجلزريـة       من أجل  ومطاد وكاف
الصــغاة الناميــة والبلــدان الناميــة يــا الســاحلية والبلــدان األفايديــة وكــنلت البلــدان املتوســطة  

، بعــدة الــدخل الــيت تواجــه حتــديات خاصــة، مــن خــالل الدنــوات اليننائيــة واملتعــددة األطــااف  
متفـت عليهـا    منها تعزيز الدعم التد  واملايل، وندل التكنولوجيا بشاوب ميسَّاة وتفضـيلية  سبل

 لتطويا قدراالا وتعزيزها؛ ب  األطااف
ــز اســتفادة  )ب(  ــدول، وصاصــة  تعزي ــة  ال ــدان النامي ــل ومــن  البل ــا التموي التكنولوجي

ــا   ــادل املعــارف و   والعلــوم الســليمة بيفي املعلومــات مــن خــالل  واالبتكــار الشــامل، وكــنلت تب
اآلليــات الدائمــة، أي التاتيبــات التعاونيــة اليننائيــة واإلقليميــة واملتعــددة األطــااف، مبــا يف ذلــت  

 األمم املتحدة واهليفات األخاى املعنية؛
 اتمعـــاجملاملواضـــيعية، ك التعـــاون منتـــدياتتوســـيس نطـــاق  -صـــيغة بديلـــة  )ج( 

لكفالة احلصـول   م الدراية الفنية واملبتكاات والبحوثلتداس ةعامليالنظم الو ةعامليال ةتكنولوجيال
 ؛عل  التكنولوجيا واملعلومات يف جمال احلد من خماطا الكوارث



A/CONF.224/L.2 
 

 

15-05383 31/33 

 

إدمــاج تــدابا احلــد مــن خمــاطا الكــوارث يف بــاامج املســاعدة اإلمنائيــة اليننائيــة     )د( 
علت باحلد مـن الفدـا   واملتعددة األطااف يف  يس الدطاعات ويف ما بينها، عند االقتضاء، يف ما يت

 .املنا، والتنمية املستدامة وإدارة املوارد الطبيعية والبيفة والتنمية احلضاية والتكيف مس تغا
 

 الدعم املددَّم من املنظمات الدولية  
 من أجل دعم تنفين هنا اإلطار، يلزم الديام مبا يل : - 48

األخـاى واملرسسـات املاليـة     قيام األمم املتحدة واملنظمات الدولية واإلقليميـة  )أ( 
ــة مب    ــة املعنيــ ــاالت املا ــ ــة والوكــ ــة واإلقليميــ ــوارث،    الدوليــ ــاطا الكــ ــن خمــ ــد مــ ــال احلــ جــ

 االقتضاء، بتعزيز تنسيت استااتيجياالا يف هنا الصدد؛ حسب
ــا     )ب(  ــناديدها وبااجمهـ ــا يف ذلـــت صـ ــدة، مبـ ــم املتحـ ــة األمـ ــات منظومـ ــام كيانـ قيـ

مـل األمـم املتحـدة بشـأن احلـد مـن خمـاطا الكـوارث         ووكاالالا املتخصصة، من خالل خطة ع
علـــ  التكيـــف وأطـــا عمـــل األمـــم املتحـــدة للمســـاعدة اإلمنائيـــة والـــملامج الدطايـــة، بتعزيـــز   
ــن هــنا اإلطــار       ــها، يف تنفي ــاء علــ  طلب ــة، بن ــدان النامي ــل للمــوارد ودعــم البل االســتخدام األمين

(، بعـدة  2005لصـحية الدوليـة )لعـام    بالتنسيت مس سائا األطا ذات الصلة، من قبيل اللـوائح ا 
سبل منها تنمية الددرات وتعزيزها، والـملامج الواضـحة واملاكـزة الـيت تـدعم أولويـات الـدول        

 عل   و متواين وجيد التنسيت ومستدام يف إطار والية كل منها؛
مكتب األمم املتحدة للحد مـن الكـوارث، علـ  وجـه اخلصـوص،       ُيطلب إىل )ج( 

عــة واســتعاال هــنا اإلطــار مــن خــالل مــا يلــ : إعــداد استعااضــات دوريــة  دعــم تنفيــن ومتاب
ــنوات كـــل ــاي  ثـــالث سـ ــن التدـــدم احملـ ــيما ، عـ ــن أجـــلوال سـ ــامل ، و تـــدىملنا مـ ــام،العـ  الديـ

ــة املتابعــة يف األمــم املتحــدة،  ايف الوقــت املناســب، إىل ج واالقتضــاء  حســب ــ نــب عملي دعم ب
العـــامل  واإلقليمـــ ، بالتنســـيت، دين آليـــات ومرشـــاات متســـدة للمتابعـــة علـــ  الصـــعي وضـــس
اقتض  األما ذلـت، مـس اآلليـات األخـاى املعنيـة مـن أجـل التنميـة املسـتدامة وتغـا املنـا،،             إن

املشـاركة  و وحتدي  ماصد إطـار عمـل هيويـو الدـائم علـ  شـبكة اإلنتانـت بنـاء علـ  ذلـت؛          
ت أهــداف التنميــة  ل فايــت اخلــملاء املشــتات بــ  الوكــاالت املعــ  مبرشــاا      اعمــأبنشــاب يف 
ن بالتعــاون الوثيــت مــس الــدول، وإعــداد إرشــادات عمليــة وقائمــة علــ  األدلــة للتنفيــ املسـتدامة؛ 

اجلهــات املعنيــة ذات الصــلة،    يف أوســابخــالل تعبفــة اخلــملاء؛ وتعزيــز ثدافــة الوقايــة       ومــن
شــا خــالل دعــم وضــس معــايا مــن ِقبــل اخلــملاء واملنظمــات التدنيــة ومبــادرات التوعيــة ون   مــن

تـوفا التعلـيم    مـن خـالل   املعلومات عن خماطا الكوارث، والسياسـات واملمارسـات، وكـنلت   
والتدريب بشأن احلد من خماطا الكوارث من خالل املنظمات املنتسـبة؛ ودعـم البلـدان، بعـدة     
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أو مـا يعادهلـا، يف جمـال وضـس اخلطـ  الوطنيـة ورصـد االجتاهـات          سبل منها املنتديات الوطنيـة 
 جمال خماطا الكوارث وخسائاها وآثارها؛ وعدد املنتـدى العـامل  للحـد مـن خمـاطا      واألمناب يف

الكوارث، ودعم تنظيم املنتديات اإلقليمية للحد من خمـاطا الكـوارث بالتعـاون مـس املنظمـات      
ــة عمـــل األمـــم املتحـــ       ــة؛ وقيـــادة اســـتعاال خطـ ــد مـــن خمـــاطا الكـــوارث    اإلقليميـ دة للحـ

ل؛ وتيسا تعزيز تدد  اخلدمات للفايت االستشـاري العلمـ    ييادة الددرة عل  التحم أجل من
ــاالت والتاب   والـــتد  التـــابس ل  عـــة لالســـتااتيجية الدوليـــة للحـــد     مانـــة املشـــتاكة بـــ  الوكـ

يف تعبفــة األعمــال العمليــة والتدنيــة بشــأن احلــد مــن خمــاطا الكــوارث؛ والديــام،   الكــوارث مــن
مصـطلحات احلـد مـن خمـاطا الكـوارث      ” نشـور مبالتنسيت الوثيت مـس الـدول، بديـادة حتـدي      

 شيا  مـس املصـطلحات    ،“مكتب األمم املتحدة للحد من الكوارث ة لدىعتمدامل 2009لعام 
 الدول؛ واالحتفاظ بسجل اللتزامات اجلهات املعنية؛ اتفدت عليهااليت 

، يـة ومصارف التنميـة اإلقليم ، مينل البنت الدويل قيام املرسسات املالية الدولية ()د 
تدد  الدعم املايل والداول من أجـل احلـد علـ   ـو متكامـل      ل هنا اإلطاربالنظا يف أولويات 

 من خماطا الكوارث يف البلدان النامية؛
مبا يف ذلـت   قيام املنظمات الدولية واهليفات األخاى املنشأة مبوجب معاهدات، )هـ( 

تغـا املنـا، واملرسسـات املاليـة الدوليـة      مر ا األطااف يف اتفاقية األمـم املتحـدة اإلطاريـة بشـأن     
البلـدان الناميـة،    عل  الصعيدين العامل  واإلقليم  وحاكة الصليب األيا واهلالل األيا، بـدعم 

 الصلة باملوضوع؛ بناء عل  طلبها، يف تنفين هنا اإلطار بالتنسيت مس األطا األخاى ذات
ــام االتفــاق العــامل  ل مــم املتحــدة، بوصــف   (و)  ــادرة األمــم املتحــدة للعمــل  ه مقي ب

الدطاع اخلاص واألعمال التجارية، مبواصلة العمل عل  احلد مـن خمـاطا الكـوارث وتعزيـز      مس
 أمسيته احلا ة، وذلت من أجل حتديت التنمية املستدامة والددرة عل  التكيف؛

ضاورة تعزيـز الدـدرة الشـاملة ملنظومـة األمـم املتحـدة علـ  مسـاعدة البلـدان           (ي) 
امية يف احلد من خماطا الكوارث عن طايـت تـوفا املـوارد الكافيـة مـن خـالل خمتلـف آليـات         الن

الـيت  كـن   املتاحة يف الوقت املناسب والدـارة و املسامسات املالية  املزيد من مبا يف ذلت ،التمويل
يـه  التنبر وا يف صندوق األمم املتحدة االستفمال للحد من الكوارث، وبتعزيز الدور الـني يرد 

 ؛هنا الصندوق يف ما يتعلت بتنفين هنا اإلطار
مواصــلة االحتــاد الململــال الــدويل واهليفــات اإلقليميــة وآليــات الململــاني  األخــاى   (ح) 

 ؛وا املعنية، عند االقتضاء، دعم احلد من خماطا الكوارث وتعزيز األطا الدانونية الوطنية، والتوعية
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تحــدة واهليفــات األخــاى املعنيــة احملليــة امل مواصــلة منظمــة املــدن واحلكومــات (ب) 
احلكومات احمللية دعم التعاون والتعلم املتبادل يف ما ب  احلكومات احمللية للحد مـن خمـاطا    يف

 الكوارث وتنفين هنا اإلطار.
 

 إجااءات املتابعة  
ــدعو - 49 ــة    يـ ــة العامـ ــر ا اجلمعيـ ــااملـ ــبع ، يف  إىل النظـ ــا السـ ــة إدرا، يف دورالـ ج إمكانيـ

كجـزء مـن عمليـات     نداي للحد مـن خمـاطا الكـوارث   إطار ِستنفين  استعاال التددم احملاي يف
مــرايرا   املتابعــة املتكاملــة واملنســدة للمــر اات ومــر اات الدمــة الــيت تعدــدها األمــم املتحــدة،    

لتنميـة املسـتدامة   لاملنتـدى السياسـ  الافيـس املسـتوى     و ِقبل اجملل  االقتصادي واالجتمـاع   من
 عــن االقتضـــاء،  ودورات االســتعاال الشــامل للسياســات الــيت جتـــاى كــل أربــس ســنوات،       

ــس ــن خمــاطا           م ــة للحــد م ــامل  واملنــديات اإلقليمي ــن املنتــدى الع مااعــاة املســامسات املددمــة م
 رصد إطار عمل هيويو.نظام الكوارث، و

 نشــاء فايــت ب ، تالســالتاســعة ويف دورالــا  أن تدــوم،ويوصــ  املــر ا اجلمعيــة العامــة بــ  - 50
ــألف مــن خــملاء تاشــحهم الــدول األعضــاء،   يخــملاء عامــل حكــوم  دويل مفتــوح العضــوية،    ت

لوضـس جمموعـة    ، ومبشـاركة اجلهـات املعنيـة،   مكتب األمـم املتحـدة للحـد مـن الكـوارث      هدعمي
بـالتزامن مـس عمـل فايـت      طـار هـنا اإل من املرشاات املمكنة لدياس التددم العامل  احملـاي يف تنفيـن   

 اخلملاء املشتات ب  الوكاالت املعـ  مبرشـاات أهـداف التنميـة املسـتدامة. ويوصـ  املـر ا أيضـا         
توصــيات الفايــت االستشــاري العلمــ  والــتد  التــابس ملكتــب األمــم  يف أن ينظــا الفايــت العامــلبــ

 2009مصطلحات احلد من خمـاطا الكـوارث لعـام    ” حتدي  بشأناملتحدة للحد من الكوارث 
 لــول كــانون األول/ديســممل   “ مكتــب األمــم املتحــدة للحــد مــن الكــوارث      ة لــدىعتمــدامل

 اعتمادها. النظا فيها ، وبأن ُتددم حصيلة عمله إىل اجلمعية العامة من أجل2016
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