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 الدورة التاسعة والستون
 *)ج( من جدول األعمال املؤقت 91البند 

    التنمية املستدامة: االستراتيجية الدولية للحد من الكوارث
 حد من الكوارثتنفيذ االستراتيجية الدولية لل  

  
 **تقرير األمني العام  

 

 موجز 
يــذ االســتراتيجية الدوليــة للحــد يقــدم اــذا التقريــر ةــة عامــة عــن التقــدم اةــر    تنف 

ــ الكــوارثا اســتجا ة   مــن ــة  لطل ــة العام يتضــمن عرعــا عــن  . و86/199  قراراــا  اجلمعي
 86/106  قراراـا  اجلمعيـة العامـة   طل  عمال   تأثري ظاارة النينيوون الدويل للحد من التعا

وقــد وــاو س ارســاتر االقتاــاجنية الــل ومــت عــن الكــوارث ألر ــ  ســنواس  (.املرعــ )انظــر 
لتوقـ  السـيناريوااس   األجلـني املتوسـ        ليون جنوالرا مما يـز  اااجـة امللحـة    900متتالية 

والطويـــل ولتحديـــد التـــدا ري امللموســـة الال مـــة للتافيـــ  مـــن ا تمـــال التســـب     ـــا ر   
مستقبليةا وااـد مـن مسـتوياس املاـا ر الراانـة وتعليـل القـدرة علـ  الاـموجن مـن النـا يتني            

 البيئية واالقتااجنية.

 
 

 * A/69/150. 
 تأخر تقدمي اذا التقرير ألسباب عنية. ** 

http://undocs.org/ar/A/RES/68/211
http://undocs.org/ar/A/RES/67/208
http://undocs.org/ar/A/69/150
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م علـ  األعمـال التحضـريية للمـؤلر العـامل       وكان اناك تركيل اام خالل العام املنار 
إىل  91الثالــل للحــد مــن  ــا ر الكــوارث الــذد ســيعقد   ســنداد  اليا ــان   الفتــرة مــن    

. وقد تّوجت عمليـة املاـاوراس الـل يجريـت مـ  ياـحاب املاـلحة        1092آذار/مارس  96
اـلحة املتعـدجنين الـل    املتعدجنين  عقد اجلولـة األخـرية للمنتـدياس ايقليميـة السـتة ألاـحاب امل      

عقدس   يعريقيا واألمريكتني وآسيا واةي  اهلاجنئ ووس  آسيا ويورو ـا. و  إناـاا اللجنـة    
التحضريية ااكومية الدولية املفتو ة  ـاب العضـوية وعقـدس جنوراـا األوىل   جنيـ  يـوم        

نظيميـــة ا وقامـــت اللجنـــة  اســـتعراا اجلوانـــ  ايجراتيـــة والت1091لو /يوليـــ   92 و 91
لألعمــال التحضــريية للمــؤلر وناقاــت عنااــر إ ــار ااــد مــن  ــا ر الكــوارث ملــا  عــد            

 .1092 عام
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 ةة عامة عن  ا ر الكوارث ااالية والناشئة -يوال  
للســنة الرا عـــة علــ  التـــوايلا وـــاو س ارســاتر االقتاـــاجنية النا ــة عـــن الكـــوارث      - 9

إىل ااد من التسـب     ـا ر مسـتقبلية إىل يقاـ   ـد        ليون جنوالرا مما يؤكد اااجة 900
ممكــنا ويفــيس املســتوياس اااليــة مــن املاــا ر وتعليــل القــدرة علــ  الاــموجن مــن النــوا      
ــة واالقتاــاجنية. واــذا االوــا  التاــاعدد   مســتوياس  ــا ر الكــوارثا      ــة والبيئي االجتماعي

اســتثماراس القطــاعني ارــاا والعــام مــدعوعا  ليــاجنة التعــرا للماــا را مــ  اســتمرار تركيــل 
 املنا   املعرضة للماا را ياكل اديدا للمجتمعاس    ي  يحناا العامل.    
ويليــد تفــاقم مســتوياس املاــا ر  فعــل قســوة الطقــت واملنــاث. وستســتمر األ ــداث   - 1

مـن يد وقـت   القياسية الل ال تبدو هلا هنايةا مبا   ذلك يقوى عاافة استواتية تالمت اليا سة 
مض ا واارارة الاديدة والزجن القارسا وانقطاع األمطار والثلوج    عـس املنـا   واطـول    
األمطار الغليـرة   منـا   يخـرىا   إ ـداث انعكاسـاس اقتاـاجنية واجتماعيـة  عيـدة املـدى          

ــامل    جنمــــ            ــتمرار االقتاــــاجن العــ ــيما مــــ  اســ ــ  والطويــــلا وال ســ ــني املتوســ األجلــ
 ورجنين.  وامل األسواق

شــاو وتضــرر  98 300ا يكثــر مــن (9)وقــد تــو   ــوال الفتــرة املاــمولة  ــالتقرير  - 3
من الكوارث الدولية املبلغ عنها. وكـان ايعاـار املـدارد     326مليون شاو من حنو  993

اايــان يعنــ  كارثــة عتاكــة و يــدةا تســب    تــدمري يجــلاا مــن جــلر لــيل وســامار وســيبوا  
. ولثـل العوااـ    (1)شااـا  6 321لبنيا ويسفر عن وعاة يو عقد  ني جلر يخرى   الف من

خالل الفترة املامولة  التقريرا يكز ناي    ارساتر االقتااجنية العامليـة املرتبطـة  ـالكوارث    
  املاتـة(ا ممـا ياـر إىل اسـتمرار      32  املاتة(ا وحتتل الفيضاناس املركـل الثـا) )   11الطبيعية )

  املاتـة مـن األروا     22و  الواقـ ا تسـببت العوااـ  والفيضـاناس       الوا  قـدمي العهـد.   
  املاتـــة مـــن ارســـاتر االقتاـــاجنية الـــل  68و   1091و  9160الـــل عقـــدس  ـــني عـــام  

. و  العــام املاضــ ا مل تســلم يد قــارة مــن اــذ  األضــرار.       (3)تكبــداا   الفتــرة نفســها    
دمرة واملكلفـة للغايـةا كمـا شـهداا يجـلاا مـن       شهدس يورو ا سلسلة مـن الفيضـاناس املـ    عقد

يمريكــا الاــمالية واجلنو يــة ويســتراليا واجلنــوب األعريقــ . و   ــني كانــت الوعيــاس املرتبطــة  
__________ 

 .1091 ليران/يوني   30إىل  1093لو /يولي   9التقرير ااايل الفترة املمتدة من  يغط  (9) 

 (1) EM-DAT    قاعــدة  يانــاس الكــوارث املاــتركة  ــني مكتــ  املســاعدة ارارجيــة    ــاالس الكــوارث/مركل :
 يحباث األو ئة النا ة عن الكوارث.

 Atlas of Mortality and Economic Losses from Weather, Climate andاملنظمـة العامليـة لألراـاجن اجلويـةا      (3) 

Water Extremes 1970-2012 (2014). 
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هبذ  األ داث منافضة نسبياا عقد تأثر املاليني مـن النـاس مـن خـالل ارسـاتر   املمتلكـاس       
 واألاول ارااة والعامة.  

 داث الاديدة واملفاجئةا ال تـلال الكـوارث البطيئـة ااـدوث     و ارف النظر عن األ - 1
وتغري املناث تؤثر ييضا   االقتااجن العامل . و ـر س التـداعياس الـل  كـن ين يسـببها اجلفـاف       
علـــ  يســـعار املـــواجن الغذاتيـــة وايمـــداجناس  ـــيعالن واليـــة كاليفورنيـــاا   الواليـــاس املتحـــدة  

تارخيها املسجل. وتعتز كاليفورنياا الل تنت  مـا يقـرب    األمريكيةا عن يسوي موجة جفاف  
ــدةا       ــاس املتحـ ــلرع   الواليـ ــل تـ ــرواس الـ ــراس وارضـ ــ  واملكسـ ــ  الفواكـ ــ   يـ ــن ناـ مـ

ماـــد را عامليـــا رتيســـياا مثـــاال عـــن العديـــد مـــن كبـــار املنـــتجني الـــلراعيني ا خـــرين   وتعتـــز
تملــة علــ  العــرا واألســعار علــ  تــؤثر  ــا ر املنــاث والكــوارث الطبيعيــة اة  كــن ين  يــل

 الاعيدين العامل  والو ين.
ــن ارســاتر           - 2 ــببة للماــا ر يضــاع  م ــاا الــدواع  املس ــين التق ــكا ع ــ  ذل ــالوة عل وع
يــدعو إىل ضــرورة عهمهــا ومعاجلتــها علــ  حنــو يعضــل. والتنميــة الــل تتقــاعت عــن تقيــيم     ممــا

املسـاواةا وضـع  آليـاس ااكـم والتحضـر      املاا ر والتداور البيئ  وتغري املناث والفقر وعدم 
السري    املنـا   الاـديدة التعـرا للماـا را تعمـل علـ   يـاجنة ارسـاتر وتـؤجند إىل تفـاقم           
ضع  اجملتمعاس وشدة تعرضها للاساتر النا ة عن الكوارث. و  الواق ا عين التـأثري املـدمر   

الكامنـــة وراا املاـــا را لإلعاـــار اايـــان   الفلـــبني يوضـــة ضـــرورة معاجلـــة اـــذ  الـــدواع  
 جان  تعليل التأا  للكوارث والقدرة عل  االستجا ة هلا.   إىل
ويتطلـــ  التحضـــر   املنـــا   املعرضـــة للاطـــر القيـــام  تقيـــيم املاـــا ر والتاطـــي     - 8

ملواجهتــها مــ  التباــر   العواقــ . و تركــل ســكان ااضــر الــذين يواجهــون  ــا ر متعــدجنةا   
 تعليــل اــموجن املــدن يمــرا يساســيا. وقــد تواــل حتليــل للماــا ر  ســيما الفيضــاناسا يعتــز وال

 ليـون نسـمةا يو مـا يقـرب      9.6ا تضم (1)من املنا   ااضرية الكزى 898يجرد مؤخرا لـ 
  املاتة من سـكان العـاملا ولثـل ناـ  النـات  اةلـ  اي ـايل العـامل  تقريبـاا إىل ين           12من 

اس يكثر مـن يد مـن املاـا ر الطبيعيـة األخـرى. وياـكل        ا ر الفيضاناس ادجن املليد من الن
مليـون   163مليونا من سكان ااضرا م  إمكانيـة تـأثر    361عيضان األهنار اديدا ألكثر من 

مليــون نســمة  ــاللللال و الريــا  القويــةا علــ  التــوايل. ونظــرا إىل ين مــن املتوقــ            926و 
ــ  ين      80يكــون  ين ــل يتوق ــا   ال ــن املن ــة م ــام     املات تقــ     1030تكــون  ضــرية   ع

__________ 

 (1) Swiss Re, “Mind the risk: a global ranking of cities under threat from natural disasters” (2013). 
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ــة ــد         منطق ــام الفراــة لتاــكيل ويطــي  مــدن الغ ــن ا تن ــد م ــ  ال  ــتعني  نا اــاا عين ــلال ي ال ي
 استباقية.    اورة

ــات        - 6 ــذار املبكــر والتأاــ  للكــوارث عــن نت ــد يســفرس االســتثماراس   نــال اين وق
وجنياا ويندرا  ـراجني،ا  اهلنـدا   إجيا ية وماجعة وحتتاج إىل مليد من التعليل. وكما يتضة   ي

 يل   إجالا يكثر من مليون شاو   وقت مبكـر مـن إعاـار عـايلنيا عـين التـلام الـدول        
جنرجـاس علـ     6.1واجملتمعاس  التأا  ينقذ األروا . كما ي ـر  الللـلال الـذد  لغـت شـدت       

االسـتثمار   ا واهلـلاس الال قـةا عواتـد   1091مقياس رخيتر قبالة سا ل شيل    نيسـان/ي ريل  
ــوانني        ــاذ قـ ــل ينفـ ــوجن الفضـ ــاللال ل. ويعـ ــة  ـ ــا ر املرتبطـ ــ  املاـ ــ  ويفيـ ــوجن التأاـ   جهـ

اخنفاا يرقام الوعياس إىل  ـــد كبريا عندما امدس املبا) واهلياكـل األســاســـــــيةا      البناا
شاو من السـا ل   يعقـاب التحـذير مـن يمـواج       100 000يوضة إجالا يكثر من   ينما
 ونام ا عواتد االستثمار   توعية اجلمهور واينذار املبكر.  التس
و ىت م  ذلـكا عقـد ظلـت آثـار وتكـالي  الفـرا الضـاتعة   األجـل الطويـل تـؤثر            - 6

وستستمر   التأثري علـ  النمـو االقتاـاجند للمـدن والبلـدان. وملعاجلـة اـذ  ااالـةا ال  ـد مـن           
عيد اجملتمـ  اةلـ . وال  ـد مـن إضـفاا الطـا         تفهم املاا ر وإجناراا  اـكل اسـتباق  علـ  اـ    

املؤسس  عل  النه  املتكامل والقاتم عل  األجنلة الذد يتبع  كل من القطاعني العام وارـااا  
 جلعل االستثماراس يكثر مرونة.  

وحيظ  تقا   األخطار الطبيعيـة والتكنولوجيـة  اليـا  ااتمـام متلايـد. ويعتـز تعـرا         - 1
لتكنولوجيــة النا ــة عــن املاــا ر الطبيعيــة الــذد يــؤجند إىل  ــا ر معقــدة   البلــدان للكــوارث ا

ــان       ــت   اليا ـ ــل وقعـ ــونام  الـ ــواج التسـ ــلال ويمـ ــد. ويجنى الللـ ــ  متلايـ ــدر قلـ ــة ماـ ومتتاليـ
ــة النوويــة   عوكوشــيماا   1099آذار/مــارس    ا والــل يجنس إىل إاــاق يضــرار مبحطــة الطاق
 ــني األخطــار الطبيعيــة والكــوارث التكنولوجيــة. وقــد  ــدجن  إ ــرا  العالقــة املتباجنلــة املعقــدة إىل

مـن املفـاعالس املعرضـة     61 موقعـا ةطـاس توليـد الكهر ـاا و     13تقرير عـامل  اـدر مـؤخرا    
ــا رطــر التســونام   ــر س خــالل الفيضــاناس     (2) الي ــل   . كمــا يجنس الظــاارة  ــري املتوقعــة ال

ــل ــا عــام     ال ــوب شــرق يورو  ــل ل1091وقعــت   جن ــام األرضــية   ا وال ــت   حتــول األلغ ثل
ــال.     مـــن ــاناس ياـ ــة للفيضـ ــار الكارثيـ ــاقم ا ثـ ــا إىل ســـطة األرا إىل تفـ ــا يو ظهوراـ مكاهنـ
قـدم مر ـ     93 000لغم   منطقة مغلقة تبلـغ مسـا تها    910 000عال ما يقرب من  و 

 من ااقول املعّلمة جيدا عن عالماس التحذير الل كانت تاري إىل مواقعها.  
__________ 

 (2) Joaquin Rodriguez-Vidal, Jose M. Rodriguez-Llanes and Debarati Guha-Sapir, “Civil nuclear power at 

risk of tsunamis”,  Natural Hazards, vol. 63, No. 2, pp. 1273-1278 (September 2012). 
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ا الـل ياـار إليهـا    “التكنولوجية - الطبيعية”وتعتز منهجياس ويجنواس تقييم املاا ر  - 90
ي يانا عل  يهنا املاا ر الطبيعية والتكنولوجيـة نتمعـةا وـدوجنة وحباجـة إىل ين يسـتثمر عيهـا.       
واناك عدة عوامل جي  ين تؤخذ  عني االعتبار لدى وضـ  اسـتراتيجياس متكاملـة للحـد مـن      

ث النووية يو التكنولوجية يو البيولوجية يو الكيمياتية يو ايشعاعية اةتملةا نظـرا   ا ر ااواجن
لآلثار واسعة النطاق الل  كن ين تترت    الاـحة واللراعـة والبيئـة األوسـ  وسـالمة النـاس       
واجملتمعاس  اكل عام. وحتتاج اذ  االستراتيجياس وارط  املتكاملة ييضـا إىل التركيـل علـ     

 تكنولوجية معقدة. -داس ايضاعية لالنتعاش وإعاجنة ايعمار  عد كارثة  بيعية التعقي
وقد تضـمن تقريـر التقيـيم ارـامت الـذد يعدتـ  اهليئـة ااكوميـة الدوليـة املعنيـة  ـتغري             - 99

ا “: التــأثرياس والتكيــ  ومــوا ن الضــع 1091 الــة تغــري املنــاث   عــام ’’املنــاثا  عنــوان 
 كـن ين تعـلى يد كارثـة و يـدة      دويل لالستيقاظ. و الر م مـن ينـ  ال  نداا آخر للمجتم  ال

لتغري املناثا عين اناك جنالتل متلايدة علـ  ين تغـري املنـاث يـؤثر علـ  كـثري مـن الـنظم الطبيعيـة          
والباريةا وياكل خطرا كبريا عل  احة اينسان والنظم البيئية واهلياكل األساسـية واينتـاج   

التقريــر  التباــرا نظــرا للاــعو ة اهلاتلــة الــل تواجههــا ااكومــاس    اللراعــ . وتتســم توقعــاس
 واجملتمعاس   إجنارة املستوياس ااالية من  ا ر الكوارث.  

ــؤثر علــ       - 91 ــة النا ــة عــن الكــوارث مبعــدل ينــذر  ــارطرا وت وتتلايــد ارســاتر اي الي
ستدامة. وم  ذلـكا عـين االعتـراف    اجلهوجن العاملية املبذولة للقضاا عل  الفقر وحتقي  التنمية امل

 أن ااد من  ا ر الكـوارث يسـاام   التنميـة املسـتدامة  كـن ين يقـوجن الطريـ  إىل تكثيـ          
العمــل. ولــذلكا عــي) ير ــ   االاتمــام الــذد يــوىل ملاــا ر الكــوارثا وللحاجــة إىل تعليــل   

عهـم التـأثري املـدمر     . واـذا اـو مظهـر مـن مظـاار     1092املرونةا عز خطة التنمية ملا  عد عام 
 للكوارث عل  الناس واالقتااجناس واستقرار الدول واجملتمعاس.  

  
 : التحدياس والفرا  1092 ناا خطة  ساسة للاطر ملا  عد عام  -ثانيا  

كمــا ورجن   التقــارير الســا قة عــن تنفيــذ االســتراتيجية الدوليــة للحــد مــن الكــوارثا   - 93
عن التقييم العامل  والتقييم الذايت الذد وريـ  البلـدان واملـدن     التقارير الل تقدم كل سنتني و 

   ي  يحناا العـاملا   إ ـرا  تقـدم كـبري    يـ  املنـا      يـ  يولويـاس العمـل ارمـت           
ي ار عمل ايو و. وقد   إ را  تقدم كبري   تعليل الترتيباس املؤسسـية والتاـريعيةو ونظـم    

لكــوارثو والتوعيــة العامــة والتعلــيم. ومــ  ذلــكا عــين يقــل اجملــاالس اينــذار املبكــر والتأاــ  ل
تتعلـ   عوامــل ارطــر الكامنـة الــل تتســب       -واـ  ير عــة نــاالس   -األولويـة تقــدما   ذاس

 ا تمال  دوث خساتر.  
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وتاــري الــدالتل إىل ين تعــرا النــاس واألاــول   كــل مــن البلــدان املرتفعــة الــدخل     - 91
 اجن  أسرع من اخنفاا موا ن الضع ا مما يولد  ا ر جديـدة و يـاجنة    واملنافضة الدخل قد

ــاجنة        ــا  ي ــاس  الي ــن ااكوم ــد م ــة واالقتاــاجنية. ويواجــ  العدي مطــرجنة   ارســاتر االجتماعي
مستوياس املسؤولية اةتملة واملاا ر السياجنية. واـذا مـا يفـرا  وجـ  خـااا حتـدياس علـ         

عيفة واجملــال املــايل املقيــدا كالــدول اجللريــة الاــغرية البلــدان ذاس االقتاــاجناس الاــغرية والضــ
 النامية ويقل البلدان منوا والبلدان النامية  ري السا لية.  

عراـة اامـة لتغـيري مسـار اـذ  االوااـاس. وسـيكون لنتـات  إ ـار           1092و ثل عام  - 92
يـة املسـتدامة   تأثري  اسم عل  حتقي  ياداف التنم 1092ااد من  ا ر الكوارث ملا  عد عام 

واتفاق تغري املناثا والعكت  العكت. ويتسم  ناا االتسـاق والتعليـل املتبـاجنل  ـني اـذ  األ ـر       
السياساتية  أمهية قاوى سـواا مـن  يـل املواامـة املوضـوعية  ـني الاـكوك وكـذلك التنفيـذ          

 املنس  جيدا  لياس الراد.  
اق  كن ين يناأ علـ  مسـتوياس   ومن املسلم     اليا عل  نطاق واس  ين اذا االتس - 98

متعدجنة. وعيما يتعل   االتساق املوضوع ا ال  د من التأكد من ين  واعل السياسة العامـة الـل   
ليسـت متناقضـة. وعـالوة علـ       1092تاكل جلاا ال يتجلي من الاكوك الثالثة ملا  عد عام 

رة مباشـرة. ومـن   ذلكا  كن ين يؤجند تو يد املاطلحاس إىل جنعم االتسـاق والتعاضـد  اـو   
شـأن إجنراج إشـارة واضـحة للتنفيـذ املتسـ    الفاحتــة املله مـة لكـل إ ـار مـن األ ـر ين يطــو           

 خطوة ي عد   حتفيل التنفيذ املتكامل.  
وما مل تدار  ا ر الكوارث  اكل ععـالا عـين  يـاجنة ارسـاتر النا ـة عـن الكـوارث         - 96

 يـ  ياـداف التنميـة املسـتدامة. و  الوقـت       وآثاراا ستؤجند إىل تقويس منجـلاس التنميـة    
ــل          ــن قب ــت اــذ  األاــداف تســهل االســتثماراس ااساســة للاطــر م ــا إذا كان ــين م نفســ ا ع
القطــاعني العــام وارــاا يم الا ســوف يــؤثر مباشــرة   العوامــل األساســية املســببة للماــا ر    

لعمليةا عين السياسـاس العامـة   و التايل   مستوياس ارطر واملرونة   املستقبل. و  املمارسة ا
املعتمدة لتحقي  كل من األ ر حتتاج ييضا إىل ين تكـون متداعمـة  اـكل متبـاجنل. و ايضـاعة      
إىل ذلكا عين استعمال مقاييت مو دة للقياس سيؤجند إىل تبسي  التنفيذ ويتـية قيـاس مـدى    

 مسامهة التقدم اةر    إ دى األ ر   األ ر األخرى.  
نام  األمم املتحدة ايمنات  ويمانة االسـتراتيجية الدوليـة للحـد مـن الكـوارث      ويقوم  ر - 96

 تجريــ  ياــداف ومؤشــراس توضــيحية   يرمينيــا ومو امبيــ  واليا ــان كاطــوة ملموســة         
لتحديد ياداف ومؤشراس مناسبة للحد من  ا ر الكوارث  كـن ين تعمـل    يـ  األ ـر.     

مر لتـها األوليـةا عيهنـا تقـدم  الفعـل ر يـة اامـة عـن          وعل  الر م من ين اذ  العمليـة اـ     
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كيفية اضطالع األاداف واملؤشراس  دور   كفالة مواامـة ياـداف التنميـة املسـتدامة وإ ـار      
 اكل ععالا و دور  اسم   كفالـة ااـد مـن     1092ااد من يخطار الكوارث ملا  عد عام 

  ا ر الكوارث من خالل التنمية املستدامة.
ما يرتب  جدول األعمال املتعلـ   ـتغري املنـاث ارتبا ـا وثيقـا  ي ـار ااـد مـن  ـا ر          ك - 91

 ـالنظر إىل ين تغـري املنـاث عامـل مـن العوامـل األساسـية املسـببة          1092الكوارث ملا  عـد عـام   
للاطر يتسم  أمهية متلايدة و امسـة. وتعتـز يسـت السياسـة العامـة مـن يجـل حتقيـ  االتسـاق          

 اــكل وثيــ     تلــ  قــراراس اتفاقيــة األمــم املتحــدة اي اريــة  اــأن تغــري  والتــر ر راســاة 
املنــاث الــل تــرجن عيهــا اــرا ة حبكــم يمهيــة ااــد مــن يخطــار الكــوارث وإ ــار عمــل ايو ــو.    

تناولت القراراس الل يناأس الفري  العامل املااو املعين مبنهاج جنير ـان للعمـل املعـل      كما
ل    نال التكي   االستناجن إىل إ ار كـانكون املتعلـ   ـالتكي     عل  وج  التحديد العمل املع

تعليل استراتيجياس ااد من يخطار الكوارث املتعلقـة  ـتغري املنـاثا مـ  وضـ       ”الذد جنعا إىل 
 “.  إ ار عمل ايو و   االعتبارا  س  االقتضاا

و   اـأن املنـاث   وكانت تعبئة ايراجنة السياسية من يجل إ رام اتفاق قانو) عامل   مـ  - 10
ا و فل ايـاذ إجـراااس  مو ـة علـ  يرا الواقـ  للحـد مـن االنبعاثـاسا         1092حبلول عام 

وتعليل القدرة علـ  مواجهـة الكـوارث مـن األولويـاس خـالل الفتـرة املاـمولة  ـالتقرير. وقـد           
عملت منظومة األمم املتحدةا إىل جانـ  القطـاع ارـاا واجملتمـ  املـد)ا  اـكل مطـرجن مـن         

لنهوا  االلتلاماس الل تستهدف القدرة علـ  مواجهـة الكـوارث والتكيـ  وااـد مـن       يجل ا
يخطار الكوارث وتعليل الاـراكاس مـن يجـل التنفيـذ. و ـذلت جهـوجن  عيـدة املـدى   الفتـرة          

 غية التعجيل  تنفيـذ إجـراااس ااـد مـن      1091السا قة النعقاجن مؤلر القمة املعين  املناث لعام 
 املـدنا وتقــدمي خـدماس معلومــاس املنـاثا وإجنخــال األخطـار كعامــل       يخطـار الكــوارث   

نظم اةاسبة املالية وعملياس ان  القـرارا و اـد الـدعم مـن يجـل لويـل ااـد مـن األخطـار          
وال سـيما   -والتكي  معها عن  ري  ا لياس ايقليمية لتحويل األخطار و رياا من الوساتل 

 اجللرية الاغرية النامية.    منطقة اةي  اهلاجنئ والدول 
 أمهيــة  1092ويتســم التناســ  والتعاضــد   الاــكوك التارخييــة الثالثــة اةــدجنة لعــام    - 19

 الغة لبناا قدرة األمم واجملتمعـاس علـ  مواجهـة الكـوارث. وي ؤمـل  ـأن يقـدم إ ـار ااـد مـن           
  ذلـك ياـداف    ا مبـا 1092ا وخطة التنمية ملا  عد عـام  1092يخطار الكوارث ملا  عد عام 

ا توجيهاس قوية لبنـاا قـدراس   1092التنمية املستدامةا واالتفاق  اأن تغري املناث ملا  عد عام 
 األجيال ااالية واملقبلة عل  مواجهة الكوارث.  
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   1092حنو إنااا إ ار للحد من يخطار الكوارث ملا  عد عام  -ثالثا  
 االستعراا العارد لتنفيذ إ ار عمل ايو و    

ا ُيوـل االسـتعراا العاـرد لتنفيـذ إ ـار عمـل       86/199عمال  قـرار اجلمعيـة العامـة     - 11
. وســيفيد التقريــر الــذد يلاــو نتــات  مكونــاس عمليــة االســتعرااا  1091ايو ــو   عــام 

ولية من يجـل املـؤلر العـامل  الثالـل     يعضاا الوعوجن املااركة   العملية التحضريية ااكومية الد
املعـــين  ااـــد مـــن يخطـــار الكـــوارثا ووضـــ  إ ـــار ااـــد مـــن يخطـــار الكـــوارث ملـــا  عـــد   

 .  1092 عام
ويامل االستعراا التقييم الذايت الذد جيرد كل سنتني للتقدم اةـر    تنفيـذ إ ـار     - 13

ــة الدو    ــة منــذ عــام  عمــل ايو ــو الــذد تضــطل  هبــا البلــدان واملنظمــاس ااكومي  .(8)1006لي
ويعتمــد ييضــا علــ  النتــات  الــل تواــلت إليهــا عمليــة اســتعراا منتاــ  املــدة ي ــار عمــل   

وعل  النتات  واألولويـاس املتعلقـة  ااـد مـن يخطـار الكـوارث الـل تواـلت إليهـا           و(6)ايو و
س وملااـــاس و يانـــاس الـــرتيت عـــن جنورا و(6)املنتـــدياس ايقليميـــة واالجتماعـــاس الو اريـــة

والنتــات  الــل  و(1)املنتــدى العــامل  للحــد مــن يخطــار الكــوارث األوىل والثانيــة والثالثــة والرا عــة
توالت إليها تقييماس ااكومـاس اةليـة املتعلقـة  التقـدم اةـر     نـاا القـدرة علـ  مواجهـة          

اضـيع   واالسـتعراا املو  و(99)وتقارير التقييم العامل  للحد من يخطـار الكـوارث   و(90)الكوارث
واملاــاوراس الــل جــرس مــ  ااكومــاس واملنظمــاس  ــري ااكوميــة   و(91)ي ــار عمــل ايو ــو

واملنظمــاس ااكوميــة الدوليــة ايقليميــةا واألمــم املتحــدة واملنظمــاس واجملموعــاس الدوليـــة         
ذلك    لة يمورا اجملتمعاس اةلية وقطاعا األعمـال والاـناعة(   الفتـرة املمتـدة مـن         )مبا
 .1091إىل ييار/مايو  1091ر/مارس اآذ
قــدم اةــر  ين إ ــار عمــل ايو ــو وتظهــر النتــات  الــل خلاــت إليهــا التقــارير عــن الت  - 11
يلال جنليال مؤثرا للحكوماس و رياا مـن اجلهـاس املعنيـة الـل تسـع  إىل  يـاجنة ععاليـة إجنارة         ال

__________ 

 .www.preventionweb.net/english/hyogo/progress/reportsمتا  عل  املوق :  (8) 
 .www.preventionweb.net/files/18197_midterm.pdfمتا  عل  املوق :  (6) 
 .www.unisdr.org/files/34665_regionalcompendiumreportassembled.pdfمتا  عل  املوق :  (6) 
 .www.preventionweb.net/english/hyogo/GP/?pid:24&amp;pil:1متا  عل  املوق :  (1) 
 .www.preventionweb.net/english/hyogo/hfa-monitoring/local/?pid:73&amp;pih:2متا  عل  املوق :  (90) 
 .www.preventionweb.net/english/hyogo/garمتا  عل  املوق :  (99) 
 .www.preventionweb.net/english/professional/networks/private/hfa-thematic-reviewمتا  عل  املوق :  (91) 
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ل  عهم املاـا ر والتاـدد   يخطار الكوارث. وتقوم الدول واجملتمعاس  التركيل  اكل يكز ع
 قدرة عل  املواجهة.هلا كجلا من تعليل ال

وم  تلايد التعرا لألخطار   العديد من املنا  ا يبني االسـتعراا ين التركيـل علـ      - 12
ااد من نموعة األخطار القاتمةا ومن  توليد يخطار جديدةا وتعليل قدرة اجملتم  كاعـة علـ    

ملساالة و ياجنة التركيل عل  اجلهوجن املبذولة علـ  الاـعيد اةلـ ا    املواجهةا وجنعم ذلك  لياجنة ا
. 1092ســتكون مــن األمــور األساســية لفتــرة إ ــار ااــد مــن يخطــار الكــوارث ملــا  عــد عــام  

األخطــار القاتمــة وكــذلك ونــ  التســب      -وهبــدف التاــدد لألخطــار علــ  حنــو ععــال  
 يـ  مؤسسـاس الدولـةا مبـا   ذلـك      من الضرورد ين تاـارك   -يخطار جديدة عل  السواا 

 اجلها ان التنفيذد والتاريع ا مااركة ناطة عل  الاعيدين املركلد واةل .  
وقد كان إ ار عمل ايو و  اعثا عل  حتديد وتنظـيم املبـاجنئ والقواعـد القانونيـة الـل       - 18

دويلا   تسترشــد هبــا إجنارة يخطــار الكــوارثا كمــا يــدل علــ  ذلــك اعتمــاجن جلنــة القــانون الــ 
 “.حبماية األشااا    االس الكوارث”القرااة األوىلا جملموعة من مااري  املواجن املتعلقة 

 
   1092املااوراس املتعلقة  وض  إ ار ااد من يخطار الكوارث ملا  عد عام   

مــا  ر ــت ااكومــاس واملنظمــاس  ــري ااكوميــةا واملنظمــاس ااكوميــة الدوليــة           - 16
ــم  ــةا واألم ــورا       ايقليمي ــة يم ــكا    ل ــا   ذل ــة )مب ــاس الدولي املتحــدةا واملنظمــاس واجملموع

اجملتمعاس اةلية وقطاعا األعمال والاناعة( ملدة سنتني تقريبـاا تاـارك   ماـاوراس للـتفكري     
  التقدم اةر  والدروس املستفاجنة مـن مـرور عقـد مـن اللمـان تقريبـا علـ  تنفيـذ إ ـار عمـل           

اس الـل ينبغـ  التاـدد هلـاا والفـرا الـل يـتعني حتينـها والـل يتيحهـا           ايو وا ولتحديد الثغـر 
. ويـبني التقريـر التجميعـ  عـن املاـاوراس      1092إ ار ااد من يخطار الكوارث ملا  عد عـام  

ا ينــ   ــديس تظهــر ر يــة 1092 اــأن وضــ  إ ــار ااــد مــن يخطــار الكــوارث ملــا  عــد عــام   
 القدرة عل  املواجهة.   ماتركة لعامل يكثر يمانا ويتسم مبليد من

 1092وقد يشارس املااوراس املتعلقة  ي ار ااد من يخطار الكـوارث ملـا  عـد عـام      - 16
إىل ين العمــل املقبــل  اــأن ااــد مــن يخطــار الكــوارث جيــ  ين يســتفيد مــن النجا ــاس الــل 
ن حتققت   إ ار عمل ايو و. و ايضاعة إىل ذلكا كـان مـن املسـلم  ـ  علـ  نطـاق واسـ  ي       

اي ار اجلديد ينبغ  ين يسد الثغراس القاتمـةا مـن قبيـل معاجلـة العوامـل األساسـيةو والتحفيـل        
علــ  الوقايــة مــن يخطــار الكــوارث  يجنمــاج يخطــار الكــوارث   السياســاس العامــةو وكفالــة   

 اتساق التنفيذ عز  تل  املؤسساسو ولكني الاراكاس  ني القطاعني العام واراا.  
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عاا   وضو  عن ضرورة تركيل إ ار ااد من يخطـار الكـوارث ملـا  عـد     وجرى اي - 11
عل  ااكوماس اةلية واجلهاس الفاعلة اةليـة  واـفهما مـن املنّفـذين الرتيسـينيا       1092عام 

وايعاا  كذلك عن الر بة   ر يـة اي ـار اجلديـد يعـز عـن واقـ  اـناع القـرار واملـوا نني          
  املناقااس مسألة حتديد املسؤولياس علـ  الاـعيد املركـلد     عل  الاعيد اةل . كما  ر س

ــ      ــة   تو يـ ــة الالمركليـ ــل عمليـ ــدياس وتعليـ ــاس يو البلـ ــاليم يو املقا عـ ــعيد األقـ يو علـــ  اـ
ــة. و ــوال املاــاوراسا تواــلت وعــوجن عــدة إىل      املســؤولياس واملــوارجن علــ  ااكومــاس اةلي

ــاس القا    ــل الترتيب ــةا   يرضــية ماــتركة  ــول ضــرورة تعلي ــدعم ماــاركة اجملتمعــاس اةلي تمــة ل
وحتســني إجنارة األخطــار علــ  الاــعيدين الــو ين واةلــ ا و يــاجنة القــدرة علــ  وســيد األ ــر    
القانونية وي ر السياساس   إجراااس ععالة للحـد مـن األخطـار. وعـالوة علـ  ذلـكا يعـرب        

ن املسـاتل املترا طـة الـل    كثريون عن ضرورة اياذ تدا ري قوية من يجل  ناا تعاون إقليمـ   اـأ  
تعتز يساسية لتحقي  التنمية املستدامةا كاألمن الغذات  ويمن الطاقةا واملسـاواة  ـني اجلنسـنيا    

 والاحةا والبيئةا واملاا ر املتالة  املناث.  
ــار          - 30 ــن يخط ــاج ااــد م ــن إجنم ــد م ــ  امللي ــوة اــرحية إىل حتقي ــت املاــاوراس جنع ويلل

ما م  املنـاث والتنميـة   القطاعـاس الرتيسـية كاللراعـة والاـحة       وال سي -الكوارث وتعميم  
واألمن الغذات  والتغذية. واعت ز التركيل علـ  ااـد مـن تعـرا النـاس واملمتلكـاس لألخطـارا        
م  التركيـل علـ  الوقايـة مـن يخطـار الكـوارث و نـاا القـدرة علـ  املواجهـةا مبثا ـة هنـ  اـام.              

النظـر   التاطـي  ااضـرد وتطـوير اهلياكـل األساسـيةا        كان مثـة إجنراك لضـرورة إعـاجنة    كما
كنتيجة للتغري الد غرا  والتوس  ااضـرد وا ثـار املترتبـة علـ  تغـري املنـاث. عقـد تطـور علـ           
مدى العقد املاض  من تنفيذ إ ار عمـل ايو ـو التركيـل نـدجنا علـ  االنتعـاش املتسـم  املرونـة         

ــة املســتد   ــة للتنمي ــار  ضــرورة  تمي ــالتعمري      اعتب امة. وســيعقد املــؤلر العــامل  الثــا) املعــين  
ملناقاـة وضـ  ن هـ  يكثـر      1091ييلول/سـبتمز   93إىل  99واشنطن العااـمة   الفتـرة مـن    

منهجيــة لتحقيــ  اينعــاش والــتعمريا ســتقدم للنظــر عيهــا   إ ــار ااــد مــن يخطــار الكــوارث   
 .  1092 عد عام  ملا
 

   1092إ ار ااد من يخطار الكوارث ملا  عد عام املااوراس الدورية  اأن   
ا يمهيـة االستعراضــاس الدوريــة ي ــار  86/199ال ظـت اجلمعيــة العامــةا   قراراــا   - 39

ي ار ااد من يخطـار  عمل ايو وا و لبت ايا ة مقتر اس يجراا استعراا جنورد ععال 
. وقد ي ر  تنفيذ إ ار عمل ايو و الفرا والثغـراس عيمـا يتعلـ     1092ملا  عد عام  الكوارث

 االستعراضاس الدورية. وعل  وج  اراواا سلطت يوىل عمليـاس اسـتعراا األقـران الـل     
يجراا اململكـة املتحـدة لزيطانيـا العظمـ  وييرلنـدا الاـمالية وعنلنـدا الضـوا علـ  قيمـة إجـراا            
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عراا األقران مبباجنرة ذاتية عيما  ني البلـدان واملـدن  اعتباراـا آليـة مفيـدة      عملياس  وعية الست
جــدا   جنعــم اجلهــوجن الو نيــة واةليــةا وعمليــاس اســتعراا التقــدم اةــر ا والــتعلم املتبــاجنلا   
وتبـــاجنل يعضـــل املمارســـاسا وحتديـــد نـــاالس معينـــة للتعـــاون الـــتقين وتبـــاجنل املعلومـــاس    

ذلــكا و يــل ين الاــكوك الســا قةا كي ــار العمــل الــدويل للعقــد    املســتقبل. وعــالوة علــ   
الدويل للحد من الكـوارث الطبيعيـةا تقـ  ضـمن اختاـاا اجمللـت االقتاـاجند واالجتمـاع ا         
عين إ ار عمل ايو و ال ينو ارا ة عل  ين ورد ايئـاس إجنارة األمـم املتحـدة ذاس الاـلة     

مكانيــة قيـام الـدول األعضــاا  تقيـيم التقــدم    استعراضـاا عيحـد  التــايل حبكـم األمـر الواقــ  مـن إ     
اةر   طريقة شاملة عن  ري  اجمللت االقتااجند واالجتماع  واجلمعيـة العامـة  اـأن املسـاتل     
املترا طة ترا طا وثيقـا كـيجنارة يخطـار الكـوارث والتنميـة املسـتدامة. ولـذلكا ي قتـر  ين تنظـر          

عراا األقـران مببـاجنرة ذاتيـة لـدعم تنفيـذ      الدول األعضاا   خيار إجراا عملياس  وعيـة السـت  
ا واالسـتعراا الـدورد لتنفيـذ    1092البلدان ي ار ااـد مـن يخطـار الكـوارث ملـا  عـد عـام        

عن  ري  اجمللت االقتاـاجند واالجتمـاع     1092إ ار ااد من يخطار الكوارث ملا  عد عام 
عيـــ  املســـتوى  اـــأن اســـ  الرواجلمعيـــة العامـــةا وعنـــد االقتضـــااا عـــن  ريـــ  املنتـــدى السي 

 املستدامة. التنمية
 

 األعمال التحضريية للمؤلر العامل  الثالل املعين  ااد من يخطار الكوارث    
قررس اجلمعية العامة عقد املؤلر العامل  الثالل املعـين  ااـد مـن يخطـار الكـوارث         - 31

ــن    ــرة م ــانا   الفت ــارس  96إىل  91ســندادا اليا  ــ1092آذار/م ــ  ين تكــون  ا وواعق ت عل
املااركة عي  عل  يعل  مستوى ممكن وين يتضمن جلاا رعيـ  املسـتوى. وعـالوة علـ  ذلـكا      
قررس اجلمعية العامة ين يسفر املؤلر عن وثيقة ختامية عمليـة املنحـ  تكـون مـوجلة ومركـلة      
 وتطلعيــةا وين يســع  إىل حتقيــ  األاــداف التاليــة: )ي( إوــا  تقيــيم تنفيــذ إ ــار عمــل ايو ــو   
واستعراض و )ب( النظر   ارـزة املكتسـبة مـن خـالل االسـتراتيجياس واملؤسسـاس وارطـ         
ايقليمية والو نية للحد من يخطار الكوارث وتواياااا وكذلك االتفاقـاس ايقليميـة املتاـلة    

إ ـار للحـد مـن يخطـار الكـوارث        املوضوع   إ ـار تنفيـذ إ ـار عمـل ايو ـوو )ج( اعتمـاجن      
و )جن( حتديـد  راتـ  التعـاون علـ  يسـاس التلامـاس  تنفيـذ إ ـار ااـد مـن           1092 عـد عـام    ملا

و )اــ( حتديـد  راتـ  لالسـتعراا الـدورد لتنفيـذ ي ـار        1092يخطار الكوارث ملا  عد عـام  
 .1092يخطار الكوارث ملا  عد عام  ااد من

قليمـ    إ ـار   ويكدس اجلمعية العامةا   جنوراـا الثامنـة والسـتنيا يمهيـة التنسـي  اي      - 33
العملية التحضريية من يجل تعليل املااركة الواسعة النطـاق   املـؤلر العـامل  املعـين  ااـد مـن       
يخطار الكوارث و  اذا السياقا تتطل  إىل املنتدياس ايقليمية واالجتماعاس الو اريـة املقـرر   
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ــام   ــداا   ع ــتة منتــ     1091عق ــدس س ــالتقريرا عق ــرة املاــمولة   ــة . وخــالل الفت دياس إقليمي
ألاــحاب املاــلحة املتعــدجنين   األمــريكتني وآســيا ومنطقــة اةــي  اهلــاجنئ وآســيا الوســط     

وقدمت  وافها ومعاس اامـة حتفـل التنسـي  ايقليمـ   اـأن ااـد مـن         .(93)ويعريقيا ويورو ا
ا 1092يخطار الكوارثا مسامهاس عنية كبرية ي ار ااد من يخطار الكوارث ملا  عـد عـام   

عت يساسا متينا للمااركة عل  نطاق واس    املؤلر العـامل . وتتضـمن  عـس الرسـاتل     ووض
املاــتركة املنبثقــة عــن املــداوالس الــل جــرس   املنتــدياس ايقليميــة تأكيــدا قويــا علــ  القــدرة  
ــة مبعلومــاس عــن األخطــار يســهل       اةليــة علــ  املواجهــةو وعلــ  يمهيــة تلويــد اجملتمعــاس اةلي

او وعل  ضرورة كفالة ين تكـون االسـتثماراس العامـة مراعيـة لألخطـارو وعلـ        اااول عليه
 ضرورة لكني إقامة شراكاس ناطة  ني القطاعني العام واراا.

ويناـئت جلنــة حتضــريية  كوميــة جنوليــة مفتو ــة  ــاب العضــوية الســتعراا األعمــال   - 31
 .(91)  ذو لثيـل جغـرا  عـاجنل   التحضريية التنظيمية والفنية للمؤلر وتوجيههـاا وانت اـ  مكتـ   
ا 1091لو /يوليـ    92 و 91واستعرضت اللجنة   جنوراا األوىل املعقوجنة   جنيـ  يـوم    

اجلوان  ايجراتية والتنظيمية لألعمال التحضريية للمـؤلرا وناقاـت القضـايا الفنيـة. ور بـت      
يهــا كــل مــن مــن املاـاركني وتولــدس عنــها مناقاــاس ثريـة شــارك ع   100الـدورة  ــأكثر مــن  

الدول واملراقبني واجملتم  املـد) و رياـم مـن ممثلـ  اجملموعـاس الرتيسـية  اـأن يولويـاس إ ـار          
ــا ــام   م ــد ع ــ   االضــطالع  تنظــيم      1092 ع ــت اللجنــة الرتيســني املاــاركني للمكت . وكلف

اجتماعاس تااورية  ري رمسية مفتو ة  اب العضوية   ييلول/سبتمز وتاـرين األول/يكتـو ر   
عل  يساس جدول  مين متف  عليـ . و االسـتناجن إىل اـذ  االجتماعـاس االستاـاريةا       ا1091

“ مسـوجنة لهيديـة  ”سيقوم الرتيسان املااركانا حبلول منتا  تارين األول/يكتو را  يعداجن 
تاـرين الثـا)/نوعمز    96 و 96للدورة الثانية للجنة التحضريية املقرر عقداا   جني  يوم  

 ثالثةا إذا للم األمرا مباشرة قبل انعقاجن املؤلر العامل . . وستعقد جنورة1091
وخـــالل املناقاـــاس املوضـــوعيةا يشـــار الكـــثري مـــن املـــتكلمني إىل يمهيـــة املاـــاوراس  - 32
 ني ياـحاب املاـلحة املتعـدجنين الـل عقـدس علـ  مـدى العـامني املاضـينيا مبـا   ذلـك             عيما

املنظمـاس ااكوميــة الدوليــةا وااــواراس الو نيــةا  املنتـدياس العامليــة وايقليميــةا واجتماعــاس  
ومنتدياس ياحاب املالحةا وشبكاس التواال االجتماع . و وال عتـرة انعقـاجن االجتمـاعا    

__________ 

   1091ييلول/ســبتمز  98إىل  91سـيعقد املــؤلر العـرث الثــا) للحــد مـن  ــا ر الكــوارث   الفتـرة مــن      (93) 
 شرم الايخا مار.

يتأل  املكت  مـن ممـثلني اثـنني عـن كـل منطقـة مـن املنـا  ا واـ : االحتـاجن الروسـ  وإكـواجنور و ـنغالجني،               (91) 
ــان       ــدا وماــر )يعضــاا(و واليا  ــة التاــيكية وجنــوب الســوجنان وسويســرا وعنلن وتايلنــد وجامايكــا واجلمهوري

 )عضو حبكم املنا (.
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يعر ت الدول وساتر ياحاب املالحة عن تأييداا للنقاط التالية: )ي( االتفاق العـامل  علـ  ين   
 ــا ر الكــوارث علــ  الاــعد العــامل   إ ــار عمــل ايو ــو يجنى جنورا  ــار ا   تعليــل ااــد مــن

 1092وايقليم  والو ينو )ب( ضرورة إكمال إ ار ااد من  ـا ر الكـوارث ملـا  عـد عـام      
واستناجن  إىل إ ار عمل ايو وو )ج( تاديد التركيل عل  من  ناـوا  ـا ر جديـدة وموااـلة     

د مـن الضــع  إ اا  ايـاذ إجـراااس مطــرجنة للحـد مـن املاــا ر القاتمـةو )جن( التركيـل علــ  ااـ       
( ااد من  ا ر الكوارث مسؤولية ماتركةا و التايل من املهـم  ـاملاا ر ومن التعرا هلاو )ا

إشراك  يـ  يعـراجن اجملتمـ ا وتعليـل املسـاواة وايجنمـاج واملاـاركة القاتمـة علـ  عـدم التمييـلا            
ة يكثـر  تق  مسـؤوليت  علـ  عـات   يـ  ياـحاب املاـلحةو )و( وضـ  آليـاس مسـاال          واذا ما

ععالية يجنارة املاا ر   القطاعني العام واراا عل   د سوااو ) ( املسامهة   حتقيـ  يوجـ    
ــا  عــد عــام      ــة مل ــر ر  ــني األ ــر الرتيســية الثالث ــل ايجنارة والتنســي  علــ   1092الت و ) ( تعلي

اس الاعيد الو ين يجنارة  ا ر الكوارثو )ط( إشراك  ي  مؤسساس الدولة ولكـني اجملتمعـ  
ــد السياســاس وارطــ        ــة   نــال إجنارة  ــا ر الكــوارث واملســامهة   حتدي والســلطاس اةلي
الو نيــةو )د( تــوخ  الوضــو    حتديــد األجنوار واملســؤولياس املنا ــة  اجلهــاس الفاعلــة مــن   
القطاعني العـام وارـااو )ك( تعليـل التعـاون ايقليمـ  والتاـدد للماـا ر العـا رة للحـدوجنو          

تقدم اةر   دقة يكز يتا ة اياذ ايجراااس التاحيحية الضروريةو )م( التأكيـد  )ل( راد ال
علــ  جنور املنتــدياس ايقليميــة  واــفها ركيــلة يساســية مــن ركــاتل اهليكــل الــدويل للحــد مــن   
 ــا ر الكــوارث. و ايضــاعة إىل ذلــكا و جــ  عــدجن مــن الــدعواس إىل يمانــة االســتراتيجية          

يــاذ إجــراااس وــدجنةا   نــاالس تــوعري املعلومــاس عــن املاــا را  ومنظومــة األمــم املتحــدة ال
 وتقدمي الدعم من يجل التنفيذا وإجراا االستعراضاس الدورية   سياق اي ار اجلديد.

ويقــرس املاــاوراس الــل جـــرس  اــأن إ ــار ااــد مـــن  ــا ر الكــوارث ملــا  عـــد           - 38
لحـد مـن  ـا ر الكـوارث والـدورة األوىل      ا مبا   ذلك نتات  املنتدياس ايقليمية ل1092 عام

للجنــة التحضــريية للمــؤلر العــامل  الثالــل املعــين  ااــد مــن يخطــار الكــوارثا  ــدور كيانــاس  
منظومة األمم املتحدة   جنعم تنفيذ إ ار عمل ايو و وجنور املمثل اراا لألمني العـام للحـد   

 ـيجنارة  ـا ر الكـوارث. ويقـر     من يخطـار الكـوارث   توسـي  نطـاق اايـل السياسـ  املتعلـ         
املااركون   املااوراس ييضا مبا تقدم  يمانة االستراتيجية من خـدماس تقنيـة وجنعـم تقـين       
إجياجن األجنلةا والنهوا  املعارف والفهم عيما يتعل  مباا ر الكوارثا ووضـ  سياسـاس تقـوم    

ــةا و اــد ياــحاب املاــلحة كالزملــانيني ور ســاا البلــدياسا و    القطــاع ارــااا علــ  األجنل
وجنعــم املنتــدياس الو نيــة وايقليميــة واملنتــدى العــامل  للحــد مــن يخطــار الكــوارثا وكــذلك   
تعليل الدور التنسيق  ملنظومة األمم املتحدة  توليها قياجنة عمليـة التطـوير والتنسـي  عيمـا يتعلـ       

علــ   تنفيــذ خطــة عمــل األمــم املتحــدة للحــد مــن يخطــار الكــوارث مــن يجــل  يــاجنة القــدرة   
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مواجهة الكوارث. ومن املتوقـ  ين تعـل  يمانـة االسـتراتيجية خـدمااا لـدعم تنفيـذ إ ـار ااـد          
 ا وراد ا واي الغ عن ا واستعراض .1092من  ا ر الكوارث ملا  عد عام 

ــرار   - 36 ــ  القـ ــيا مـ ــؤون  86/199ولاـ ــدة لاـ ــاا و ـ ــة  ا   إناـ ــل يمانـ ــؤلراس جناخـ املـ
االستراتيجية تعىن  تنسي  األعمال التحضريية للمؤلر. ويقيم تعـاون وثيـ  مـ   كومـة اليا ـان      
ومدينــة ســنداد. وســوف تستضــي   كومــة اليا ــان املــؤلر العــامل  ولــول ناــيبا كــبريا مــن    

ــبة نف       ــة التحضــريية و  املناس ــة يخــرى   العملي ــاس ماحن ــا تســاام جه ســها. التكــالي . كم
والعمل جار عل  توعري يموال إضاعية لتغطية تكالي  سفر الوعـوجن مـن البلـدان الناميـة اضـور      
املــؤلر والــدورة الثانيــة للجنــة التحضــريية. و كــن اال ــالع علــ  آخــر املعلومــاس املتعلقــة          

 .  www.ciifen-int.org األعمال التحضريية للمؤلر عل  املوق  التايل: 
  

 التنسي  والتوجي  للحد من  ا ر الكوارث - را عا 
ــل التنســي         - 36 ــن  ــا ر الكــوارثا تعلي ــام للحــد م ــني الع ــل ارــاا لألم ــاجنة املمث    قي

والتوجي  للحد من  ا ر الكوارث إىل  د كبري علـ  مـدى األعـوام املاضـيةا وال سـيما علـ        
العامل  وايقليم . ويجنس الدعوة   نـال ااـد مـن  ـا ر الكـوارث جنورا  ـار ا          الاعيدين

 اد األ راف الفاعلة الرتيسـية علـ  الاـعيد اةلـ ا مـن خـالل  لـة مـن يجـل مـدن قـاجنرة            
عل  التحملا واملباجنراس الابا يةا واألناطة ذاس الالة  ـاليوم الـدويل للحـد مـن الكـوارث.      

 ا  ايوا اس الرتيسية الل حتققت خالل الفترة املامولة  التقرير.ويعرا اذا الفرع  يجي
 

 جنعم العمل العامل   اأن ااد من  ا ر الكوارث - يل  
ا الــذد ير ــ  عطــة عمــل األمــم املتحــدة  86/199اســتجا ة لقــرار اجلمعيــة العامــة  - 31

ر الكـوارث مـن يجـل  يـاجنة القـدرة علـ  التكيـ   اعتباراـا إسـهاما اامـا             للحد مـن يخطـا  
العمل ايمنات  التنفيـذد الـذد تضـطل   ـ  األمـم املتحـدةا ُي ـر  التقـدم التـايل خـالل األشـهر            

مؤسســة تا عــة لألمــم املتحــدة قــد  91ا كانــت 1091االثــين عاــر املاضــية. و ــىت ييار/مــايو 
علـ  قاتمـة يولويااـا   إ ـار خطـ  عملـها االسـتراتيجية         يجنرجت ااد مـن  ـا ر الكـوارث   

وكانت تدرج ااد من  ا ر الكوارث   ي راا للراـد القـاتم علـ      1096-1091للفترة 
  املاتة  املقارنـة مـ  جنورة يطـي  العمـل السـا قة.       60واذا ما  ثل  ياجنة  نسبة  .(92)النتات 

__________ 

نظمــة األمــم املتحــدة لأل ذيــة واللراعــةا و رنــام  األمــم املتحــدة ايمنــات ا و رنــام  األمــم املتحــدة للبيئــةا    م (92) 
واــندوق األمــم املتحــدة للســكانا و رنــام  األمــم املتحــدة للمســتو ناس الباــرية )موتــل األمــم املتحــدة(ا    

ماس املاـاري ا و رنـام  األ ذيـة    ومنظمة األمم املتحـدة للطفولـة )اليونيسـي (ا ومكتـ  األمـم املتحـدة رـد       
العــامل ا واملنظمــة العامليــة لألراــاجن اجلويــةا ومنظمــة الاــحة العامليــةا ومنظمــة األمــم املتحــدة للتر يــة والعلــم   

 والثقاعة )اليونسكو(ا ونموعة البنك الدويل.

http://undocs.org/ar/A/RES/68/211
http://undocs.org/ar/www.ciifen-int.org
http://undocs.org/ar/A/RES/68/211
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الـدويل  القيـام منـهجيا  يجنمـاج ااـد مـن  ـا ر        و ايضاعة إىل ذلـكا التلمـت نموعـة البنـك     
ــن          ــة ع ــة املنبثق ــدة للاــراكة القطري ــاس اجلدي ــر والعملي ــ  األ  ــاث    ي ــري املن الكــوارث وتغ

ــدعم         ــاجنة ال ــ   ي ــل عل ــةا والعم ــة الدولي ــنواس     12املؤسســة ايمناتي ــر خــالل الس ــدا آخ  ل
 القاجنمة. الثالث
مم املتحدة القطرية    ي  يحنـاا العـامل  ـيجنراج    وعل  الاعيد الو ينا قامت يعرقة األ - 10

ــل يجراــا لال تياجــاس والثغــراس       ااــد مــن يخطــار الكــوارث وتغــري املنــاث   التقييمــاس ال
إ ار عمل من ي ر األمم املتحـدة للمسـاعدة ايمناتيـة  ـيجنراج      20ايمناتيةا ونتيجة لذلكا قام 

  املاتـة   62قاتمة يولويات . و  مـوا اة ذلـكا قـام    اادَّ من  ا ر الكوارث وتغري املناث عل  
من استراتيجياس املساعدة يو الاـراكة القطريـة الفاعلـة التا عـة جملموعـة البنـك الـدويل  ـيجنراج         

  املاتـة   الفتـرة    60اادَّ من  ا ر الكوارث وتغري املناث عل  قاتمة يولوياااا  املقارنة مـ   
ــة  11ا و 1099-1091 ــة       املات ــرن ااــايل. وتعمــل يمان ــن الق   منتاــ  العقــد األول م

االستراتيجيةا من خالل عري  ايجنارة العليـا املعـين  ااـد مـن يخطـار الكـوارث لليـاجنة القـدرة         
عل  التحمل التا   للجنة الرعيعة املستوى املعنية  ـالزام ا مـ  نموعـة األمـم املتحـدة ايمناتيـة       

ــل   ــذد     مــن يجــل ترســيخ االلتلامــاس ال ــات  ال ــ  العمــل ايمن قطعــت   خطــة العمــل   توجي
    األمم املتحدة   البلدان و ناا قدرات  وراد . تضطل 
ونتيجة لذلكا تقوم منظومة األمم املتحدة  الياا   إ ار استعراضها اجلـارد لعملـها    - 19

ــ  كــل         ــذد وري ــ    اســتعراا السياســاس الاــامل ال ــذد يتجل ــذدا ال ــات  التنفي ــ  ايمن ير 
سنواسا  قياس مدى الفعالية   التادد ملاـا ر الكـوارث وتغـري املنـاث   ي ـر عمـل األمـم        
املتحدة للمساعدة ايمناتيـة. وياـبة املنسـقون املقيمـونا   إ ـار التنقـية األخـري للتواـيفاس         
العامــة لوظــاتفهما مســؤولني ا ن عــن التنســي   اــأن ااــد مــن  ــا ر الكــوارث   البلــدانا   

 البدا   تنفيذ خطة العمل عل  الاعيد الو ين وتقدمي تقارير منتظمة عن التقدم اةر . وجنعم
و  سياق الدعم املقدم للمنسقني املقيمني ويعرقة األمم املتحـدة القطريـةا قـام عريقـان      - 11

من عرق العمل املاتركة  ني الوكاالس  وض   رات  لتلويد مكات  املنسقني املقـيمني ويعرقـة   
مم املتحدة القطرية  املوارجن الال مة لعملها  اأن ااد مـن  ـا ر الكـوارث و ي ـار للراـد      األ

ونموعة مؤشراس لقياس التقدم الـذد حتـر   منظومـة األمـم املتحـدة   سـياق خطـة العمـل.         
ــة         ــة ويمانـ ــدة ايمناتيـ ــم املتحـ ــة األمـ ــة ونموعـ ــة الداتمـ ــت اللجنـ ــكا اتفقـ ــاعة إىل ذلـ و ايضـ

ل  القيام  التعاون م  عري  العمل املعين  التأا  والقدرة عل  التكيـ  املنبثـ    االستراتيجيةا ع
عن اللجنة الداتمـة املاـتركة  ـني الوكـاالسا  وضـ  إ ـار ماـترك يشـراك النظـام الـدويل             

 تعليل مستوى التأا  عل  الاعيدين الو ين واةل .
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 لويل يمانة االستراتيجية  
ا يتمثـل   اااـول   1092-1091يجية اـدعا لفتـرة السـنتني     دجنس يمانة االسـترات  - 13

ا 1093-1091مليون جنوالر من يجل إوا  يعماهلا. و  عترة السـنتني   60عل  موارجن مببلغ 
  املاتـــة عـــن  92مليــون جنوالرا واـــو مـــا شـــكل  يــاجنة  نســـبة    81.1 لــغ إ ـــايل املـــوارجن  

ــنتني الســـا قةا و لـــوغ نســـبة   عتـــرة ــة مـــن 18السـ ــنتني    املاتـ ــرة السـ  املبلـــغ املســـتهدف لفتـ
ــالغ  1091-1093 ــاس      81.1الب ــن اجله ــدجن م ــن ع ــد ورجنس التزعــاس م ــون جنوالر. وق ملي

جهة ماحنةا مبا   ذلك القطاع اراا. وتدل اذ  النتـات  علـ   يـاجنة     31املاحنة  لغ نموع  
ها. وتتكفـل امليلانيـة   ثقة اجلهاس املاحنة   التوج  االسـتراتيج  لألمانـة و  النتـات  الـل  ققتـ     

 (   يمانة االستراتيجية.9-العاجنية لألمم املتحدة  تمويل منا  رعي  وا د )من الرتبة مد
وتعمل يمانة االسـتراتيجية علـ  تـأمني  يـاجناس   التمويـل مـن اجلهـاس املاحنـةا علـ            - 11

انقطـاع نظـرا   يساس متعدجن السنواس إن يمكن ذلك. واذا يمر اام لكفالة تنفيذ الـزام  جنون  
للتوقعاس واملطال  امللقاة عل  عات  يمانة االستراتيجية. وقد وّقعت يمانـة االسـتراتيجية تسـعة    

 .1093-1091اتفاقاس متعدجنة السنواس خالل عترة السنتني 
و النظر إىل تلايد آثار الكوارث    يـ  يحنـاا العـاملا وااللتلامـاس املتلايـدة  سـرعةا        - 12

ولتها ااكوماس واجملتمعاس اةلية يجنارة  ـا ر الكـوارثا ممـا يجنى إىل  يـاجنة     واألولوية الل ي
  الطلباس والتوقعاس املتعلقة مبا تقدم  يمانـة االسـتراتيجية مـن خـدماس وجنعـما مبـا   ذلـك        

قليميـة والعامليـةا   يتعل  منها  الدعوة العامليةا وإسداا املاورة التقنيةا وعقد االجتماعـاس اي  ما
و نــاا الاــراكاس وتعهــدااا وتعليــل قاعــدة املعــارف  اــأن االوااــاس    ــا ر الكــوارثا     
وتقدمي الدعم   تعبئة املوارجن من يجل ااد من  ا ر الكوارثا عين  لذلك كل ا جيـ  تعليـل   

ــة االســتراتيجية وقــدراا علــ  إعــاجنة وجنعــم تنفيــذ إ ــار ااــد      ــة ألمان مــن  ــا ر القاعــدة املالي
وجعلـها يكثـر قا ليـة للتنبـؤ مـن يجـل لويـل األناـطة الرتيسـية           1092الكوارث ملـا  عـد عـام    

واملتكررة الل تضطل  هبا األمانة. وإ) يتطل  إىل قيام الدول األعضـاا  ـالنظر   اـذ  املسـألةا     
 وإىل جنعم التزعاس الل تقدم إىل يمانة االستراتيجية.

 
 لعمل  اأن ااد من  ا ر الكوارثالدعوة من يجل ا -  اا 

 االستثمار   ااد من يخطار الكوارث و ناا القدرة عل  التحمل  
يســفر العمــل الــذد تضــطل   ــ  يمانــة االســتراتيجية   نــال املعــارف املتعلقــة مباــا ر  - 18

الكــوارث عــن تســلي  الضــوا  قــوة علــ  ين الطريقــة املســتادمة   ايــاذ القــراراس    يــ    
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طاعاس عيما يتعل   االستثمار مستقبال ستضطل   دور  اسـم   ااـد مـن املاـا را و نـاا      الق
 القدرة عل  التحملا واستدامة التنمية   املستقبل.

ا (98)واســتناجنا إىل ايوــا اس الــل  ققتــها نموعــة العاــرين خــالل رتاســة املكســيك   - 16
رتيسـيني   جنعـم ايجنارة الفعالـة ملاـا ر     استمرس يمانة االستراتيجية   التعاون م  الاركاا ال

الكــوارث    يــ  يحنــاا العــامل. و  االجتمــاع الــذد عقــد  و راا املاليــة   منتــدى التعــاون   
ا ر   الـو راا  1093ييلول/سبتمز  10 و 91االقتااجند لدول آسيا واةي  اهلاجنئ يوم  

ث   اقتاـــاجناس املنتـــدى: لويـــل ااـــد مـــن  ـــا ر الكـــوار” ـــالتقرير االستقاـــات  املعنـــون 
ــة   امليــدان االقتاــاجند        (96)“املمارســاس والتحــدياس  ــ  منظمــة التعــاون والتنمي الــذد يعدت

 التعــاون مــ  ماــرف التنميــة ا ســيود ونموعــة البنــك الــدويل ويمانــة االســتراتيجية. ويــبني   
درة علـ   التقرير ينـ  علـ  الـر م مـن خطـورة التحـدياس الـل تواجـ  التنفيـذا عـين حتسـني القـ            

اســتيعاب الاــدماس املاليــة  ثــل وا ــدة مــن املســاتل الــل تعاجلهــا  لــدان منتــدى التعــاون           
االقتاــاجند لــدول آســيا واةــي  اهلــاجنئ. وحيــدجن التقريــر ييضــا األولويــاس الرتيســية للعمــل    
 املستقبل. و ناا عل  اذ  التجر ة من البلدان والاركاا الدولينيا تقـوم نموعـة البنـك الـدويل    
ــذ         ــ  تنفي ــدان عل ــذد يهــدف إىل مســاعدة البل ــة ألول إ ــار تنفي ــا  وضــ  الاــيغة النهاتي  الي

 استراتيجياس شاملة للحماية املالية.
كما كان التعاون مثمـرا  ـني يمانـة االسـتراتيجية ومنظمـة التعـاون والتنميـة   امليـدان          - 16

منظمــة التعــاون والتنميــة    االقتاـاجند خــالل الفتــرة املاـمولة  ــالتقرير. و  اجتمــاع عقدتـ    
ا اعتمـدس املنظمـة تواـية  اـأن     1091ييار/مـايو   6امليدان االقتاـاجند جمللسـها الـو ارد      

ــزى ــا ر الكــ ــارس (96)إجنارة املاــ ــؤون   1091. و  آذار/مــ ــل لاــ ــ  العامــ ــدم إىل الفريــ ا ُقــ
ا مؤشـــر اي اـــاااس التـــا   ملنظمـــة التنميـــة والتعـــاون   امليـــدان االقتاـــاجند اقتـــرا   يناـــا

سياســاس يجنارة  ــا ر الكــوارث   نظــام إ ــالغ الــداتنني املنبثــ  عــن جلنــة املســاعدة ايمناتيــة  
التا عــة ملنظمــة التعــاون والتنميــة   امليــدان االقتاــاجند. ويــبني االقتــرا  يســباب وضــ  مؤشــر   

اــاجند للسياســاس   نظــام إ ــالغ الــداتنني التــا   ملنظمــة التعــاون والتنميــة   امليــدان االقت        
يتعل   تعّق  جنم  إجنارة  ا ر الكوارث   املساعدة ايمناتية ويوضة الطريقة الـل  كـن    عيما

__________ 

حتسني  قيينيي    مناور خاا ماترك عن نموعة العارين ياـدرت   كومـة املكسـيك والبنـك الـدويل  عنـوان        (98) 
و واي ــار املنـــهج  جملموعـــة  خمنينير ا كوانينينيوك أ منينيي دجنينينيق رةنينيرى  كوينينيني    دمنيني  كانينيني ي ر  كو نيني مر  ك روينينيني      

العارين/منظمة التعاون والتنمية  اأن تقييم  ـا ر الكـوارث والتمويـل    ـاالس املاـا ر اسـتجا ة لواليـة        
 ركلية.من قاجنة جنول نموعة العارين وو راا ماليتها وواعظ  ماارعها امل

 .www.oecd.org/daf/fin/insurance/disasterriskfinancinginapececonomies.htm: متا  عل  الرا   التايل (96) 
 .www.oecd.org/governance/risk/recommendation-on-governance-of-critical-risks.htm  متا  عل  الرا   التايل: (96) 
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هبـــا لـــذلك املؤشـــر تعليـــل التاطـــي  ايمنـــات  والفعاليـــة ايمناتيـــةا ممـــا يســـهم   منـــو القـــدرة  
 التحمل. عل 
 

 “تستعد مدينل” ث:ااملة العاملية للحد من الكوارث  اأن لكني املدن من ناهبة الكوار  
  املاتــة مــن ســكان العــامل ســيقيمون   املــدن   60تاــري التوقعــاس إىل ين يكثــر مــن   - 11

و واملـدن اـ  سـا ة رتيسـية مـن يجـل  نـاا القـدرة علـ  ناهبـة الكـوارثا            1020حبلول عام 
  املاتة مما سيكون جـلاا مـن املنـا   ااضـرية      80وستظل كذلك. وتاري التقديراس إىل ين 

مل ياّيد  عدا إذ إن املبلغ املقـدر إنفاقـ  علـ  يناـطة البنـاا   العقـد القـاجنم         1030حبلول عام 
 .(91)تريليون جنوالر 16.6يال إىل 

وم  مراعاة ما سب ا عين ااملة العامليـة للحـد مـن الكـوارث  اـأن لكـني املـدن مـن          - 20
ــوارث:  ــة الكـ ــتعد ” ناهبـ ــدينل تسـ ــام   “مـ ــديس   عـ ــل  ـ ــد  ا ا1090ا الـ ــتمرس    اـ سـ

ــن         ــد م ــ  حنــو يتســم مبلي ــ   ــا ر الكــوارثا واالســتثمار عل ــة للتعــرف عل ااكومــاس اةلي
ااكمةا والبناا عل  يست يكثر يماناا والتعلم من خالل التقييمـاس الذاتيـة. ويسـفرس ااملـة     
ا عن تعليل القيـاجنة وايراجنة السياسـية علـ  الاـعيد اةلـ    نـال ااـد مـن  ـا ر الكـوارث          

استجا ة لطل  ول  علـ  الـدعم والتوجيـ   اـأن كيفيـة تنفيـذ إجـراااس ملموسـة اـدف إىل          
ااد من  ا ر الكوارث. كما يجنس إىل حتسني القدرة وايجنراك علـ  الاـعيد اةلـ   املسـاتل     

 الرتيسية للحد من  ا ر الكوارث.
لـدان تعهـدس  تنفيـذ      908إجنارة ولية موقعـة مـن    9 169وتاارك   ااملة  اليا  - 29
جهـة مـن اجلهـاس الـل      32الـل  ـدجناا ااملـة. ومـا عتئـت      “ ايجراااس األساسية العاـرة ”

مدينة من املدن النموذجية املااركة   ااملـة تـدعو إىل  يـاجنة     12تناار ااملة وتدعو هلا و 
اسا واينـذار  العمل والتروي  للممارساس اجليـدة    اتفـة مـن اجملـاالسا منـها إجنارة الفيضـان      

ــعيد اةلـــ .      ــريعاس علـــ  الاـ ــذ التاـ ــار  عـــد وقـــوع الللـــلالا وتنفيـ ــاجنة ايعمـ املبكـــرا وإعـ
ــن ــو       ومـ ــل ايو ـ ــار عمـ ــوع   ي ـ ــاا الـ ــ  إذكـ ــة علـ ــل ااملـ ــةا تعمـ ــزام  اجلامعيـ ــالل الـ خـ
ــن ــذين          يجــل م ــدا ال ــتعداجنا جي ــوا نني املســتنريين واملســتعدين اس ــن امل ــد م ــل جدي تناــئة جي

قبل   اجملــاالس السياســ  والــتقين واالجتمــاع . وقــد قامــت يمانــة       سياــبحون قــاجنة املســت  
االستراتيجيةا من خالل معهـداا العـامل  للتعلـيم والتـدري  الكـاتن   مدينـة إناـيونا  ايـاذ         

__________ 

 ر الكــوارثا مـن تقاســم املاـا ر إىل تقاســم القيمـة: جنراســة اجلــدوى    مكتـ  األمــم املتحـدة للحــد مـن  ــا    (91) 
 (.1093املتالة  ااد من  ا ر الكوارث. تقرير التقييم العامل   اأن ااد من  ا ر الكوارث )جني ا 
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ايجراااس الال مة يعداجن مناا  تدريبية   نال  ناا القدراس وتطبيقهـا ملسـاعدة  كومـاس    
 وإجنراج ااد من  ا ر الكوارث   ال  االستثمار ايمنات . املدن عل  تنفيذ عناار ااملة

عـن   (10)و  مسع  لتعليل الاراكة  غية تعظيم يثراا   املدنا يعلنت تس  مؤسساس - 21
اياذ مباجنرة جديـدة للتعـاون العـامل  خـالل املنتـدى ااضـرد العـامل  الـذد ع قـد   ميـداينيا           

 ة  ـذلك عـن التلامهـا اجلمـاع  مبسـاعدة املـدن علـ        ا معر ـ 1091كولومبياا   نيسـان/ي ريل  
حتسـني قـدراا علـ  الاــموجن يمـام الكـوارث. واـدف اــذ  املبـاجنرة إىل تيسـري تـدع  املعــارف          
واملوارجن املالية الال مة ملساعدة املدن عل  تعليل قدراا عل  الاموجن يمام االضطرا اس املتاـلة  

ــةا و رياــا مــن الاــدماس والضــغوط    ــتغري املنــاثا والكــوارث النا ــة عــن األخطــا   ر الطبيعي
ــل ــة      الـ ــدياس االجتماعيـ ــك التحـ ــا   ذلـ ــ ا مبـ ــام البيئـ ــدثها النظـ ــة   - حيـ ــاجنية املرتبطـ االقتاـ

 التحضر.  سرعة
 

 املباجنرة العاملية للمدارس ا منة  

ــدارس  اعتباراــا مســألة تتســم         - 23 ــ  ســالمة امل ــدان تاــدجن  اســتمرار عل ــا  ر ــت البل م
التادد للحد من  ـا ر الكـوارث. وكفالـة سـالمة املـدارس واجـ  يخالقـ :         األولوية عند 

عما من ي د يريد ين يرى ي فاال  وتون من جراا اهنيار مدرسة  عـد وقـوع كارثـة مـا  سـب       
ــال العــام املســتثمر       ــد ين حتمــ  امل ــين ااكومــاس تري ــ  ذلــكا ع ضــع  يساســها. وعــالوة عل

 اهلياكل األساسية اايوية.  

 يعقاب الدعوة الل وجهها املنتديان العامليان للحد من  ا ر الكـوارث املعقـوجنين   و  - 21
ا إىل إجراا تقييم منـهج  جلميـ  املـدارس الضـعيفة البنـاا ووضـ        1099وعام  1001  عام 

ا جنعـا ااـوار الرعيـ     1092خط  عمل و نية   نال سـالمة املـدارس وتنفيـذاا حبلـول عـام      
إىل ايـاذ   1093 إ ار املنتدى العامل  للحـد مـن  ـا ر الكـوارث لعـام      املعقوجن   (19)املستوى

إجـراااس منسـقة   نـال سـالمة املـدارسا وايعـالن عـن إناـاا  رنـام  عـامل  يعـىن  ســالمة            
املدارسا والتعهد  تقدمي تزعـاس إىل ذلـك الزنـام  خـالل املـؤلر العـامل  الثالـل املعـين  ااـد          

  ا ر الكوارث. من

__________ 

لحـد  مكت  األمم املتحدة للحد من الكوارثا وموتل األمم املتحدةا ونموعة البنك الـدويلا واملرعـ  العـامل  ل    (10) 
من الكوارث واينعاشا ومارف التنميـة للبلـدان األمريكيـةا وااكومـاس اةليـة مـن يجـل االسـتدامةا وعريـ           

 .مدينة قاجنرة عل  الاموجن 900(ا ومؤسسة روكفلرا وشبكة C40قياجنة املدن األر عني املعين  املناث )

ــد          (19)  ــذد اعت م ــ  املســتوى ال ــن ااــوار الرعي ــان الاــاجنر ع ــامل  للحــد    انظــر البي ــدى الع ــة للمنت ــدورة الرا ع ال
 .1093 ا ر الكوارثا الل ع قدس   جني  عام  من
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ومــا عتئــت يمانــة االســتراتيجية تنســ  مــ  ااكومــاس واألعضــاا   التحــال  العــامل     - 22
ا هبــدف (11)للحــد مــن  ــا ر الكــوارث و نــاا القــدرة علــ  الاــموجن يمامهــا   قطــاع التعلــيم  

إ الق مباجنرة عاملية لسالمة املـدارس    يـ  يحنـاا العـامل خـالل املـؤلر العـامل  الثالـل املعـين          
ــن  ــا    ــلا خااــا        ااــد م ــاس تركي ــا ااكوم ــل تقوجنا ــاجنرة ال ــذ  املب ر الكــوارث. وتركــل ا

البلــدان املعرضــة رطــر شــديد. وتاــمل العنااــر األساســية للمبــاجنرة ســالمة اياكــل          علــ 
املدارسا وإجنراج ااد من  ا ر الكـوارث   املنـاا  املدرسـيةا وتأاـ  املـدارس للكـوارثا       

العامليــة والطلــ  االجتمــاع  ويهــدف إىل  اــد  كمــا تاــمل عناــرا قويــا يتمثــل   الــدعوة  
 لـدان   90االلتلام السياس   سالمة املـدارس   العـامل. و  وقـت كتا ـة اـذا التقريـرا ي ـدس        

 استعداجناا لاللتلام  التروي  لسالمة املدارس خالل املؤلر العامل  الثالل.
 

 تعبئة األ فال والاباب   نال ااد من  ا ر الكوارث  

تامل يناطة الدعوة والتعبئة الل شرعت عيها يمانة االسـتراتيجية ييضـا تقيـيم سـالمة      - 28
املدارس من قبل التالميذ وشبكاس الاباب. وكان اـذا التقيـيم جـلاا مـن املاـاوراس املتعلقـة       

ا واتسـ  نطاقـ  مـن خـالل وسـات       1092 وض  إ ار ااد من  ا ر الكوارث ملـا  عـد عـام    
ويعك  ي فال وشباب علـ  حتديـد يولويـاام والتلامـاام   إ ـار ااـد       التواال االجتماع . 

الذد سيعلن عنـها مبناسـبة منتـدى األ فـال والاـباب       1092من  ا ر الكوارث ملا  عد عام 
 عقد عل  اام، املؤلر العامل  الثالل.الذد سي 

 
 اليوم الدويل للحد من الكوارث  

تاــرين  93مــن الكــوارثا الــذد جــرى يــوم   ســل  اال تفــال  ــاليوم الــدويل للحــد  - 26
ا الضوا علـ  ا تياجـاس األشـااا ذود ايعاقـة ومسـامهاام   نـال       1093األول/يكتو ر 

ااد من  ا ر الكوارث. وركلس جهوجن الدعوة الل  ذلت   إ ـار ذلـك اليـوم علـ  اعتبـار      
ر الكــوارث  ــدال األشــااا ذود ايعاقــة ياــوال يو مــوارجن  ــري مســتغلة   نــال إجنارة  ــا  

 اعتبارام يشاااا ضعفاا. من

__________ 

التحــال  العــامل  مــن يجــل ااــد مــن  ــا ر الكــوارث و نــاا القــدرة علــ  الاــموجن يمامهــا   قطــاع التعلــيم    (11) 
األمـم املتحـدة للحـد    حتال  تريس  اليونسكو ويضم منظمة األمم املتحدة للطفولة )اليونيسي (ا ومكت   او

من الكوارثا ومنظمـة ارطـة الدوليـةا والتحـال  الـدويل ينقـاذ الطفولـةا واملنظمـة الدوليـة للر يـة العامليـةا            
واالحتــاجن الــدويل جلمعيــاس الاــلي  األ ــر واهلــالل األ ــرا واالتــتالف مــن يجــل ســالمة املــدارس   العــامل  

بنــك الــدويل/املرع  العــامل  للحــد مــن الكــوارث واينعــاشا  والتثقيــ    نــال اتقــاا الكــوارثا ونموعــة ال 
 .واالتتالعاس ايقليمية لسالمة املدارس
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سـاعد    لدا    ي  يحناا العامل  اليوم الدويل للحد من الكوارثا مما 910وقد ا تفل  - 26
ا تياجـاس   واـ   عل  توجي  االاتمام إىل مسألة اامة ت غفل عـاجنة   نـال إجنارة الكـوارثا يال   

عاقـة والـذين يقـدر عـدجنام مبـا ير ـو       األشااا الذين يعياون واـم ماـا ون  أ ـد يشـكال اي    
نوعها    ناا نتمعـاس   عل   ليون شاو. ويقدم األشااا ذوو ايعاقة مسامهاس عريدة من

ســات  ايعــالم االجتماعيــةا واــلت الرســالة الــل   وقــاجنرة علــ  الاــموجن يمــام الكــوارث. و   
ا عــل  التوجــ  إىل ماليــني مســتعملا ممــ  2إىل يكثــر مــن “ ايعاقــة ال تعــين العجــل ”مفاجناــا ين 

 .التاطي   التعاون م  األشااا ذود ايعاقة  دال من التاطي  لفاتدام

ــتراتيجية يول استقاــاا         - 21 ــة االس ــتهلت يمان ــدويلا اس ــوم ال ــبقت الي ــل س ــرة ال و  الفت
نوع  عل  اي الق  راا األشـااا ذود ايعاقـة  ـول قـدرام علـ  مواجهـة الكـوارث         من

 لـدا. ووعقـا    930شـاو مـن    2 600اب عل  االستقااا يكثر من  ال  دوثها. وقد يج
لنتــات  االستقاــااا ذكــر يشــااا ذوو إعاقــة مـــن  يــ  يحنــاا العــامل يهنــم قلمــا ي ســـألون           

  املاتة منهم عق  ين مبقـدورام إخـالا املبـا) الـل يوجـدون عيهـا        10ا تياجاام. ويعاجن  عن
ة. وترتفـ  النسـبة املئويـة ملـن  كنـهم إخـالا       عورا وجنون اـعو ة    ـال وقـوع كارثـة مفاجئـ     

   املاتة. 36  املاتة إىل  10املبا) الل يوجدون عيهاا إن كان لديهم وقت كا ا من 

ا عسيسـل  الضـوا علـ  الـدور الـذد      1091يما اليوم الـدويل للحـد مـن الكـوارث لعـام       - 80
القدرة علـ  الاـموجن يمـام الكـوارث.      يؤجني  كبار السن وعل  خزاام ومعارعهم اجلماعية    ناا

ايعاقـة لإلسـهام    كما ستتية املناسباس الل ستنظم   إ ار اليوم الدويل الفراة لألشـااا ذود 
 .1092  املااوراس املتعلقة  وض  إ ار للحد من الكوارث ملا  عد عام 

 
 دين ايقليم  والو ينيتعليل العمل عل  الاع -جيم  

الــل تاــترك البلــدان   مواجهتــها والفواتــد الكــبرية الــل  كـــن        إجنراكــا للماــا ر    - 89
تقامسهــا مــن خــالل التــر ر والتعــاونا مــا عتــي العمــل ايقليمــ    نــال ااــد مــن  ــا ر      هلــا

الكــوارث يــدع  عجلــة التقــدم   تنفيــذ إ ــار عمــل ايو ــو. وقــد يثبتــت املنتــدياس وا ليــاس   
لل تقوم عليها البنية العامليـة للحـد مـن  ـا ر الكـوارثا      ايقليمية ييضا يهنا الدعاتم األساسية ا

عأتا ت  ذلك  يلا قيما يجراا املااوراس  ني ياحاب املالحة املتعدجنين  اأن إ ـار ااـد   
 .1092من  ا ر الكوارث ملا  عد عام 
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 يعريقيا  

د مـن  ـا ر   تناول املنتدى ايقليم  ارامت ألعريقيا واالجتماع الو ارد الثالـل للحـ   - 81
 اتقـاا ”ا موضـوع  1091ييار/مـايو   98إىل  93الكوارثا املعقوجنين   ي وجا   الفتـرة مـن   

ــموجن   ــ  الاـ ــدرة علـ ــاا القـ ــا ر:  نـ ــااس   “. املاـ ــل جـ ــ ا الـ ــدى ايقليمـ ــات  املنتـ ــتند نتـ وتسـ
وإعـالن   1092موق  يعريق  مو د من إ ار ااد من  ا ر الكوارث ملا  عد عـام   شكل  

لســلة مــن املاــاوراس الــل جــرس علــ  الاــعيدين الــو ين وايقليمــ . ويركــل    و اردا إىل س
عل   نـاا قـدرة    1092املوق  األعريق  املو د من إ ار ااد من  ا ر الكوارث ملا  عد عام 

تواـية تتاـل  عوامـل ارطـر      13املؤسساس واجملتمعاس اةلية األعريقية عل  الاموجن. ويقدم 
ةو و ـيجنراج عناـرد ااـد مـن  ـا ر الكـوارث والتكيـ  مـ  تغـري          و األ ر املؤسسية ايقليمي

. 1092املناثو و االستثمار   ااد من  ـا ر الكـوارثا وعتـرة اسـتمرار إ ـار مـا  عـد عـام         
كمــا لاــس املنتــدى ايقليمــ  عــن التلامــاس  تنفيــذ اي ــار. وقــد اعتمــد ايعــالن الــو ارد     

علـ  اتبـاع هنـ  منسـ  تعـل  عنااـر   عضـها        التواياسا ويعرب عـن التلامـ   التاـجي      اذ 
ا وياـداف التنميـة املسـتدامةا    1092 عضا لتنفيذ إ ار ااد من  ا ر الكـوارث ملـا  عـد عـام     

 واالتفاقاس ذاس الالة  تغري املناث.

و عـد ين ييــدس  اعــة شــرق يعريقيــا اسـتراتيجية ااــد مــن  ــا ر الكــوارث وإجناراــا    - 83
 التعــاون مــ  يمانــة االســتراتيجيةا  الــدعوة إىل انعقــاجن الفريــ   ا قامــت 1098-1091للفتــرة 

االستاــارد للزملــانيني األعارقــةا وتاــجي  وضــ  تاــري  منــوذج  للحــد مــن املاــا ر خــالل    
اجلمعيــة التاــريعية لاــرق يعريقيــا. واعتمــدس إثيو يــا سياســة و نيــة منقحــة ملواجهــة املاــا ر  

الكـوارث. و  تعليـل اجلهـوجن املبذولـة يجنمـاج ااـد        املتعدجنة واستراتيجية و نيـة يجنارة  ـا ر  
من  ا ر الكوارث   قطاع  التعليم والاحة   عدة  لدان يعريقيةا مـ  قيـام عـدة جامعـاس     

  اليا  تقدمي جنوراس تدريبية عل  مستوى الدراساس العليا   نال إجنارة  ا ر الكوارث.

علومـاس املتعلقـة  املاـا ر مـن خـالل      ويجنخلت عـدة  لـدان يعريقيـة حتسـيناس علـ  امل      - 81
ث   كــل مــن إثيو يــا ويو نــدا رإناــاا قواعــد  يانــاس و نيــة عــن ارســاتر النا ــة عــن الكــوا

وسيايل وكينيا. ومن املقرر ين يبدي تاغيل قواعد البياناس الل تساعد ااكوماس عل  تقيـيم  
 والسـنغالا  القمـرا  وجـلر  وتو ـوا  اارساتر النا ة عن الكـوارث   كـل مـن  وركينـا عاسـو     

  لــة إىل يعريقيــة مدينــة 28 انضــمت وقــد. والنيجــر ومورياــيوسا ومد اــقرا وســرياليونا
 .الاموجن عل  القاجنرة املدن
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 الدول العر ية  

ي عد عهـم املاـا ر ومـوا ن الضـع  نقطـة انطـالق اامـة للغايـة   وـا  إجنارة  ـا ر            - 82
ــة   إ ــرا  تقــدم   اي ــالغ عــن ارســاتر النا ــة    الكــوارثا ويوااــل عــدجن مــن الــدول العر ي

 لـدا   11 لدان  الياا مـن ياـل    90الكوارثا  دعم من يمانة االستراتيجية. وقد انتهت  عن
عضـــوا   جامعـــة الـــدول العر يـــةا مـــن وضـــ  قواعـــد  يانـــاس و نيـــة عـــن ارســـاتر النا ـــة  

س اــذ   أمهيــة كــزى  الكــوارثا يو شــارعت علــ  االنتــهاا منــها. وتتســم قواعــد البيانــا   عــن
 النسبة إىل الدول العر يةا وا  تاـمل ألول مـرة الكـوارث الكـثرية التـواتر املنافضـة ااـدة.        
وســيؤجند إناــاا قواعــد البيانــاس اــذ ا إىل  يــاجنة عهــم مــوا ن الضــع ا وســتكون مبثا ــة يجناة 

وارث مهمة  النسبة إىل اانع  القرارا وحتل كذلك عل  إجنراج عنارد ااد من  ـا ر الكـ  
والتكي  م  تغري املناث   مقتر  جامعة الدول العر ية املتعلـ   وضـ  إ ـار اسـتراتيج  عـرث      

. وتقوم يعرقة األمم املتحـدة القطريـة  ـدعم الـدول     (13)1012-1092للتنمية املستدامة للفترة 
ا يجنرج يكثــر 1091العر يــة   مــا تبذلــ  مــن جهــوجن للحــد مــن  ــا ر الكــوارثا عمنــذ عــام   

 لــدا   املنطقــة العر يــة ااــد مــن  ــا ر الكــوارث    تلــ  ي راــا واســتراتيجيااا     91 مــن
 ايمناتية يو   تقييمااا القطرية املو دة.

ــن      - 88 ــرة مـ ــوارث   الفتـ ــا ر الكـ ــن  ـ ــد مـ ــا) للحـ ــرث الثـ ــؤلر العـ ــد املـ  إىل 91 وي عقـ
ملــؤلر ايقليمــ    شــرم الاــيخا ماــر. وتاــترك   تنظــيم اــذا ا   1091ييلول/ســبتمز  98

ــ        ــهم نتاتجـ ــ  ين تسـ ــتراتيجية. ويتوقـ ــة االسـ ــة ويمانـ ــدول العر يـ ــة الـ ــر وجامعـ ــة ماـ  كومـ
ا وين تسترشـد  أولويـاس املنطقـة    1092إ ار ااد من  ا ر الكوارث ملا  عـد عـام    وض   

ــرا   األ عــاجن املتمثــل   اجلفــاف والتاــحر وتغــري      ــها التاــدد للتحــدد املت ــةا ومــن  ين العر ي
ــ ــل عقــدس       املن ــن املاــاوراس التســ  ال ــك ين املوقــ  العــرث سيســتفيد م اث. واألاــم مــن ذل
. 1091ياــــحاب املاــــلحة علــــ  األاــــعدة ايقليمــــ  والــــو ين واةلــــ  منــــذ عــــام  مــــ 
خـالل   1092املوق  العرث األول من إ ار ااد من  ا ر الكـوارث ملـا  عـد عـام      ايغ وقد

ــن  ـــ     ــد مـ ــأن ااـ ــرث األول  اـ ــؤلر العـ ــةا األرجننا    املـ ــد   العقبـ ــذد عقـ ــوارث الـ ا ر الكـ
 .1093آذار/مارس   

__________ 

ُقدم اـذا املقتـر    املنتـدى العـرث الرعيـ  املسـتوى املعـين  التنميـة املسـتدامة الـذد عقـد   عرمـان   الفتـرة               (13) 
ــن ــان/ي ريل  1إىل  1 مـ ــن    1091نيسـ ــد مـ ــ  املليـ ــالع علـ ــن اال ـ ــايل:   . و كـ ــ  التـ ــ  املوقـ ــيل علـ  التفااـ

www.escwa.un.org/information/meetingdetails.asp?referenceNUM=3315e. 
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 آسيا واةي  اهلاجنئ  

ــو ارد ا ســيود         - 86 ــة الرتيســية للمــؤلر ال ــة ارتامي ــو الوثيق ــانكوكا وا ــدعو إعــالن   ي
ــن       ــرة مـ ــانكوك   الفتـ ــوجن    ـ ــوارثا املعقـ ــا ر الكـ ــن  ـ ــد مـ ــين  ااـ ــاجنس املعـ إىل  11السـ

 كوماس املنطقة إىل وضـ  خطـة إقليميـة للتنفيـذ   منطقـة آسـيا        ا1091 ليران/يوني   18
واةي  اهلاجنئ للمسامهة   إنااا آليـة معـل ة للراـد واالسـتعراا تسـتند إىل نموعـة يقـوى        
ــن  ــا ر الكــوارث          ــار ااــد م ــذ إ  ــدم اةــر    تنفي ــاس التق ــداف واملؤشــراس لقي ــن األا م

ا   املـؤلر الـو ارد. وياـدجن ايعـالن علـ  حتقيـ        وااللتلامـاس املتعهـد هبـ    1092عام   عد ملا
ــد       ــا  ع ــن  ــا ر الكــوارث مل ــني إ ــار ااــد م ــة املســتدامة   1092االتســاق   وياــداف التنمي

واالتفاقاس ذاس الالة  تغري املناثا ويدعو اجلهاس املعنية كاعة إىل كفالـة جعـل تقيـيم  ـا ر     
ايمناتيــةا وإىل إجنمــاج ااــد مــن  ــا ر الكــوارث شــر ا مســبقا    يــ  السياســاس والــزام  

الكــوارث    يــ  القطاعــاس ايمناتيــة مــن خــالل ي ــر مالتمــة وقا لــة لالســتمرار   اجملــالني    
ــدس عاـــر         ــد تعهـ ــاالة. وقـ ــل املسـ ــوارجن وتعليـ ــيو املـ ــال ياـ ــ  و  نـ ــانو) واملؤسسـ  القـ

اس لتنفيـذ إ ـار   نموعـاس ياـحاب املاـلحة الاـريكة   العمليـة التاـاورية  تقـدمي تزعـ         من
 وراد . 1092ااد من  ا ر الكوارث ملا  عد عام 

وعقــدس منطقــة آســيا الوســط  وجنــوب القوقــا  ماــاوراس   يملــايتا كا اخســتانا  - 86
. وخلات تلك املااوراسا الل  ضراا ممثلو ااكومـاس  1091نيسان/ي ريل  1و  9يوم  

إىل ين ااــد مــن  ــا ر الكــوارث اــو  وشــركاا التنميــة ومنظمــاس وشــبكاس اجملتمــ  املــد)ا  
الاـموجن. وقـد    شكل من يشكال التنميـة الـل ترمـ  إىل  نـاا كوكـ  يكثـر يمانـا وقـدرة علـ          

ُيجنرج اذا املوق    ال  سلسلة من التواياس الل مشلت إجنماج ااد من  ـا ر الكـوارث   
 و  االتفاقاس املتعلقة  املناث. 1092  خطة التنمية ملا  عد عام 

واعتمــدس الــدول واألقــاليم اجللريــة   اةــي  اهلــاجنئ إىل جانــ  املنظمــاس ايقليميــة  - 81
  الوثيقـة   1092واجملتم  املد) ر ية ماتركة ي ار ااد مـن  ـا ر الكـوارث ملـا  عـد عـام       

الطريــ  إىل املســتقبل: التنميــة القــاجنرة علــ  الاــموجن يمــام الكــوارث وتغــري  ”ارتاميــة املعنونــة 
ا والااجنرة عن الـدورة الساجنسـة ملنتـدى منطقـة اةـي  اهلـاجنئ       “  منطقة اةي  اهلاجنئ املناث

ــن        ــرة م ــد   ســوعاا   الفت ــذد ع ق ــيجنارة  ــا ر الكــوارث ال ــين   ــ   1إىل  1املع  ليران/يوني
. ويقرس الوثيقة ارتامية  أن اتقاا  ا ر الكوارث وااد منها يقتضيان مااركة  يـ   1091

ضــطالعها  ــدور قيــاجندا و أهنمــا جيــ  ين يتســما  االتســاق وين يــدعما ارطــة  املؤسســاس وا
 ايمناتية األمشل عل  حنو متر ر.
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وجرى التاديد ييضا علـ  يمهيـة راـد التنفيـذ وجنعمـ    اةـي  اهلـاجنئا وعلـ  جنور          - 60
ملـة  القطاع اراا واملنظماس  ري ااكومية واجملتم  املد) ووجهاس نظراـاا واملاـاركة الكا  

والفعلية للاباب والنساا واألشـااا ذود ايعاقـة. و ـدعم العمـل ايقليمـ  املتعلـ   أخطـار        
تغــري املنــاث والكــوارثا ايــذ منــهاج عمــل منطقــة اةــي  اهلــاجنئ خطــوة مهمــة حنــو اعتمــاجن     
استراتيجية التنمية القاجنرة عل  التكي  مـ  املنـاث ومواجهـة الكـوارث   اةـي  اهلـاجنئا الـل        

ثالثة ياداف إقليمية لتعليل إجنارة املاا رو وجنعم التنمية منافضة االنبعاثـاس الكر ونيـةو   حتدجن 
 وتعليل التأا  للكوارث واالستجا ة هلا والتعا  منها.

 
 يورو ا  

يوا  االجتماع السنود الرا   للمنتدى األوروث للحد من يخطار الكوارثا الـذد   - 69
ــرة مـــن   ــلو   الفتـ ــة  1093ييلول/ســـبتمز  12 إىل 13عقـــد   يوسـ ــر اللمنيـ ــة األ ـ ا مبواامـ

الزنانية  ني إجراااس التكيـ  مـ  تغـري املنـاث وااـد مـن يخطـار الكـوارثا يتا ـة  يانـاس           
اجتماعيــة واقتاــاجنيةا وكفالــة ماــاركة املنظمــاس ايقليميــة. وعيمــا يتعلــ   تنفيــذ إ ــار عمــل  

ارــزاس  ــني البلــدياسا وإجنمــاج ااــد مــن ايو ــو علــ  الاــعيد اةلــ ا   إ ــرا  يمهيــة تبــاجنل 
يخطــار الكــوارث   اســتادام األراضــ  والتاطــي  ااضــردا واســتادام يجناة التقيــيم الــذايت  
لــإلجنارة اةليــة الــل وضــعتها يمانــة االســتراتيجية. وعيمــا يتعلــ   ااوكمــة واملســاالةا يشــري إىل  

ن يخطــار الكــوارث واقتاــاجنياس اســتعراا األقــرانا واالســتراتيجياس الو نيــة  اــأن ااــد مــ
 الكوارث  اعتباراا من ناالس التركيل.

ــن يخطــار الكــوارث          - 61 ــد االجتمــاع الــو ارد األوروث للحــد م لو /يوليــ   6وعق
ــيع         1091 ــت االحتــاجن األوروثا و  توس ــا جملل ــياق رتاســة إيطالي ــاا   س ــوا  ييطالي   ميالن

ألوروث للحد من يخطار الكـوارث. ولاـس االجتمـاع    يشراك البلدان األعضاا   املنتدى ا
 لــدا يورو يــاا عــن النتــات  التاليــة: )ي( اعتمــاجن نتيجــة    10الــو اردا الــذد  ضــر  يكثــر مــن  

تزعـاس الـل تعهـد    الاالجتماع الو اردو )ب( نتات  االجتماعو )ج(  يـان االلتلامـاس  تقـدمي    
ة والـل ي توقـ  ين تكـون جـلاا مـن النتـات        هبا عدجن من الـدول األورو يـة واملؤسسـاس ايقليميـ    

 العامة للمؤلر العامل  املعين  ااد من يخطار الكوارث.
وتلقت اجلهـوجن الراميـة إىل كفالـة االلتـلام السياسـ   ـي رام اتفـاق عـامل  جديـد  اـأن            - 63

موعـة   لدا يورو يا عل  ن 10ااد من ارساتر النا ة عن الكوارث جنععة قويةا إذ اتف  ممثلو 
من التواياس ادف إىل  نـاا القـدرة علـ  مواجهـة الكـوارث. ويقـرس وثيقـة ميالنـو ارتاميـة          
مبسامهة إ ار عمل ايو و اهلامة   ايا ة االستراتيجياس والسياسـاس املتعلقـة  ـيجنارة يخطـار     

تواـيةا مـن  ينـها تواـياس  اـأن حتقيـ  النتـات  وقيـاس          11الكوارث. وحتتود الوثيقة عل  



A/69/364 
 

 

14-60089 27/32 

 

م وتاــجي  التنفيــذ عــن  ريــ  حتديــد ياــداف علــ  الاــعيد املناســ  )العــامل  والــو ين    التقــد
وايقليم  واةل ( وحتديد إ ار  مين مناس . وجي  ين تكون األاـداف مقبولـة مـن النا يـة     
السياسية و كن تنفيذاا وقياسها وحتقيقها مـن النا يـة العمليـةا وموجهـة حنـو حتقيـ  النتـات .        

رتاميــة لوضـ  سياسـاس و ــرام  ألمـن املـدارس واملستاــفياس  اعتباراـا مــن      وتـدعو الوثيقـة ا  
يولويـاس العمـل علــ  األاـعدة اةلــ  والـو ين وايقليمـ . كمــا تعتـرف  كــون املـرية قــوة          

 تكوين القدرة عل  املواجهة.
 

 األمريكتان  
مـريكتني    عقدس الدورة الرا عة للمنتدى ايقليم  للحد من يخطار الكوارث   األ - 61

. وتــدعو الوثيقــة ارتاميــة 1091ييار/مــايو  11إىل  16 واياكيــلا  ــيكواجنورا   الفتــرة مــن 
الرتيسيةا  يان  واياكيلا إىل حتديـد يجنوار ومسـؤولياس  تلـ  اجلهـاس الفاعلـة علـ   تلـ         

. 1092مستوياس ااكومة واجملتم   وضو    إ ار ااد من يخطار الكـوارث ملـا  عـد عـام     
تـــدعو كـــذلك إىل وضـــ  ماـــاركة اجملتمعـــاس اجملتمعيـــة   اـــميم إجنارة املاـــا ر وإشـــراك و

 .1092ة ارا ة   إ ار ما  عد عام ااكوماس اةلي
ا يؤكـد  1092و  سياق التفكري  اأن عراة التأثري علـ  خطـة التنميـة ملـا  عـد عـام        - 62

نــال التنميــةا وإجنارة املاــا را البيــان علــ  يمهيــة ضــمان االتســاق  ــني املبــاجنراس اجلديــدة    
وتغري املناثا والعمل اينسا)ا والتنمية ااضرية املستدامة. ويز  كذلك يمهية إشراك القطـاع  
ارـــاا واملؤسســـاس العلميـــة واألكاجن يـــة   تاـــجي   رنـــام  ااـــد مـــن يخطـــار الكـــوارث  

 ومواالة تنفيذ .
جلســاس ماــاوراس  ــني  90موعــ  وخــالل الفتــرة املاــمولة  ــالتقريرا يجــرد مــا ن  - 68

   1092العديد من ياحاب املالحة  اـأن إ ـار ااـد مـن يخطـار الكـوارث ملـا  عـد عـام          
األمريكتني. وكان منها ست مااوراس عل  الاعيد الو ين يجريت    ـارا واد و ر ـاجنوس   

ون و ريو واجلمهورية الدومينيكية والسلفاجنور واندوراسو وثالث ماـاوراس علـ  الاـعيد جن   
ايقليمــ    منطقــة البحــر الكــاريو )مــ  الوكالــة الكاريبيــة يجنارة  ــاالس الطــوارئ املرتبطــة  
 ــالكوارث(ا ويمريكــا الوســط  )مــ  مركــل تنســي  الوقايــة مــن الكــوارث الطبيعيــة   يمريكــا  
الوسط (ا ويمريكا اجلنو ية )م  احتاجن جنول يمريكا اجلنو ية(و ومااورة مواضـيعية  اـأن ااـد    

خطار الكوارث والتكي  م  تغـري املنـاث   يمريكـا الوسـط ا  التعـاون ييضـا مـ  مركـل         من ي
تنسي  الوقاية من الكوارث الطبيعية   يمريكا الوسط . ويجريت ييضا جنراسـاس مركـلة عـن    
االستثمار العام   نال ااد من يخطار الكوارث وإجنراج إجراااس مراعيـة للحـد مـن يخطـار     

 عمار   منطقة األمريكتنيا مبااركة عدة  كوماس.الكوارث يعاجنة اي
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واستمر تـروي  وتعليـل قيـام املنظمـاس ااكوميـة الدوليـة ايقليميـة   املنطقـةا  ـييالا           - 66
األولوية للحـد مـن يخطـار الكـوارث كعناـر رتيسـ    التنميـة املسـتدامة عـن  ريـ  اعتمـاجن            

يلا الذد اتفقوا عيـ  علـ  ين يعضـل  ريقـة     ر ساا جنول را طة الدول الكاريبية إعالن  يتيون ع
ملعاجلة تعرا الدول الكاريبية هلذ  األخطار ا  مراعاة ايجنارة الااملة ألخطـار الكـوارث     
 ي  مستوياس التاطي  العاما مبـا   ذلـك ايـاذ ارطـواس الال مـة للتعـاون علـ  الاـعيدين         

مريكا اجلنو ية عل  إنااا عريـ  عامـل   ايقليم  والدويل. وعالوة عل  ذلكا واع  احتاجن جنول ي
ــن يخطــار          ــل ااــد م ــة ألخطــار الكــوارث هبــدف تعلي ــايجنارة املتكامل ــين   ــ  املســتوى مع رعي
الكوارث عن  ري  وضـ  سياسـاس واسـتراتيجياس وخطـ  تتعلـ   تقـدير يخطـار الكـوارث         

 والوقاية وااد منها.
ــة     - 66 ــدعم مــن يمان ــةا   ــان يمريكــا الالتيني االســتراتيجيةا  روتوكــوال  اــأن  واعتمــد  رمل

الوقاية من يخطار الكـوارث ومواجهـة الكـوارث   يمريكـا الالتينيـة ومنطقـة البحـر الكـاريو         
 كأجناة لدعم وتسهيل تاريعاس الزملاناس الو نية  اأن ااد من يخطار الكوارث.

 
 االستنتاجاس والتواياس -خامسا  

ثالل املعين  ااد مـن يخطـار الكـوارثا لاضـت       سياق التحضري للمؤلر العامل  ال - 61
عـن ماـاركة قويـة مـن      1092املااوراس  اأن إ ار ااد من يخطار الكوارث ملـا  عـد عـام    

ياحاب املالحة املتعدجنين عل  األاـعدة العـامل  وايقليمـ  والـو ين واةلـ . عقـد يسـهمت        
ملانيون ومسـؤولو ااكومـاس اةليـة    ااكوماس ومنظماس اجملتم  املد) واجملتمعاس اةلية والز

والاركاس واملؤسساس العلمية  تأمالس اامة عن التقدم اةـر    تنفيـذ إ ـار عمـل ايو ـوا      
 و أعكار وتوجيهاس لإل ار اجلديد.

وي ر س البلدان    ي  املنـا   تقـدما تـدرجييا    يـ  يولويـاس العمـل اةـدجنة           - 60
تعليـل ي راـا املؤسسـية والتاـريعية والسياسـيةا ال سـيما          إ ار عمـل ايو ـوا  العمـل علـ     

نـاالس اينـذار املبكـرا والتأاـ  ملواجهـة الكـوارثا وتقيـيم املاـا را والتثقيـ ا والبحـوث           
 وتوعية اجلمهورا وعل   ياجنة االستثمار ووض  آلياس لنقل املاا را مثل التأمني.

املاا ر   عملية يطـي  التنميـة وتنفيـذاا    وجي  ين يكون تطبي  املعلوماس املتعلقة   - 69
عناــرا اامـــا مـــن عنااـــر ي ـــر السياســـاس وعـــامال رتيســـيا   يطـــي  التنميـــة االجتماعيـــة  

 واالقتااجنيةا ورا طة اامة  ني التكي  م  تغري املناث وإجنارة يخطار الكوارث.
داف ا وخطــة وياــ1092وي فهــم ين إ ــار ااــد مــن يخطــار الكــوارث ملــا  عــد عــام    - 61

ا واالتفاق اجلديد  اأن تغري املناث جيـ  ين تاـكل كلـها    1092التنمية املستدامة ملا  عد عام 
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نموعة من التوجيهاس الل تؤجند إىل اياذ إجراااس عمليـة متماسـكة يعـل   عضـها  عضـا        
 ناالس التوجي  السياسايت والزام  ويجنواس التمويل ونظم الراد.

رية  ـأن يـتماس املـؤلر العـامل  عـن نتـات   تاـرة ومركــلة        وانـاك عمومـا آمـال كـب     - 63
ــة  اــأن        ــذ واملتا ع ــدم توجيهــاس للتنفي ــةا تســتند إىل إ ــار عمــل ايو ــو وتق ــة وعملي وتطلعي
ــوع          ــدة وناشــئة لوق ــا  ــا ر جدي ــل عيه ــراس و  اجملــاالس ال ــا ثغ ــل و جــدس عيه اجملــاالس ال

بـة معـل  لقيـاس األثـر إىل املسـاعدة علـ        الكوارث. وسيؤجند اعتماجن ياداف عاملية ونظام مراق
 تسهيل العمل والتعاون عل  ااد من يخطار الكوارث.

ور م وجوب  ـذل مليـد مـن اجلهـوجن ملنـ  ناـوا  ـا ر جديـدةا ال  ـد مـن موااـلة             - 61
التركيــل ييضــا علــ  ااــد مــن ارطــر القــاتما  يــل إن التعــرا للماــا ر   البلــدان مرتفعــة    

ضة الدخل عل  السواا ال يلال يتلايـد  ـوترية يسـرع مـن وتـرية اخنفـاا       الدخل والبلدان مناف
جنرجة التعرا. ويتطل  ذلك اال راجن   تعليل القدراس الو نية واةلية عل  حتديـد املاـا را   

 والتاطي  والتاميم القاتمني عل  معرعة املاا را واينذار املبكر والتأا  للكوارث.
رث عمــال شــامال وتاــاركيا و ــري لييــلد ياــارك عيــ    وتتطلــ  إجنارة يخطــار الكــوا  - 62

ــذل مليــد مــن اجلهــوجن ملواامــة       ــة. ولــت اااجــة إىل   ــرام املعــارف اةلي اجملتمــ   أســر ا وا ت
ــاس املؤسســاس وســلطااا وموارجناــا وكــذلك األجنواس      ــة ووالي ــزام  القطاعي السياســاس وال

ااــة علــ  الاــعيد اةلــ . ويعــد الضــريبية واملاليــة يجنارة يخطــار الكــوارث  اــكل ععــالا وخ
التعاون الوثي  واملوثوق     ني القطاعني العام واراا و ياجنة جنرجة التـدقي  العـام واملؤسسـ     
والنقاش  اأن يخطار الكوارث مـن األمـور األساسـيةا إىل جانـ  التوعيـة  أخطـار الكـوارث        

مســ  وتثقيــ  اجلمهــور.     املــدارس واجلامعــاس و ــرام  التعلــيم املهــين و  الــتعلم  ــري الر      
وياكل عمل جلنة القانون الدويل عيما يتعل  حبماية األشااا    ـاالس الكـوارث مسـامهة    

  امسة   تعليل املساالة   إجنارة يخطار الكوارث.
وقد تبني ين املنتـدى العـامل  للحـد مـن يخطـار الكـوارث واملنتـدياس ايقليميـة املعنيـة           - 68

اـكل مناسـباس اامـة ملاتلـ  اجلهـاس املعنيـة لتيسـري التعـاونا          ااد مـن يخطـار الكـوارث ت   
وتباجنل املعرعـة وارـزةا واسـتعراا األقـرانا والاـراكاسا ويتوقـ  ين تـؤجند جنورا ووريـا           

 تنفيذ اي ار اجلديد.
وينتظر من كياناس منظومة األمـم املتحـدة ين تكثـ  جهوجناـا يجنمـاج إجنارة يخطـار        - 66

ر    رانهــا املتعلقــة  التعــاون الــتقين وين تقــدم الــدعم ملنســق  األمــم   الكــوارث  عــني االعتبــا 
املتحدة املقيمنيا لاـيا مـ  خطـة عمـل األمـم املتحـدة للحـد مـن يخطـار الكـوارث مـن يجـل             

  ياجنة القدرة عل  التحمل.
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 و  ضوا ما تقدما عي) يوا  مبا يل : - 66
  الثالل املعين  ااد مـن يخطـار   ين تاارك الدول األعضاا   املؤلر العامل ( )ي 

 الكوارث وعمليت  التحضريية عل  يعل  مستوى ممكنو
ين تنظر الـدول األعضـاا   إجنراج االسـتعراا الـدورد ي ـار ااـد مـن         ( )ب 

وكفالـة إجـراا تقيـيم منسـ  للتقـدم اةـر    تنفيـذ         1092يخطار الكوارث ملـا  عـد عـام    
 و1092 عد عام  ياداف وخطة التنمية املستدامة ملا

ين تنظــر الــدول األعضــاا   يخطــار الكــوارث   خطــة وياــداف التنميــة   )ج( 
 ا  وساتل منها وض  نظام مالتم لقياس التقدم اةر و1092املستدامة ملا  عد عام 

ين توااــل الــدول األعضــاا و يــ  ياــحاب املاــلحة ا خــرين تكــريت    )جن( 
 ا عهما كامال واياذ التدا ري الال مةوجهوجن لفهم املاا ر والعوامل املسببة هل

ين حتدجن الدول األعضاا ا لياس املناسبة عل  الاعيد الو ين للتعاون  ـني   (ـ)ا 
ــة       ــوارث  طريقـ ــار الكـ ــل إجنارة يخطـ ــن يجـ ــا مـ ــة وتطبقهـ ــة وارااـ ــة العامـ ــاس املعنيـ اجلهـ

 وشاملةو ععالة
  كل  والاـمولية  ين تويل الدول األعضاا االعتبار الواج  ملااركة اجملتم )و( 

 وعدم التمييل   وض  وتنفيذ ارط  والتدا ري الو نية واةلية يجنارة يخطار الكوارثو
ين تنظر الدول األعضاا    ياجنة مسامهااا املالية   الاندوق االسـتئما)   ) ( 

للحــد مــن الكــوارث لكفالــة الــدعم الكــا  واملــرن لتنفيــذ اي ــار اجلديــد وكفالــة القاعــدة 
الية ألمانـة االسـتراتيجية وقـدراا علـ  تلبيـة املطالـ  والتوقعـاس املتلايـدة ملـا تقدمـ  مـن            امل

 خدماس وجنعم.
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 املرع 
معلومــاس مســتكملة عــن التعــاون الــدويل للتافيــ  مــن يثــر ظــاارة            

 النينيو/النينيا
   
ي  من املتوق  ين حتدث ظاارة النينيوا وا  ظاارة ا ترار  ري عاجند مليـا  سـطة اةـ    - 9

ا 1092يو يواتـل عـام    1091  املنا   االستواتية الارقية من اةي  اهلاجنئا   يواخر عـام  
ويرجة ين تكون هلا تداعياس عاملية نظرا  ثاراا اةتملة عل  يمنـاط اطـول األمطـار    يـ      

 يحناا العامل.
ــا لوضــ  خطــ     - 1 ــة وقت الطــوارئ  ويتــا  اينــذار املســب  للحكومــاس واجملتمعــاس اةلي

واالستعداجن لظروف اجلفاف يو الفيضان. ويتوىل املركل الدويل للبحوث  اأن ظـاارة النينيـوا   
   واياكيلا  يكواجنورا قياجنة اجلهوجن الراميـة إىل تلويـد اـانع  القـرار مبـا حيتـاجون إليـ  مـن         

 كومـاس  معلوماس يعداجن االستجا ة والتاطي  هلا. وقد يجنى اذا اينذار املبكـر إىل لكـني   
البلدان الل يـرجة ين تتضـرر مـن ظـاارة النينيـو مـن ايـاذ تـدا ري اسـتباقية للحـد مـن املاـا ر             

 ادف إىل تقليل األثر اةتمل هلذا اادث عل  البار واالقتااجن والبيئة.
وعمل املركـل الـدويل للبحـوث  اـأن ظـاارة النينيـوا  واـف  مركـلا عامليـا للبحـوث            - 3

إقليميا للمناث تا عا للمنظمـة العامليـة لألراـاجن اجلويـة    ـرب يمريكـا         اأن الظاارة ومركلا
اجلنو ية يقدم خدماس يكواجنور و ريو وجنولـة  وليفيـا املتعـدجنة القوميـاس وشـيل  وكولومبيـاا       
عل  تركيل جهوجن  عل  جنعم البلدان الل يرجة ين تتضرر من الظاارة  تقدمي نموعـة واسـعة   

نظم املعلوماس وجنعـم السياسـاس العامـة  اـأن تغـري املنـاث والتنـوع         من اردماسا مبا   ذلك
البيولوج ا وتقييم مدى تعرا مسـتجمعاس امليـا ا و ايـاذ مبـاجنراس وـدجنة األاـداف لـدعم        
جهوجن ااد من يخطار الكوارث والتكي  م  تغري املناث. وقـام املركـل  تعليـل شـبكت  الدوليـة      

  لدا. 60عملني   يكثر من ملعلوماس املناث وقدم الدعم للمست
واملؤلر الدويل الثالل املعين  التذ ذب اجلنوث املتال  ظاارة النينيوا الذد سـيعقد     - 1

ــرة مــن  ــا)/نوعمز  91إىل  91الفت ــية عراــة   1091تاــرين الث    واياكيــلا  ــيكواجنورا يت
اجنة عهـم العالقـة  ـني املنـاث     اامة لتلايو التقدم اةر    البحوث املتعلقة  ظاارة النينيوا و ي

واجملتمـ ا وتبـاجنل ارــزاس   نـال منــهجياس تقيـيم مــدى التعـرا لظــاارة النينيـو. وسيضــم       
املؤلر علماا ومهنيني   نال البحوث وعملياس الراد واألرااجن اجلوية التاـغيليةا والـدواتر   
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عـة وعهـم جديـدين  غيـة حتسـني      املعنية  املناث واهليدرولوجيا من  تل  يحناا العامل لتكوين معر
 التنبؤ  ظاارة النينيو وآثاراا   العامل.

و  اذا السياقا يوجَّ  نداا عاجـل إىل الـدول األعضـاا لـدعم الـدول الـل حيتمـل ين         - 2
تتضـرر مـن ظـاارة النينيــو وتعليـل ارـدماس الـل يقــدمها املركـل للبلـدان واجملتمعـاس    يــ           

 يحناا العامل.
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