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متهيد 
إن هذا اإلصدار األول لتقرير التقييم العاملي بش��أن احلد من أخطار الكوارث الصادر عن األمم املتحدة ال يقدم 
فقط اس��تعراضا وحتليالً ش��املني لألخطار الطبيعية التي تهدد البش��رية، ولكنه يق��دم أيضاً دليالً جديداً 
يسترع��ي االنتباه حول كيف وأين وملاذا ي��زداد خطر الكوارث عاملياً. وهذا اخلطر يتركز إلى حد كبير في البلدان 
املتوس��طة الدخل واملنخفضة الدخل، ويتأثر به بحدة أكبر األش��خاص الذين يعيش��ون في املناطق الريفية 
الفقي��رة وفي األحياء الفقيرة. ولكن وبطبيعة احلال، وكما ذكرتنا وبش��كل مأس��اوي جدا حرائق الغابات في 
أستراليا في بداية هذا العام، فإن الدول األكثر ثراء ليست محصنة ضد الكوارث. فخطر الكوارث يطال كل 

امرأة ورجل وطفل على وجه البسيطة.

وباالعتماد على دراسات مفصلة، يحث التقييم العاملي على إجراء تغيير جذري في املمارسات اإلمنائية،   
كما يحث على التركيز بش��كل رئيسي وجديد على القدرة على التعافي والتخطيط للكوارث. فالفيضانات 
واجلف��اف والعواصف والزالزل واحلرائق وغيره��ا من احلوادث، عندما تضاف إلى ”مسبب��ات األخطار“ مثل زيادة 
التوس��ع العمراني وس��وء اإلدارة احلضرية وضعف أسباب املعيش��ة في األرياف وتدهور النظم اإليكولوجية، 
ميكنه��ا أن تؤدي مجتمعة إلى بؤس إنساني واس��ع النطاق وإلى خسائر اقتصادية تش��ل القدرات. واألخطار 
التي يش��كلها تغير املناخ على الصعيد العاملي وارتفاع منسوب مياه البحار جتر تبعات خطيرة إضافية على 

أساليب حياتنا في املستقبل القريب.

وبينما يتعذر علينا منع حدوث الظواهر الطبيعية من قبيل الزالزل واألعاصير، فإن بإمكاننا أن نحد   
م��ن تأثيراتها. ويرتبط حجم أي كارثة ارتباطاً وثيقاً بالقرارات الت��ي اتخذها املواطنون واحلكومات في املاضي 
- أو بغي��اب ه��ذه القرارات. ويكمن احل��ل في احلد من األخطار بصورة اس��تباقية، حيث إن آليات االس��تجابة 

السليمة بعد احلدث ليست كافية على اإلطالق مهما بلغت من فعالية. 

إن معدل التقدم احلالي غير كاٍف إذا ما أردنا حتقيق ما يدعو إليه إطار عمل هيوغو واألهداف اإلمنائية   
لأللفي��ة من خفض كبير في اخلسائر الناجمة عن الك��وارث بحلول عام 2015. ومن حسن الطالع أننا نعرف 
م��ا ينبغي لنا عمله. ويبني هذا التقري��ر طائفة من اإلجراءات التي متس احلاجة إليها ويقدم دليالً قاطعا على 
أن االس��تثمار في احلد من أخطار الكوارث هو مبثابة وس��يلة فعالة من حي��ث التكلفة حلماية التنمية واحلد 
م��ن الفقر والتكيف مع تغير املناخ. وإني أش��يد بهذا اجله��د التعاوني املهم والرائع ال��ذي قام به نظام األمم 
املتحدة لالستراتيجية الدولية للحد من الكوارث وأزكيه لصانعي السياسات وسائر من يشترك في السعي 

األساسي لبناء عالم أكثر أمناً.

بان كي - مون
 األمني العام لألمم املتحدة
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مقدمة 

إن التنمي��ة في أزمة،  فاالقتص��اد العاملي مضطرب 
وإمدادات الغذاء والطاقة غير مستقرة مع صراعات 
وتغي��رات مناخية عاملية وتدهور في الُنظم البيئية و 
فق��ر ُمدقع وتهديدات بانتش��ار األوبئة كلها عوامل 
مُتث��ل حتدي��اً أم��ام إح��راز تقدم نح��و حتس��ني الرفاه 
االجتماعي وحتقيق االستقرار االقتصادى في العديد 
من الدول النامية. وكما ذّكرتنا س��لسلة جديدة من 
الكوارث فى عام 2008، فإن مخاطر الكوارث املرتبطة 
بأخط��ار مث��ل األعاصي��ر االس��توائية والفيضانات 
والزالزل واجلفاف وأخطار طبيعية أخرى تشكل جزءاً 
حيوياً من هذه املنظومة املتش��ابكة من التهديدات 

وتُشكل أيضاً حتدياً خطيراً للتنمية .

��ز  تقري��ر التقيي��م العاملي بش��أن احلد من  يُركِّ
مخاط��ر الك��وارث لع��ام 2009 على ه��ذا التحدي، 
والتقري��ر  يُح��دد مخاط��ر الكوارث ويحلل أس��بابها 
ح أن هذه األس��باب ميكن معاجلتها  وتأثيراته��ا ويوضِّ
و يقدم مقترحات لتحقيق ذلك. والرسالة الرئيسية 
ف��ي التقرير ه��ى أن احلد من مخاط��ر الكوارث ميكن 
أن يوف��ر الُسبل للتخفيف من وط��أة الفقر وحلماية 
التنمية وللتكيف مع تغير املناخ وله تاثيرات مفيدة 
أيضاً على زيادة االستقرار العاملى بشكل عام وحتقيق 

التنمية املستدامة .

وتقرير التقييم العاملي بش��أن احلد من مخاطر 
الك��وارث لعام 2009 هو أول تقييم عاملي س��يصدر 
كل س��نتني ع��ن احلد من مخاط��ر الك��وارث، وقد مت 
إعداده ف��ي إطار االس��تراتيجية الدولي��ة للحد من 
الكوارث وهي التى مت إطالقها فى عام 2000 وتقدم 
إطاراً لتنسيق اجلهود املعني��ة مبخاطر الكوارث على 
املستويات احمللية واالقليمي��ة والدولية. كما أن إطار 
عم��ل هيوغ��و الذى أقرت��ه الدول األعض��اء في األمم 
املتح��دة في املؤمت��ر الدولي للحد م��ن الكوارث الذى 
ُعقد في كوبي في اليابان عام 2005 يُلزم كل الدول 
ببذل جهود كبيرة للح��د من مخاطر الكوارث لديها 
بحلول عام 2015. ومن املتوقع أن يساهم هذا التقرير 
ف��ي تركيز االهتم��ام الدولي على مش��كلة مخاطر 
الك��وارث وعلى حش��د الدعم و االلتزام السياس��ي 

واالقتصادي للحد من مخاطر الكوارث.

ويركز التقرير عل��ى االرتباط الوثيق بني مخاطر 
الك��وارث والفقر في إطار التغيرات املناخية العاملية، 
حيث إن معدالت الوفيات واخلسائر االقتصادية تتركز 
بش��كل كبير في الدول النامية وفي هذه الدول يتأثر 

الفق��راء بدرج��ة أكبر م��ن غيرهم. كم��ا أن عواقب 
الكوارث لها تاثيرات س��لبية مستمرة وطويلة املدى 
عل��ى الفقر وعل��ى التنمية البش��رية مم��ا يقلل من 
إمكاني��ة حتقيق األه��داف اإلمنائية لأللفي��ة. ويحدد 
التقرير املسببات األساس��ية للمخاطر مثل ُس��بل 
املعيش��ة الريفي��ة القابلة للتضررو س��وء احلوكمة 
احلضرية وتدهور الُنظ��م البيئية وحتدد هذه احملركات 
ش��كل العالقة بني مخاطر الكوارث والفقر. ويوضح 
التقري��ر أيض��اً أن تغي��ر املناخ س��يساهم ف��ي زيادة 
غي��ر متكافئة في الرقع��ة االجتماعي��ة واجلغرافية 
للمخاطر، مما يزي��د من اخملاطر التى يواجهها الفقراء 

ويوسع فجوة الفقر بصورة أكبر.

ويجادل التقرير بضرورة التغيير في التعامل مع 
احل��د من مخاطر الكوارث حيث أن التقدم احلالي في 
تنفي��ذ إطار عمل هيوغو لم ينجح بعد في التصدي 
للمحرك��ات األساس��ية للمخاط��ر  أو رب��ط عواقب 
الكوارث بنتائج الفقر. كم��ا أن اجلهود الرامية للحد 
من مخاط��ر الكوارث واحلد من الفق��ر والتكيف مع 
تغي��ر املناخ تفتقر الى التنسي��ق. إال أنه وفى الوقت 
ذات��ه، توج��د آلي��ات ومناه��ج مبتكرة ف��ي مجاالت 
احلوكمة احلضرية وإدارة الُنظم البيئية واالستدامة 
في ُس��بل املعيش��ة الريفية وحتويل اخملاطر واملناهج 
احمللي��ة واجملتمعي��ة. ه��ذا ويتم تطبيق ه��ذه اآلليات 
واملناه��ج بطرق مبتك��رة على املست��وى احمللي وفي 
القطاعات اخملتلفة ف��ي جميع أنحاء العالم النامي. 
والتح��دي ال��ذى يرص��ده التقرير هو الرب��ط بني أطر 
السياس��ة واحلوكم��ة املتعلق��ة باحلد م��ن مخاطر 
الك��وارث واحلد م��ن الفقر والتكيف م��ع تغير املناخ 
بطريق��ة تساعد عل��ى تعميم ه��ذه املناهج احمللية 
والقطاعية. وهذا بدوره سيسهل ليس فقط حتقيق 
أهداف إطار عمل هيوغو ولكنه أيضاً سيساهم في 
احل��د من الفقر وحتقي��ق األهداف اإلمنائي��ة لأللفية. 
ن الدول من  واملهم هو أنه أيضاً س��يوفر وس��يلة متكِّ

التكيف مع تغير املناخ العاملي .

إن تقرير التقييم العاملي بشأن احلد من مخاطر 
الكوارث لعام 2009 هو نتاج جهد جماعي ملنظومة 
االس��تراتيجية الدولية للحد من الك��وارث. ولقد مت 
إع��داد التقري��ر وتنسيقه م��ن قبل س��كرتارية األمم 
املتحدة لالس��تراتيجية الدولية للح��د من الكوارث 
باملش��اركة مع برنامج األمم املتح��دة اإلمنائي والبنك 
الدول��ى وبرنام��ج األمم املتح��دة للبيئ��ة واملنظم��ة 
العاملية لألرصاد اجلوية ومنظمة األمم املتحدة للتربية 
والعل��وم والثقافة واالحتاد العامل��ي للحد من تأثيرات 
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الكوارث )ProVention Consortium( واملؤسسات 
التقني��ة واإلقليمي��ة متعددة األط��راف واحلكومات 
الوطني��ة ومنظم��ات اجملتم��ع املدني واملؤس��سات 
األكادميية والعديد من شركاء االستراتيجية الدولية 
للحد من الكوارث. ولقد أسهم في إجناز هذا التقرير 
العديد من األنش��طة التى متت بش��كل متوازٍ على 

مدار ثمانية عشر شهراً:

مت إعداد حتليل عاملي خملاطر الكوارث و قد شمل  � 
جه��وداً عاملي��ة كبيرة للعديد من املؤس��سات 
العدي��د م��ن  أن  والتقني��ة. حي��ث  العلمي��ة 
املنهجيات املبتكرة  جعل��ت من املمكن حتديد 
الوفي��ات واخلسائ��ر االقتصادي��ة  أدق خملاط��ر  
لألخطار الطبيعية مثل الفيضانات واألعاصير 
االستوائية واالنزالقات األرضية وحتديد احملركات 
األساس��ية للمخاطر واجتاهاته��ا وأيضاً عمل 
حتدي��د مبدئي لقدرة االقتص��اد على التحمل. 
وقد قامت هيئة من العلماء الدوليني مبراجعة 

التحديثات.

مت أيضاً إعداد حتليل خملاطر الكوارث على املستوى  � 
احملل��ي اعتماداً عل��ى اجلهود الكب��رى املنسقة 
لعدد كبير من املؤسسات جلمع وحتديث قواعد 
البيانات الوطني��ة في 12دولة والتحقق منها. 
وه��ذا التحليل يلقى الض��وء على ظهور أمناط 
واجتاه��ات خملاط��ر الك��وارث املمتدة الت��ي تؤثر 
على مناطق شاس��عة والتي تظهر في شكل 
خسائ��ر متكررة ولكنه��ا قليلة احل��دة نسبياً. 
باإلضاف��ة إل��ى ذلك، مت إج��راء أبح��اث جتريبية 
لدراسة التفاعالت بني مخاطر الكوارث والفقر 

على املستوى احمللي وعلى مستوى األسرة .

مت تفوي��ض معاهد  أبح��اث دولية متخصصة    � 
للقي��ام بإص��دار س��لسلة أوراق بحثي��ة وفرت 
األس��اس  لتحلي��ل محرك��ات اخملاط��ر و وه��ي 
التي حتدد ش��كل  الترابط بني مخاطر الكوارث 

والفقر في السياقات احلضرية والريفية .

مت إج��راء مراجع��ة للتق��دم احمُل��رز نح��و تنفيذ  � 
إطارعم��ل هيوغ��و م��ن ِقب��ل 62 دول��ة )حتى  
فبراير 2009( باس��تخدام 22 مؤشراً أساسياً 
و5 معايي��ر، وباس��تخدام اآللي��ة االلكتروني��ة 
ملراقب��ة إط��ار عم��ل هيوغ��و. كم��ا مت عم��ل 
مراجع��ات موضوعي��ة لبع��ض القضايا مثل 
نظم اإلن��ذار املبك��ر واآلليات املالي��ة واملناهج 
احمللية واجملتمعية واحلد من مخاطر الكوارث في 
املناط��ق احلضرية وإدارة البيئ��ة  وحوكمة احلد 

من مخاطر الكوارث والتكي��ف مع تغير املناخ 
وُسبل املعيش��ة املستدامة. وس��اهم العديد 
من الشركاء بتقدمي دراسات احلاالت و مراجعة 
املمارس��ات في  مج��االت ع��دة متعلقة باحلد 
من مخاط��ر الكوارث . وعملي��ة املراجعة هذه 
أوضح��ت التق��دم احمُلرز نحو تنفي��ذ إطار عمل 
هيوغو كم��ا أوضحت أيضاً ع��دداً من املناهج 
واملمارسات املبتكرة والتى تتعامل مع احملركات 

األساسية للمخاطر.

مت إع��داد التقرير إلعالم الدورة الثانية للمنتدى العاملي للحد 
من مخاطر الكوارث والتى س��تنعقد بجنيف من 1 إلى 19 
يونيو 2009. وعليه فإنه مّوجه أساساً لصانعي السياسات 
على املستوى الوطني في الدول األكثر عرضة للكوارث وأيضاً 

للمنظمات اإلقليمية والدولية التي تدعم هذه الدول. 

و بينما يتعامل التقرير مع العالقة بني مخاطر 
الك��وارث والفقر في س��ياق تغير املن��اخ، فإن محوره 
األساس��ي هو احلد م��ن مخاطر الك��وارث. ولم يكن 
ممكن��اً أو مقصوداً أن يقدم التقرير مراجعة ش��املة 
للسياس��ات واألبحاث واملمارس��ات اخلاصة باحلد من 
الفق��ر أو التكي��ف م��ع تغير املن��اخ. وأحد الرس��ائل 
األساس��ية للتقري��ر ه��ى أن التص��دي للمحرك��ات  
األساس��ية خملاطر الكوارث جتعل من املمكن احلد من 

الفقر والتكيف مع تغير املناخ .

الفك��ري  اإلط��ار  عل��ى  التقري��ر  ويعتم��د 
واملصطلحات التى مت تطويرها على مر السنوات من 
قبل مجتم��ع احلد من مخاطر الكوارث. وهذه نقطة 
هامة مع اعتب��ار أن مجتمعات احلد من الفقر وتغير 
املن��اخ  تعتم��د تعريفات مختلفة لألخط��ار وقابلية 
التضرر و اخملاط��ر والتخفيف. وإذا لم يتم النص على 
غير ذل��ك،  ف��إن املصطلحات املستخدم��ة في هذا 
التقري��ر هى املوج��ودة في قائم��ة املصطلحات التى 
أصدرتها مؤخراً سكرتارية األمم املتحدة لالستراتيجية 
الدولية للحد م��ن الكوارث ويتم تق��دمي التقرير في 
ثالثة أش��كال مختلف��ة موجهة لث��الث مجموعات 

مختلفة:

ملخص قصير لصانعي السياسات وهو يقدم 
فكرة عامة ع��ن النتائج الرئيسية للتقرير وتوصياته 
للحكومات الوطنية وللهيئ��ات اإلقليمية والدولية 
وأيض��اً لصانعي السياس��ات على مست��وى اجملتمع 

املدني والقطاع اخلاص .

يتك��ون التقري��ر الرئيس��ي من س��بعة فصول 
ويق��دم معلوم��ات تقني��ة ح��ول احلد م��ن مخاطر 

الكوارث لصانعي السياسات واملمارسني والباحثني:
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مخاط��ر  العامل��ي:  التح��دي  األول:  الفص��ل  � 
الكوارث والفقر وتغير املناخ، يقدم فكرة عامة 
عن قضاي��ا السياس��ات الرئيسي��ة التى يتم 

التصدي لها   في التقرير.

الفص��ل الثان��ي: مخاط��ر الك��وارث العاملية:  � 
األمن��اط واالجتاه��ات واحملرك��ات، يق��دم نتائ��ج 

التحليل العاملي  للمخاطر.

الفص��ل الثالث: حتليل أمن��اط مخاطر الكوارث  � 
واجتاه��ات الفق��ر عل��ى املستوى احملل��ي، يقدم 
حتلي��اًل لبيانات الكوارث والفق��ر على املستوى 

الوطني .

الفصل الربع: لُّب املوضوع: احملركات األساسية  � 
للمخاط��ر، يحلل دور ُس��بل املعيش��ة الريفية 
القابلة للتضرر وس��وء احلوكمة احمللية وتدهور 
الُنظم البيئية وتغير املناخ العاملي في تشكيل 

مخاطر الكوارث .

الفص��ل اخلام��س: مراجع��ة التق��دم احملرز في  � 
تنفي��ذ إطار عم��ل هيوغو، يقدم فك��رة عامة 
وحتلي��اًل لتقاري��ر املتابع��ة التى أعدته��ا الدول 
ومراجعة آلوراق عن دمج استراتيجيات احلد من 
خطر الكوارث مع سياس��ات التكيف مع تغير 
املناخ وأيضاً مراجعة للتقدم الذى مت إحرازه فى 

مجاالت معينة مثل اإلنذار املبكر.

للمحرك��ات  التص��دي  الس��ادس:  الفص��ل  � 
األساس��ية خملاط��ر الكوارث وهو يح��دد ويحلل 
أفضل املمارس��ات ملعاجلة االرتب��اط بني الفقر 
وخط��ر الكوارث ف��ي  مجاالت مث��ل احلوكمة 
احمللية الرشيدة ودعم أساليب املعيشة الريفية 
وإدارة النظ��م البيئية واآللي��ات املالية املبتكرة 
واحل��د م��ن مخاطر الك��وارث عل��ى املستويني 

احمللي واجملتمعي.

الفص��ل السابع : االس��تثمار الي��وم لغد أكثر  � 
أمناً،  ويقدم نتائج التقرير وتوصياته .

مت  مرجعي��ة  ووثائ��ق  املالح��ق  م��ن  س��لسلة 
إعداده��ا للتقري��ر موج��ودة على الق��رص املضغوط 
موق��ع  عل��ى  اإلنترن��ت  عل��ى  وموج��ودة  امللح��ق 
»PreventionWeb«.2  وه��ى متاحة للمتخصصني 
الذي��ن يريدون اس��تطالع املوضوعات الت��ى يعاجلها 
التقري��ر بعمق أكثر. إن البيانات الكمية املستخدمة 

فى عمل التقري��ر موجودة ايضاً عل��ى قاعدة بيانات 
 ،»PreventionWeb« اخملاطر العاملي��ة على  موق��ع
وه��ى تسم��ح للباحثني بإج��راء حتليالته��م اخلاصة. 
ومن املتوقع أنها ستش��جع أبحاث��اً جديدة ومبتكرة 
س��تكون بدورها مفي��دة في تقري��ر التقييم العاملي 
ال��ذي س��ُتعده اإلس��تراتيجية الدولي��ة للح��د من 

الكوارث  دورياً حول احلد من مخاطر الكوارث .

 و بينم��ا مت جمع قدر كبير من املعلومات واألدلة 
الت��ي تدع��م توصي��ات التقري��ر، فإنه م��ن الضروري 
التركي��ز على النواح��ي التي لم يت��م التصدي لها.  
محدودية  املعلومات واملناهج لم تسمح بعمل مناذج 
لدراس��ة مخاطر اجلف��اف أو  إعداد وصف مناس��ب 
للخسائ��ر ف��ي القط��اع الزراعي واملناط��ق الريفية. 
والدليل النوعي الذي قدمته دراس��ات احلاالت ونتائج 
األبحاث التجريبية املصغرة عن التفاعالت بني الفقر 
ومخاط��ر الكوارث يقدم فكرة جيدة عن تأثير اجلفاف 
على  ُس��بل املعيشة الريفية. ومع ذلك، فإن مخاطر 
اجلفاف مُتثل فجوة كبيرة في التقرير، خاصة بالنسبة 
للمناطق الواقعة جن��وب الصحراء الكبرى بإفريقيا 
حي��ث يرتب��ط اجلف��اف بتأثي��رات الك��وارث الكب��رى 

وبالفقر.

والقيود على توافر البيانات حتِّد بعض الشئ من 
أن يك��ون التقرير ذا صلة عاملياً ومن قدرته على متثيل 
حتلي��ل التفاع��ل بني الفق��ر ومخاطر الك��وارث على 
املستوى احمللي. والتقدم في جمع املعلومات الوطنية 
عن خسائر الكوارث كان بش��كل كبير مقصوراً على 
آس��يا وأمريكا الالتينية ومنطقة الكاريبي.  كما أن 
البيانات اخلاصة بدراسة الفقر والتي تشمل دراسات 
ع��ن األخطار الطبيعي��ة مع التركيز عل��ى املستوى 
احملل��ي ل��م تك��ن متاحة بش��كل كبير ف��ي معظم 
ال��دول. وهك��ذا، ف��إن الدلي��ل العملي ال��ذي يربط 
مخاط��ر الك��وارث بالفق��ر مقصور على الدراس��ات 
املُصغرة التي مت إجراؤها في دول بعينها. وفي حني أن 
هذا الدليل مقنع وراس��خ، فإن��ه باملعلومات املتوفرة 
احلالية، ال ميكن التوصل إلى نتائج ميكن مقارنتها بني 

الدول واملناطق اخملتلفة. 

إن مراجع��ة التقدم احمُلرز ف��ي إطار عمل هيوغو 
يعتم��د عل��ى املعلومات الت��ي تقدمه��ا احلكومات 
الوطني��ة ع��ادة م��ن خ��الل  املؤس��سة أو مسئ��ول 
االتصال املسئولني عن احلد من مخاطر الكوارث. ولم 
يكن ممكناً في  حدود إمكانيات هذا التقرير  مراجعة  
التقدم الذي أحرزته املنظمات اإلقليمية والدولية أو 
أية أطراف أخرى على املستوى الوطني مثل القطاع 
اخل��اص أو اجملتمع املدني. ولذل��ك فالنتائج ال تعكس 
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تقرير التقييم العاملي بشأن احلد من خماطر الكوارث لعام 2009

املخاطر والفقر يف مناخ متغري

بالضرورة الصورة الكاملة للتقدم احمُلرز في كل واحدة 
من أولويات إطار عمل هيوغو.

وأخي��راً، فإن هذا التقري��ر يركز على االرتباط بني 
مخاط��ر الك��وارث والفقر في س��ياق التغير املناخي 
العامل��ي وال يتص��دى لن��واٍحٍ أخ��رى أكثر عمق��اً  عن 
مخاط��ر الك��وارث ف��ي قطاع��ات التنمي��ة األخرى 

كالصحة والتعليم والنقل والطاقة.

��ز إصدار هذا التقرير على حتسني  ونأمل أن يُحفِّ
جمع البيانات واألبحاث مما يجعل من املمكن التصدي 
لهذه الفج��وات في اإلص��دارات املستقبلية لتقرير 
التقييم العاملي بشأن احلد من مخاطر الكوارث الذي 
ستصدره اإلستراتيجية الدولية للحد من الكوارث. 

مصادر ومالحظات

1. 2009 ،UNISDR
2. www.preventionweb.net/gar09
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كلمة شكر  

شكر وتقدير 
تقري��ر التقييم العاملي بش��أن احل��د من مخاطر الك��وارث لعام 
2009 ه��و التقري��ر األول م��ن تقاري��ر تصدر كل س��نتني لنظام 
االس��تراتيجية الدولي��ة للحد من الك��وارث. والتقري��ر هو ثمرة 
جهود التعاون بني أصحاب املصلحة املتعددين من بني عدد كبير 
من الش��ركاء في نظام االس��تراتيجية وهذه اجله��ود جتري منذ 

يوليو 2007. 
ق��ام بتنسي��ق وض��ع تقري��ر االس��تراتيجية الدولي��ة للحد من 
الكوارث التابعة لألمم املتحدة بالتعاون مع البنك الدولي وبرنامج 
األمم املتحدة اإلمنائي، وبرنامج األمم املتحدة للبيئة، واالحتاد العاملي 
 ،)ProVention Consortium( للح��د م��ن تأثي��رات الك��وارث
واملنظمة العاملية لألرصاد اجلوية ومنظمة األمم املتحدة التعليم 

والعلم والثقافة. 

مت تق��دمي دعم التسهيالت اإلقليمية من قبل املنظمات الدولية 
احلكومية واملراكز املتخصصة التالي��ة: االحتاد األفريقي، ورابطة 
دول جنوب ش��رق آسيا، والوكالة الكاريبية للتصدي الطوارئ في 
حاالت الكوارث، ومركز التنسيق للوقاية من الكوارث الطبيعية 
في أمريكا الوس��طى، وجامعة الدول العربي��ة، ومنظمة الدول 
األمريكية، وجلنة جنوب احمليط الهادي لعلوم األرض التطبيقية، 
وجلن��ة الدعم للوقاية من الكوارث ف��ي جماعة دول األنديز نيابة 
عن اللجنة اآلندية للوقاية من الكوارث واالستجابة لها، ورابطة 
جنوب آس��يا للتعاون االقليمي. وحت��ى فبراير 2009، قامت أكثر 
م��ن 62 حكومة وطنية بإعداد تقارير عن التقدم احملرز في تنفيذ 

إطار عمل هيوغو. 1
س��اهمت كل م��ن مملك��ة البحرين، واملرف��ق العامل��ي للحد من 
الك��وارث والتعافي، وبرنامج األمم املتح��دة اإلمنائي، وبرنامج األمم 
املتح��دة للبيئة، وحكوم��ة النرويج، وحكومة س��ويسرا، واالحتاد 
 ،)ProVention Consortium( العاملي للحد من تأثيرات الكوارث
والوكال��ة األملاني��ة للتعاون التقن��ي، بتقدمي امل��وارد املالية التي 
مكن��ت من إجناح تطوي��ر أول تقرير تقييم عاملي بش��أن احلد من 

أخطار الكوارث. 

تش��مل املؤس��سات املتعاون��ة: جامع��ة كولومبيا؛ مؤس��سة 
املرص��د اجلنوبي الغربي لرصد ال��زالزل، األرجنتني؛ مرصد دارمتوث 
للفيضان��ات؛ ش��بكة Duryog Nivaran للح��د م��ن مخاط��ر 
الكوارث في جنوب آس��يا، معهد سياسات التنمية الريفية في 
باكستان، شعبة للتعافي املبكر في املنظومة الدولية للتعافي؛ 
ومبادرة الزالزل وامل��دن الضخمة، وكلية أمريكا الالتينية للعلوم 
االجتماعي��ة؛ ومنظم��ة األغذية والزراعة التابع��ة لألمم املتحدة، 
واملرك��ز العامل��ي لرصد احلرائ��ق؛ وجماع��ة حتليل التنمي��ة، بيرو، 
والوكال��ة األملاني��ة للتعاون التقن��ي؛ ومعهد دراس��ات التنمية، 
باململك��ة املتح��دة؛ واللجنة الدائمة املش��تركة ب��ني الوكاالت؛ 
واللجن��ة األوقيانوغرافي��ة احلكومي��ة الدولية، واالحت��اد الدولي 
جلمعي��ات الصلي��ب واله��الل األحم��ر، واملعهد الدول��ي للبيئة 
والتنمية، باململكة املتحدة، واالحتاد الدولي لالتصاالت؛ واجلمعية 
الوطني��ة لتكنولوجي��ا الزل��زال، في نيب��ال؛ واملعه��د النرويجي 
اجليوتقني؛ ومكتب تنسيق الشئون اإلنسانية؛ والنظام املتكامل 
للمؤشرات االجتماعية في اإلكوادور، باالكوادور؛ ومركز املرونة في 
س��تكهولم، واملكاتب الوطنية لبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي في 
الهند وإيران واملكسيك ونيبال وسريالنكا؛ ومنظمة األمم املتحدة 
للطفولة؛ وبرنام��ج التطبيقات الساتلية لألمم املتحدة، ومكتب 
األم��ني العام لألمم املتحدة، وجامع��ة األمم املتحدة؛ وهيئة املسح 
اجليولوج��ي األمريكي، واجلامعة الوطنية املستقلة املكسيكية؛ 
وجامعة كيب تاون، وجامعة أوكسفورد؛ وبرنامج الغذاء العاملي، 

ومنظمة الصحة العاملية. 
ق��دم الرقاب��ة والتوجي��ه لوض��ع التقرير م��ن قبل رئي��س نظام 
االستراتيجية الدولية للحد من الكوارث ومجلس الرقابة اإلدارية 

لالستراتيجية الدولية للحد من الكوارث. 

وقام بتنسيق التدش��ني العاملي للتقرير مكت��ب املنسق املقيم 
لألمم املتحدة ف��ي البحرين، وزارة خارجية مملكة البحرين، بالتعاون 
مع املكاتب اإلقليمية للمنظمة العاملية لألرصاد اجلوية  وبرنامج 
األمم املتح��دة للبيئة، ومرك��ز األمم املتحدة لإلع��الم في البحرين 
واالس��تراتيجية الدولية للحد من الكوارث بغرب آس��يا وشمال 

افريقيا، وشركاء آخرين.

فريق االسرتاتيجية الدولية للحد من الكوارث 
التابعة لألمم املتحدة

قام بإعداد التقرير تنسيقه واالش��راف عليه فريق االستراتيجية 
الدولي��ة للحد من الكوارث في جنيف: أندرو ماس��كري )منسق 
ومؤل��ف رئيسي(، وش��يفالي جونيجا )منس��ق التقارير املرحلية 
إلطار عمل هيوغو  ومؤلف مش��ارك(، وباسكال بدروتزي )منسق 
حتلي��ل اخملاط��ر العاملية، ومؤل��ف مش��ارك( وكارولني ش��يربوف 
)مساعد حترير(. كما ساهم بالتوجيهات القيمة كل من مارجريتا 

والستروم، وسالفانو بريتشينو، وهيلينا مولني- فالديس.

قام��ت املكات��ب اإلقليمي��ة لالس��تراتيجية الدولي��ة للحد من 
الكوارث بتنسي��ق تقارير التقدم اإلقليمي��ة والوطنية في إطار 
عمل هيوغو: سيث فوردزوربيج، وبيدرو باساب، وريا كاتسانيسكي 
وهيلني الفيرتي )أفريقيا(؛ وجيري فيالس��كويز، واجنيليكا بالنتيز، 
ومادهافي ارياباندو وابيالش باندا )آس��يا واحملي��ط الهادي(؛ وباوال 
البريتو )أوروبا(؛ وديف زيرفاس وهاريس ساناهوجا وجنيفر جورالنيك 
)أمريكا الالتينية والبحر الكاريبي(، ومصطفى محقق، ولونا أبو 
سويرح، وأس��امة حمد، ومحمد س��ادتي جناد وجولسارا بوالتوفا 

)غرب آسيا وشمال أفريقيا(. 

كريج دنك��ان، وس��وجيت موهانتي، وس��يلفان بونسي��ر وجويل 
مارجات، وسيمونيتا كونسورتي وسارة واد-هامتان من وحدة إدارة 
املعلومات قاموا بدعم تصميم وط��رح األداة اإللكترونية لرصد 
إطار عمل هيوغو على شبكة اإلنترنت وغيرها من اخلدمات على 
ش��بكة PreventionWeb. ماري��و بارانتيس من وح��دة الدعوة 
التأييد والتنسيق قدم املش��ورة بشأن تصميم التقرير، وبريجيت 
ليوني قدمت املش��ورة حول اس��تراتيجية اإلع��الم واالتصاالت. 
ونتقدم بالعرفان بالدعم املق��دم من الزمالء في اإلدارة والوحدة 
املالي��ة باالس��تراتيجية الدولي��ة للحد من الك��وارث: كريستني 
اليس��ي، وس��تيفاني بودول��ت، وس��ام هامون��د و زياوكين��ج يو، 
والش��كر أيضا للمساعدات القيمة م��ن دانييل ويدمر ومينهاي 

بارك )املتدربني(. 

دعم التنسيق 
قام بدعم التنسيق لعناصر مح��ددة من التقرير: ماكس ديللي، 
وكارلوس فيياسيس وجوليو سيرجي )برنامج األمم املتحدة اإلمنائي 
ومكتب منع األزمات واإلنعاش البرنامج العاملي لتحديد اخملاطر(،  
يتشه تيكل، وساني جيجيلوس وراجيش شارما )املركز اإلقليمي 
لبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي في بانكوك(، ولويس فيليبي لوبيز- 
كالف��ا وجيس��وس ادواردو اورتي��ز )برنام��ج األمم املتح��دة اإلمنائي 
واملكتب اإلقليمي ألمريك��ا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي(؛ 
جنليس اريناس )برنامج األمم املتحدة اإلمنائي ومكتب منع األزمات 
واإلنعاش، بنما(؛ اروج جها،  وس��ينينيوز أوريللو، وأوي ديتش��مان، 
واليخاندرو دي ال فوينتى وهنريك بريش��ت )البنك الدولي(؛ وغلني 
دولسيماسكالو وأنانثا دورايابا )برنامج األمم املتحدة للبيئة(، ومرمي 
جولناراجي وجان بابتيست ميجراي��ن )املنظمة العاملية لألرصاد 
اجلوي��ة(، ومارغريت أرنولد اي��ان اودونيل )اللجنة االس��تباقية(، و 
اندريس فيالسكويز، و كريستينا روساليس و نايب جيمنيز و ناتاليا 
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دي��از )مرصد الزالزل اجلنوبي الغربي( ؛ بدوي روبهان )اليونسكو( و 
البرتو اكينو )الوكالة األملانية للتعاون التقني(.

مؤلفو الفصول املشاركون
فيليب باريتو، و فرنر كورالس، و أوي ديتشمان و ستيفان ديركان و 
س��تيفن ديفيرو و ديفيد دودمان، و انانثا دورايابا و جاري بيترسون، 
و اليخان��درو دى ال فوينت��ى، و جورجلين��ا ه��اردوي، و ميلتون فون 
هيس، و أالن الفيل، و جنيفر ليفي، و لويس فيليبي لوبيز- كالفا 
و تاني��ا ميكويلينا و توم ميتش��ل ومارك ديفي��س و ايان أودونل، و 
فرنان��دو راميريز، و أرومار ريفي و كريستينا روس��اليس، و راش��يل 
ساباتس-هويلر و ديفيد س��اتيرثويت، و خوليو سيرجي و توماس 

تانر واندريس فيالسكويز. 

املساهمون
محمد أبش��ير وعل��ي أرداالن، واريابان��دو مادهاف��ي وخافيير بايز، 
وجيالل��ي بينوار وعبد البش��ير وأدريان��ا بونيال وب��وب بريكنريدج، 
وألونسو بريني��ز، وأوكتافي��ا دي كاديز، وكارال كالي��رو، وأليخاندرا 
س��يليس، وبرونو ش��اتينو، وه��اي داو واندري��ا ديبون��و وناتاليا دياز 
وامون��د ديكسيت وريكاردو ف��ورت وجريج��وري جولياني ومانويل 
جليف، وسيلفيست جليمسدال وكريستيان هيرولد، وفيشاكا 
هايدلي��دج، ونايب جيميني��ز، وحسني كااللي، وبي��ورن كالسنيز، 
وجوان��ا كاميت��ش، ويكتوري��ا كيانب��ور و كم��ال كيش��ور، وأودفار 
كيكستاد، وارت- لرنر-الم ، وفني لوفهولت و براد ليون، ودارشيني 
ماهاديفيا وروزاريو مالدونادو واناندا ماالوانتري، واليزابيث مانسيال 
وفيلينتيا مارا، و س.م. ف.واريكار وس��عيد مي��رزا محمدي واندريا 
مولينا، وماريا مونيز وفريدريك موتون، وزبير مرش��د ، وفاروق ندمي ، 
وليزاردو نارفاييز، ودانييل باز فرنانديز ، وارنستو بيريز دي رادا ، وروبني 
فرعون وسيتا برابهو، وليانا رازافيندرازاي وسيلفيا دي لوس ريوس، 
وادواردو رودريجيس — اوريجيا وكريستينا روزنبرج، وانديرا سانتوس 
وهيلج سميباي، وجان لوك توجنلت، وكاترين دي ال توري، ورودولفو 

دي ال توري، وجيم فيردين، وكريستني فيردين وناتاليا زامورا. 

املراجعني

أكثر م��ن 70 مراجعاًَ قام��وا بالتعليق على املس��ودة األولى من 
التقري��ر، مبن فيه��م موظفو االس��تراتيجية الدولي��ة للحد من 
الك��وارث واملؤلف��ون واملساهمون واملؤس��سات املتعاونة. وعالوة 
على ذلك، نود أن نش��كر بشكل خاص كل من عمر داريو كاردونا، 
وجيرمي��ي كوليم��ور، وتيري جيج��ل، ونامسوك كي��م، وماركوس 
أوكسل��ي، ويوه��ان ش��ار وس��يسيليا أوج��ا، لنظرته��م احملايدة 

وتوجيهاتهم. وشكر خاص جدا لديفيد ساتيرثويت. 

املراجع��ات العلمي��ة لنم��اذج اخملاط��ر العاملية نسقه��ا كل من 
مرمي جولناراج��ي وجان بابتيس��ت ميجراين، واملنظم��ة العاملية 
لألرص��اد اجلوي��ة لألعاصي��ر االس��توائية والفيضان��ات واجلفاف 
وجوليانا تش��افيس تش��ابارو، وتاكاش��ي اميامورا وب��دوي روهبان 
)اليونسك��و( لالنهيارات االرضية من ال��زالزل وموجات املد. وكان 
ضمن املراجعني ليندا اندرسون- بيري وجيم دافيدسون، وكوجي 
كورويوا، ووو جني لي وتاويوجن بينغ لألعاصير االستوائية؛ وولفجاجن 
غرابس وو زيو لي��و وايناش تياجي للفيضانات؛ واوريفالدو برونيني 
وسيمون اورالنديني وهارالن د. شانون، ومانايا سيفاكومار وروبرت 
س��تيفانسكي ومارك س��فوبودا للجفاف، ونيكوال كازالي، ولني 
هايالن��د، ودويكوريت��ا كارناوات��ي، وكيوجي ساس��سا والكسندر 
س��تروم لالنزالق��ات االرضية؛ و ميهاي��ل جاريفيسكي، وجوليانو 
بانزا وافي شابيرا وكونيهيكو س��يمازاكي للزالزل، وجورن بيرينز، 
وكينجي س��اتاك، وس��تيفانو تينتي وألفريد ويجن��ر ملوجات املد 

العمالقة »تسونامي«.

الفصل 1

الفصل 2

املالحق وأوراق اخللفية هلذا التقرير ميكن االطالع عليها على القرص املضغوط املرفق وهي متاحة 
PreventionWeb: WWW.PreventionWeb.net/gar09 أيضًا على اإلنرتنت على موقع

تذييالت

انظ��ر امللحق رق��م 3 .1 لقائمة ال��دول التي قدم��ت تقارير 
تقدم في تنفيذ إطار عمل هيوغو.
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