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  *من جدول األعمال) ج (٢٠البند 

ــستدامة  ــة املـ ــتراتيجية : التنميـ االسـ
        الدولية للحد من الكوارث

  تنفيذ االستراتيجية الدولية للحد من الكوارث    
    

  تقرير األمني العام    
  

  موجز  
يــذ االســتراتيجية الدوليــة للحــد نفيقــدم هــذا التقريــر حملــة عامــة عــن التقــدم احملــرز يف ت  

وعمـــال بقـــرار اجلمعيـــة العامـــة . ٦٦/١٩٩ الكـــوارث، اســـتجابة لقـــرار اجلمعيـــة العامـــة مـــن
  .للتخفيف من تأثري ظاهرة النينيو، يدرج يف املرفق استكمال بشأن التعاون الدويل ٦٦/١٩٩

ــع أن    ــذ       ١٣٣وم ــدم يف تنفي ــن تق ــه م ــا أحرزت ــشأن م ــارير ب ــدمت تق ــة ق ــا حكوم ر إط
ــة الكــوارث    : ٢٠١٥-٢٠٠٥و غــهيو عمــل ــى مواجه ــم واجملتمعــات عل ــدرة األم ــاء ق ــإنبن  ، ف

ــدة يف عــام      اخلــسائر الفادحــة يف األرواح واخلــسائر االقتــصادية الــيت بلغــت أرقامــا قياســية جدي
إثـر   ويف. ٢٠١٥ تؤكدان أمهيـة االتفـاق علـى وثيقـة ختلـف إطـار عمـل هيوغـو يف عـام                     ٢٠١١

املتحدة للتنمية املستدامة مـن أجـل التـصدي         األمم  دول األعضاء يف مؤمتر     الدعوة اليت وجهتها ال   
هلذه املسائل يف ظل اإلدراك املتجدد لطابعها امللـّح، فإننـا اآلن علـى أعتـاب منعطـف خطـري حنـو         

  .ر الكوارث والتكيف مع تغري املناخ يف جدول أعمال التنمية املستدامةاخطأإدماج احلد من 
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، يف طبعاهتـا املتعاقبـة،       التقييم العاملي بشأن احلد من خماطر الكوارث       روقد أقرت تقاري    

ــن عناصــر          ــصر أساســي م ــن خمــاطر الكــوارث كعن ــتثمار يف احلــد م ــدة لالس باجلــدوى األكي
مكافحة الفقر يف مجيع أحناء العامل، وكوسيلة للقضاء على اخلـسائر البالغـة النامجـة عـن تكـرار                   

وانـب اإلجيابيـة الكـثرية لتعزيـز النجـاح الوطيـد الـذي حققتـه                ويربز هذا التقريـر اجل    . الكوارث
، “جماهبـة الكـوارث   متكـني املـدن مـن       ”احلملة العامليـة للحـد مـن الكـوارث يف إطـار موضـوع               

يف ذلك تزايد قواعد البيانات حـول العـامل بـشأن خـسائر الكـوارث علـى الـصعيد الـوطين،                      مبا
ني يف جمــال احلــد مــن خمــاطر الكــوارث، وضــمان والتأكيــد جمــددا علــى تتبــع اســتثمارات املــاحن

  . استنادا إىل احلاجة الفعلية األخذ بنهج يقوم على األدلة إزاء االستثمار يف إدارة الكوارث
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  االجتاهات يف جمال الكوارث وخماطرها  -أوال   
ومنـذ عـام    . ميثل األثـر التراكمـي للكـوارث ضـياع فـرص كـبرية أمـام التنميـة البـشرية                    - ١

، حينما اجتمع اجملتمع الدويل ألول مرة لكي يناقش مـسألة التنميـة املـستدامة يف مـؤمتر        ١٩٩٢
 باليـــني نـــسمة ٤,٤تـــأثر أكثـــر مـــن قمـــة األرض املعقـــود يف ريـــو دي جـــانريو، بالربازيـــل،  

ــها، حيــث أوقعــت أضــرارا مبــ      يف ــالغ عن ــة مت اإلب ــون دوالر، ٢ا جمموعــة كــوارث دولي  تريلي
دت حبيـــاة أكثـــر  املائـــة مـــن املعونـــة اإلمنائيـــة اخلارجيـــة، كمـــا أو  يف٢٥يقـــدر بنـــسبة  مـــا أو
  .مليون شخص ١,٣ من
فاخلـسائر الـيت تتـسبب فيهـا        . وال توفر هذه األرقـام إال حملـة جزئيـة عـن أثـر الكـوارث                 - ٢

الفيضانات الصغرية النطاق، واالهنيـاالت األرضـية والعواصـف واحلرائـق الـيت تقـع علـى نطـاق                   
لكن هذه الكوارث هلا تأثريها املباشر علـى اجملتمعـات احملليـة      .  احلسبان دوليا  حملي ال تدخل يف   

احلضرية والريفية األشد تعرضا هلـا، وعلـى اهلياكـل واملرافـق األساسـية الـيت تعتمـد عليهـا هـذه                     
 ٢٠١٠/٢٠١١وســـم األمطـــار للفتـــرة ويف كولومبيـــا وحـــدها، تـــسبب م. اجملتمعـــات احملليـــة

سـتراليا  ك بلـدان أخـرى كـثرية، مبـا يف ذلـك أ            وهنـا .  باليـني دوالر   ٥,٤خسائر تقـدر مببلـغ       يف
وبابوا غينيا اجلديدة والربازيل وسري النكا وموزامبيـق وناميبيـا، تعرضـت أيـضا خـالل الفتـرة           

ــا يف      ــالتقرير لفيـــضانات كاســـحة، فاقـــت قوهتـ ــشمولة بـ .  أحيـــان كـــثرية أرقامـــا قياســـية   املـ
ــضانات املتكــررة    ويف ــسيول امل  باكــستان، أدت الفي ــن ال ــأكثر   النامجــة ع ــة إىل اإلضــرار ب ومسي
وتعرضــت فيجــي لفيــضانات متكــررة يف كــانون     . ٢٠١١ماليــني نــسمة يف عــام    ٩,٢ مــن
 مشــال مينــداناو، “واشــي”وضــربت العاصــفة االســتوائية . ٢٠١٢أبريــل /ينــاير ونيــسان/الثــاين
 نـسمة، وأودت  ٦٢٤ ٦٠٠ا تسبب يف فيضانات واهنيـاالت أرضـية تـضرر منـه          الفلبني، مما  يف

  . مرتل٤٠ ٠٠٠ شخصا وتدمري قرابة ١ ٤٩٥حبياة 
 مليــون نــسمة ٧٥عنــها علــى قرابــة ، أثــرت حــاالت اجلفــاف املبلــغ  ٢٠١١ويف عــام   - ٣
، وأدت إىل خـسائر زراعيـة وحـاالت انعـدام لألمـن الغـذائي وجماعـات        )١(مجيع أحنـاء العـامل    يف

.  مليـون نـسمة    ١٣ثـر اجلفـاف علـى أكثـر مـن           ويف قرن أفريقيا، أ   . بني فئات السكان الضعيفة   
ويف منطقة الساحل، صدرت إنـذارات مبكـرة بعـد أن أدت زيـادة حـاالت اجلفـاف سـوءا إىل         

  .يد حاالت عدم االستقرار السياسيزيادة تعق
  

_________________ 
مركز أحباث األوبئة   /كتب املساعدة اخلارجية يف حاالت الكوارث     التابعة مل قاعدة البيانات الدولية للكوارث        )١(  

 .النامجة عن الكوارث
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ونامي اللــــذين حــــدثا يف اليابــــان ويف الوقــــت نفــــسه، فــــإن الزلــــزال وموجــــات تــــس   - ٤
اليت وقعت يف تايلند يف وقت الحق من تلـك الـسنة أبـرزوا    ، والفيضانات ٢٠١١مارس  /آذار يف

ــاتج احمللــي اإلمجــايل       حقيقــة أن الكــوارث الكــربى ال تلحــق خــسائر مباشــرة وغــري مباشــرة بالن
فحــسب، لكنــها ميكــن أن تربــك أيــضا سالســل التوريــد العامليــة يف قطاعــات مــن قبيــل صــناعة    

ملترابطة يف هـذا العـامل الـذي تـسوده العوملـة            فسالسل التوريد ا  . السيارات وصناعة اإللكترونيات  
وعلـى سـبيل املثـال،    . تعين أن اخلسائر االقتصادية اليت تلحق مبنطقة ما يكـون هلـا صـداها العـاملي             

تشري التقديرات إىل أن فيضانات تايلند أصابت اإلنتاج الصناعي العاملي بانتكاسـة قـدرت بنـسبة                
 يف إمييليـا    ٢٠١٢مـايو   /أيـار  ع الزالزل الـيت حـدثت يف      بوترتب على الزالزل وتوا   .  يف املائة  ٢,٥

ــصغرية احلجــم واملتوســطة احلجــم،         ــصناعات ال ــا ال ــة تتركــز فيه ــا، وهــي منطق ــا، بإيطالي روماني
 .)٢(باليني دوالر ٦ قدرت يف جمموعها مبا يزيد على حدوث خسائر اقتصادية

، لكنها مؤشـرات علـى      والكوارث ليست أحداثا منعزلة يف حد ذاهتا أو حمددة السياق           ‐ ٥
ويــربز تقريــر خــاص للفريــق احلكــومي الــدويل املعــين بــتغري   . عمليــات جاريــة لتــراكم املخــاطر

أنــه نتيجــة لــتغري املنــاخ، حيتمــل أن يتزايــد تــواتر أحــداث التــهطال الــشديد يف القــرن    )٣(املنــاخ
ت درجـات   احلادي والعشرين يف كثري من املناطق، كما حيتمل حدوث زيـادة يف تـواتر معـدال               

. احلرارة اليومية القـصوى ونقـصان يف معـدالت درجـات الـربودة القـصوى علـى نطـاق العـامل                    
أو حــدهتا يف معظــم منــاطق /ومــن املــرجح أن يــزداد طــول فتــرات موجــات احلــرارة ووتريهتــا و

ــسرعة القــص    ــسبة إىل متوســط ال ــسة، وكــذلك احلــال بالن ــة يف كــثري  الياب وى لألعاصــري املداري
ولذلك، فإن تغري املناخ سيضاعف من املخاطر يف كثري مـن القطاعـات             . يطاتأحواض احمل  من

  .ريات املناخية كاملياه والزراعةاخلاضعة للتأث
ر ويف الوقت نفسه، فإن التقرير اخلاص للفريق احلكومي الدويل املعـين بـتغري املنـاخ عبّـ                  - ٦

 حلـد مـن أخطـار الكـوارث لعـام         تقرير التقييم العاملي بشأن ا    عن االستنتاجات اليت توصل إليها      
بأن القوة الدافعة الرئيسية وراء زيادة أخطار الكوارث يف العقود املقبلة سـتظل متمثلـة     ٢٠١١

وسيـستمر تركيـز اخلطـر الـذي        . يف تزايد تعرض النـاس واألنـشطة االقتـصادية ملخـاطر الطبيعـة            
للمخــاطر، مــن قبيــل تتعــرض لــه االســتثمارات العامــة واخلاصــة يف املنــاطق الــيت تكــون عرضــة  

الــسهول املعرضــة للفيــضانات، والــسواحل املعرضــة للعواصــف وموجــات تــسونامي، واملــدن     
_________________ 

  )٢(   Impact Forecasting, “May 2012 global catastrophe recap”متاح على املوقع التايل ،:  
    http://thoughtleadership.aonbenfield.com/Documents/201206_if_monthly_cat_recap_may.pdf. 

  )٣(   Christopher B. Field and others, eds, Managing the Risks of Extreme Events and Disasters to Advance 

Climate Change Adaptation (New York, Cambridge University Press, 2012). Available from 
http://ipcc-wg2.gov/SREX.  
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وكثري من هـذه االسـتثمارات تنفـذ يف املنـاطق املعرضـة للمخـاطر يف البلـدان             . املعرضة للزالزل 
دم ومن شأن العمليات املصاحبة هلذه املخاطر من قبيل عـ         . املنخفضة الدخل واملتوسطة الدخل   

كفايــة التخطــيط احلــضري واإلدارة احلــضرية والتــدهور البيئــي أن جتعــل هــذه  املخــاطر مبثابــة   
عجز مستتر ليس فقط بالنسبة إىل احلكومات الوطنية والقطـاع اخلـاص العـاملي، ولكـن أيـضا،                  

  .ناس الذين يعتمدون على كل منهماوهو األهم، بالنسبة إىل ال
  

  ة بتنفيذ إطار عمل هيوغوالتحديات والفرص املرتبط  -ثانيا   
  شـــهد العـــام املاضـــي حتـــديات حامســـة اعترضـــت ســـبيل تنفيـــذ إطـــار عمـــل هيوغـــو    - ٧

، كمـا شـهد يف الوقـت        بناء قدرة األمم واجملتمعات على مواجهـة الكـوارث        : ٢٠١٥-٢٠٠٥
وال تــزال التحــديات الرئيــسية تتمثــل يف النمــو  . )٤(نفــسه فرصــا جديــدة للتعجيــل هبــذا التنفيــذ 

ملستويات أخطار الكوارث، وعدم وجود بيانات دقيقة عن خـسائر الكـوارث، وعـدم              السريع  
كفاية املوارد على املستوى احمللي، وعدم اإلدماج الكايف لالعتبارات املتعلقة باحلد مـن أخطـار     

ومـن جهـة أخـرى، فـإن االعتـراف بأمهيـة       . الكوارث يف التنميـة والتخطـيط وإعـداد امليزانيـات      
القـرار  (كـوارث يف الوثيقـة اخلتاميـة ملـؤمتر األمـم املتحـدة للتنميـة املـستدامة                  احلد مـن أخطـار ال     

ويف مؤمترات القمة جملموعة العشرين، وباإلمكانـات غـري املـستغلة للقطـاع             ) ، املرفق ٦٦/٢٨٨
بنـاء قـدرة األمـم واجملتمعـات     اخلاص واحلكومـات احملليـة، متثـل مجيعهـا فرصـا جديـدة ملواصـلة               

  .٢٠١٥ حبلول عام ثعلى مواجهة الكوار
 للتقدم احملرز يف تنفيذ إطـار عمـل هيوغـو أنـه             ٢٠١١-٢٠٠٩وأبرز استعراض الفترة      - ٨

على الرغم من أن بلدانا كثرية كانت حترز تقدما جيدا يف أنشطة إنقاذ األرواح، مثـل التأهـب       
حــو للكــوارث ومواجهتــها، واإلنــذار املبكــر، فــإن أخطــار الكــوارث مل يــتم إدماجهــا علــى الن 

. الكايف باعتبارها أحـد العوامـل الـيت يـستند إليهـا اختـاذ القـرارات يف جمـال االسـتثمار والتنميـة                      
وعلى الرغم من وجود استثناءات ملحوظـة، كمـا هـي احلـال يف بـريو، فـإن القـرارات املتعلقـة              
بالتخطيط واالسـتثمار يف القطـاع العـام ال تـرتبط إىل حـد كـبري بالـسياسات واالسـتراتيجيات                    

ويف الوقــت نفــسه، تفيــد بعــض البلــدان بأهنــا . لراميــة إىل إدارة أخطــار الكــوارث واحلــد منــهاا
. تواجــه صــعوبات يف االســتفادة مــن التــشريعات والــسياسات عنــد تطبيقهــا علــى أرض الواقــع

فضعف القدرات يف الكثري من احلكومات احمللية وعدم فعاليـة آليـات املـساءلة تعنيـان أنـه حـىت            
لدان سياسات وأنشأت نظما تشريعية ومؤسـسية للحـد مـن أخطـار الكـوارث               وإن وضعت الب  

  . تراكم الكوارث على أرض الواقعفإهنا تواجه التحدي املتمثل يف
_________________ 

: إطــــــار عمــــــل هيوغــــــو، متــــــاح علــــــى املوقــــــع التــــــايلانظــــــر اســــــتعراض منتــــــصف املــــــدة لتنفيــــــذ    )٤(  
www.unisdr.org/files/18197_midterm.pdf. 
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ويف العقـــود املقبلـــة، ستـــصب تريليونـــات الـــدوالرات يف البلـــدان املنخفـــضة الـــدخل    - ٩
شكل كيفيـة ومكـان   وستـ . واملتوسطة الدخل املعرضة للمخـاطر يف شـكل اسـتثمارات جديـدة         

تنفيــذ هــذه االســتثمارات  العامــل األساســي الــذي ســيحدد مــصري الكــوارث ومــا إذا كانــت    
ورغم أن املؤسسات املالية الدولية تدعم احلكومـات يف سـعيها           . ستستمر يف النمو يف املستقبل    

فــالكوارث الــيت . إىل ضــمان وجــود آليــات إلدارة حــاالت الطــوارئ، فــإن ذلــك لــيس كافيــا  
لــيت ميكــن أن تــنجم عــن الكــوارث   أبــرزت اآلثــار ا٢٠١١يف اليابــان وتايلنــد يف عــام وقعــت 

وسـوف يتوقـف ضـمان مـستقبل        . امتدت خماطرها اإلمنائية احملتملة لتشمل منـاطق خارجيـة         إذا
عاملي مستدام على تكاتف العمل بني القطاعني العام واخلاص مبا يكفـل أن تؤخـذ يف احلـسبان             

  .نطوي عليها االستثمارات اجلديدةة املخاطر اليت توأن تدار بصورة مالئم
إىل أن يتـضمن  ) A/66/301(وقد دعوُت، يف تقريري السابق املقدم إىل اجلمعية العامـة            - ١٠

أي إطــار للتنميــة املــستدامة يف املــستقبل خطــة واضــحة لــدمج إدارة الكــوارث وإدارة املخــاطر  
، )٢٠+ريـو (ؤمتر األمـم املتحـدة للتنميـة املـستدامة          ومن الواضح أن الوثيقة اخلتاميـة ملـ       . املناخية
، قـد اسـتجابت لتلـك الـدعوة ووفـرت عـددا مـن الفـرص          “املستقبل الذي نصبو إليه   ”املعنونة  

ــشط       ــا ألن ــيت ميكــن هب ــة ال ــة اهلام ــة الدولي ــات احلكومي ــوارث،    والعملي ــار الك ــن أخط ة احلــد م
داف التنميـة املـستدامة وزيـادة       ذلك منعها، أن تقـدم دعمـا ملموسـا مـن أجـل بلـوغ أهـ                 يف مبا

وتعد الوثيقة اخلتامية للمؤمتر أساسا متينـا للمناقـشات         . قدرة اجملتمعات على مواجهة الكوارث    
لحـد مـن أخطـار الكـوارث يف فتـرة        ولوضع خريطة طريق مـن أجـل التوصـل إىل إطـار عمـل ل              

  .٢٠١٥بعد عام  ما
جلهـود وتعزيزهـا ملـساعدة الـدول     اوأكد املـشاركون يف املـؤمتر علـى ضـرورة مواصـلة               - ١١

. اجلزريــة الــصغرية الناميــة يف تنفيــذ برنــامج عمــل بربــادوس واســتراتيجية موريــشيوس للتنفيــذ   
ويعـد التـصدي    . وتستلزم التحديات املتعددة، القائمة منها والناشـئة، تنـسيق الـدعم ومواصـلته            

اجهــة املخــاطر  اء القــدرة علــى مو لألســباب الكامنــة وراء أوجــه الــضعف والعمــل علــى بنــ      
األمـور األساسـية لتحقيـق التنميـة املـستدامة، وسـوف يتطلـب ذلـك األخـذ بنـهج تنـسيقي                       من

ولذلك، سيشكل عقد مؤمتر دويل ثالـث معـين بالتنميـة املـستدامة للـدول               . على نطاق املنظومة  
 خطــوة حامســة حنــو ضــمان تــوفري الــدعم الــضروري ٢٠١٤اجلزريــة الــصغرية والناميــة يف عــام 

  .الدول اجلزرية  الصغرية النامية قدرات لزيادة
ــا الكـــوارث  ويعـــد مجـــع البيانـــات واحلـــساب املنـــهجي للخـــ    - ١٢ سائر الـــيت تتـــسبب فيهـ
األمور احلامسة من  أجل الفهم الكامل لألثر االقتـصادي للكـوارث والـسبل الـيت ميكـن هبـا               من

ويف حـني   .  اخلاصـة  لألدوات املاليـة أن ختفـف مـن العـبء الواقـع علـى احلكومـات واملنظمـات                 
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لوحظ أنه مت إحراز بعض التقدم خالل العام املاضي، فإنه يوصى بأن القيام باملزيـد مـن العمـل                   
ويلـزم قيـام الـدول بإنـشاء نظـم حماسـبية قـادرة علـى                . يف هذا اجملال ال يزال يشكل أولوية عليا       

ألغـراض التخطـيط    تسجيل اخلسائر احمللية وتقاسم املعلومـات علـى الـصعيدين احمللـي والـوطين               
ويف ســياق قيــام الــدول بإنــشاء نظــام حلــساب خــسائر الكــوارث، فــإن تطبيــق   . واإلحــصاءات

درجــة معينــة مــن التوحيــد القياســي قــد يفيــد يف تقــدير حــساب اخلــسائر بــصورة أفــضل علــى  
 دولـة   ٤٣وقد أفـاد مـا جمموعـه        . الصعيد اإلقليمي ودعم زيادة تنمية التعاون على هذا الصعيد        

واعــد بيانــات وطنيــة حمدثــة بــشأن خــسائر الكــوارث ميكــن أن تــستنري هبــا القــرارات   بوجــود ق
املتعلقة باالستثمارات، والتصدي للمخاطر الكامنة، وتعزيـز القـدرة علـى الـتحكم يف املخـاطر                

  . جانب الشراكات واجملتمع املديناحمللية، وزيادة التعاون من
الكـثري مـن الفـرص املتاحـة لزيـادة التعجيـل            وعلى الرغم من التحديات املتعددة، هنـاك          - ١٣

وتـشارك أمانـة االسـتراتيجية مـع طائفـة مـن اجلهـات            . باحلد من املخـاطر يف خمتلـف القطاعـات        
الفاعلة وعناصر التغيري مبا يكفل جعل احلد من أخطار الكوارث وزيادة القدرة على مواجهتـها               

  .ال التجارية وعلى الصعيد احملليعمجزءا من العملية اليومية الختاذ القرارات يف قطاع األ
وم بــه القطــاع اخلــاص حــصة كــبرية  ويف معظــم البلــدان، يــشكل االســتثمار الــذي يقــ    - ١٤
ــة ١٥ و ٥ادة، مــا بــني ومتثــل االســتثمارات العامــة، عــ . حجــم االســتثمار عمومــا  مــن  يف املائ
 اخلاص يتكفـل بالنـسبة   الناتج احمللي اإلمجايل للبلد، ما يعين أن االستثمار من جانب القطاع       من

ــني     ــيت تتــراوح ب ــة ال ــصادية الوطنيــة     .  يف املائــة٩٥ و ٨٥املتبقي ــف التنميــة االقت ــذلك، تتوق ول
والقــدرة علــى مواجهــة الكــوارث علــى مــدى مراعــاة االســتثمار مــن جانــب القطــاع اخلــاص     

القطـاع  وقد زادت أمانة االستراتيجية من تعاملها مع كيانـات          . للمخاطر اليت تسببها الكوارث   
اخلاص لغرض حتفيز اسـتمرارية أعمـال التخطـيط واالسـتثمار يف اهلياكـل األساسـية والعمليـات                  

ونتيجـة هلـذه اجلهـود، هنـاك اآلن شـبكة عامليـة متناميـة مـن كيانـات                 . الرامية إىل بنـاء القـدرات     
ذات املــصلحة املــشتركة يف بنــاء القــدرات علــى مواجهــة أخطــار الكــوارث   )٥(القطــاع اخلــاص

  . بشأن طرح مبادرات يف هذا الصدديت تعمل على تقاسم املعارف واخلربات والتعاونوال
مـــع الـــشركات إلقناعهـــا بـــأن تـــدمج     وهتـــدف أمانـــة االســـتراتيجية إىل التواصـــل      - ١٥
ــها ويف عملياهتــا النقــاط األساســية اخلمــس املتعلقــة بالعمــل يف جمــال احلــ     يف د اســتراتيجية عمل
لمنتــدى العــاملي للحــد مــن أخطــار      يف الــدورة الثالثــة ل أخطــار الكــوارث الــيت قــدمت    مــن

ويقوم فريق استشاري تابع للقطاع اخلاص، يقـدم خدماتـه          . ٢٠١١، املعقود يف عام     الكوارث
لشؤون احلد من أخطار الكوارث واملمثل اخلاص لألمني العـام لتنفيـذ            إىل األمني العام املساعد     

_________________ 
 . اخلاص من الشركاء من القطاع٤٠تضم شراكة القطاع اخلاص للحد من أخطار الكوارث حنو    )٥(  
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اريـة يف هـذا اجملـال علـى الـصعيد العـاملي، وهـو        إطار عمل هيوغو، بالتعـاون مـع األعمـال التج        
تطـوير ودعـم تقييمـات    : ملتزم بدعم احلكومات وزعماء العـامل يف نـشر وتنفيـذ التـدابري التاليـة       

املخــاطر الــيت تقــوم هبــا احلكومــات احملليــة والوطنيــة؛ التعــاون مــع الــشركاء املتعــددين إلعطــاء    
 التخطـــيط والتـــصميم املـــتعلقني باســـتعمال األولويـــة لبنـــاء القـــدرات علـــى املواجهـــة يف جمـــال

األراضي؛ ضمان قدرة االسـتثمارات علـى التـأقلم مـع آثـار الظـواهر املناخيـة احلـادة واملخـاطر                    
ــة         ــنظم البيئي ــا خــدمات ال ــيت تتعــرض هل ــضغوط ال ــسريع وال ــا التحــضر ال ــيت يطرحه ــدة ال اجلدي

  .لطبيعية واحلوكمةوالتحديات املتعلقة باملوارد ا
ــا نــصف ســكان املعمــورة مــن البــشر يف مراكــز حــضرية   ويعــيش   - ١٦ وحبلــول عــام . حالي

ــيش   ٢٠٥٠ ــع أن يع ــن املتوق ــن ســكان ا  ٧٠، م ــة م ــاهم    يف املائ ــاطق حــضرية، ثلث ــامل يف من لع
وحيـدث القـدر األكـرب مـن هـذا النمـو يف أمـاكن               . بلدان منخفضة الدخل ومتوسطة الدخل     يف

وعلـى الـرغم مـن ذلـك، فـإن املراكـز            . ضانهي بالفعل عرضة للزالزل وحاالت اجلفاف والفي      
وللقـائمني  . احلضرية هي اليت حتظى باملوارد واملعارف ووفورات احلجم الالزمة جملاهبة املخـاطر        

على شؤون اإلدارة احملليـة دور بـالغ األمهيـة يف احلـد مـن أخطـار الكـوارث، لكـن هـذا الـدور                         
وجـرى حتديـد انعـدام القـدرات،        . افيـة كثريا مـا ال يقـدر حـق قـدره أو ال تـوفر لـه املـوارد الك                  

وعدم فهم القضايا اليت تنطوي عليها مسألة بناء القدرات على مواجهة املخـاطر، وعـدم تـوافر     
املوارد الالزمة لذلك باعتبارها العوامل اليت تشكل حجر عثـرة علـى طريـق زيـادة قـدرة املـدن                    

ايــا الــيت ميكــن أن حيققهــا إعطــاء  غــري أن الكــثريين مــن قــادة املــدن يتفهمــون املز . علــى التــأقلم
األولوية للحد من أخطار الكوارث كجـزء مـن برنـاجمهم الـسياسي وبرنـاجمهم املتعلـق بالتنميـة                 

دعم عمليـة للتحـضر املـستدام       إىل  “ جماهبة الكوارث متكني املدن من    ”وتسعى محلة   . املستدامة
بيعـة أخطـار الكـوارث علـى        من خالل تعزيز أنشطة بناء القدرة على املواجهة، وزيادة تفهم ط          

الصعيد احمللي، وتشجيع االلتزام من جانب احلكومات احمللية والوطنية بإعطاء األولوية ملـسأليت             
  .الكوارث والتكيف مع تغري املناخاحلد من أخطار 

مل، ويقتـــضي بنـــاء اجملتمعـــات القـــادرة علـــى مواجهـــة الكـــوارث األخـــذ بنـــهج شـــا    - ١٧
ــا ــيم واإلدارة  يف مب ــك التقي ــاع اخلــاص      ذل ــع القط ــشاركة م ــئة بامل ــستمرين  للمخــاطر الناش  امل

وميكن لقواعد بيانات خسائر الكوارث، ووضع اخلـرائط املتعلقـة بأخطـار            . واحلكومات احمللية 
الكوارث، وإنشاء نظم التتبـع املـايل أن تـدعم صـانعي القـرارات مـن القطـاعني العـام واخلـاص                      

ــارات تــ   ــالتخطيط اإل علــى مجيــع املــستويات يف األخــذ خبي ــة فيمــا يتعلــق ب منــائي ستند إىل األدل
  .واالستثمار يف هذا اجملال
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جمــال التنميــة املــستدامة واحلــد    ويف إطــار اإلعــداد لوضــع أطــر عمــل للمــستقبل يف        - ١٨
املخـاطر، وبغيـة زيـادة تعزيـز التعـاون الـدويل يف جمـال احلـد مـن أخطـار الكـوارث، ينبغـي                          من

خلطــط الوطنيــة يف جمــال الوقايــة   احملــرز يف وضــع الــسياسات واللبلــدان أن تــستفيد مــن التقــدم 
وتــوفر . املخــاطر واحلــد منــها، وحتديــد الثغــرات والتحــديات، فــضال عــن احللــول املمكنــة  مــن

، الـيت سـتعقد يف جنيـف يف الفتـرة           للحـد مـن أخطـار الكـوارث        العامليالدورة الرابعة للمنتدى    
يا ميكــن مــن خاللــه تقاســم بعــض الــدروس   ، حمفــال رئيــس٢٠١٣مــايو /أيــار ٢٣ىل  إ١٩مــن 

املستفادة وتبادل اآلراء حول املستقبل وحتديد السبل لتحقيق أقـصى اسـتفادة مـن الفـرص الـيت                  
أتاحتها نتائج مؤمتر األمم املتحدة للتنمية املستدامة من أجل إدماج احلد مـن أخطـار الكـوارث        

 .ستدامةيف عملية التنمية امل
  

  الكوارثأخطار جيه للتعجيل باحلد من التنسيق والتو  -ثالثا   
تواصل أمانة االستراتيجية البناء على اآلليات القائمـة، مثـل الـربامج العامليـة واإلقليميـة                  - ١٩

الكـوارث، بينمـا تـسعى إىل إجيـاد سـبل مبتكـرة إلشـراك أصـحاب                 أخطـار   والوطنية للحد من    
 .املصلحة اجلدد من أجل الوصول إىل مجيع قطاعات اجملتمع

  
 تعزيز التنسيق على الصعيد العاملي  -ألف   

  ٢٠١٥الكوارث فيما بعد عام أخطار حنو إطار للحد من     
، بـدأت أمانـة االسـتراتيجية تيـسري وضـع إطـار             ٦٦/١٩٩عمال بقـرار اجلمعيـة العامـة          - ٢٠

 وسـتكفل األمانـة أن تكـون هـذه العمليـة            .٢٠١٥الكـوارث فيمـا بعـد عـام         أخطـار   للحد من   
 تستند إىل النتـائج والتوصـيات الـواردة يف اسـتعراض منتـصف املـدة إلطـار عمـل                    تشاورية وأن 

، وإىل طبعـات  )٦(بناء قدرة األمم واجملتمعات على مواجهة الكوارث :٢٠١٥-٢٠٠٥هيوغو 
للمنتـديات  ، وإىل الـدورات الـسابقة       )٧(الكـوارث أخطـار   تقرير التقييم العاملي بـشأن احلـد مـن          

وعلـــى أســـاس هـــذه النتـــائج وغريهـــا      .الكـــوارثأخطـــار  مـــن العامليـــة واإلقليميـــة للحـــد  
 حتـدد عناصـر عمليـة       )٨(املـدخالت، أصـدرت أمانـة االسـتراتيجية ورقـة معلومـات أساسـية              من

 .٢٠١٥الكوارث فيما بعد عام أخطار السعي إىل إطار للحد من 

_________________ 
 .www.unisdr.org/files/18197_midterm.pdf: املوقع التايلعلى متاح    )٦(  

 .www.preventionweb.net/gar: ع التايلاملوقعلى متاح    )٧(  

 .www.unisdr.org/we/inform/publications/25129: املوقع التايلعلى متاح    )٨(  
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، وُحـــددت مواعيــد ٢٠١٢وُعـــقدت سلــسلة مــن املــشاورات األوليــة يف أوائــل عــام     - ٢١
لوضع خطط إلجراء مزيد من املشاورات يف العام املقبل، وذلـك هبـدف ضـمان إسـهام أوسـع                   

وأتـاح املـؤمتر الـوزاري       .جمموعة ممكنة من أصحاب املصلحة يف إثراء املناقشات وإفادة العملية         
 / متـوز  ٤ و   ٣يف توهوكـو، اليابـان، يـومي        مؤخرا  العاملي املعين باحلد من الكوارث الذي عقد        

 .الكـوارث يف املـستقبل    أخطـار   ، فرصة للبلدان ملناقشة متطلبـات إطـار احلـد مـن             ٢٠١٢يوليه  
الكوارث يف عـامل    أخطار  ويف ذلك املؤمتر، جرى تسليط الضوء على التحديات يف جمال إدارة            

مترابط، وكذلك علـى ضـرورة الـتمكني التـام للمجتمعـات احملليـة وضـمان اسـتخدام معارفهـا                    
 . التخطيط وإدارة األزماتوخرباهتا على حنو كامل يف

الكـوارث إحـدى    أخطـار   وستكون الدورة القادمة الرابعة للمنتدى العـاملي للحـد مـن              - ٢٢
، وسـوف  ٢٠١٥الكوارث فيما بعـد عـام   أخطار لبنات بناء العملية املؤدية إىل إطار للحد من    

ويتمثـل   .العمليـة تتيح الفرصة لتقييم الفترة األوىل من املشاورات وصقل اخلطـوات التاليـة مـن                
اهلدف من الدورة الرابعة يف مواصلة الزخم لبذل جهد دائم ومتواصل مـن قبـل مجيـع اجلهـات             

اطر وتعزيـــز القـــدرة علـــى التكيـــف الفاعلـــة لتحمـــل املـــسؤولية املـــشتركة يف احلـــد مـــن املخـــ 
وحتـــرز التحـــضريات تقـــدما جيـــدا، مـــع التركيـــز بـــشكل خـــاص علـــى  .اجملتمعـــات احملليـــة يف

 احملليـة واملـدن والقطـاع اخلـاص والربملـانيني والـشبكات األكادمييـة والعلميـة خـالل                   احلكومات
 .املشاورات السابقة للدورة

 يف املـؤمتر    ٢٠١٥الكوارث فيما بعد عام     أخطار  ومن املتوقع أن يعتمد إطار احلد من          - ٢٣
ــل عــا   أخطــار العــاملي املعــين باحلــد مــن    ــان يف أوائ  .٢٠١٥م الكــوارث الــذي ســيعقد يف الياب

وقد طلبُت إىل أمانة االستراتيجية التشاور علـى حنـو           .وستدعم أمانة االستراتيجية تنظيم املؤمتر    
وثيــق مــع الــدول األعــضاء وأصــحاب املــصلحة اآلخــرين بــشأن األعمــال التحــضريية للمــؤمتر    

ال التنميــة املــستدامة ومداوالتــه، مــع مراعــاة العمليــات األخــرى الــيت تركــز علــى جــدول أعمــ 
  .املستقبل، مبا يف ذلك أهداف التنمية املستدامة يف
  

  الكوارث يف منظومة األمم املتحدةأخطار احلد من     
ــة مــن الكــوارث باعتبارهــا       - ٢٤ ــة كــأمني عــام، حــددت الوقاي ــة فتــرة واليــيت الثاني يف بداي

ــايت اخلمــس   ــة للحــد مــن     .واحــدة مــن أولوي ــذ خطــط وطني أخطــار ودعــوت إىل وضــع وتنفي
ــوارث، تعــ  ــاخي والتــدهور البيئــي والتوســع       الك ــدة املتمثلــة يف الــتغري املن اجل التحــديات املتزاي

 .احلضري والنمو السكاين، وإىل التركيز بشكل خاص علـى أقـل البلـدان منـوا وأكثرهـا ضـعفا                  
ولكي يتحقق ذلك، ينبغي ملنظومة األمم املتحدة، اليت يقودها على الصعيد القطـري املنـسقون               

 “توحيــد األداء”موعــة األمــم املتحــدة اإلمنائيــة، االعتمــاد علــى مبــادئ  املقيمــون وتــدعمها جم
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واالستفادة من نقاط القوة واملزايا النـسبية ملختلـف أعـضاء منظومـة األمـم املتحـدة مـن خـالل                      
 .مشاركة متسقة ومنسقة

بـــشكل وثيـــق ، عمـــل ممثلـــي اخلـــاص وأمانـــة االســـتراتيجية ٦٦/١٩٩ووفقـــا للقـــرار   - ٢٥
 املتحـدة  األمـم  منظومـة  يف التنفيـذيني  الرؤسـاء   املتحدة التنـسيقية، مثـل جملـس       هيئات األمم  مع

واللجنة الرفيعة املستوى املعنية بالربامج، على توحيد األداء يف تقـدمي الـدعم إىل               بالتنسيق املعين
 .الكوارثأخطار الدول األعضاء هبدف تعجيل التقدم احملرز يف جمال احلد من 

لس الرؤسـاء التنفيـذيني، قـدم ممثلـي اخلـاص إحاطـة إليـه يف دورتـه                  وبناء على طلب جم     - ٢٦
ويف تلــك الــدورة، مت االتفــاق علــى االلتــزام بنــهج متــسق لتعمــيم  .٢٠١١العاديــة األوىل لعــام 

الكـوارث يف الـربامج والعمليـات، عـن طريـق وضـع جـدول أعمـال مــشترك         أخطـار  احلـد مـن   
 مــن أمانــة لــبوقــد طُ . الــدعم الــسياسيالكــوارث أقــصى قــدر مــن أخطــار وإيــالء احلــد مــن 

وعلى أساس نتائج عملية التقييم الذايت، قررت اللجنة الرفيعـة           .االستراتيجية قيادة هذه العملية   
فريق عامل رفيع املستوى، لفترة زمنية حمددة، بتيـسري مـن ممثلـي          إنشاء  املستوى املعنية بالربامج    

ــة  درجــاخلــاص، لوضــع خطــة عمــل اســتراتيجية لــضمان أعلــى    ة ممكنــة مــن االتــساق والفعالي
ــن    يف ــد مـ ــال احلـ ــدة يف جمـ ــم املتحـ ــة األمـ ــار منظومـ ــوارثأخطـ ــه   .الكـ ــا جمموعـ ــشارك مـ ويـ
مؤســسات منظومـة األمــم املتحـدة وصــناديقها وبراجمهـا ووكاالهتــا املتخصـصة، ومــن      مـن  ٢٨

  .٢٠١٣عام بينها البنك الدويل، يف الفريق العامل، الذي ُيـتوقع أن حيقق نتائج قبل منتصف 
ــذايت عــن أن     - ٢٧ ــيم ال ــن     ٩٠وكــشف التقي ــربون احلــد م ــبني يعت ــن اجملي ــة م أخطــار  يف املائ

 يف املائـة مـن اجمليـبني        ٦٠وأبرز أكثـر مـن       .الكوارث إما أنه أولوية مؤسسية أو جزءا من هنجهم        
ويـشمل ذلـك سياسـة      .الكوارث يف مجيـع بـراجمهم     أخطار  إحراز تقدم كبري حنو تعميم احلد من        

الكوارث وإدارهتا، وافق عليها اجمللس التنفيـذي لربنـامج األغذيـة العـاملي،        أخطار  بشأن احلد من    
الكوارث علـى األمـن الغـذائي والتغذيـة، وضـعته منظمـة             أخطار  وبرنامج إطاري بشأن احلد من      

ــة    ــة والزراع ــم املتحــدة لألغذي ــل، و .األم ــددوباملث ــة العاح ــة احلــد    ت املنظم ــة لألرصــاد اجلوي ملي
ــن ــار  مـ ــها      أخطـ ــار خطتـ ــس يف إطـ ــتراتيجية اخلمـ ــا االسـ ــدى أولوياهتـ ــاره إحـ ــوارث باعتبـ الكـ

ما قدم جملس إدارة برنامج األمم املتحـدة للمـستوطنات           ك .٢٠١٥- ٢٠١٢االستراتيجية للفترة   
الكـوارث والتأهـب    أخطـار   ، توجيهات واضـحة بـشأن احلـد مـن           ٢٠١١البشرية يف دورته لعام     
  .ف من آثارها، مسامهة منه يف التنمية احلضرية املستدامةهلا والوقاية منها والتخفي
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  رصد التقدم احملرز بشأن اجتاهات املخاطر    
أخطـار  للنـهوض جبـدول أعمـال احلـد مـن           بـالغ القيمـة     يعد إطـار عمـل هيوغـو صـكا            - ٢٨

يــات وتعــد الـربامج العامليــة واإلقليميــة ذات الـسنتني مبثابــة اآلل   .الكـوارث يف مجيــع أحنـاء العــامل  
وعلـى   .الرئيسية لرصد التقدم احملرز يف تنفيـذ ذلـك اإلطـار علـى الـصعيدين العـاملي واإلقليمـي                  

 عمـل  الـوطين إلطـار     بلـدا يـستخدم املرصـد      ١٣٣، كـان    ٢٠١١الصعيد الـوطين، حبلـول عـام        
جلمـع  ) www.preventionweb.net(نترنـت تستـضيفها شـبكة الوقايـة         هيوغو، وهو أداة على اإل    

وخـالل الفتـرة     . التقدم احملرز يف تنفيذ اجملاالت اخلمسة ذات األولوية يف اإلطـار           املعلومات عن 
دليـل عملـي للرصـد واالسـتعراض        ”املشمولة بالتقرير، جـرت إتاحـة مـذكرة توجيهيـة بعنـوان             

ــوطين إلطــار  ــة مــشاركة    عمــل ال ــددين   هيوغــو مــن خــالل عملي  بــني أصــحاب املــصلحة املتع
ليـــة االســـتعراض أداة للتقيـــيم الـــذايت واملقارنـــة وأداة  وتعـــد عم .“٢٠١٣-٢٠١١الفتـــرة  يف

وعلــى الــصعيدين اإلقليمــي ودون اإلقليمــي، يعــد   .للتخطــيط تــستخدمها احلكومــات الوطنيــة 
 لتحـسني  ٢٠١٠هيوغـو أداة علـى اإلنترنـت اسُتــحدثت يف عـام       عمـل  اإلقليمي إلطار املرصد

الكـوارث وحتديـد الثغـرات والتحـديات         أخطـار فهم القضايا العابرة للحدود املتعلقة باحلد من        
ــة مــشاركة يف إطــار عمــل هيوغــو دون    ١١وتوجــد اآلن  .املتــصلة هبــا ــة دولي  منظمــة حكومي

وجـرى جتريـب أداة التقيـيم الـذايت للحكـم احمللـي              .اإلقليمية الستعراض التقدم احملرز يف العمل     
 . علـى صـعيد البلـديات      ، وهي ترمي إىل مجع املعلومات على الـصعيد احمللـي أو           ٢٠١١يف عام   
ن هذه األدوات مجيـع أصـحاب املـصلحة مـن أن يكونـوا جـزءا مـن العمليـة وأن يـضمنوا                   ومتكّ

وهـي متكـن اجلميـع، بـدًءا مـن صـناع القـرار وحـىت قـادة اجملتمـع                     .قدرا من املساءلة والـشفافية    
 .احمللي، من تتبع التقدم احملرز وحتديد الثغرات املتصلة به

ــة بأخطــار  اوللمعلومــات   - ٢٩ ــرارات االســتثمار    ملتعلق ــه ق الكــوارث دور حاســم يف توجي
ومن أجل زيادة فرص احلصول على بيانات املخـاطر العامليـة، تـصدر أمانـة                .ودعم الرأي العام  

ــيم العــاملي بــشأن    ــر التقي  بالتعــاون مــع جمموعــة كــبرية  )٧(الكــوارثأخطــار االســتراتيجية تقري
لتقيـيم العـاملي كمـصدر عـاملي موثـوق لتحليـل املخـاطر              وقـد توطـد اآلن تقريـر ا        .الشركاء من

وقـــدمت أمانـــة  .الكـــوارثأخطـــار واجتاهـــات الـــضعف والتقـــدم احملـــرز يف جمـــال احلـــد مـــن 
تقريـر التقيـيم العـاملي    إلصـدار   عمليـة وطنيـة وإقليميـة      ٣٠االستراتيجية الـدعم إىل مـا جمموعـه         

 .٢٠١١الكوارث لعام أخطار بشأن احلد من 

ــة إن لــى مناقــشة وحتليــل  وردا ع  - ٣٠ ألخطــار  ةاحملركــالقــوة االســتثمار اخلــاص هــو  مقول
فحـسب،   لـيس علـى الـشركات نفـسها     تؤثر سـلبا الكوارث النامجة عنه  وكيف أن    ،الكوارث

ولكن أيضا على االقتصادات واجملتمعات اليت تعمل فيها، سـوف يـشمل تقريـر التقيـيم العـاملي                  
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الكــوارث أخطــار  احلــوافز واملثبطــات إلدارة ٢٠١٣الكــوارث لعــام أخطــار بــشأن احلــد مــن 
لعامليــة، اقــرارات االســتثمار، وال ســيما يف الــسياق احلــايل لألزمــات الــسياسية واالقتــصادية   يف

الكـوارث  وأخطـار  وتـسري العالقـة بـني االسـتثمار اخلـاص          .، وعدم الـيقني   واألخطار املتسلسلة 
 يتــأثر بــشكل ســليب مــن جــراء الكــوارث،  إذ ميكــن لالســتثمار اخلــاص أن :كــال االجتــاهني يف

وسـيتم إصـدار تقريـر التقيـيم      .الكـوارث أو يف زيادهتـا  أخطار ولكنه ميكن أيضا أن يتسبب يف       
الكوارث، اليت سـتعقد    أخطار   يف الدورة الرابعة للمنتدى العاملي للحد من         ٢٠١٣العاملي لعام   

  .٢٠١٣يف عام 
لتقيـيم فعاليتـها وأثرهـا    ) PreventionWeb(قايـة   لـشبكة الو  )٩(وقد أُجرَي تقييم مستقل     - ٣١

وقدرهتا علـى تلبيـة االحتياجـات مـن املعلومـات القائمـة والناشـئة ألصـحاب املـصلحة احلـاليني               
) PreventionWeb(ووجـد التقيـيم أن شـبكة الوقايـة           .الكـوارث أخطـار   واحملتملني يف احلد من     

وهـي   .الكـوارث أخطـار  أن احلـد مـن   للحـصول علـى املعلومـات بـش    ذخر عاملي قد أثبتت أهنا   
  ويقــوم مــا يربــو علــى    .واســعة مــن املــستخدمني  لطائفــة تــوفر جمموعــة شــاملة مــن املــوارد     

الكـوارث بزيـارة املوقـع أسـبوعيا، وتلتـزم أمانـة            أخطـار   من االختصاصيني يف جمـال       ٢٥ ٠٠٠
 .وارثالكأخطار االستراتيجية بتعزيز هذا املستودع املعريف املهم عامليا للحد من 

ويعـد منـوذج     .قـوة يزداد  دور القطاعني العام واخلاص يف جمال رصد املخاطر         وما فتئ     - ٣٢
جهدا تآزريا لتطـوير ونـشر األدوات واملـوارد         ) www.globalquakemodel.org(الزالزل العاملي   

لعامليـة،  وباملثل، فإن مبـادرة األثـر املـايل للـصدمات ا           .لتقييم خماطر الزالزل يف مجيع أحناء العامل      
وهي مبـادرة متعـددة الـسنوات للمنتـدى االقتـصادي العـاملي، تركـز علـى املخـاطر االقتـصادية                   
ــضل         ــدة لإلجــراءات وأف ــة فري ــة عاملي ــوفر مرجعي ــة وت ــها األخطــار الطبيعي ــيت متثل ــسانية ال واإلن

 .املمارسات اليت ميكن أن يستغلها أصحاب املصلحة يف القطاعني العام واخلاص
  

   مدن ومدارس ومستشفيات قادرة على مواجهة الكوارثالدعوة إىل    
بأخطــار أمهيــة الــوعي  يف شــرق اليابــانوقــع ، أثنــاء الزلــزال الــذي بــرزت مــن جديــد  - ٣٣

ام، فالنـاس الــذين هـم علـى بينــة    وبــشكل عـ . الكـوارث يف إحـداث الفـرق بــني احليـاة واملـوت     
داد احتمـاالت بقـائهم علـى قيـد         املخاطر اليت يتعرضـون هلـا ومعرفـة مبـا جيـب القيـام بـه تـز                  من

 وللقادة على كـل مـن الـصعيد العـاملي والـوطين واحمللـي دور بـالغ                  .احلياة يف حاالت الكوارث   
ويف هــذا الــصدد، زادت أمانــة االســتراتيجية  .الكــوارثأخطــار يف الــدعوة للحــد مــن األمهيــة 

 والقيــادات احملليــة مــشاركتها مــع عــدد مــن عوامــل التغــيري، مثــل الربملــانيني ورؤســاء البلــديات 
_________________ 

 .www.preventionweb.net/files/27624_pwevalfinalreportwithannexes.pdfنظر ا   )٩(  
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 .الكوارث يف مجيع قطاعـات اجملتمـع      أخطار  والوطنية والشباب، من أجل تعزيز ثقافة احلد من         
التعليم، على وجه اخلصوص، دورا هاما يف تشكيل مواقف املواطنني الـشباب وجلـب              ويؤدي  
 .الكوارث إىل املنازل واجملتمعات احملليةبأخطار املعرفة 

ويتمثــل  . مليــون طفــل وشــاب بــالكوارث يف كــل عــام ١٠٠نحــو ويتــأثر مــا يقــدر ب  - ٣٤
 ألسـباب وطبيعـة وآثـار املخـاطر         التحدي الذي يواجهه معظـم البلـدان يف تنميـة فهـم الطـالب             

خالل تعزيز الـربامج التعليميـة، وكـذلك تنميـة جمموعـة مـن الكفـاءات واملهـارات الالزمـة                     من
وجيـــب  . الكـــوارث وختفيـــف حـــدهتالتمكينـــهم مـــن املـــسامهة بـــشكل اســـتباقي للوقايـــة مـــن 

تستهدي املعارف واملهارات بإطار من املواقف والتـصرفات والقـيم الـيت تـدفع الـشباب إىل                  أن
 .)١٠(التصرف مبسؤولية وباستجابة عندما تتعرض أسرهم وجمتمعاهتم احمللية لتهديد

ــادرة      - ٣٥ ــة االســتراتيجية مــن خــالل مب ــة  ”وتعمــل أمان ــشفى آمن ــون مدرســة ومست  “ملي
اجملتمعــات ومنظمــات اجملتمــع املــدين واحلكومــات والقطــاع اخلــاص علــى جعــل املــدارس     مــع

 . تعهد بشأن السالمة٢٠٠ ٠٠٠واملستشفيات آمنة من الكوارث، وقد تلقت أكثر من 

ويتواصــل الــزخم لتنفيــذ مبــادرات مستــشفيات أكثــر أمنــا، وخاصــة يف الــدول العربيــة   - ٣٦
وبـدأت منظمـة الـصحة العامليـة         .تينيـة ومنطقـة البحـر الكـارييب       وبلدان يف أوروبـا وأمريكـا الال      

تنقيح األداة الرئيسية لتقييم السالمة يف املستشفيات، وهي مؤشر للسالمة يف املستـشفيات،              يف
 .يف جمال السالمة اهليكلية وغري اهليكلية والتأهبمن مجيع أحناء العامل يشارك فيه خرباء 

ــانيني أمــ   - ٣٧ ــها     ويعــد دور الربمل ــة وقواعــدها ورقابت ــد سياســة الدول ــة يف حتدي ــالغ األمهي را ب
ت أمانـة االسـتراتيجية مـع أكثـر         وقـد شـارك    .وتشريعاهتا، وهتيئة بيئـة مواتيـة للحـد مـن املخـاطر           

وهلم إىل املعلومـات بـشأن احلـد     دولـة، لزيـادة معرفتـهم ووصـ    ١٢٤ من الربملـانيني مـن       ٩٠٠ من
ــن ــار  مـ ــي أخطـ ــهم يف سـ ــدعم عملـ ــوارث لـ ــة  الكـ ــة لأللفيـ ــداف اإلمنائيـ ــاخ واألهـ ــري املنـ  .اق تغـ
الكوارث وتغـري املنـاخ جـدول أعمـال جلميـع األحـزاب،       أخطار  بنغالديش، أصبح احلد من      ويف

ويف أوغنـدا، مت إطـالق شـبكة برملانيـة جديـدة يف عـام                .لدعم احلكومة يف احلد من خماطر املنـاخ       
ــة للحــد مــن     ٢٠١١ ــذهلا احلكوم ــيت تب ــدعم اجلهــود ال ــى   طــار أخ ل ــدرة عل ــاء الق الكــوارث وبن
الكــوارث وتغــري املنــاخ اآلن بنــدا  أخطــار وعلــى الــصعيد اإلقليمــي، أصــبح احلــد مــن   .التحمــل

_________________ 
دراسـات حالـة مـن ثالثـني        :  الدراسـية  الكـوارث يف املنـاهج    أخطـار   ديفيد سيليب وكاجاوا فوميو، احلد مـن           )١٠(  

ــدا ــة،         (بل ــم والثقاف ــة والعل ــة ومنظمــة األمــم املتحــدة للتربي ــاريس، منظمــة األمــم املتحــدة للطفول جنيــف وب
٢٠١٢(. David Selby and Fumiyo Kagawa, Disaster Risk Reduction in School Curricula: Case Studies 

from Thirty Countries (Geneva and Paris, United Nations Children’s Fund and United Nations 

Educational, Scientific and Cultural Organization, 2012).  



A/67/335  
 

12-47288 15 
 

ويـشمل ذلـك جلنـة البيئـة         .جدول أعمال احملافل واجملـالس الربملانيـة اإلقليميـة ودون اإلقليميـة            يف
اين املـشترك بـني جمموعـة الـدول األفريقيـة ودول            والسياحة لربملان أمريكا الالتينية؛ واجمللس الربمل     

 األمريكـــي -  البحـــر الكـــارييب واحملـــيط اهلـــادئ واالحتـــاد األورويب؛ واجمللـــس الربملـــاين األورويب
وتتعاون أمانـة االسـتراتيجية بـشكل وثيـق مـع االحتـاد           .الالتيين؛ واجمللس التشريعي لشرق أفريقيا    
أخطـار  األطر القانونية الوطنيـة الـيت تـربط بـني احلـد مـن               الربملاين الدويل من أجل تشجيع تطوير       

 برملاين نـسخا مـن     ٣ ٠٠٠وقد تلقى حوايل     .الكوارث والتكيف مع تغري املناخ واحلد من الفقر       
 .“لتحقيق األهداف اإلمنائية لأللفية أداة :الكوارثأخطار احلد من ”املنشور املشترك املعنون 

تطــورت احلملــة العامليــة للحــد مــن الكــوارث حــول   وعلــى مــدى العــامني املاضــيني،    - ٣٨
، لتـــصبح وســـيلة للتوعيـــة “مـــدينيت تـــستعد :متكـــني املـــدن مـــن جماهبـــة الكـــوارث”موضـــوع 

ــأثري   ــة والت ــزداد يف األمهي ــة ١ ٠٥٠وقــد انــضم مــا يربــو علــى    .وااللتزامــات احلــضرية، ت  مدين
رك العديــد مــن املــدن وتــشا . بلــدا إىل احلملــة منــذ إطالقهــا٨٥وحكومــة حمليــة مــن أكثــر مــن 

األخــرى يف الــشبكة العامليــة للمــدن ورؤســاء البلــديات واملنظمــات الــشريكة امللتزمــة بتحــسني  
املشاركة والتخطيط احلضري واحلكم احمللـي واملخـاطر يف املنـاطق احلـضرية، باسـتخدام قائمـة                 

يت للحكـم احمللـي،     ، وأداة التقييم الـذا     لتمكني املدن من جماهبة الكوارث     األساسية العشر النقاط  
وميكـن إلدارات    .٢٠١٢ودليل قـادة احلكـم احمللـي، الـيت أطلقتـها أمانـة االسـتراتيجية يف عـام                   

املدن وأصحاب املصلحة احملليني استخدام هذه األدوات العملية لتطبيق حلول شاملة ومبتكـرة             
  .للمخاطر اجلديدة اليت نشأت بسبب تزايد سكان املناطق احلضرية وتعقد املدن

ــة يف إجــراء مــشاورات بــشأن إطــار للحــد مــن       - ٣٩ أخطــار وقــد بــدأت احلكومــات احمللي
وقامت عـدة دول مـن بينـها األرجنـتني وإندونيـسيا والـسويد             .٢٠١٥الكوارث فيما بعد عام     

والفلــبني ولبنــان مببــادرات ترمــي إىل تعزيــز األدوات التقنيــة وأدوات الــسياسة العامــة للحملــة    
التــسع النموذجيــة وبالتعــاون مــع الــشركاء واملــدن   .كومــات احملليــةالوطنيــة علــى مــستوى احل

 املدن بعضها من بعـض، وتبـادل اخلـربات فيمـا بـني      مأمانة االستراتيجية تعلُّ  يسَّرت  والعشرين،  
احلكومــات احملليــة للتــشجيع علــى تكــرار املــشاركة اجملتمعيــة الناجحــة، وختطــيط اســتخدام         

وقــد اعتمــدت رابطــة املــدن املتحــدة  .ر، وحتــسني التأهــباألراضــي القــائم علــى إدراك املخــاط
 واحلكومات احمللية، والشبكة اإلقليمية للـسلطات احملليـة إلدارة املـستوطنات البـشرية، واجمللـس              

 احلكومات احمللية من أجل االسـتدامة، تلـك احلملـة واهلـدف             - احمللية البيئية للمبادرات الدويل
 بــدأت منظمــة الــصحة العامليــة يف وضــع إرشــادات للبلــدان   وقــد .املتمثــل يف املرونــة احلــضرية

واملــدن بــشأن إدارة املخــاطر الــصحية الطارئــة يف املنــاطق احلــضرية، مــن خــالل مركــز التنميــة   
الصحية التابع لتلـك املنظمـة، ومقـره يف كـويب، اليابـان، بينمـا وضـعت مبـادرة تعزيـز قـدرات                       

الكــوارث يف املنــاطق أخطــار حلــد مــن احلــد مــن الكــوارث حزمــة للتــدريب علــى النــهوض با  
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البنــك أصــدر ولــدعم هــذه احلملــة،   .احلــضرية لرؤســاء البلــديات والــسلطات احملليــة األخــرى  
دليـل لـدعم اإلدارة املتكاملـة ملخـاطر الفيـضانات       :املـدن والفيـضانات  ”الدويل منشورا معنونـا  

نـة االسـتراتيجية واملنظمـة    ، بالتعـاون مـع أما    “يف املناطق احلـضرية يف القـرن احلـادي والعـشرين          
 .العاملية لألرصاد اجلوية، كما قدم الدعم لتطوير أدوات احلملة

، ٢٠١١أكتـوبر   / تـشرين األول   ١٣ومبناسبة اليوم الدويل للحد من الكوارث، املوافق          - ٤٠
أخطـــار تـــصعيد احلـــد مـــن ”دعـــت أمانـــة االســـتراتيجية وشـــركاؤها األطفـــالَ والـــشباَب إىل 

 مليون من الشباب يتـأثرون بـالكوارث كـل عـام،            ١٠٠التقديرات إىل أن    وتشري   .“الكوارث
وكـذلك يوجـد الـشباب يف لـب التأهـب واالسـتجابة، مثـل                .كما ُيـقتل وُيـجرح آالف منـهم     

 .الكشافة يف هاييت، ومتطوعو اهلالل األمحر الشباب يف بنغالديش، وتالميذ املدارس يف اليابـان             
 تقـدمي الـدعم للـشباب ومتكينـهم باملعلومـات والتـدريب             ىا جر اك أدلة وافرة على أنه أينم     وهن

الكـوارث، ويلتفتـون    أخطـار   على املهارات، فإهنم يصبحون فاعلني مهمـني يف جمـال احلـد مـن               
وقـد متيـز اليـوم العـاملي بـأكثر       .إىل مناطق جمتمعهم الـيت ميكـن تقليـل املخـاطر الـيت تتعـرض هلـا                

 الـذي شـارك فيـه أطفـال         “تـبين شـجرة   ”شروع   بلدا، مبـا يف ذلـك مـ        ٨٠ حدث يف    ١٠٠ من
ــان، واحلــد مــن      ــزال يف اليون ــا، وحماكــاة زل ــة  أخطــار املــدارس يف كيني الكــوارث يف اجلمهوري

النــساء ” ٢٠١٢وســيكون موضــوع اليــوم الــدويل للحــد مــن الكــوارث يف عــام  .الدومينيكيــة
  .“ اخلفية جملاهبة الكوارثقوة ال:والفتيات

  
  لى املستوى اإلقليميتعزيز التنسيق ع  -باء   

  أفريقيا    
وبينمــا حتقّــق أفريقيــا جنــوب . ٢٠٠٠يــشهد االقتــصاد األفريقــي منــّوا كــبريا منــذ عــام   - ٤١

الصحراء الكربى اليوم معّدل عائد على االسـتثمارات األجنبيـة هـو األعلـى بـني سـائر املنـاطق                    
ــا      ــشرية هــي األدىن عاملي ــة ب ــشهد مــستويات تنمي ــة، فإهنــا ت ــه   يف الالنامي ــد في ــذي تتزاي وقــت ال

 وميثـل اجلفـاف والفيـضانات والنــزاعات العـابرة للحـدود             .احتماالت تعّرض املنطقة للكوارث   
ولكــن علــى اجلانــب . أخطــر التحــديات الكــربى الــيت تواَجــه يف جمــال إدارة أخطــار الكــوارث

اإلقليميـة  املشرق، أظهرت أفريقيا التزاما سياسيا من خـالل اعتمـاد ودعـم تنفيـذ االسـتراتيجية                 
  .وبرنامج العمل اخلاص بتنفيذها) ٢٠١٥-٢٠٠٦(األفريقية للحد من أخطار الكوارث 

وينصّب تركيز اجلهود اليت ُتبذل حاليا على تقوية تأثري املؤسسات اإلقليميـة مـن قبيـل                  - ٤٢
 اجلهــات املاحنــة متويــل التــدخالت  يف حــني تواصــلو. اهليئــة احلكوميــة الدوليــة املعنيــة بالتنميــة 

ــسانية،ا ــإن إلن ــسليمة إلدارة       ف ــستندة إىل أســس مــن املمارســات ال ــة األجــل امل ــول الطويل احلل
ولــئن بقيــت العقبــات قائمــة، فقــد أُحــرز تقــدم ظــاهر .  املنــالة بعيــدكــثريا مــا تبــدوالكــوارث 
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ويضطلع الفريق األفريقي العامل املعين باحلـد مـن أخطـار الكـوارث بعمـل نـشط لـسّد                   . للعيان
بـني اجلـانبني    هـود   اجلمـاء املنـاخ ومقـرري الـسياسات مـن خـالل حتقيـق تـضافر                 الفجوة بني عل  

لتحــسني اإلنــذار املبكــر وزيــادة املنتجــات املتعلقــة بــالطقس واملنــاخ املــسّخرة لفائــدة العــاملني   
  .جمال احلد من أخطار الكوارث يف
فربايـر  /باطوسُيعقد املنتدى األفريقي اإلقليمي للحد من أخطار الكوارث يف أواخر شـ             - ٤٣

وســيتناول املنتــدى اإلقليمــي .  انعقــاد املنتــدى األفريقــي للتكيــف مــع اجلفــاف عقــب، ٢٠١٣
التوصيات املنبثقة عن إعالن املؤمتر الوزاري األفريقي الثاين للحد مـن أخطـار الكـوارث الـذي                 

  خبـصوص إقامـة آليـة ماليـة        ٢٠١١اعتمده مؤمتر القمة الـسابع عـشر لالحتـاد األفريقـي يف عـام               
  .للحد من أخطار الكوارث وزيادة االستثمار يف جمال احلد من الكوارث يف املنطقة

  
  الدول العربية    

مــا زالــت املنطقــة العربيــة تــشهد موجــة تغــيري اجتمــاعي وسياســي تــؤثر علــى هياكــل     - ٤٤
ــن املخــاطر       ــة واحلــد م ــب خطــط التنمي ــم رو. احلكــم واهلياكــل املؤســسية، إىل جان ــافس غ تن

جتماعية، اعُتمدت االسـتراتيجية العربيـة للحـد مـن أخطـار الكـوارث              الياسية وا سالولويات  األ
، وهـي   ٢٠١٢مـارس   / الذي ُعقد يف بغـداد يف آذار       جامعة الدول العربية   يف مؤمتر قمة     ٢٠٢٠

 الكوارث وعلى إذكـاء الـوعي       أخطاراالستراتيجية اليت تؤكد على االلتزام السياسي باحلد من         
وينـــصب تركيـــز اجلهـــود اآلن علـــى وضـــع إطـــار لتنفيـــذ  . ة بأســـرهاهبـــذه املـــسألة يف املنطقـــ
وُيعـــّد بنـــاء القـــدرات التقنيـــة وتعزيـــز نظـــم املعـــارف واملعلومـــات        . االســـتراتيجية العربيـــة 

  .األولويات الرئيسية للمنطقة من
 علـى تعزيـز    العربيـة  اخللـيج لـدول   ويعمل مركز إدارة الكـوارث التـابع جمللـس التعـاون              - ٤٥

 املنطقــة دون اإلقليميــة، مــع التركيــز علــى حتديــد الفجــوات والتحــّديات الــيت         القــدرات يف
  .تواجهها دول اخلليج يف تعميم مفهوم احلّد من أخطار الكوارث

ومن املقّرر عقد املنتدى العـريب اإلقليمـي للحـد مـن أخطـار الكـوارث يف أواخـر عـام                        - ٤٦
  .٢٠١٣أوائل عام أو  ٢٠١٢

  
  آسيا واحمليط اهلادئ    

مـــع اســـتمرار النمـــو الـــسريع لالقتـــصادات اآلســـيوية، يتزايـــد كـــذلك انكـــشاف           - ٤٧
فقد بلـغ حجـم اخلـسائر النامجـة عـن الكـوارث يف خمتلـف                . االقتصادات أمام األخطار الطبيعية   

 يف املائـة مـن مجلـة اخلـسائر االقتـصادية الـيت تكّبــدها       ٧٥ بليـون دوالر، أو  ٢٩٤أحنـاء املنطقـة   
وعلـى الـرغم مـن هـذا االنكـشاف      . درجـة االنكـشاف العاليـة يف آسـيا      العامل، وهـو مـا يؤكـد        
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املتزايد أمام الكوارث، أحرز العديد من بلدان املنطقة تقدما كبريا علـى صـعيد احلـّد مـن شـّدة               
ومثــة درجــة عاليــة مــن االلتــزام الــسياسي بالتــصدي ألخطــار الكــوارث         . تــأثره بــالكوارث 

  . الوطين واحملليخمتلف أحناء املنطقة على املستويني يف
ــوب شــرق آســيا واألمــم         - ٤٨ ــاون بــني رابطــة أمــم جن وأُجنــزت اخلطــة االســتراتيجية للتع

املتحدة يف جمال إدارة الكوارث، متاشيا مع قرارات اجلمعية العامة الداعية إىل إقامة تعـاون بـني                 
جهـود التعـاون   األمم املتحدة واملنظمات اإلقليميـة، وهـي االسـتراتيجية الـيت سُيـسترشد هبـا يف            

  .٢٠١٥-٢٠١١بني الرابطة واألمم املتحدة يف جمال إدارة الكوارث يف املنطقة خالل الفترة 
وسيعقد املؤمتر الوزاري اآلسيوي اخلامس بشأن احلد من أخطار الكوارث يف تـشرين               - ٤٩

اسي ويهـدف املـؤمتر إىل زيـادة االلتـزام الـسي          . ياكارتا، إندونيـسيا  غ يف يو  ٢٠١٢أكتوبر  /األول
واالستثمار يف التحـّرك احمللـي يف جمـال احلـّد مـن أخطـار الكـوارث وإقامـة آليـة عمليـة تعاونيـة                   

وعلـى املـستوى دون اإلقليمـي،       . لبناء القـدرة علـى اسـتيعاب الـصدمات علـى املـستوى احمللـي              
ســتقيم دول وأقــاليم احملــيط اهلــادئ منتــدى احملــيط اهلــادئ إلدارة أخطــار الكــوارث يف تــشرين  

 يف نوميــا، كاليــدونيا اجلديــدة، للتنــسيق بــني اآلليــات اإلقليميــة القائمــة   ٢٠١٢أكتــوبر /لاألو
  .إلدارة أخطار الكوارث وتغري املناخ ودعم تنفيذ السياسات واألطر اإلقليمية

  
  أوروبا    

. أبرزت األزمة املالية املستمرة يف خمتلـف أحنـاء أوروبـا مـا للوقايـة مـن فوائـد اقتـصادية                      - ٥٠
خطر اخلسارة االقتصادية مبعّدل يفوق متوسط معّدل منو الناتج احمللـي اإلمجـايل     اآلن  نامى  وإذ يت 

ــد إجــراءا      ــاك اجتــاه واضــح صــوب حتدي ــة، هن ــدول األوروبي ــة   لل ــادة االســتثمار يف الوقاي ت زي
  .طريق تكوين فهم أفضل للمخاطر وتعميم مفهوم احلّد من املخاطر يف خمتلف القطاعات عن
كيـــز االجتمـــاع الـــسنوي الثـــاين للمنتـــدى األورويب للحـــد مـــن أخطـــار   وانـــصّب تر  - ٥١

الكــوارث علــى التكّيــف مــع تغــري املنــاخ وتبــادل املعــارف وتعزيــز وعــي املــواطن مبفهــوم احلــّد  
وكان من النتـائج الرئيـسية لالجتمـاع اسـتعراض أداء البلـدان األوروبيـة            . أخطار الكوارث  من

وارث يف خططها وسياساهتا املتعلقـة بـالتكّيف مـع تغـري            على صعيد إدراج احلّد من أخطار الك      
وكان النشاط األورويب القوي يف جمال احلّد من املخاطر ويف تنفيـذ إطـار عمـل هيوغـو          . املناخ

ــشأن وضــع إطــار للحــد مــن أخطــار         ــشاور ب ــة يف الت ــه الرغب ــذي قامــت علي ــة األســاس ال مبثاب
  .٢٠١٥الكوارث ملا بعد عام 
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اع الثالــث للمنتــدى األورويب للحــد مــن أخطــار الكــوارث، املقــرر  وســيتم يف االجتمــ  - ٥٢
 يف دوبروفنيك، كرواتيا، استعراض تنفيذ نتائج املنتـدى         ٢٠١٢أكتوبر  /عقده يف تشرين األول   

  .السنوي الثاين
  

  األمريكتان    
يفوق معّدل النمو السكاين يف األمريكتني املتوسط العاملي، ممـا يـشكل ضـغطا مـستمرا                  - ٥٣

لعوامل الدينامية املسؤولة عن زيادة انكشاف السكّان أمام األخطار الطبيعية وخلـق حالـة      على ا 
ومـع بلـوغ معظـم      . ويؤثر هذا الوضع على املـدن املتوسـطة احلجـم بـصفة خاصـة             . من الضعف 

البلدان يف املنطقة مـستوى البلـدان املتوسـطة الـدخل وبالتـايل احنـسار مـا يتلقّـاه مـن مـساعدات                       
ــة رمسيــ  ــة      إمنائي ــوارد العامــة الفرصــة إلعطــاء األولوي ــافُس خمتلــف القطاعــات علــى امل ــيح َتن ة، يت

  .لالستثمار يف احلد من أخطار الكوارث باعتباره أحد اجلوانب الرئيسية للتنمية املستدامة
ويف األمريكتني، تقوم املنظمات دون اإلقليميـة بـدور بـالغ األمهيـة يف الـدعوة النـشطة                    - ٥٤

امات سياساتية للنـهوض جبهـود احلـد مـن أخطـار الكـوارث مـن خـالل خمتلـف                    إىل اعتماد التز  
وكان هلذه اآلليات دور حمفّز على وضع اخلطط دون اإلقليمية، كمـا كـان هلـا         . آليات التعاون 

أثر على صعيد وضع تشريعات جديدة، وإدراج احلّد من أخطـار الكـوارث ضـمن الـسياسات       
  .ا على صعيد تنفيذ إطار عمل هيوغوالوطنية، ورصد التقدم احملرز إقليمي

وهتدف الدورة الثالثة للمنتدى اإلقليمـي للحـد مـن أخطـار الكـوارث يف األمـريكتني،                  - ٥٥
 يف بـــوينس آيـــرس، إىل املـــسامهة يف الوفـــاء  ٢٠١٢أكتـــوبر /املقـــرر عقـــدها يف تـــشرين األول

ات الــيت تواجههــا بااللتزامــات الــيت قُطعــت خــالل الــدورة الثانيــة للمنتــدى والتــصدي للتحــدي 
  .احلكومات الوطنية واجملتمعات احمللية

  
  تعزيز التنسيق على املستوى الوطين  -جيم   

جيري حاليـا اسـتعراض املنتـديات وآليـات التنـسيق الوطنيـة ذات الـصلة، ومـن املتوقـع                      - ٥٦
يوفّر هذا االستعراض توصيات ملموسـة مـن أجـل مواصـلة تعزيـز قـدرات التنـسيق الوطنيـة                  أن
 بلـدا مرصـَد إطـار عمـل هيوغـو           ١٣٣ونتيجـة السـتخدام     . جمال احلد من أخطار الكوارث    يف  

بانتظام يف تقييم ما أحرزته من تقّدم، تراكمت قاعـدة معرفيـة قّيمـة يف جمـال احلـد مـن أخطـار                
 علـى   النهائيـة  اللمسات   بوضع أمانة االستراتيجية حاليا     قوموت. الكوارث على املستوى الوطين   

  .ّمع لثالث دورات من إبالغ البلدان عن تنفيذها إلطار عمل هيوغوالتقرير اجمل
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ودعما للربجمة على الصعيد القطـري، عقـدت جمموعـة األمـم املتحـدة اإلمنائيـة سلـسلة                    - ٥٧
 من أفرقة األمم املتحـدة القطريـة، حيـث جـرى استكـشاف              ٤٠من حلقات العمل اإلقليمية لـ      

ر الكــوارث واالســتدامة البيئيــة وتغــري املنــاخ يف صــلب  النــهج املتكاملــة جلعــل احلــّد مــن أخطــا 
وصـدرت قائمـة خبـرباء احلـّد مـن أخطـار الكـوارث ليكـون يف متنـاول أفرقـة               . الربامج القطريـة  

األمم املتحدة القطريـة جمموعـة ميكـن االسـتعانة هبـا مـن املـوظفني املوجـودين يف خمتلـف أجـزاء            
ويتجلــى تــأثري هــذه . لــى دعــم الـربامج القطريــة منظومـة األمــم املتحــدة الــذين لـديهم القــدرة ع  

ــة،      ــا يف دمــج احلــد مــن أخطــار الكــوارث، بــدرجات متفاوت التــدخالت احملــددة اهلــدف جزئي
 مجيعهــا، ويف وثيقــة برنــامج دون ٢٥ الـــ )١١(أطــر عمــل األمــم املتحــدة للمــساعدة اإلمنائيــة  يف

  .٢٠١٢ دخلت حّيز النفاذ يف عام )١٢(إقليمي واحدة
برنامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي يف جمـال احلـد مـن أخطـار الكـوارث واإلنعـاش              ويعمل    - ٥٨
خــالل الــسنوات اخلمــس املاضــية، و. مــن البلــدان الــيت تواجــه درجــات خطــورة عاليــة  ٦٠ يف

ــغ ــار ا    بلـ ــد مـــن أخطـ ــاق علـــى احلـ ــم اإلنفـ ــوارث واإلنعـــاش متوســـط حجـ ــون ١٥٠لكـ  مليـ
وُيتوقّـع أن  . ق إىل الـربامج الوطنيـة مباشـرةً    يف املائـة مـن هـذا اإلنفـا        ٩٠سنويا، وذهـب     دوالر

وقد زاد حجـم اسـتثمارات البنـك الـدويل          . يتضاعف هذا الرقم خالل السنوات اخلمس املقبلة      
 مـن خـالل املرفـق العـاملي للحـد         أخطار الكـوارث علـى املـستوى القطـري،         يف جهود احلد من   

ــسنة املاليــ ٠,٦الكــوارث واإلنعــاش، مــن   مــن  مليــون ٣٥,٣ إىل ٢٠٠٧ة  مليــون دوالر يف ال
  .٢٠١٢ سنة دوالر يف

  
  زيادة االستثمارات يف جمال احلد من أخطار الكوارث  -رابعاً   

، )١٣(حبـسب مــا أبــرزت دراســة أجرهتــا رابطـة جنيــف مــؤخرا عــن اقتــصاديات التــأمني    - ٥٩
 وسـّجلت اخلـسائر االقتـصادية املـشمولة     ،٢٠١١وقعت خسائر اقتصادية غـري مـسبوقة يف عـام          

وما هذا سوى جزء من اجتـاه       .  باليني دوالر على األقل    ١٠٥ماية التأمينية رقما قياسيا بلغ      باحل
ن الكارثـة الـيت أصـابت اليابـان     وقـد تبـّين مـ     . القـصوى للكـوارث   عام لتزايـد تكـاليف الظـواهر        

_________________ 
 ، وبريو ، وبنما ، وبنغالديش ،) اإلسالمية -مجهورية  ( وإيران   ، وأوكرانيا ، وألبانيا ،أطر العمل اخلاصة بإثيوبيا      )١١(  

 وســـان تـــومي ، وزمبـــابوي، واجلمهوريـــة الدومينيكيـــة،قيـــا الوســـطى ومجهوريـــة أفري، وجامايكـــا،وتايلنـــد
ــسييب ــسنغال،وبرينـ ــا ، والـ ــورينام، وغيانـ ــبني، وسـ ــتان، والفلـ ــرب، وقريغيزسـ ــالوي، واملغـ ــا، ومـ  ، ومنغوليـ
 . واليمن، وهندوراس، وموزامبيق،وموريتانيا

 .الوثيقة اخلاصة برببادوس ومنظمة دول شرق البحر الكارييب   )١٢(  

  )١٣(   Christophe Courbage and Walter R. Stahel, eds, “Extreme events and insurance: 2011 annus horribilis”, 

The Geneva Reports: Risk and Insurance Research, No. 5 (Geneva, The Geneva Association, 2012). 
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 مدى انكشاف اجملتمعات واالقتصادات أمـام الظـواهر اجليوفيزيائيـة الـيت             ٢٠١١مارس  /آذار يف
وكـان  . تبه إليها كثريا يف السنوات األخرية بسبب التركيز بشكل رئيسي علـى تغّيـر املنـاخ           مل ُين 

 تـؤدي إىل تغـيريات سياسـاتية        “طبيعيـة ”الزلزال الذي ضرب شرق اليابان كـذلك أول كارثـة           
طويلة األجل يف عدة بلدان بعيدة عن املنطقة املتضررة، مثل اإلهنـاء التـدرجيي لألنـشطة النوويـة                  

  .إيطاليا انيا وسويسرا وإلغاء مجيع خطط إقامة حمطات طاقة نووية يفيف أمل
وتعـّد االسـتثمارات الــيت تقـوم هبـا احلكومــات الوطنيـة واجملتمـع الــدويل يف جمـال احلــد          - ٦٠
ومنـذ بدايـة    . أخطار الكوارث وسيلة فعالة حلماية البشر والبىن التحتية االجتماعية احلرجـة           من

 بليون نسمة يف مجيع أحنـاء العـامل، وتكبـدوا           ٢,٢ الطبيعية أكثر من     القرن، تضرر من األخطار   
 تبـّين مـن حبـث مـستقل ُنـشر           ، ومـع ذلـك    خسائر اقتصادية بلغت ما يقرب من تريليـون دوالر        

ــه إىل    ١ أن أقــل مــن  )١٤(٢٠١٢مــارس /آذار يف ــة يوّج ــة الرمسي ــة مــن املــساعدة اإلمنائي  يف املائ
رث يف أشـّد البلـدان تـأثرا بـالكوارث، مبـا يف ذلـك بلـدان                 االستثمار يف احلد من أخطار الكـوا      

ــر مــن نــصف تعــدادها مــن الكــوارث وتــسّببت الكــوارث        يف خمتلــف أحنــاء العــامل تــضّرر أكث
ولــيس هنــاك ســوى بلــدين حظيــت فيهمــا مــشاريع الــبىن  .  يف املائــة مــن وفياهتــا٨٠حــوايل  يف

ئيــة اخلارجيــة املخصــصة للحــد    التحتيــة الكــربى بنــصيب األســد مــن أمــوال املــساعدة اإلمنا      
ومثـة أدلـة كـذلك علـى أن قـسما كـبريا مـن األمـوال املخّصـصة للحــد          . أخطـار الكـوارث   مـن 
، ال إىل بنـاء القـدرة علـى اسـتيعاب الـصدمات            التأهـب العملـي   أخطار الكوارث يوّجه إىل      من

ة املـساعدة   وتعمـل أمانـة االسـتراتيجية، بالتعـاون مـع الـدول األعـضاء وجلنـ               . يف األجل الطويل  
اإلمنائية التابعة ملنظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي، على تطـوير أدوات لرصـد إنفـاق                
احلكومات الوطنية واجملتمـع الـدويل، وذلـك هبـدف حفـز التوّسـع يف االسـتثمار يف جمـايل احلـد                      

  .أخطار الكوارث والتكيف مع تغري املناخ من
ستوى الرابـع املعـين بفعاليـة املعونـة، الـذي ُعقـد يف بوسـان،                واعترف املنتدى الرفيع امل     - ٦١

فقـد أعربـت    . مجهورية كوريا، باحلد من أخطار الكوارث كواحدة من قضايا التنمية الرئيسية          
ــة       ــة األولوي ــرامج التنمي ــة عــن وجــوب احلــرص علــى أن تــويل اســتراتيجيات وب الوثيقــة اخلتامي

ــصدمات علــى مــ      ــتيعاب ال ــى اس ــدرة عل ــن األشــخاص     إلضــفاء الق ــا م ــم عرضــة خلطره ن ه
واجملتمعات، وال سـيما يف املواقـع الـشديدة التـأثر كالـدول اجلزريـة الـصغرية الناميـة، وذكـرت                     

االستثمار يف القدرة على استيعاب الـصدمات واحلـّد مـن األخطـار يزيـد مـن قيمـة اجلهـود                      أن

_________________ 
  )١٤(   Jan Kellett and Dan Sparks, “Disaster risk reduction: spending where it should count”, Briefing paper 

(Wells, Somerset, Global Humanitarian Assistance, 2012). Available from 

www.globalhumanitarianassistance.org/report/disaster-risk-reduction-spending-where-it-should-count. 
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 جيـب ترمجتـه إىل حتـّرك فعلـي          وإين أرحب هبذا االلتـزام الـذي      . اإلمنائية ومن قابليتها لالستدامة   
  .وستدعم منظومة األمم املتحدة هذه اجلهود بشكل كامل. من قبل الدول األعضاء

ومن التطّورات املهمة إدراج إدارة أخطار الكوارث ضمن املواضيع الرئيـسية املدرجـة             - ٦٢
ارث وقد دعم املرفق العـاملي للحـد مـن الكـو          . ٢٠١٢يف جدول أعمال جمموعة العشرين لعام       

واإلنعــاش اجلهــود الــيت ُبــذلت يف إطــار الرئاســة املكــسيكية جملموعــة العــشرين يف ســبيل توعيــة  
وخرج اجتماع قّمة جمموعة العـشرين الـذي ُعقـد          . حكومات اجملموعة باآلثار املالية للكوارث    

ــا ألدوات         ــة مبـ ــادة اجملموعـ ــه قـ ــرف فيـ ــشترك اعتـ ــإعالن مـ ــسيك، بـ ــابوس، املكـ ــوس كـ يف لـ
ارة أخطــار الكــوارث مــن قيمــة لتحــسني األداء علــى صــعد منــع الكــوارث،  واســتراتيجيات إد

وأعــرب القــادة . ومحايــة الــسكان واألصــول، واإلدارة املاليــة لآلثــار االقتــصادية املترتبــة عليهــا 
ــدان       ــة يف املي ــدويل ومنظمــة التعــاون والتنمي كلــك عــن تقــديرهم للجهــود املــشتركة للبنــك ال

ر عن حكومة املكسيك والبنك الدويل تقريـٌر عـن التخفيـف            وصد. االقتصادي واألمم املتحدة  
حتسني تقييم خماطر الكوارث مـن أجـل زيـادة القـدرة علـى      ”من اآلثار املالية للكوارث بعنوان    

، فكان أول ناتج ملموس جلـدول أعمـال جمموعـة العـشرين إلدارة              “استيعاب الصدمات املالية  
  .أخطار الكوارث

  
  ةمتويل أمانة االستراتيجي    

إن أمانــة االســتراتيجية، إذ تــضع نــصب عينيهــا ضــرورة ممارســة الــدعوة علــى الــدوام     - ٦٣
وتطبيق ممارسات احلد من أخطـار الكـوارث يف األهـداف اإلمنائيـة لأللفيـة ومـا سـيخلفها ويف                    
ــار        ــد أطلقـــت اإلطـ ــستدامة، قـ ــة املـ ــدة للتنميـ ــم املتحـ ــؤمتر األمـ ــائج مـ ــة بنتـ ــات املرتبطـ العمليـ

 حتقيقا لرؤيتها اليت يتجّسد فيها عامل تلّبى فيـه املتطلبـات احلتميـة              )١٥(٢٠٢٥م  االستراتيجي لعا 
وحيـّدد اإلطـار    . للحّد من أخطار الكـوارث علـى الـصعد االجتمـاعي والـسياسي واالقتـصادي              

ــا حــىت عــام         ــشد حتقيقه ــيت ُين ــائج واألهــداف ال ــة االســتراتيجية، حيــث يعــرض النت ــه أمان توّج
ة القائمــة علــى النتــائج املتبــع يف أمانــة االســتراتيجية إىل زيــادة  وسيفــضي نظــام اإلدار. ٢٠١٥

تعزيــز قــدرهتا علــى قيــاس تــأثري جهودهــا يف جمــاالت الــدعوة والقيــادة وتوليــد املعــارف لــدعم   
  .االستراتيجية الدولية للحّد من الكوارث، وتعزيز قدرهتا على التعريف هبذا التأثري

 لرئيس ١- برتبة مد وظيفةعامة على اقتراحي إدراج     ، وافقت اجلمعية ال   ٢٠١١ويف عام     - ٦٤
. ٢٠١٣-٢٠١٢ فــرع الربنــامج اإلقليمــي ووضــع الــسياسات يف امليزانيــة العاديــة لفتــرة الــسنتني 

 أشـكر   وإين. قليميـة ألمانـة االسـتراتيجية     وسيقود رئيس الفرع جهود ختطيط وبرجمة األعمـال اإل        
_________________ 

 .www.unisdr.org/we/inform/publications/23291: ايلاملوقع التميكن االطالع عليه على    )١٥(  
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ينّم عن اعترافهـا احملمـود مبـا توليـه األمـم املتحـدة       الدول األعضاء على تأييدها هذا املقترح الذي       
  .من أمهية حمورية لدعم جهود الدول للحّد من اخلسائر النامجة عن الكوارث

وقد توقّعت أمانة االستراتيجية أن يبلغ احلجم املستهدف الحتياجاهتـا التمويليـة لفتـرة                - ٦٥
ــسنتني  ــداره  ٢٠١٣-٢٠١٢ال ــا مق ــون دوالر٦٤,٩ م ــاملي للحــّد  وســيتوق.  ملي ــق الع ف املرف

 سـيؤدي إىل  ، وهـو مـا      ٢٠١٣الكوارث واإلنعاش عن متويل أمانة االستراتيجية بنهاية عام          من
نشوء فجوة كبرية يف املـوارد الـيت أتاحـت اجملـال حـىت اآلن لتنميـة قـدرة األمانـة علـى التعـاون                         

ة بالغــة يف توثيــق فقــد كانــت هلــذه املنحــة أمهيــ. اإلقليمــي يف جمــال احلــد مــن أخطــار الكــوارث
الشراكة بني البنك الدويل وأمانة االستراتيجية، إىل جانب دعـم جهـود الـدعوة العامليـة، وبنـاء                  

  .املعارف، والتنسيق اإلقليمي للحد من أخطار الكوارث
  

  االستنتاجات والتوصيات  -خامسا  
ومـا زال   . إلمنائيـة ملمارسـات ا  ا املناخيـة و   اتتتغري طبيعة األخطار وأمناطها نتيجة للتقلب       - ٦٦

. هناك تركّز للبشر واألصول االقتـصادية واالجتماعيـة والثقافيـة يف املنـاطق املعّرضـة للكـوارث                
وقد أشار مـؤمتر األمـم املتحـدة للتنميـة املـستدامة، الـذي عقـد يف ريـو دي جـانريو، الربازيـل،                        

واالسـتثمار يف جمـال     ، إىل ضـرورة تغـيري أمنـاط التنميـة غـري املـستدامة               ٢٠١٢يونيه  /حزيران يف
احلد مـن أخطـار الكـوارث علـى مجيـع املـستويات، وكفالـة دمـج احلـد مـن أخطـار الكـوارث                       

  .األطر املستقبلية للتنمية املستدامة يف
ومع إحراز تقّدم يف العمـل علـى وضـع إطـار للحـد مـن أخطـار الكـوارث ملـا بعـد عـام                    - ٦٧

عـضاء مـا اكتـسبته مـن خـربات ودروس      إنه من األمهية مبكـان أن تـستعرض الـدول األ      ف،  ٢٠١٥
مــستفادة يف جمــاالت إدارة أخطــار الكــوارث ودمــج احلــّد مــن أخطــار الكــوارث يف سياســاهتا      
وخططهــا اإلمنائيــة، وأن تتبــادل هــذه اخلــربات والــدروس يف املنتــدى العــاملي للحــد مــن أخطــار    

 عـن تنفيـذ نتـائج       ويف هـذا الـسياق، سـيكون مـن املهـم أن يـتم اإلبـالغ               . ٢٠١٣الكوارث لعـام    
املــداوالت الــيت جــرت وااللتزامــات الــيت قُطعــت يف الــدورات الــسابقة للمنتــدى العــاملي للحــد     

أخطار الكوارث، وباألخص االلتزامات املتعلقة بتقييم سالمة املدارس واملستشفيات وإجـراء           من
 الكــوارث، تقييمــات األخطــار املتعــددة، وكــذلك االلتزامــات املتعلقــة بتمويــل احلــد مــن أخطــار

 يف املائـة مـن أمـوال اإلغاثـة اإلنـسانية،      ١٠وحتديدا االلتزام بأن خيصَّص هلـذا الغـرض مـا يكـافئ        
 للتأهـب  يف املائة مـن مـشاريع إعـادة اإلعمـار واإلنعـاش بعـد الكـوارث واخلطـط الوطنيـة                      ١٠ و

  .اعدة اإلمنائية يف املائة من مجلة التمويل اإلمنائي الوطنية ومجلة متويل املس١واالستجابة، و 
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 ٢٠١٣وستتيح الدورة الرابعـة للمنتـدى العـاملي للحـد مـن أخطـار الكـوارث يف عـام                      - ٦٨
 لتقاسـم فرصة فريدة للدول األعضاء وسائر أصـحاب املـصلحة، مبـا يف ذلـك القطـاع اخلـاص،                   

الدروس املستفادة واإلسهام يف تشكيل مضمون إطار احلد من أخطـار الكـوارث ملـا بعـد عـام                   
 وبنــاء علــى ذلــك، فــإين أدعــو البلــدان ألن تــضّمن وفودهــا املــشاركة ممــثلني رفيعــي     .٢٠١٥

املستوى من خمتلف القطاعات، وخاصة من قطاعي التخطيط والتمويل، وكـذلك مـن القطـاع     
  .اخلاص واألوساط العلمية واجملتمع املدين

 يف املناقـشات   للدروس املستفادة من هذا االستعراض فائدة اسـتراتيجية   أيضا وسيكون  - ٦٩
ــد          ــك حتدي ــا يف ذل ــستدامة، مب ــة امل ــم املتحــدة للتنمي ــؤمتر األم ــة م ــيت ســتجرى يف إطــار متابع ال

ويف هذا السياق، من املهم أن يتم التعبري بـصورة متـسقة عـن الرؤيـة                . التنمية املستدامة  أهداف
ستدامة ل وعمليــات التنميــة املــ املتعلقــة بكيفيــة إدارة أخطــار الكــوارث مــن خــالل مجيــع حمافــ   

الــصلة، وأن تقــوم الــدول األعــضاء، حتقيقــا هلــذه الغايــة، بوضــع ُنُهــج متــسقة قائمــة علــى  ذات
  .تراكم املمارسات واخلربات

وســُتتاح يف العــامني القــادمني فــرٌص هامــة لالتفــاق علــى النــهج العمليــة للتــصدي            - ٧٠
املـستدامة الـشديدة التـأثر     غـري  اإلمنائيـة مارسـات  امل املناخيـة و التقلبـات للتحديات اليت تـشكلها   

وقــد تولّــد بالفعــل عّمــا جــرى مــن عمــل وتعــاون علــى تنفيــذ إطــار عمــل . باألخطــار الطبيعيــة
. هيوغو سـجلٌ حافـلٌ باملمارسـات واخلـربات الـيت بـدأت تنبثـق عنـها بعـض املبـادئ الواضـحة                      

 ٢٠١٥ومن خالل العمل اجلـاري علـى وضـع إطـار احلـد مـن أخطـار الكـوارث ملـا بعـد عـام                   
والتحــضري للمــؤمتر العــاملي الثالــث للحــد مــن أخطــار الكــوارث، ســُيتاح اجملــال لترمجــة هــذه      

  .اخلربات واملعارف املتراكمة إىل مناذج جديدة يف جمال إدارة املخاطر
وقد طلبُت يف هذا الصدد إىل أمانة االستراتيجية، بصفتها جهة تنـسيق منظومـة األمـم                  - ٧١

ار الكوارث، أن تتعـاون مـع اليابـان، البلـد املـضيف، وأن تتـوىل                املتحدة يف جمال احلّد من أخط     
  .قيادة األعمال التحضريية هلذا احلدث البالغ األمهية

  : ضوء ما تقّدم، أوصي مبا يليويف  - ٧٢
أن تقــوم الــدول األعــضاء، مــن خــالل املــشاورات الوطنيــة الــيت تــضّم          ) أ(  

لفاعلة احمللية، باستعراض الـدروس  قطاعات وأصحاب مصلحة عّدة، مبا يف ذلك اجلهات ا  
املستفادة من إدارهتـا ألخطـار الكـوارث ويف جمـال تـأمني التخطـيط واالسـتثمار اإلمنـائيني،                   
وأن تتبادل هذه الدروس يف الدورة الرابعة للمنتـدى العـاملي للحـّد مـن أخطـار الكـوارث                   

  ؛٢٠١٣يف عام 
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ملــشار إليهــا أعــاله، أن تــستعّد الــدول األعــضاء، مــن خــالل املــشاورات ا   ) ب(  
 بتبـادل املعلومـات     ٢٠١٣للقيام خالل املنتدى العاملي للحد من أخطار الكوارث يف عـام            

املتعلقة بالتقّدم الذي أحرزته على صعيد الوفـاء بااللتزامـات املقطوعـة يف دورات املنتـدى                
، ٢٠١١ و ٢٠٠٩ و ٢٠٠٧العاملي للحد من أخطـار الكـوارث الـيت عقـدت يف أعـوام            

  رئيس كل منتدى؛الذي يعّده وجز املردة يف والوا
أن تقوم الدول األعضاء بأدوار فاعلة يف عملية التشاور بشأن وضع إطار    )ج(  

، اليت ستتم بتيسري مـن أمانـة االسـتراتيجية          ٢٠١٥للحد من أخطار الكوارث ملا بعد عام        
  ؛٦٦/١٩٩وفقا لقرار اجلمعية العامة 

ء وتطـوير قواعـد بيانـات وطنيـة للخـسائر           أن تقوم الدول األعـضاء بإنـشا        )د(  
النامجــة عــن الكــوارث ونظــم إلعــداد اخلــرائط الــيت حتــّدد مواقــع أخطــار الكــوارث ونظــم 
للرصد املايل، وذلك دعما لعمليات اختاذ القرار يف مجيع املـستويات احلكوميـة، وأن حتقـق              

التقـدم احملـرز   االستفادة الكاملة من نظام مرصد إطـار عمـل هيوغـو ألغـراض دعـم تقيـيم         
  .على صعيد احلّد من أخطار الكوارث

  :وباإلضافة إىل ذلك، أحثّ على ما يلي  - ٧٣
أن تكفل الدول األعـضاء أن تكـون األطـر الـيت توضـع واملـداوالت الـيت                    ) أ(  

ُتجرى يف املستقبل خبصوص التنمية املستدامة، مبا يف ذلك علـى الـصعيد اإلقليمـي، قائمـةً                 
 وسليمة يف جمال احلد من أخطار الكوارث، ومستمدةً من مجلة أمور    على اعتبارات عملية  

  ؛من بينها العمليات الوطنية املقترحة الستعراض التجارب السابقة
ــة      ) ب(   ــز أمانـ ــلة تعزيـ ــوارد والـــدعم ملواصـ ــوافر املـ أن تكفـــل الـــدول األعـــضاء تـ

جمال  ألعمال املقبلة يف   تواَجه يف إطار ا    االستراتيجية حبيث تتمكن من التصّدي للتحديات اليت      
  .٢٠١٥التنمية املستدامة وعملية وضع إطار للحّد من أخطار الكوارث ملا بعد عام 
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  املرفق
  

معلومــات مــستكملة عــن التعــاون الــدويل للتخفيــف مــن أثــر ظــاهرة             
  النينيا/النينيو

  
يـام بـدوره    يواصل املركز الدويل للبحوث املتعلقة بـالنينيو يف غواياكيـل، إكـوادور، الق              - ١

كمركز مرجعي بشأن اخلـدمات املتعلقـة باملنـاخ واحلـّد مـن أخطـار الكـوارث املتـصلة باملنـاخ                     
ــديز   يف ــة األن ــة    -منطق ــا اجلنوبي ــريب ألمريك ــساحل الغ ــامل  - ال ــستوى الع ــى م ــدرج .  وعل وتن

ــة          ــم الدراســات التطبيقي ــك دع ــا يف ذل ــاخ، مب ــسية يف جمــال حبــوث املن إســهامات املركــز الرئي
النينيــا الــيت تتــوىل / مجــع البيانــات واإلســهام يف التحــديثات الدوريــة لبيانــات النينيــو خــالل مــن

  .تنسيقها املنظمة العاملية لألرصاد اجلوية
وقــد طــّور املركــز عــددا مــن األدوات، مبــا يف ذلــك البحــوث التطبيقيــة يف جمــال تغّيــر     - ٢

ــساحلية       ــاطق ال ــات واملن ــضعف يف املرتفع ــب ال ــيم جوان ــاخ وتقي ــة   املن ــة احملمي ــاطق البحري واملن
ودعما جلهود املركز يف جمال البحوث التطبيقية، يتولّى املركز تنـسيق ثالثـة             . واملناطق احلضرية 

ــة، والتوقّعــات اهليدرولوجيــة، والظــواهر      ــة مبواضــيع التنبــؤات املومسي أفرقــة عاملــة إقليميــة معني
ـــ .  ومؤشــــرات املنــــاخالقــــصوىاملناخيــــة  التقرير، ُدّرب أكثــــر وخــــالل الفتــــرة املــــشمولة بـ

مــن املهنــيني يف األمــريكتني يف جمــاالت التحليــل املنــاخي، وإدارة األخطــار املناخيــة،  ٢٥٠ مــن
  .، والتكّيف مع املناخالقصوىوالنماذج احمليطية، والتوقّعات اهليدرولوجية، وحتليل الظواهر 

ت عمـل راسـخة     وما زال التعـاون ميثـل حمـورا هامـا لعمـل املركـز الـذي تربطـه عالقـا                     - ٣
كل من املعهد الـدويل لبحـوث املنـاخ واجملتمـع، ومعهـد البلـدان األمريكيـة لبحـوث التغّيـر                      مع

العاملي، واملركز األفريقي للتطبيقات اإلمنائية لألرصـاد اجلويـة، ومعهـد حبـوث األرصـاد اجلويـة        
اإلقليمــي  للتعــاون EUROCLIMA، وبرنــامج )إســبانيا (Rovira i Virgili، وجامعــة )اليابــان(

  .التابع للمفوضية األوروبية، ومع منظمات وطنية وإقليمية يف خمتلف أحناء األمريكتني
ني تواآلن وقد أشرف املركز على دخول عقـده الثـاين، مل يقـّدم لـه التمويـل سـوى اثنـ            - ٤

  .من الدول األعضاء مها إسبانيا وإكوادور
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	يقدم هذا التقرير لمحة عامة عن التقدم المحرز في تنفيذ الاستراتيجية الدولية للحد من الكوارث، استجابة لقرار الجمعية العامة 66/199. وعملا بقرار الجمعية العامة 66/199، يدرج في المرفق استكمال بشأن التعاون الدولي للتخفيف من تأثير ظاهرة النينيو.
	ومع أن 133 حكومة قدمت تقارير بشأن ما أحرزته من تقدم في تنفيذ إطار عمل هيوغو 2005-2015: بناء قدرة الأمم والمجتمعات على مواجهة الكوارث، فإن الخسائر الفادحة في الأرواح والخسائر الاقتصادية التي بلغت أرقاما قياسية جديدة في عام 2011 تؤكدان أهمية الاتفاق على وثيقة تخلف إطار عمل هيوغو في عام 2015. وفي إثر الدعوة التي وجهتها الدول الأعضاء في مؤتمر الأمم المتحدة للتنمية المستدامة من أجل التصدي لهذه المسائل في ظل الإدراك المتجدد لطابعها الملحّ، فإننا الآن على أعتاب منعطف خطير نحو إدماج الحد من أخطار الكوارث والتكيف مع تغير المناخ في جدول أعمال التنمية المستدامة.
	وقد أقرت تقارير التقييم العالمي بشأن الحد من مخاطر الكوارث، في طبعاتها المتعاقبة، بالجدوى الأكيدة للاستثمار في الحد من مخاطر الكوارث كعنصر أساسي من عناصر مكافحة الفقر في جميع أنحاء العالم، وكوسيلة للقضاء على الخسائر البالغة الناجمة عن تكرار الكوارث. ويبرز هذا التقرير الجوانب الإيجابية الكثيرة لتعزيز النجاح الوطيد الذي حققته الحملة العالمية للحد من الكوارث في إطار موضوع ”تمكين المدن من مجابهة الكوارث“، بما في ذلك تزايد قواعد البيانات حول العالم بشأن خسائر الكوارث على الصعيد الوطني، والتأكيد مجددا على تتبع استثمارات المانحين في مجال الحد من مخاطر الكوارث، وضمان الأخذ بنهج يقوم على الأدلة إزاء الاستثمار في إدارة الكوارث  استنادا إلى الحاجة الفعلية.
	أولا - الاتجاهات في مجال الكوارث ومخاطرها
	1 - يمثل الأثر التراكمي للكوارث ضياع فرص كبيرة أمام التنمية البشرية. ومنذ عام 1992، حينما اجتمع المجتمع الدولي لأول مرة لكي يناقش مسألة التنمية المستدامة في مؤتمر قمة الأرض المعقود في ريو دي جانيرو، بالبرازيل، تأثر أكثر من 4.4 بلايين نسمة في كوارث دولية تم الإبلاغ عنها، حيث أوقعت أضرارا بما مجموعة 2 تريليون دولار، أو ما يقدر بنسبة 25 في المائة من المعونة الإنمائية الخارجية، كما أودت بحياة أكثر من 1.3 مليون شخص.
	2 - ولا توفر هذه الأرقام إلا لمحة جزئية عن أثر الكوارث. فالخسائر التي تتسبب فيها الفيضانات الصغيرة النطاق، والانهيالات الأرضية والعواصف والحرائق التي تقع على نطاق محلي لا تدخل في الحسبان دوليا. لكن هذه الكوارث لها تأثيرها المباشر على المجتمعات المحلية الحضرية والريفية الأشد تعرضا لها، وعلى الهياكل والمرافق الأساسية التي تعتمد عليها هذه المجتمعات المحلية. وفي كولومبيا وحدها، تسبب موسم الأمطار للفترة 2010/2011 في خسائر تقدر بمبلغ 5.4 بلايين دولار. وهناك بلدان أخرى كثيرة، بما في ذلك أستراليا وبابوا غينيا الجديدة والبرازيل وسري لانكا وموزامبيق وناميبيا، تعرضت أيضا خلال الفترة المشمولة بالتقرير لفيضانات كاسحة، فاقت قوتها في أحيان كثيرة أرقاما قياسية. وفي باكستان، أدت الفيضانات المتكررة الناجمة عن السيول الموسمية إلى الإضرار بأكثر من 9.2 ملايين نسمة في عام 2011. وتعرضت فيجي لفيضانات متكررة في كانون الثاني/يناير ونيسان/أبريل 2012. وضربت العاصفة الاستوائية ”واشي“ شمال مينداناو، في الفلبين، مما تسبب في فيضانات وانهيالات أرضية تضرر منها 600 624 نسمة، وأودت بحياة 495 1 شخصا وتدمير قرابة 000 40 منزل.
	3 - وفي عام 2011، أثرت حالات الجفاف المبلغ عنها على قرابة 75 مليون نسمة في جميع أنحاء العالم()، وأدت إلى خسائر زراعية وحالات انعدام للأمن الغذائي ومجاعات بين فئات السكان الضعيفة. وفي قرن أفريقيا، أثر الجفاف على أكثر من 13 مليون نسمة. وفي منطقة الساحل، صدرت إنذارات مبكرة بعد أن أدت زيادة حالات الجفاف سوءا إلى زيادة تعقيد حالات عدم الاستقرار السياسي.
	4 - وفي الوقت نفسه، فإن الزلزال وموجات تسونامي اللذين حدثا في اليابان في آذار/مارس 2011، والفيضانات التي وقعت في تايلند في وقت لاحق من تلك السنة أبرزوا حقيقة أن الكوارث الكبرى لا تلحق خسائر مباشرة وغير مباشرة بالناتج المحلي الإجمالي فحسب، لكنها يمكن أن تربك أيضا سلاسل التوريد العالمية في قطاعات من قبيل صناعة السيارات وصناعة الإلكترونيات. فسلاسل التوريد المترابطة في هذا العالم الذي تسوده العولمة تعني أن الخسائر الاقتصادية التي تلحق بمنطقة ما يكون لها صداها العالمي. وعلى سبيل المثال، تشير التقديرات إلى أن فيضانات تايلند أصابت الإنتاج الصناعي العالمي بانتكاسة قدرت بنسبة 2.5 في المائة. وترتب على الزلازل وتوابع الزلازل التي حدثت في أيار/مايو 2012 في إيميليا رومانيا، بإيطاليا، وهي منطقة تتركز فيها الصناعات الصغيرة الحجم والمتوسطة الحجم، حدوث خسائر اقتصادية قدرت في مجموعها بما يزيد على 6 بلايين دولار().
	5 - والكوارث ليست أحداثا منعزلة في حد ذاتها أو محددة السياق، لكنها مؤشرات على عمليات جارية لتراكم المخاطر. ويبرز تقرير خاص للفريق الحكومي الدولي المعني بتغير المناخ() أنه نتيجة لتغير المناخ، يحتمل أن يتزايد تواتر أحداث التهطال الشديد في القرن الحادي والعشرين في كثير من المناطق، كما يحتمل حدوث زيادة في تواتر معدلات درجات الحرارة اليومية القصوى ونقصان في معدلات درجات البرودة القصوى على نطاق العالم. ومن المرجح أن يزداد طول فترات موجات الحرارة ووتيرتها و/أو حدتها في معظم مناطق اليابسة، وكذلك الحال بالنسبة إلى متوسط السرعة القصوى للأعاصير المدارية في كثير من أحواض المحيطات. ولذلك، فإن تغير المناخ سيضاعف من المخاطر في كثير من القطاعات الخاضعة للتأثيرات المناخية كالمياه والزراعة.
	6 - وفي الوقت نفسه، فإن التقرير الخاص للفريق الحكومي الدولي المعني بتغير المناخ عبّر عن الاستنتاجات التي توصل إليها تقرير التقييم العالمي بشأن الحد من أخطار الكوارث لعام 2011 بأن القوة الدافعة الرئيسية وراء زيادة أخطار الكوارث في العقود المقبلة ستظل متمثلة في تزايد تعرض الناس والأنشطة الاقتصادية لمخاطر الطبيعة. وسيستمر تركيز الخطر الذي تتعرض له الاستثمارات العامة والخاصة في المناطق التي تكون عرضة للمخاطر، من قبيل السهول المعرضة للفيضانات، والسواحل المعرضة للعواصف وموجات تسونامي، والمدن المعرضة للزلازل. وكثير من هذه الاستثمارات تنفذ في المناطق المعرضة للمخاطر في البلدان المنخفضة الدخل والمتوسطة الدخل. ومن شأن العمليات المصاحبة لهذه المخاطر من قبيل عدم كفاية التخطيط الحضري والإدارة الحضرية والتدهور البيئي أن تجعل هذه  المخاطر بمثابة عجز مستتر ليس فقط بالنسبة إلى الحكومات الوطنية والقطاع الخاص العالمي، ولكن أيضا، وهو الأهم، بالنسبة إلى الناس الذين يعتمدون على كل منهما.
	ثانيا - التحديات والفرص المرتبطة بتنفيذ إطار عمل هيوغو
	7 - شهد العام الماضي تحديات حاسمة اعترضت سبيل تنفيذ إطار عمل هيوغو2005-2015: بناء قدرة الأمم والمجتمعات على مواجهة الكوارث، كما شهد في الوقت نفسه فرصا جديدة للتعجيل بهذا التنفيذ(). ولا تزال التحديات الرئيسية تتمثل في النمو السريع لمستويات أخطار الكوارث، وعدم وجود بيانات دقيقة عن خسائر الكوارث، وعدم كفاية الموارد على المستوى المحلي، وعدم الإدماج الكافي للاعتبارات المتعلقة بالحد من أخطار الكوارث في التنمية والتخطيط وإعداد الميزانيات. ومن جهة أخرى، فإن الاعتراف بأهمية الحد من أخطار الكوارث في الوثيقة الختامية لمؤتمر الأمم المتحدة للتنمية المستدامة (القرار 66/288، المرفق) وفي مؤتمرات القمة لمجموعة العشرين، وبالإمكانات غير المستغلة للقطاع الخاص والحكومات المحلية، تمثل جميعها فرصا جديدة لمواصلة بناء قدرة الأمم والمجتمعات على مواجهة الكوارث بحلول عام 2015.
	8 - وأبرز استعراض الفترة 2009-2011 للتقدم المحرز في تنفيذ إطار عمل هيوغو أنه على الرغم من أن بلدانا كثيرة كانت تحرز تقدما جيدا في أنشطة إنقاذ الأرواح، مثل التأهب للكوارث ومواجهتها، والإنذار المبكر، فإن أخطار الكوارث لم يتم إدماجها على النحو الكافي باعتبارها أحد العوامل التي يستند إليها اتخاذ القرارات في مجال الاستثمار والتنمية. وعلى الرغم من وجود استثناءات ملحوظة، كما هي الحال في بيرو، فإن القرارات المتعلقة بالتخطيط والاستثمار في القطاع العام لا ترتبط إلى حد كبير بالسياسات والاستراتيجيات الرامية إلى إدارة أخطار الكوارث والحد منها. وفي الوقت نفسه، تفيد بعض البلدان بأنها تواجه صعوبات في الاستفادة من التشريعات والسياسات عند تطبيقها على أرض الواقع. فضعف القدرات في الكثير من الحكومات المحلية وعدم فعالية آليات المساءلة تعنيان أنه حتى وإن وضعت البلدان سياسات وأنشأت نظما تشريعية ومؤسسية للحد من أخطار الكوارث فإنها تواجه التحدي المتمثل في تراكم الكوارث على أرض الواقع.
	9 - وفي العقود المقبلة، ستصب تريليونات الدولارات في البلدان المنخفضة الدخل والمتوسطة الدخل المعرضة للمخاطر في شكل استثمارات جديدة. وستشكل كيفية ومكان تنفيذ هذه الاستثمارات  العامل الأساسي الذي سيحدد مصير الكوارث وما إذا كانت ستستمر في النمو في المستقبل. ورغم أن المؤسسات المالية الدولية تدعم الحكومات في سعيها إلى ضمان وجود آليات لإدارة حالات الطوارئ، فإن ذلك ليس كافيا. فالكوارث التي وقعت في اليابان وتايلند في عام 2011 أبرزت الآثار التي يمكن أن تنجم عن الكوارث إذا امتدت مخاطرها الإنمائية المحتملة لتشمل مناطق خارجية. وسوف يتوقف ضمان مستقبل عالمي مستدام على تكاتف العمل بين القطاعين العام والخاص بما يكفل أن تؤخذ في الحسبان وأن تدار بصورة ملائمة المخاطر التي تنطوي عليها الاستثمارات الجديدة.
	10 - وقد دعوتُ، في تقريري السابق المقدم إلى الجمعية العامة (A/66/301) إلى أن يتضمن أي إطار للتنمية المستدامة في المستقبل خطة واضحة لدمج إدارة الكوارث وإدارة المخاطر المناخية. ومن الواضح أن الوثيقة الختامية لمؤتمر الأمم المتحدة للتنمية المستدامة (ريو+20)، المعنونة ”المستقبل الذي نصبو إليه“، قد استجابت لتلك الدعوة ووفرت عددا من الفرص والعمليات الحكومية الدولية الهامة التي يمكن بها لأنشطة الحد من أخطار الكوارث، بما في ذلك منعها، أن تقدم دعما ملموسا من أجل بلوغ أهداف التنمية المستدامة وزيادة قدرة المجتمعات على مواجهة الكوارث. وتعد الوثيقة الختامية للمؤتمر أساسا متينا للمناقشات ولوضع خريطة طريق من أجل التوصل إلى إطار عمل للحد من أخطار الكوارث في فترة ما بعد عام 2015.
	11 - وأكد المشاركون في المؤتمر على ضرورة مواصلة الجهود وتعزيزها لمساعدة الدول الجزرية الصغيرة النامية في تنفيذ برنامج عمل بربادوس واستراتيجية موريشيوس للتنفيذ. وتستلزم التحديات المتعددة، القائمة منها والناشئة، تنسيق الدعم ومواصلته. ويعد التصدي للأسباب الكامنة وراء أوجه الضعف والعمل على بناء القدرة على مواجهة المخاطر من الأمور الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة، وسوف يتطلب ذلك الأخذ بنهج تنسيقي على نطاق المنظومة. ولذلك، سيشكل عقد مؤتمر دولي ثالث معني بالتنمية المستدامة للدول الجزرية الصغيرة والنامية في عام 2014 خطوة حاسمة نحو ضمان توفير الدعم الضروري لزيادة قدرات الدول الجزرية  الصغيرة النامية.
	12 - ويعد جمع البيانات والحساب المنهجي للخسائر التي تتسبب فيها الكوارث من الأمور الحاسمة من  أجل الفهم الكامل للأثر الاقتصادي للكوارث والسبل التي يمكن بها للأدوات المالية أن تخفف من العبء الواقع على الحكومات والمنظمات الخاصة. وفي حين لوحظ أنه تم إحراز بعض التقدم خلال العام الماضي، فإنه يوصى بأن القيام بالمزيد من العمل في هذا المجال لا يزال يشكل أولوية عليا. ويلزم قيام الدول بإنشاء نظم محاسبية قادرة على تسجيل الخسائر المحلية وتقاسم المعلومات على الصعيدين المحلي والوطني لأغراض التخطيط والإحصاءات. وفي سياق قيام الدول بإنشاء نظام لحساب خسائر الكوارث، فإن تطبيق درجة معينة من التوحيد القياسي قد يفيد في تقدير حساب الخسائر بصورة أفضل على الصعيد الإقليمي ودعم زيادة تنمية التعاون على هذا الصعيد. وقد أفاد ما مجموعه 43 دولة بوجود قواعد بيانات وطنية محدثة بشأن خسائر الكوارث يمكن أن تستنير بها القرارات المتعلقة بالاستثمارات، والتصدي للمخاطر الكامنة، وتعزيز القدرة على التحكم في المخاطر المحلية، وزيادة التعاون من جانب الشراكات والمجتمع المدني.
	13 - وعلى الرغم من التحديات المتعددة، هناك الكثير من الفرص المتاحة لزيادة التعجيل بالحد من المخاطر في مختلف القطاعات. وتشارك أمانة الاستراتيجية مع طائفة من الجهات الفاعلة وعناصر التغيير بما يكفل جعل الحد من أخطار الكوارث وزيادة القدرة على مواجهتها جزءا من العملية اليومية لاتخاذ القرارات في قطاع الأعمال التجارية وعلى الصعيد المحلي.
	14 - وفي معظم البلدان، يشكل الاستثمار الذي يقوم به القطاع الخاص حصة كبيرة من حجم الاستثمار عموما. وتمثل الاستثمارات العامة، عادة، ما بين 5 و 15 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للبلد، ما يعني أن الاستثمار من جانب القطاع الخاص يتكفل بالنسبة المتبقية التي تتراوح بين 85 و 95 في المائة. ولذلك، تتوقف التنمية الاقتصادية الوطنية والقدرة على مواجهة الكوارث على مدى مراعاة الاستثمار من جانب القطاع الخاص للمخاطر التي تسببها الكوارث. وقد زادت أمانة الاستراتيجية من تعاملها مع كيانات القطاع الخاص لغرض تحفيز استمرارية أعمال التخطيط والاستثمار في الهياكل الأساسية والعمليات الرامية إلى بناء القدرات. ونتيجة لهذه الجهود، هناك الآن شبكة عالمية متنامية من كيانات القطاع الخاص() ذات المصلحة المشتركة في بناء القدرات على مواجهة أخطار الكوارث والتي تعمل على تقاسم المعارف والخبرات والتعاون بشأن طرح مبادرات في هذا الصدد.
	15 - وتهدف أمانة الاستراتيجية إلى التواصل مع الشركات لإقناعها بأن تدمج في استراتيجية عملها وفي عملياتها النقاط الأساسية الخمس المتعلقة بالعمل في مجال الحد من أخطار الكوارث التي قدمت في الدورة الثالثة للمنتدى العالمي للحد من أخطار الكوارث، المعقود في عام 2011. ويقوم فريق استشاري تابع للقطاع الخاص، يقدم خدماته إلى الأمين العام المساعد لشؤون الحد من أخطار الكوارث والممثل الخاص للأمين العام لتنفيذ إطار عمل هيوغو، بالتعاون مع الأعمال التجارية في هذا المجال على الصعيد العالمي، وهو ملتزم بدعم الحكومات وزعماء العالم في نشر وتنفيذ التدابير التالية: تطوير ودعم تقييمات المخاطر التي تقوم بها الحكومات المحلية والوطنية؛ التعاون مع الشركاء المتعددين لإعطاء الأولوية لبناء القدرات على المواجهة في مجال التخطيط والتصميم المتعلقين باستعمال الأراضي؛ ضمان قدرة الاستثمارات على التأقلم مع آثار الظواهر المناخية الحادة والمخاطر الجديدة التي يطرحها التحضر السريع والضغوط التي تتعرض لها خدمات النظم البيئية والتحديات المتعلقة بالموارد الطبيعية والحوكمة.
	16 - ويعيش حاليا نصف سكان المعمورة من البشر في مراكز حضرية. وبحلول عام 2050، من المتوقع أن يعيش 70 في المائة من سكان العالم في مناطق حضرية، ثلثاهم في بلدان منخفضة الدخل ومتوسطة الدخل. ويحدث القدر الأكبر من هذا النمو في أماكن هي بالفعل عرضة للزلازل وحالات الجفاف والفيضان. وعلى الرغم من ذلك، فإن المراكز الحضرية هي التي تحظى بالموارد والمعارف ووفورات الحجم اللازمة لمجابهة المخاطر. وللقائمين على شؤون الإدارة المحلية دور بالغ الأهمية في الحد من أخطار الكوارث، لكن هذا الدور كثيرا ما لا يقدر حق قدره أو لا توفر له الموارد الكافية. وجرى تحديد انعدام القدرات، وعدم فهم القضايا التي تنطوي عليها مسألة بناء القدرات على مواجهة المخاطر، وعدم توافر الموارد اللازمة لذلك باعتبارها العوامل التي تشكل حجر عثرة على طريق زيادة قدرة المدن على التأقلم. غير أن الكثيرين من قادة المدن يتفهمون المزايا التي يمكن أن يحققها إعطاء الأولوية للحد من أخطار الكوارث كجزء من برنامجهم السياسي وبرنامجهم المتعلق بالتنمية المستدامة. وتسعى حملة ”تمكين المدن من مجابهة الكوارث“ إلى دعم عملية للتحضر المستدام من خلال تعزيز أنشطة بناء القدرة على المواجهة، وزيادة تفهم طبيعة أخطار الكوارث على الصعيد المحلي، وتشجيع الالتزام من جانب الحكومات المحلية والوطنية بإعطاء الأولوية لمسألتي الحد من أخطار الكوارث والتكيف مع تغير المناخ.
	17 - ويقتضي بناء المجتمعات القادرة على مواجهة الكوارث الأخذ بنهج شامل، بما في ذلك التقييم والإدارة المستمرين  للمخاطر الناشئة بالمشاركة مع القطاع الخاص والحكومات المحلية. ويمكن لقواعد بيانات خسائر الكوارث، ووضع الخرائط المتعلقة بأخطار الكوارث، وإنشاء نظم التتبع المالي أن تدعم صانعي القرارات من القطاعين العام والخاص على جميع المستويات في الأخذ بخيارات تستند إلى الأدلة فيما يتعلق بالتخطيط الإنمائي والاستثمار في هذا المجال.
	18 - وفي إطار الإعداد لوضع أطر عمل للمستقبل في مجال التنمية المستدامة والحد من المخاطر، وبغية زيادة تعزيز التعاون الدولي في مجال الحد من أخطار الكوارث، ينبغي للبلدان أن تستفيد من التقدم المحرز في وضع السياسات والخطط الوطنية في مجال الوقاية من المخاطر والحد منها، وتحديد الثغرات والتحديات، فضلا عن الحلول الممكنة. وتوفر الدورة الرابعة للمنتدى العالمي للحد من أخطار الكوارث، التي ستعقد في جنيف في الفترة من 19 إلى 23 أيار/مايو 2013، محفلا رئيسيا يمكن من خلاله تقاسم بعض الدروس المستفادة وتبادل الآراء حول المستقبل وتحديد السبل لتحقيق أقصى استفادة من الفرص التي أتاحتها نتائج مؤتمر الأمم المتحدة للتنمية المستدامة من أجل إدماج الحد من أخطار الكوارث في عملية التنمية المستدامة.
	ثالثا - التنسيق والتوجيه للتعجيل بالحد من أخطار الكوارث
	19 - تواصل أمانة الاستراتيجية البناء على الآليات القائمة، مثل البرامج العالمية والإقليمية والوطنية للحد من أخطار الكوارث، بينما تسعى إلى إيجاد سبل مبتكرة لإشراك أصحاب المصلحة الجدد من أجل الوصول إلى جميع قطاعات المجتمع.
	ألف - تعزيز التنسيق على الصعيد العالمي
	نحو إطار للحد من أخطار الكوارث فيما بعد عام 2015

	20 - عملا بقرار الجمعية العامة 66/199، بدأت أمانة الاستراتيجية تيسير وضع إطار للحد من أخطار الكوارث فيما بعد عام 2015. وستكفل الأمانة أن تكون هذه العملية تشاورية وأن تستند إلى النتائج والتوصيات الواردة في استعراض منتصف المدة لإطار عمل هيوغو 2005-2015: بناء قدرة الأمم والمجتمعات على مواجهة الكوارث()، وإلى طبعات تقرير التقييم العالمي بشأن الحد من أخطار الكوارث()، وإلى الدورات السابقة للمنتديات العالمية والإقليمية للحد من أخطار الكوارث. وعلى أساس هذه النتائج وغيرها من المدخلات، أصدرت أمانة الاستراتيجية ورقة معلومات أساسية() تحدد عناصر عملية السعي إلى إطار للحد من أخطار الكوارث فيما بعد عام 2015.
	21 - وعُـقدت سلسلة من المشاورات الأولية في أوائل عام 2012، وحُـددت مواعيد لوضع خطط لإجراء مزيد من المشاورات في العام المقبل، وذلك بهدف ضمان إسهام أوسع مجموعة ممكنة من أصحاب المصلحة في إثراء المناقشات وإفادة العملية. وأتاح المؤتمر الوزاري العالمي المعني بالحد من الكوارث الذي عقد مؤخرا في توهوكو، اليابان، يومي 3 و 4 تموز/ يوليه 2012، فرصة للبلدان لمناقشة متطلبات إطار الحد من أخطار الكوارث في المستقبل. وفي ذلك المؤتمر، جرى تسليط الضوء على التحديات في مجال إدارة أخطار الكوارث في عالم مترابط، وكذلك على ضرورة التمكين التام للمجتمعات المحلية وضمان استخدام معارفها وخبراتها على نحو كامل في التخطيط وإدارة الأزمات.
	22 - وستكون الدورة القادمة الرابعة للمنتدى العالمي للحد من أخطار الكوارث إحدى لبنات بناء العملية المؤدية إلى إطار للحد من أخطار الكوارث فيما بعد عام 2015، وسوف تتيح الفرصة لتقييم الفترة الأولى من المشاورات وصقل الخطوات التالية من العملية. ويتمثل الهدف من الدورة الرابعة في مواصلة الزخم لبذل جهد دائم ومتواصل من قبل جميع الجهات الفاعلة لتحمل المسؤولية المشتركة في الحد من المخاطر وتعزيز القدرة على التكيف في المجتمعات المحلية. وتحرز التحضيرات تقدما جيدا، مع التركيز بشكل خاص على الحكومات المحلية والمدن والقطاع الخاص والبرلمانيين والشبكات الأكاديمية والعلمية خلال المشاورات السابقة للدورة.
	23 - ومن المتوقع أن يعتمد إطار الحد من أخطار الكوارث فيما بعد عام 2015 في المؤتمر العالمي المعني بالحد من أخطار الكوارث الذي سيعقد في اليابان في أوائل عام 2015. وستدعم أمانة الاستراتيجية تنظيم المؤتمر. وقد طلبتُ إلى أمانة الاستراتيجية التشاور على نحو وثيق مع الدول الأعضاء وأصحاب المصلحة الآخرين بشأن الأعمال التحضيرية للمؤتمر ومداولاته، مع مراعاة العمليات الأخرى التي تركز على جدول أعمال التنمية المستدامة في المستقبل، بما في ذلك أهداف التنمية المستدامة.
	الحد من أخطار الكوارث في منظومة الأمم المتحدة

	24 - في بداية فترة ولايتي الثانية كأمين عام، حددت الوقاية من الكوارث باعتبارها واحدة من أولوياتي الخمس. ودعوت إلى وضع وتنفيذ خطط وطنية للحد من أخطار الكوارث، تعالج التحديات المتزايدة المتمثلة في التغير المناخي والتدهور البيئي والتوسع الحضري والنمو السكاني، وإلى التركيز بشكل خاص على أقل البلدان نموا وأكثرها ضعفا. ولكي يتحقق ذلك، ينبغي لمنظومة الأمم المتحدة، التي يقودها على الصعيد القطري المنسقون المقيمون وتدعمها مجموعة الأمم المتحدة الإنمائية، الاعتماد على مبادئ ”توحيد الأداء“ والاستفادة من نقاط القوة والمزايا النسبية لمختلف أعضاء منظومة الأمم المتحدة من خلال مشاركة متسقة ومنسقة.
	25 - ووفقا للقرار 66/199، عمل ممثلي الخاص وأمانة الاستراتيجية بشكل وثيق مع هيئات الأمم المتحدة التنسيقية، مثل مجلس الرؤساء التنفيذيين في منظومة الأمم المتحدة المعني بالتنسيق واللجنة الرفيعة المستوى المعنية بالبرامج، على توحيد الأداء في تقديم الدعم إلى الدول الأعضاء بهدف تعجيل التقدم المحرز في مجال الحد من أخطار الكوارث.
	26 - وبناء على طلب مجلس الرؤساء التنفيذيين، قدم ممثلي الخاص إحاطة إليه في دورته العادية الأولى لعام 2011. وفي تلك الدورة، تم الاتفاق على الالتزام بنهج متسق لتعميم الحد من أخطار الكوارث في البرامج والعمليات، عن طريق وضع جدول أعمال مشترك وإيلاء الحد من أخطار الكوارث أقصى قدر من الدعم السياسي. وقد طُلب من أمانة الاستراتيجية قيادة هذه العملية. وعلى أساس نتائج عملية التقييم الذاتي، قررت اللجنة الرفيعة المستوى المعنية بالبرامج إنشاء فريق عامل رفيع المستوى، لفترة زمنية محددة، بتيسير من ممثلي الخاص، لوضع خطة عمل استراتيجية لضمان أعلى درجة ممكنة من الاتساق والفعالية في منظومة الأمم المتحدة في مجال الحد من أخطار الكوارث. ويشارك ما مجموعه 28 من مؤسسات منظومة الأمم المتحدة وصناديقها وبرامجها ووكالاتها المتخصصة، ومن بينها البنك الدولي، في الفريق العامل، الذي يُـتوقع أن يحقق نتائج قبل منتصف عام 2013.
	27 - وكشف التقييم الذاتي عن أن 90 في المائة من المجيبين يعتبرون الحد من أخطار الكوارث إما أنه أولوية مؤسسية أو جزءا من نهجهم. وأبرز أكثر من 60 في المائة من المجيبين إحراز تقدم كبير نحو تعميم الحد من أخطار الكوارث في جميع برامجهم. ويشمل ذلك سياسة بشأن الحد من أخطار الكوارث وإدارتها، وافق عليها المجلس التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي، وبرنامج إطاري بشأن الحد من أخطار الكوارث على الأمن الغذائي والتغذية، وضعته منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة. وبالمثل، وحددت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية الحد من أخطار الكوارث باعتباره إحدى أولوياتها الاستراتيجية الخمس في إطار خطتها الاستراتيجية للفترة 2012-2015. كما قدم مجلس إدارة برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية في دورته لعام 2011، توجيهات واضحة بشأن الحد من أخطار الكوارث والتأهب لها والوقاية منها والتخفيف من آثارها، مساهمة منه في التنمية الحضرية المستدامة.
	رصد التقدم المحرز بشأن اتجاهات المخاطر

	28 - يعد إطار عمل هيوغو صكا بالغ القيمة للنهوض بجدول أعمال الحد من أخطار الكوارث في جميع أنحاء العالم. وتعد البرامج العالمية والإقليمية ذات السنتين بمثابة الآليات الرئيسية لرصد التقدم المحرز في تنفيذ ذلك الإطار على الصعيدين العالمي والإقليمي. وعلى الصعيد الوطني، بحلول عام 2011، كان 133 بلدا يستخدم المرصد الوطني لإطار عمل هيوغو، وهو أداة على الإنترنت تستضيفها شبكة الوقاية (www.preventionweb.net) لجمع المعلومات عن التقدم المحرز في تنفيذ المجالات الخمسة ذات الأولوية في الإطار. وخلال الفترة المشمولة بالتقرير، جرت إتاحة مذكرة توجيهية بعنوان ”دليل عملي للرصد والاستعراض الوطني لإطار عمل هيوغو من خلال عملية مشاركة بين أصحاب المصلحة المتعددين في الفترة 2011-2013“. وتعد عملية الاستعراض أداة للتقييم الذاتي والمقارنة وأداة للتخطيط تستخدمها الحكومات الوطنية. وعلى الصعيدين الإقليمي ودون الإقليمي، يعد المرصد الإقليمي لإطار عمل هيوغو أداة على الإنترنت استُـحدثت في عام 2010 لتحسين فهم القضايا العابرة للحدود المتعلقة بالحد من أخطار الكوارث وتحديد الثغرات والتحديات المتصلة بها. وتوجد الآن 11 منظمة حكومية دولية مشاركة في إطار عمل هيوغو دون الإقليمية لاستعراض التقدم المحرز في العمل. وجرى تجريب أداة التقييم الذاتي للحكم المحلي في عام 2011، وهي ترمي إلى جمع المعلومات على الصعيد المحلي أو على صعيد البلديات. وتمكّن هذه الأدوات جميع أصحاب المصلحة من أن يكونوا جزءا من العملية وأن يضمنوا قدرا من المساءلة والشفافية. وهي تمكن الجميع، بدءًا من صناع القرار وحتى قادة المجتمع المحلي، من تتبع التقدم المحرز وتحديد الثغرات المتصلة به.
	29 - وللمعلومات المتعلقة بأخطار الكوارث دور حاسم في توجيه قرارات الاستثمار ودعم الرأي العام. ومن أجل زيادة فرص الحصول على بيانات المخاطر العالمية، تصدر أمانة الاستراتيجية تقرير التقييم العالمي بشأن أخطار الكوارث(7) بالتعاون مع مجموعة كبيرة من الشركاء. وقد توطد الآن تقرير التقييم العالمي كمصدر عالمي موثوق لتحليل المخاطر واتجاهات الضعف والتقدم المحرز في مجال الحد من أخطار الكوارث. وقدمت أمانة الاستراتيجية الدعم إلى ما مجموعه 30 عملية وطنية وإقليمية لإصدار تقرير التقييم العالمي بشأن الحد من أخطار الكوارث لعام 2011.
	30 - وردا على مناقشة وتحليل مقولة إن الاستثمار الخاص هو القوة المحركة لأخطار الكوارث، وكيف أن الكوارث الناجمة عنه تؤثر سلبا ليس على الشركات نفسها فحسب، ولكن أيضا على الاقتصادات والمجتمعات التي تعمل فيها، سوف يشمل تقرير التقييم العالمي بشأن الحد من أخطار الكوارث لعام 2013 الحوافز والمثبطات لإدارة أخطار الكوارث في قرارات الاستثمار، ولا سيما في السياق الحالي للأزمات السياسية والاقتصادية العالمية، والأخطار المتسلسلة، وعدم اليقين. وتسير العلاقة بين الاستثمار الخاص وأخطار الكوارث في كلا الاتجاهين: إذ يمكن للاستثمار الخاص أن يتأثر بشكل سلبي من جراء الكوارث، ولكنه يمكن أيضا أن يتسبب في أخطار الكوارث أو في زيادتها. وسيتم إصدار تقرير التقييم العالمي لعام 2013 في الدورة الرابعة للمنتدى العالمي للحد من أخطار الكوارث، التي ستعقد في عام 2013.
	31 - وقد أُجريَ تقييم مستقل() لشبكة الوقاية (PreventionWeb) لتقييم فعاليتها وأثرها وقدرتها على تلبية الاحتياجات من المعلومات القائمة والناشئة لأصحاب المصلحة الحاليين والمحتملين في الحد من أخطار الكوارث. ووجد التقييم أن شبكة الوقاية (PreventionWeb) قد أثبتت أنها ذخر عالمي للحصول على المعلومات بشأن الحد من أخطار الكوارث. وهي توفر مجموعة شاملة من الموارد لطائفة واسعة من المستخدمين. ويقوم ما يربو على000 25 من الاختصاصيين في مجال أخطار الكوارث بزيارة الموقع أسبوعيا، وتلتزم أمانة الاستراتيجية بتعزيز هذا المستودع المعرفي المهم عالميا للحد من أخطار الكوارث.
	32 - وما فتئ دور القطاعين العام والخاص في مجال رصد المخاطر يزداد قوة. ويعد نموذج الزلازل العالمي (www.globalquakemodel.org) جهدا تآزريا لتطوير ونشر الأدوات والموارد لتقييم مخاطر الزلازل في جميع أنحاء العالم. وبالمثل، فإن مبادرة الأثر المالي للصدمات العالمية، وهي مبادرة متعددة السنوات للمنتدى الاقتصادي العالمي، تركز على المخاطر الاقتصادية والإنسانية التي تمثلها الأخطار الطبيعية وتوفر مرجعية عالمية فريدة للإجراءات وأفضل الممارسات التي يمكن أن يستغلها أصحاب المصلحة في القطاعين العام والخاص.
	الدعوة إلى مدن ومدارس ومستشفيات قادرة على مواجهة الكوارث

	33 - برزت من جديد، أثناء الزلزال الذي وقع في شرق اليابان أهمية الوعي بأخطار الكوارث في إحداث الفرق بين الحياة والموت. وبشكل عام، فالناس الذين هم على بينة من المخاطر التي يتعرضون لها ومعرفة بما يجب القيام به تزداد احتمالات بقائهم على قيد الحياة في حالات الكوارث. وللقادة على كل من الصعيد العالمي والوطني والمحلي دور بالغ الأهمية في الدعوة للحد من أخطار الكوارث. وفي هذا الصدد، زادت أمانة الاستراتيجية مشاركتها مع عدد من عوامل التغيير، مثل البرلمانيين ورؤساء البلديات والقيادات المحلية والوطنية والشباب، من أجل تعزيز ثقافة الحد من أخطار الكوارث في جميع قطاعات المجتمع. ويؤدي التعليم، على وجه الخصوص، دورا هاما في تشكيل مواقف المواطنين الشباب وجلب المعرفة بأخطار الكوارث إلى المنازل والمجتمعات المحلية.
	34 - ويتأثر ما يقدر بنحو 100 مليون طفل وشاب بالكوارث في كل عام. ويتمثل التحدي الذي يواجهه معظم البلدان في تنمية فهم الطلاب لأسباب وطبيعة وآثار المخاطر من خلال تعزيز البرامج التعليمية، وكذلك تنمية مجموعة من الكفاءات والمهارات اللازمة لتمكينهم من المساهمة بشكل استباقي للوقاية من الكوارث وتخفيف حدتها. ويجب أن تستهدي المعارف والمهارات بإطار من المواقف والتصرفات والقيم التي تدفع الشباب إلى التصرف بمسؤولية وباستجابة عندما تتعرض أسرهم ومجتمعاتهم المحلية لتهديد().
	35 - وتعمل أمانة الاستراتيجية من خلال مبادرة ”مليون مدرسة ومستشفى آمنة“ مع المجتمعات ومنظمات المجتمع المدني والحكومات والقطاع الخاص على جعل المدارس والمستشفيات آمنة من الكوارث، وقد تلقت أكثر من 000 200 تعهد بشأن السلامة.
	36 - ويتواصل الزخم لتنفيذ مبادرات مستشفيات أكثر أمنا، وخاصة في الدول العربية وبلدان في أوروبا وأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي. وبدأت منظمة الصحة العالمية في تنقيح الأداة الرئيسية لتقييم السلامة في المستشفيات، وهي مؤشر للسلامة في المستشفيات، يشارك فيه خبراء من جميع أنحاء العالم في مجال السلامة الهيكلية وغير الهيكلية والتأهب.
	37 - ويعد دور البرلمانيين أمرا بالغ الأهمية في تحديد سياسة الدولة وقواعدها ورقابتها وتشريعاتها، وتهيئة بيئة مواتية للحد من المخاطر. وقد شاركت أمانة الاستراتيجية مع أكثر من 900 من البرلمانيين من 124 دولة، لزيادة معرفتهم ووصولهم إلى المعلومات بشأن الحد من أخطار الكوارث لدعم عملهم في سياق تغير المناخ والأهداف الإنمائية للألفية. وفي بنغلاديش، أصبح الحد من أخطار الكوارث وتغير المناخ جدول أعمال لجميع الأحزاب، لدعم الحكومة في الحد من مخاطر المناخ. وفي أوغندا، تم إطلاق شبكة برلمانية جديدة في عام 2011 لدعم الجهود التي تبذلها الحكومة للحد من أخطار الكوارث وبناء القدرة على التحمل. وعلى الصعيد الإقليمي، أصبح الحد من أخطار الكوارث وتغير المناخ الآن بندا في جدول أعمال المحافل والمجالس البرلمانية الإقليمية ودون الإقليمية. ويشمل ذلك لجنة البيئة والسياحة لبرلمان أمريكا اللاتينية؛ والمجلس البرلماني المشترك بين مجموعة الدول الأفريقية ودول البحر الكاريبي والمحيط الهادئ والاتحاد الأوروبي؛ والمجلس البرلماني الأوروبي - الأمريكي اللاتيني؛ والمجلس التشريعي لشرق أفريقيا. وتتعاون أمانة الاستراتيجية بشكل وثيق مع الاتحاد البرلماني الدولي من أجل تشجيع تطوير الأطر القانونية الوطنية التي تربط بين الحد من أخطار الكوارث والتكيف مع تغير المناخ والحد من الفقر. وقد تلقى حوالي 000 3 برلماني نسخا من المنشور المشترك المعنون ”الحد من أخطار الكوارث: أداة لتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية“.
	38 - وعلى مدى العامين الماضيين، تطورت الحملة العالمية للحد من الكوارث حول موضوع ”تمكين المدن من مجابهة الكوارث: مدينتي تستعد“، لتصبح وسيلة للتوعية والالتزامات الحضرية، تزداد في الأهمية والتأثير. وقد انضم ما يربو على 050 1 مدينة وحكومة محلية من أكثر من 85 بلدا إلى الحملة منذ إطلاقها. وتشارك العديد من المدن الأخرى في الشبكة العالمية للمدن ورؤساء البلديات والمنظمات الشريكة الملتزمة بتحسين المشاركة والتخطيط الحضري والحكم المحلي والمخاطر في المناطق الحضرية، باستخدام قائمة النقاط الأساسية العشر لتمكين المدن من مجابهة الكوارث، وأداة التقييم الذاتي للحكم المحلي، ودليل قادة الحكم المحلي، التي أطلقتها أمانة الاستراتيجية في عام 2012. ويمكن لإدارات المدن وأصحاب المصلحة المحليين استخدام هذه الأدوات العملية لتطبيق حلول شاملة ومبتكرة للمخاطر الجديدة التي نشأت بسبب تزايد سكان المناطق الحضرية وتعقد المدن.
	39 - وقد بدأت الحكومات المحلية في إجراء مشاورات بشأن إطار للحد من أخطار الكوارث فيما بعد عام 2015. وقامت عدة دول من بينها الأرجنتين وإندونيسيا والسويد والفلبين ولبنان بمبادرات ترمي إلى تعزيز الأدوات التقنية وأدوات السياسة العامة للحملة الوطنية على مستوى الحكومات المحلية. وبالتعاون مع الشركاء والمدن النموذجية التسع والعشرين، يسَّرت أمانة الاستراتيجية تعلُّم المدن بعضها من بعض، وتبادل الخبرات فيما بين الحكومات المحلية للتشجيع على تكرار المشاركة المجتمعية الناجحة، وتخطيط استخدام الأراضي القائم على إدراك المخاطر، وتحسين التأهب. وقد اعتمدت رابطة المدن المتحدة والحكومات المحلية، والشبكة الإقليمية للسلطات المحلية لإدارة المستوطنات البشرية، والمجلس الدولي للمبادرات البيئية المحلية - الحكومات المحلية من أجل الاستدامة، تلك الحملة والهدف المتمثل في المرونة الحضرية. وقد بدأت منظمة الصحة العالمية في وضع إرشادات للبلدان والمدن بشأن إدارة المخاطر الصحية الطارئة في المناطق الحضرية، من خلال مركز التنمية الصحية التابع لتلك المنظمة، ومقره في كوبي، اليابان، بينما وضعت مبادرة تعزيز قدرات الحد من الكوارث حزمة للتدريب على النهوض بالحد من أخطار الكوارث في المناطق الحضرية لرؤساء البلديات والسلطات المحلية الأخرى. ولدعم هذه الحملة، أصدر البنك الدولي منشورا معنونا ”المدن والفيضانات: دليل لدعم الإدارة المتكاملة لمخاطر الفيضانات في المناطق الحضرية في القرن الحادي والعشرين“، بالتعاون مع أمانة الاستراتيجية والمنظمة العالمية للأرصاد الجوية، كما قدم الدعم لتطوير أدوات الحملة.
	40 - وبمناسبة اليوم الدولي للحد من الكوارث، الموافق 13 تشرين الأول/أكتوبر 2011، دعت أمانة الاستراتيجية وشركاؤها الأطفالَ والشبابَ إلى ”تصعيد الحد من أخطار الكوارث“. وتشير التقديرات إلى أن 100 مليون من الشباب يتأثرون بالكوارث كل عام، كما يُـقتل ويُـجرح آلاف منهم. وكذلك يوجد الشباب في لب التأهب والاستجابة، مثل الكشافة في هايتي، ومتطوعو الهلال الأحمر الشباب في بنغلاديش، وتلاميذ المدارس في اليابان. وهناك أدلة وافرة على أنه أينما جرى تقديم الدعم للشباب وتمكينهم بالمعلومات والتدريب على المهارات، فإنهم يصبحون فاعلين مهمين في مجال الحد من أخطار الكوارث، ويلتفتون إلى مناطق مجتمعهم التي يمكن تقليل المخاطر التي تتعرض لها. وقد تميز اليوم العالمي بأكثر من 100 حدث في 80 بلدا، بما في ذلك مشروع ”تبني شجرة“ الذي شارك فيه أطفال المدارس في كينيا، ومحاكاة زلزال في اليونان، والحد من أخطار الكوارث في الجمهورية الدومينيكية. وسيكون موضوع اليوم الدولي للحد من الكوارث في عام 2012 ”النساء والفتيات: القوة الخفية لمجابهة الكوارث“.
	باء - تعزيز التنسيق على المستوى الإقليمي
	أفريقيا

	41 - يشهد الاقتصاد الأفريقي نموّا كبيرا منذ عام 2000. وبينما تحقّق أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى اليوم معدّل عائد على الاستثمارات الأجنبية هو الأعلى بين سائر المناطق النامية، فإنها تشهد مستويات تنمية بشرية هي الأدنى عالميا في الوقت الذي تتزايد فيه احتمالات تعرّض المنطقة للكوارث. ويمثل الجفاف والفيضانات والنـزاعات العابرة للحدود أخطر التحديات الكبرى التي تواجَه في مجال إدارة أخطار الكوارث. ولكن على الجانب المشرق، أظهرت أفريقيا التزاما سياسيا من خلال اعتماد ودعم تنفيذ الاستراتيجية الإقليمية الأفريقية للحد من أخطار الكوارث (2006-2015) وبرنامج العمل الخاص بتنفيذها.
	42 - وينصبّ تركيز الجهود التي تُبذل حاليا على تقوية تأثير المؤسسات الإقليمية من قبيل الهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية. وفي حين تواصل الجهات المانحة تمويل التدخلات الإنسانية، فإن الحلول الطويلة الأجل المستندة إلى أسس من الممارسات السليمة لإدارة الكوارث كثيرا ما تبدو بعيدة المنال. ولئن بقيت العقبات قائمة، فقد أُحرز تقدم ظاهر للعيان. ويضطلع الفريق الأفريقي العامل المعني بالحد من أخطار الكوارث بعمل نشط لسدّ الفجوة بين علماء المناخ ومقرري السياسات من خلال تحقيق تضافر الجهود بين الجانبين لتحسين الإنذار المبكر وزيادة المنتجات المتعلقة بالطقس والمناخ المسخّرة لفائدة العاملين في مجال الحد من أخطار الكوارث.
	43 - وسيُعقد المنتدى الأفريقي الإقليمي للحد من أخطار الكوارث في أواخر شباط/فبراير 2013، عقب انعقاد المنتدى الأفريقي للتكيف مع الجفاف. وسيتناول المنتدى الإقليمي التوصيات المنبثقة عن إعلان المؤتمر الوزاري الأفريقي الثاني للحد من أخطار الكوارث الذي اعتمده مؤتمر القمة السابع عشر للاتحاد الأفريقي في عام 2011 بخصوص إقامة آلية مالية للحد من أخطار الكوارث وزيادة الاستثمار في مجال الحد من الكوارث في المنطقة.
	الدول العربية

	44 - ما زالت المنطقة العربية تشهد موجة تغيير اجتماعي وسياسي تؤثر على هياكل الحكم والهياكل المؤسسية، إلى جانب خطط التنمية والحد من المخاطر. ورغم تنافس الأولويات السياسية والاجتماعية، اعتُمدت الاستراتيجية العربية للحد من أخطار الكوارث 2020 في مؤتمر قمة جامعة الدول العربية الذي عُقد في بغداد في آذار/مارس 2012، وهي الاستراتيجية التي تؤكد على الالتزام السياسي بالحد من أخطار الكوارث وعلى إذكاء الوعي بهذه المسألة في المنطقة بأسرها. وينصب تركيز الجهود الآن على وضع إطار لتنفيذ الاستراتيجية العربية. ويُعدّ بناء القدرات التقنية وتعزيز نظم المعارف والمعلومات من الأولويات الرئيسية للمنطقة.
	45 - ويعمل مركز إدارة الكوارث التابع لمجلس التعاون لدول الخليج العربية على تعزيز القدرات في المنطقة دون الإقليمية، مع التركيز على تحديد الفجوات والتحدّيات التي تواجهها دول الخليج في تعميم مفهوم الحدّ من أخطار الكوارث.
	46 - ومن المقرّر عقد المنتدى العربي الإقليمي للحد من أخطار الكوارث في أواخر عام 2012 أو أوائل عام 2013.
	آسيا والمحيط الهادئ

	47 - مع استمرار النمو السريع للاقتصادات الآسيوية، يتزايد كذلك انكشاف الاقتصادات أمام الأخطار الطبيعية. فقد بلغ حجم الخسائر الناجمة عن الكوارث في مختلف أنحاء المنطقة 294 بليون دولار، أو 75 في المائة من جملة الخسائر الاقتصادية التي تكبّدها العالم، وهو ما يؤكد درجة الانكشاف العالية في آسيا. وعلى الرغم من هذا الانكشاف المتزايد أمام الكوارث، أحرز العديد من بلدان المنطقة تقدما كبيرا على صعيد الحدّ من شدّة تأثره بالكوارث. وثمة درجة عالية من الالتزام السياسي بالتصدي لأخطار الكوارث في مختلف أنحاء المنطقة على المستويين الوطني والمحلي.
	48 - وأُنجزت الخطة الاستراتيجية للتعاون بين رابطة أمم جنوب شرق آسيا والأمم المتحدة في مجال إدارة الكوارث، تماشيا مع قرارات الجمعية العامة الداعية إلى إقامة تعاون بين الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية، وهي الاستراتيجية التي سيُسترشد بها في جهود التعاون بين الرابطة والأمم المتحدة في مجال إدارة الكوارث في المنطقة خلال الفترة 2011-2015.
	49 - وسيعقد المؤتمر الوزاري الآسيوي الخامس بشأن الحد من أخطار الكوارث في تشرين الأول/أكتوبر 2012 في يوغياكارتا، إندونيسيا. ويهدف المؤتمر إلى زيادة الالتزام السياسي والاستثمار في التحرّك المحلي في مجال الحدّ من أخطار الكوارث وإقامة آلية عملية تعاونية لبناء القدرة على استيعاب الصدمات على المستوى المحلي. وعلى المستوى دون الإقليمي، ستقيم دول وأقاليم المحيط الهادئ منتدى المحيط الهادئ لإدارة أخطار الكوارث في تشرين الأول/أكتوبر 2012 في نوميا، كاليدونيا الجديدة، للتنسيق بين الآليات الإقليمية القائمة لإدارة أخطار الكوارث وتغير المناخ ودعم تنفيذ السياسات والأطر الإقليمية.
	أوروبا

	50 - أبرزت الأزمة المالية المستمرة في مختلف أنحاء أوروبا ما للوقاية من فوائد اقتصادية. وإذ يتنامى الآن خطر الخسارة الاقتصادية بمعدّل يفوق متوسط معدّل نمو الناتج المحلي الإجمالي للدول الأوروبية، هناك اتجاه واضح صوب تحديد إجراءات زيادة الاستثمار في الوقاية عن طريق تكوين فهم أفضل للمخاطر وتعميم مفهوم الحدّ من المخاطر في مختلف القطاعات.
	51 - وانصبّ تركيز الاجتماع السنوي الثاني للمنتدى الأوروبي للحد من أخطار الكوارث على التكيّف مع تغير المناخ وتبادل المعارف وتعزيز وعي المواطن بمفهوم الحدّ من أخطار الكوارث. وكان من النتائج الرئيسية للاجتماع استعراض أداء البلدان الأوروبية على صعيد إدراج الحدّ من أخطار الكوارث في خططها وسياساتها المتعلقة بالتكيّف مع تغير المناخ. وكان النشاط الأوروبي القوي في مجال الحدّ من المخاطر وفي تنفيذ إطار عمل هيوغو بمثابة الأساس الذي قامت عليه الرغبة في التشاور بشأن وضع إطار للحد من أخطار الكوارث لما بعد عام 2015.
	52 - وسيتم في الاجتماع الثالث للمنتدى الأوروبي للحد من أخطار الكوارث، المقرر عقده في تشرين الأول/أكتوبر 2012 في دوبروفنيك، كرواتيا، استعراض تنفيذ نتائج المنتدى السنوي الثاني.
	الأمريكتان

	53 - يفوق معدّل النمو السكاني في الأمريكتين المتوسط العالمي، مما يشكل ضغطا مستمرا على العوامل الدينامية المسؤولة عن زيادة انكشاف السكّان أمام الأخطار الطبيعية وخلق حالة من الضعف. ويؤثر هذا الوضع على المدن المتوسطة الحجم بصفة خاصة. ومع بلوغ معظم البلدان في المنطقة مستوى البلدان المتوسطة الدخل وبالتالي انحسار ما يتلقّاه من مساعدات إنمائية رسمية، يتيح تَنافُس مختلف القطاعات على الموارد العامة الفرصة لإعطاء الأولوية للاستثمار في الحد من أخطار الكوارث باعتباره أحد الجوانب الرئيسية للتنمية المستدامة.
	54 - وفي الأمريكتين، تقوم المنظمات دون الإقليمية بدور بالغ الأهمية في الدعوة النشطة إلى اعتماد التزامات سياساتية للنهوض بجهود الحد من أخطار الكوارث من خلال مختلف آليات التعاون. وكان لهذه الآليات دور محفّز على وضع الخطط دون الإقليمية، كما كان لها أثر على صعيد وضع تشريعات جديدة، وإدراج الحدّ من أخطار الكوارث ضمن السياسات الوطنية، ورصد التقدم المحرز إقليميا على صعيد تنفيذ إطار عمل هيوغو.
	55 - وتهدف الدورة الثالثة للمنتدى الإقليمي للحد من أخطار الكوارث في الأمريكتين، المقرر عقدها في تشرين الأول/أكتوبر 2012 في بوينس آيرس، إلى المساهمة في الوفاء بالالتزامات التي قُطعت خلال الدورة الثانية للمنتدى والتصدي للتحديات التي تواجهها الحكومات الوطنية والمجتمعات المحلية.
	جيم - تعزيز التنسيق على المستوى الوطني
	56 - يجري حاليا استعراض المنتديات وآليات التنسيق الوطنية ذات الصلة، ومن المتوقع أن يوفّر هذا الاستعراض توصيات ملموسة من أجل مواصلة تعزيز قدرات التنسيق الوطنية في مجال الحد من أخطار الكوارث. ونتيجة لاستخدام 133 بلدا مرصدَ إطار عمل هيوغو بانتظام في تقييم ما أحرزته من تقدّم، تراكمت قاعدة معرفية قيّمة في مجال الحد من أخطار الكوارث على المستوى الوطني. وتقوم أمانة الاستراتيجية حاليا بوضع اللمسات النهائية على التقرير المجمّع لثلاث دورات من إبلاغ البلدان عن تنفيذها لإطار عمل هيوغو.
	57 - ودعما للبرمجة على الصعيد القطري، عقدت مجموعة الأمم المتحدة الإنمائية سلسلة من حلقات العمل الإقليمية لـ 40 من أفرقة الأمم المتحدة القطرية، حيث جرى استكشاف النهج المتكاملة لجعل الحدّ من أخطار الكوارث والاستدامة البيئية وتغير المناخ في صلب البرامج القطرية. وصدرت قائمة بخبراء الحدّ من أخطار الكوارث ليكون في متناول أفرقة الأمم المتحدة القطرية مجموعة يمكن الاستعانة بها من الموظفين الموجودين في مختلف أجزاء منظومة الأمم المتحدة الذين لديهم القدرة على دعم البرامج القطرية. ويتجلى تأثير هذه التدخلات المحددة الهدف جزئيا في دمج الحد من أخطار الكوارث، بدرجات متفاوتة، في أطر عمل الأمم المتحدة للمساعدة الإنمائية() الـ 25 جميعها، وفي وثيقة برنامج دون إقليمي واحدة() دخلت حيّز النفاذ في عام 2012.
	58 - ويعمل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مجال الحد من أخطار الكوارث والإنعاش في 60 من البلدان التي تواجه درجات خطورة عالية. وخلال السنوات الخمس الماضية، بلغ متوسط حجم الإنفاق على الحد من أخطار الكوارث والإنعاش 150 مليون دولار سنويا، وذهب 90 في المائة من هذا الإنفاق إلى البرامج الوطنية مباشرةً. ويُتوقّع أن يتضاعف هذا الرقم خلال السنوات الخمس المقبلة. وقد زاد حجم استثمارات البنك الدولي في جهود الحد من أخطار الكوارث على المستوى القطري، من خلال المرفق العالمي للحد من الكوارث والإنعاش، من 0.6 مليون دولار في السنة المالية 2007 إلى 35.3 مليون دولار في سنة 2012.
	رابعاً - زيادة الاستثمارات في مجال الحد من أخطار الكوارث
	59 - بحسب ما أبرزت دراسة أجرتها رابطة جنيف مؤخرا عن اقتصاديات التأمين()، وقعت خسائر اقتصادية غير مسبوقة في عام 2011، وسجّلت الخسائر الاقتصادية المشمولة بالحماية التأمينية رقما قياسيا بلغ 105 بلايين دولار على الأقل. وما هذا سوى جزء من اتجاه عام لتزايد تكاليف الظواهر القصوى للكوارث. وقد تبيّن من الكارثة التي أصابت اليابان في آذار/مارس 2011 مدى انكشاف المجتمعات والاقتصادات أمام الظواهر الجيوفيزيائية التي لم يُنتبه إليها كثيرا في السنوات الأخيرة بسبب التركيز بشكل رئيسي على تغيّر المناخ. وكان الزلزال الذي ضرب شرق اليابان كذلك أول كارثة ”طبيعية“ تؤدي إلى تغييرات سياساتية طويلة الأجل في عدة بلدان بعيدة عن المنطقة المتضررة، مثل الإنهاء التدريجي للأنشطة النووية في ألمانيا وسويسرا وإلغاء جميع خطط إقامة محطات طاقة نووية في إيطاليا.
	60 - وتعدّ الاستثمارات التي تقوم بها الحكومات الوطنية والمجتمع الدولي في مجال الحد من أخطار الكوارث وسيلة فعالة لحماية البشر والبنى التحتية الاجتماعية الحرجة. ومنذ بداية القرن، تضرر من الأخطار الطبيعية أكثر من 2.2 بليون نسمة في جميع أنحاء العالم، وتكبدوا خسائر اقتصادية بلغت ما يقرب من تريليون دولار، ومع ذلك تبيّن من بحث مستقل نُشر في آذار/مارس 2012() أن أقل من 1 في المائة من المساعدة الإنمائية الرسمية يوجّه إلى الاستثمار في الحد من أخطار الكوارث في أشدّ البلدان تأثرا بالكوارث، بما في ذلك بلدان في مختلف أنحاء العالم تضرّر أكثر من نصف تعدادها من الكوارث وتسبّبت الكوارث في حوالي 80 في المائة من وفياتها. وليس هناك سوى بلدين حظيت فيهما مشاريع البنى التحتية الكبرى بنصيب الأسد من أموال المساعدة الإنمائية الخارجية المخصصة للحد من أخطار الكوارث. وثمة أدلة كذلك على أن قسما كبيرا من الأموال المخصّصة للحد من أخطار الكوارث يوجّه إلى التأهب العملي، لا إلى بناء القدرة على استيعاب الصدمات في الأجل الطويل. وتعمل أمانة الاستراتيجية، بالتعاون مع الدول الأعضاء ولجنة المساعدة الإنمائية التابعة لمنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي، على تطوير أدوات لرصد إنفاق الحكومات الوطنية والمجتمع الدولي، وذلك بهدف حفز التوسّع في الاستثمار في مجالي الحد من أخطار الكوارث والتكيف مع تغير المناخ.
	61 - واعترف المنتدى الرفيع المستوى الرابع المعني بفعالية المعونة، الذي عُقد في بوسان، جمهورية كوريا، بالحد من أخطار الكوارث كواحدة من قضايا التنمية الرئيسية. فقد أعربت الوثيقة الختامية عن وجوب الحرص على أن تولي استراتيجيات وبرامج التنمية الأولوية لإضفاء القدرة على استيعاب الصدمات على من هم عرضة لخطرها من الأشخاص والمجتمعات، ولا سيما في المواقع الشديدة التأثر كالدول الجزرية الصغيرة النامية، وذكرت أن الاستثمار في القدرة على استيعاب الصدمات والحدّ من الأخطار يزيد من قيمة الجهود الإنمائية ومن قابليتها للاستدامة. وإني أرحب بهذا الالتزام الذي يجب ترجمته إلى تحرّك فعلي من قبل الدول الأعضاء. وستدعم منظومة الأمم المتحدة هذه الجهود بشكل كامل.
	62 - ومن التطوّرات المهمة إدراج إدارة أخطار الكوارث ضمن المواضيع الرئيسية المدرجة في جدول أعمال مجموعة العشرين لعام 2012. وقد دعم المرفق العالمي للحد من الكوارث والإنعاش الجهود التي بُذلت في إطار الرئاسة المكسيكية لمجموعة العشرين في سبيل توعية حكومات المجموعة بالآثار المالية للكوارث. وخرج اجتماع قمّة مجموعة العشرين الذي عُقد في لوس كابوس، المكسيك، بإعلان مشترك اعترف فيه قادة المجموعة بما لأدوات واستراتيجيات إدارة أخطار الكوارث من قيمة لتحسين الأداء على صعد منع الكوارث، وحماية السكان والأصول، والإدارة المالية للآثار الاقتصادية المترتبة عليها. وأعرب القادة كلك عن تقديرهم للجهود المشتركة للبنك الدولي ومنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي والأمم المتحدة. وصدر عن حكومة المكسيك والبنك الدولي تقريرٌ عن التخفيف من الآثار المالية للكوارث بعنوان ”تحسين تقييم مخاطر الكوارث من أجل زيادة القدرة على استيعاب الصدمات المالية“، فكان أول ناتج ملموس لجدول أعمال مجموعة العشرين لإدارة أخطار الكوارث.
	تمويل أمانة الاستراتيجية

	63 - إن أمانة الاستراتيجية، إذ تضع نصب عينيها ضرورة ممارسة الدعوة على الدوام وتطبيق ممارسات الحد من أخطار الكوارث في الأهداف الإنمائية للألفية وما سيخلفها وفي العمليات المرتبطة بنتائج مؤتمر الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، قد أطلقت الإطار الاستراتيجي لعام 2025() تحقيقا لرؤيتها التي يتجسّد فيها عالم تلبّى فيه المتطلبات الحتمية للحدّ من أخطار الكوارث على الصعد الاجتماعي والسياسي والاقتصادي. ويحدّد الإطار توجّه أمانة الاستراتيجية، حيث يعرض النتائج والأهداف التي يُنشد تحقيقها حتى عام 2015. وسيفضي نظام الإدارة القائمة على النتائج المتبع في أمانة الاستراتيجية إلى زيادة تعزيز قدرتها على قياس تأثير جهودها في مجالات الدعوة والقيادة وتوليد المعارف لدعم الاستراتيجية الدولية للحدّ من الكوارث، وتعزيز قدرتها على التعريف بهذا التأثير.
	64 - وفي عام 2011، وافقت الجمعية العامة على اقتراحي إدراج وظيفة برتبة مد-1 لرئيس فرع البرنامج الإقليمي ووضع السياسات في الميزانية العادية لفترة السنتين 2012-2013. وسيقود رئيس الفرع جهود تخطيط وبرمجة الأعمال الإقليمية لأمانة الاستراتيجية. وإني أشكر الدول الأعضاء على تأييدها هذا المقترح الذي ينمّ عن اعترافها المحمود بما توليه الأمم المتحدة من أهمية محورية لدعم جهود الدول للحدّ من الخسائر الناجمة عن الكوارث.
	65 - وقد توقّعت أمانة الاستراتيجية أن يبلغ الحجم المستهدف لاحتياجاتها التمويلية لفترة السنتين 2012-2013 ما مقداره 64.9 مليون دولار. وسيتوقف المرفق العالمي للحدّ من الكوارث والإنعاش عن تمويل أمانة الاستراتيجية بنهاية عام 2013، وهو ما سيؤدي إلى نشوء فجوة كبيرة في الموارد التي أتاحت المجال حتى الآن لتنمية قدرة الأمانة على التعاون الإقليمي في مجال الحد من أخطار الكوارث. فقد كانت لهذه المنحة أهمية بالغة في توثيق الشراكة بين البنك الدولي وأمانة الاستراتيجية، إلى جانب دعم جهود الدعوة العالمية، وبناء المعارف، والتنسيق الإقليمي للحد من أخطار الكوارث.
	خامسا - الاستنتاجات والتوصيات
	66 - تتغير طبيعة الأخطار وأنماطها نتيجة للتقلبات المناخية والممارسات الإنمائية. وما زال هناك تركّز للبشر والأصول الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في المناطق المعرّضة للكوارث. وقد أشار مؤتمر الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، الذي عقد في ريو دي جانيرو، البرازيل، في حزيران/يونيه 2012، إلى ضرورة تغيير أنماط التنمية غير المستدامة والاستثمار في مجال الحد من أخطار الكوارث على جميع المستويات، وكفالة دمج الحد من أخطار الكوارث في الأطر المستقبلية للتنمية المستدامة.
	67 - ومع إحراز تقدّم في العمل على وضع إطار للحد من أخطار الكوارث لما بعد عام 2015، فإنه من الأهمية بمكان أن تستعرض الدول الأعضاء ما اكتسبته من خبرات ودروس مستفادة في مجالات إدارة أخطار الكوارث ودمج الحدّ من أخطار الكوارث في سياساتها وخططها الإنمائية، وأن تتبادل هذه الخبرات والدروس في المنتدى العالمي للحد من أخطار الكوارث لعام 2013. وفي هذا السياق، سيكون من المهم أن يتم الإبلاغ عن تنفيذ نتائج المداولات التي جرت والالتزامات التي قُطعت في الدورات السابقة للمنتدى العالمي للحد من أخطار الكوارث، وبالأخص الالتزامات المتعلقة بتقييم سلامة المدارس والمستشفيات وإجراء تقييمات الأخطار المتعددة، وكذلك الالتزامات المتعلقة بتمويل الحد من أخطار الكوارث، وتحديدا الالتزام بأن يخصَّص لهذا الغرض ما يكافئ 10 في المائة من أموال الإغاثة الإنسانية، و 10 في المائة من مشاريع إعادة الإعمار والإنعاش بعد الكوارث والخطط الوطنية للتأهب والاستجابة، و 1 في المائة من جملة التمويل الإنمائي الوطنية وجملة تمويل المساعدة الإنمائية.
	68 - وستتيح الدورة الرابعة للمنتدى العالمي للحد من أخطار الكوارث في عام 2013 فرصة فريدة للدول الأعضاء وسائر أصحاب المصلحة، بما في ذلك القطاع الخاص، لتقاسم الدروس المستفادة والإسهام في تشكيل مضمون إطار الحد من أخطار الكوارث لما بعد عام 2015. وبناء على ذلك، فإني أدعو البلدان لأن تضمّن وفودها المشاركة ممثلين رفيعي المستوى من مختلف القطاعات، وخاصة من قطاعي التخطيط والتمويل، وكذلك من القطاع الخاص والأوساط العلمية والمجتمع المدني.
	69 - وسيكون أيضا للدروس المستفادة من هذا الاستعراض فائدة استراتيجية في المناقشات التي ستجرى في إطار متابعة مؤتمر الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، بما في ذلك تحديد أهداف التنمية المستدامة. وفي هذا السياق، من المهم أن يتم التعبير بصورة متسقة عن الرؤية المتعلقة بكيفية إدارة أخطار الكوارث من خلال جميع محافل وعمليات التنمية المستدامة ذات الصلة، وأن تقوم الدول الأعضاء، تحقيقا لهذه الغاية، بوضع نُهُج متسقة قائمة على تراكم الممارسات والخبرات.
	70 - وستُتاح في العامين القادمين فرصٌ هامة للاتفاق على النهج العملية للتصدي للتحديات التي تشكلها التقلبات المناخية والممارسات الإنمائية غير المستدامة الشديدة التأثر بالأخطار الطبيعية. وقد تولّد بالفعل عمّا جرى من عمل وتعاون على تنفيذ إطار عمل هيوغو سجلٌ حافلٌ بالممارسات والخبرات التي بدأت تنبثق عنها بعض المبادئ الواضحة. ومن خلال العمل الجاري على وضع إطار الحد من أخطار الكوارث لما بعد عام 2015 والتحضير للمؤتمر العالمي الثالث للحد من أخطار الكوارث، سيُتاح المجال لترجمة هذه الخبرات والمعارف المتراكمة إلى نماذج جديدة في مجال إدارة المخاطر.
	71 - وقد طلبتُ في هذا الصدد إلى أمانة الاستراتيجية، بصفتها جهة تنسيق منظومة الأمم المتحدة في مجال الحدّ من أخطار الكوارث، أن تتعاون مع اليابان، البلد المضيف، وأن تتولى قيادة الأعمال التحضيرية لهذا الحدث البالغ الأهمية.
	72 - وفي ضوء ما تقدّم، أوصي بما يلي:
	(أ) أن تقوم الدول الأعضاء، من خلال المشاورات الوطنية التي تضمّ قطاعات وأصحاب مصلحة عدّة، بما في ذلك الجهات الفاعلة المحلية، باستعراض الدروس المستفادة من إدارتها لأخطار الكوارث وفي مجال تأمين التخطيط والاستثمار الإنمائيين، وأن تتبادل هذه الدروس في الدورة الرابعة للمنتدى العالمي للحدّ من أخطار الكوارث في عام 2013؛
	(ب) أن تستعدّ الدول الأعضاء، من خلال المشاورات المشار إليها أعلاه، للقيام خلال المنتدى العالمي للحد من أخطار الكوارث في عام 2013 بتبادل المعلومات المتعلقة بالتقدّم الذي أحرزته على صعيد الوفاء بالالتزامات المقطوعة في دورات المنتدى العالمي للحد من أخطار الكوارث التي عقدت في أعوام 2007 و 2009 و 2011، والواردة في الموجز الذي يعدّه رئيس كل منتدى؛
	(ج) أن تقوم الدول الأعضاء بأدوار فاعلة في عملية التشاور بشأن وضع إطار للحد من أخطار الكوارث لما بعد عام 2015، التي ستتم بتيسير من أمانة الاستراتيجية وفقا لقرار الجمعية العامة 66/199؛
	(د) أن تقوم الدول الأعضاء بإنشاء وتطوير قواعد بيانات وطنية للخسائر الناجمة عن الكوارث ونظم لإعداد الخرائط التي تحدّد مواقع أخطار الكوارث ونظم للرصد المالي، وذلك دعما لعمليات اتخاذ القرار في جميع المستويات الحكومية، وأن تحقق الاستفادة الكاملة من نظام مرصد إطار عمل هيوغو لأغراض دعم تقييم التقدم المحرز على صعيد الحدّ من أخطار الكوارث.
	73 - وبالإضافة إلى ذلك، أحثّ على ما يلي:
	(أ) أن تكفل الدول الأعضاء أن تكون الأطر التي توضع والمداولات التي تُجرى في المستقبل بخصوص التنمية المستدامة، بما في ذلك على الصعيد الإقليمي، قائمةً على اعتبارات عملية وسليمة في مجال الحد من أخطار الكوارث، ومستمدةً من جملة أمور من بينها العمليات الوطنية المقترحة لاستعراض التجارب السابقة؛
	(ب) أن تكفل الدول الأعضاء توافر الموارد والدعم لمواصلة تعزيز أمانة الاستراتيجية بحيث تتمكن من التصدّي للتحديات التي تواجَه في إطار الأعمال المقبلة في مجال التنمية المستدامة وعملية وضع إطار للحدّ من أخطار الكوارث لما بعد عام 2015.
	المرفق
	معلومات مستكملة عن التعاون الدولي للتخفيف من أثر ظاهرة النينيو/النينيا
	1 - يواصل المركز الدولي للبحوث المتعلقة بالنينيو في غواياكيل، إكوادور، القيام بدوره كمركز مرجعي بشأن الخدمات المتعلقة بالمناخ والحدّ من أخطار الكوارث المتصلة بالمناخ في منطقة الأنديز - الساحل الغربي لأمريكا الجنوبية - وعلى مستوى العالم. وتندرج إسهامات المركز الرئيسية في مجال بحوث المناخ، بما في ذلك دعم الدراسات التطبيقية من خلال جمع البيانات والإسهام في التحديثات الدورية لبيانات النينيو/النينيا التي تتولى تنسيقها المنظمة العالمية للأرصاد الجوية.
	2 - وقد طوّر المركز عددا من الأدوات، بما في ذلك البحوث التطبيقية في مجال تغيّر المناخ وتقييم جوانب الضعف في المرتفعات والمناطق الساحلية والمناطق البحرية المحمية والمناطق الحضرية. ودعما لجهود المركز في مجال البحوث التطبيقية، يتولّى المركز تنسيق ثلاثة أفرقة عاملة إقليمية معنية بمواضيع التنبؤات الموسمية، والتوقّعات الهيدرولوجية، والظواهر المناخية القصوى ومؤشرات المناخ. وخلال الفترة المشمولة بالتقرير، دُرّب أكثر من 250 من المهنيين في الأمريكتين في مجالات التحليل المناخي، وإدارة الأخطار المناخية، والنماذج المحيطية، والتوقّعات الهيدرولوجية، وتحليل الظواهر القصوى، والتكيّف مع المناخ.
	3 - وما زال التعاون يمثل محورا هاما لعمل المركز الذي تربطه علاقات عمل راسخة مع كل من المعهد الدولي لبحوث المناخ والمجتمع، ومعهد البلدان الأمريكية لبحوث التغيّر العالمي، والمركز الأفريقي للتطبيقات الإنمائية للأرصاد الجوية، ومعهد بحوث الأرصاد الجوية (اليابان)، وجامعة Rovira i Virgili (إسبانيا)، وبرنامج EUROCLIMA للتعاون الإقليمي التابع للمفوضية الأوروبية، ومع منظمات وطنية وإقليمية في مختلف أنحاء الأمريكتين.
	4 - والآن وقد أشرف المركز على دخول عقده الثاني، لم يقدّم له التمويل سوى اثنتين من الدول الأعضاء هما إسبانيا وإكوادور.

