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  الدورة الرابعة والستون
  * املؤقتمن جدول األعمال) ج (٥٥البند 

االسـتراتيجية الدوليـة    : التنمية املستدامة 
      للحد من الكوارث

  تنفيذ االستراتيجية الدولية للحد من الكوارث    
  تقرير األمني العام    

  

  موجز  
 تنفيـذ االسـتراتيجية الدوليـة للحـد مـن           ن التقدم احملرز يف   يقدم هذا التقرير حملة عامة ع       

تقــدم جيــد يف تنفيــذ أحــرز حــني ففــي . ٦٣/٢١٦الكــوارث، اســتجابة لقــرار اجلمعيــة العامــة 
ــب اجلبعــض  ــن وان ــل   م ــو، مث ــىنيحتــسإدخــال إطــار عمــل هيوغ ــدرات املؤســسية  ات عل  الق

 .ف اإلطـار   أهـدا  فيما يتعلق جبميع  تنفيذ  عملية ال تعجيل  فإن من املطلوب    والتأهب للكوارث،   
صـدر   الـذي    تقرير التقييم العاملي بشأن احلد من خمـاطر الكـوارث         الواردة يف   املعلومات  وتشري  
قــدرات ال مــا هــو متــاح حاليــا مــن  يفــوقيتزايــد علــى حنــو ر طــاخأل إىل أن التعــرض لمــؤخرا

  .لضعفخفض درجة الت
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ــهج    و   ــذ املن ــادة االســتثمار يف التنفي ــاك حاجــة ملحــة لزي ــصدي للعوايهن ــل  وللت م
تـدهور  ، و للمنـاطق احلـضرية  يالعـشوائ  ومـ نوال، يف املناطق الريفيةلضعف واالفقر  : الدافعة

يف دورتـه الثانيـة      ،ر الكوارث اخطأ للحد من    يملنتدى العامل وقد دعا ا  . النظم اإليكولوجية 
احلـد  اجلهـود الراميـة إىل       توحيد، إىل اختاذ إجراءات ل    ٢٠٠٩ هيوني/اليت عقدت يف حزيران   

 اتر الكوارث والتكيف مع تغري املنـاخ وإىل تعزيـز العمـل علـى مـستوى اجملتمعـ       اخطأمن  
ديـدة لرفـع مـستوى العمـل        اجلبـادرات   املددة و احملـ هـداف   األكما نـاقش عـددا مـن        . ةاحمللي

  .ر الكوارثاخطأواالستثمار من أجل احلد من 
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  أخطارهاو الكوارث اجتاهات  – والأ  

علـى الـصعيد العـاملي فيمـا يتعلـق مبعظـم أصـناف              خطر الكـوارث بـشكل كـبري        يتزايد    - ١
فقـدان أرواح   طر  اخمر اقتصادية مبعدل أسرع بكثري من       ئساختكبد  اطر  كما تتزايد خم  ،  املخاطر
. التعـرض للخطـر تزايـدا سـريعا        تزايـد    إىلذا االجتـاه    املـسبب هلـ    يالرئيسوُيعزى العامل   . بشرية

تـنخفض درجـة   احلكـم،  ممارسـات  ظـروف االقتـصادية و  وحتسن كـل مـن ال  البلدان، ومع تقدم  
ــاض  لـــضعفا ــيس ب، إال أن ذلـــك االخنفـ ــلـ ــة كاالسرعة الـ ــدارك   فيـ ــن تـ ــن مـ ــيت متكـ ــادة الـ زيـ

  .للخطر التعرض
يونيـــه / إىل حزيـــران٢٠٠٨يونيـــه /مـــن حزيـــرانخـــالل الفتـــرة املـــشمولة بـــالتقرير، و  - ٢

 مليـون   ٤٢أكثر مـن    ضـرارا بـ    مرتبطة باألخطار الطبيعيـة أ     ة كارث ٣٤٣، أحلق ما عدده     ٢٠٠٩
ــصادية ،شــخص ١٤ ٠٠٠وأزهقــت أرواح شــخص،  ــسببت يف أضــرار اقت ــغ جم وت ــا بل  موعه
، )يف املائـة   ٣٧(آسـيا   مـن نـصيب     أعلى معدالت وقوع الكوارث     وكان  . بليون دوالر  ٥٧,٤

ــد ألو ــى مع ــا أعل ــات االت فريقي ــة ٦٠(لوفي ــريكتني ل و،)يف املائ ــصادية   أألم كــرب اخلــسائر االقت
  . )١()يف املائة ٨٨(
ــسببت ال  - ٣ ــة املكــوارث وت ــة  باملرتبط ــضانات وال  خــاطر املائي ــل الفي ــة، مث عواصــف اجلوي

 جبميــع األخطــار الطبيعيــةعــن  جنمــت يتالــاألضــرار مــن يف املائــة  ٨٠أكثــر مــن يف واجلفــاف، 
 ٥١(وأعلـى معـدل للوفيـات       ) يف املائـة   ٣٧(نسبة من الكوارث    آسيا أعلى   وشهدت  . أنواعها
. )٢()يف املائـة   ٨٨(كثر تضررا من حيث اخلـسائر االقتـصادية         ن األ ااألمريكتكانت   و ،)يف املائة 
فريقيـا جنـوب الـصحراء    أ من بلـدان يف تسعة نسمة  مليون ١٤,٥نحو  أضرارا ب اجلفاف  ق  وأحل

من نـصف مليـون     ضرت بأكثر   مطار املومسية الغزيرة فيضانات شديدة وأ     األوأحدثت  . الكربى
كـثري   ٢٠٠٨عـام   أعاصـري احملـيط األطلـسي        وكـان موسـم   . شخص يف اهلند ونيبال وباكستان    

ها أعاصـري بالغـة      منـ  ٥كـان   ،  املداريـة مـن العواصـف     عاصـفة    ١٦حيث شهد املوسم    ،  النشاط
 مـرتل للـضرر     ٥٠٠ ٠٠٠مما عرض   أعاصري مدارية متعاقبة،    أربعةُ  كوبا  اجتاحت  فقد  . الشدة

 تقــدرالــيت سائر شــكلت اخلــ شــخص و٨٠٠ ٠٠٠يف هــاييت، تــضرر أكثــر مــن و. أو الــدمار
يـك  آعـصار  وخلـف إ .  اإلمجـايل يلـ ئـة مـن النـاتج احمل   ا يف امل١٥نـسبة   مليون دوالر    ٩٠٠مببلغ  

  .  األمريكية دوالر يف الواليات املتحدةبليون ٣٠ بنحو تخسائر اقتصادية قدر

__________ 

  .٢٠٠٩،  كوارثمركز أحباث علم أوبئة القاعدة بيانات الكوارث الدولية،   )١(  
  .املرجع نفسه  )٢(  
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ي  وهـ تقرير التقييم العاملي بشأن احلد من خماطر الكوارث،   الطبعة األوىل من    وتتضمن    - ٤
الكـوارث  كـون   دلـيال قويـا علـى    ،)٣(٢٠٠٩مـايو  / أيـار ١٧املنامـة يف  يف الطبعة الـيت طرحتـها    

وحيـدد  . ضخم خطـر الكـوارث    يـ أثـر تغـري املنـاخ       علـى أن    يف الوقت ذاته، و    سببا ونتيجة للفقر  
علـى  يف املنـاطق احلـضرية و     أساليب احلكـم    قصور  :  ألمناط املخاطر  ةرئيسيعوامل  التقرير ثالثة   

  .سبل العيش يف املناطق الريفية، وتدهور النظم اإليكولوجيةهشاشة  احمللي، واملستوى
ومـن املتوقـع أن يكـون       . نـاطق احلـضرية   يتزايد يف امل   الكوارث   خطرويؤكد التقرير أن      - ٥

 يف البلـدان    ٢٠١٠ الكـربى حبلـول عـام        هومعظـم مدنـ   احلضريني  من سكان العامل    يف املائة    ٧٣
ــة ــذكر أن . النامي ــا يقــرب مــن  وُي ــونم ــسمة مــن ســكان  بلي  العــامل يعيــشون يف مــستوطنات  ن

 مليـــون ٢٥وايل حبـــالعـــدد ذلـــك  ويتزايـــد ،حـــول املـــدنتنتـــشر تتـــسم باهلـــشاشة و عـــشوائية
  .سنويا نسمة
حتـت خـط الفقـر الـدويل يف املنـاطق          القـابعني   مـن الـسكان     يف املائـة     ٧٥ قرابـة  يعيشو  - ٦

الفقـر يف  ويـرتبط  . يف أفريقيا جنوب الـصحراء الكـربى  نسمة  مليون ٢٦٨الريفية، مبا يف ذلك    
 فرص احلـصول علـى البـذور احملـسنة،        انعدام، و ي توزيع األراض  عدم املساواة يف  باملناطق الريفية   

ــدم التنويــــع االقتــــصادي، وضــــعف األســــواق    ــا الــــري، وعــ ــتخدام تكنولوجيــ ــوء اســ  ،وســ
  .التجارية واحلواجز

وفقدان العديـد مـن اخلـدمات       على الصعيد العاملي    النظم اإليكولوجية   ويساهم تدهور     - ٧
ــادة    ــدمها يف زي ــيت تق ــشاشة أوضــاع ال ــشرية ال اجمل ه ــموعــات الب  ياحلــضررية يف الوســطني فق

ــ ــال،  ف. يوالريف ــعلــى ســبيل املث ــشاء  قطــع ؤدي ي ــانغروف إلن ــة مســك  أشــجار امل أحــواض تربي
مـن  املـستنقعات    ي أراضـ  يزيد جتفيـف  العواصف، يف حني    رتبطة ب خاطر امل امللقريدس إىل زيادة    ا

  . ات واالهنياالت األرضيةانالفيضكل من خماطر بإزالة الغابات تزداد  و،خماطر الفيضانات
لتوزيــع الطــابع غــري املتكــافئ  تعظــيم آخــذ يف تغــري املنــاخ فــإن باإلضــافة إىل ذلــك، و  - ٨
ــادة املخــاطر وتقــو بر الكــوارث اخطــأ ض أســس القــدرة علــى التكيــف يف الوقــت نفــسه،    يزي
  .ميةالفقرية يف البلدان الناالبشرية عات وحنو اجملمتتجه أكثر آثار الكوارث جيعل  مما

__________ 

ــوارث     )٣(   ــاطر الكـ ــاملي بـــشأن احلـــد مـــن خمـ ــيم العـ ــتغري، األمـــم   : تقريـــر التقيـ ــاخ مـ ــر يف ظـــل منـ ــاطر والفقـ املخـ
  .٢٠٠٩ املتحدة،
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  التقدم احملرز يف تنفيذ إطار عمل هيوغو   - ثانيا  
   الصعيد الوطينالعمل على  - ألف  

.  التقـدم احملـرز يف تنفيـذ إطـار عمـل هيوغـو             عـن تقارير منتظمـة     بلدا بإعداد    ٨٨يقوم    - ٩
تقريـر التقيـيم    يف  هلـا   يـرد مـوجز     والتقارير إىل املكلـف برصـد إطـار عمـل هيوغـو،             هذه  وتقدم  
تعـيني  ب حـىت اآلن     ة حكومـ  ١٢٠مـا جمموعـه     قد قام   و. شأن احلد من أخطار الكوارث    العاملي ب 

  . بشأنه ورصد التقدم احملرز تهومتابعإطار العمل تنفيذ جهات تنسيق رمسية معنية ب
البلدان تقدما جيـدا يف جمـال تعزيـز القـدرات والـنظم املؤسـسية               حترز   ،بعبارات عامة و  - ١٠

، وكــذلك يف التــصدي هلــاقــصور يف جمــال التأهــب للكــوارث و والتــشريعات ملعاجلــة أوجــه ال 
ــجمــاالت أخــرى، مــ  ــذار املبكــر  ن قبي ــدان    و. ل حتــسني نظــم اإلن ــإن بعــض البل ــذلك ف نتيجــة ل

خطــر فقــدان ة يف احلــد مــن بعيــد قطعــت أشــواطاالــدخل، مثــل بــنغالديش وكوبــا، ملنخفــضة ا
ربعـة  تعرضـت أل أن كوبـا  رغم مـن  على الـ ف. ية والفيضاناتدار األعاصري امل بشرية يف الرواح  األ

  .فقطوفيات سبع مل ُيبلَّغ سوى عن ، ٢٠٠٨عام متعاقبة ية مدارأعاصري 
 أخطـار احلـد مـن   مفهـوم  يف تعمـيم  طفيـف  تقـدم  إال  على النقيض من ذلك، مل حيرز       و  - ١١

ــل التخطيطــي واإلمنــائي يف اجملــاالت    الكــوارث يف  ــصادي واحلــضري   العم ــاعي واالقت االجتم
خــسائر اقتــصادية عامليــة وقــوع خطــر فــإن ونتيجــة لــذلك . األساســية اتالبنيــال وجمــوالبيئــي 

لخطـر  لمعـدل زيـادة التعـرض    ويفـوق  . تايـ وفحـدوث   مبعدل أسرع من خطـر  يتزايدزال  ي ال
  .اهلشاشةض درجة يفختقدرات من احلكومات هو متاح حاليا لكثري من  ما
البلـدان ذات الـدخل     ف.  الـدخل القـومي    ستوياتمبـ ارتباطـا وثيقـا     احملرز  التقدم  ويرتبط    - ١٢

، لألخطـار  مقاومـة    يتخطـيط البيئـ   لبنـاء وأنظمـة ل    لل يف اعتمـاد معـايري       ا أكـرب  املرتفع حترز تقـدم   
كـثري مـن البلـدان ذات الـدخل املـنخفض الـيت تفتقـر إىل القـدرات التقنيـة والبـشرية                 مع  مقارنة  

الـدخل،  مرتفعـة  بلـدان  الان، مبـا يف ذلـك    كـثري مـن البلـد     ال يزال ال  و.  الالزمة واملؤسسية واملالية 
  . وإطار استراتيجي للتصدي خلطر الكوارثكلية تفتقر إىل سياسة 

  
  على الصعيد اإلقليميالعمل   - باء  

 املنتـديات ك ،لتعـاون اآليـات   تنـشط   ، حيـث    ياإلقليمـ لـصعيد   جيري إحراز تقدم على ا      - ١٣
التنـسيق  العديـد مـن منظمـات    وقـام  . ل يف حتفيز زيـادة العمـ    ،والشبكات والشراكات اإلقليمية  

  . باملوضوعوضع استراتيجيات وشراكات ذات صلةأيضا باإلقليمية 
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 ، واألمـريكتني  ،حاليا من خالل مكاتبـها اإلقليميـة يف أفريقيـا         ممثلة  أمانة االستراتيجية   و  - ١٤
 نـصب التركيـز علـى حـشد       وي. فريقيـا أوآسيا واحملـيط اهلـادئ، وأوروبـا وغـرب آسـيا، ومشـال              

،  والـوطين ياإلقليمـ علـى الـصعيدين    حلـد مـن خمـاطر الكـوارث         املقدم لعمليات ا  وتنسيق الدعم   
إجـراء  قليميـة قويـة مـع املنظمـات احلكوميـة الدوليـة، و            إحتالفـات   إقامـة   يف ذلك مـن خـالل        مبا

ساســية وأدوات التنفيــذ، والتعــاون األعلومــات امــتالك املالــسياسات اإلقليميــة، وبــشأن حــوار 
  .مم املتحدة والبنك الدويل وكاالت األالوثيق مع

  
  العمل على الصعيد الدويل   -جيم   

 مشاركة العديد مـن الـشركاء يف احلـد مـن        تشجيعوبتسهيل  أمانة االستراتيجية   قامت    - ١٥
 النهائيـة   ةصيغبوضـع الـ   جمموعة األمم املتحدة اإلمنائيـة      وقامت  . خماطر الكوارث بطريقة منسقة   

 فــرق األمــم املتحــدة  ووزعتــها علــىاحلــد مــن خمــاطر الكــوارث  تعلقــة باملتوجيهيــة المبــادئ لل
مــن البلــدان املعرضــة للمخــاطر   بلــدا ٥٠يعمــل برنــامج األمــم املتحــدة اإلمنــائي يف  و. القطريــة

ويقـوم املرفـق   . تعـايف مـن آثارهـا   ر الكـوارث وال اخطـ أاحلـد مـن   بشدة من أجل تعزيـز قـدرات       
ــاش، و    ــوارث واإلنعـ ــن الكـ ــد مـ ــاملي للحـ ــني    العـ ــراكة بـ ــن شـ ــارة عـ ــو عبـ ــدويل  هـ ــك الـ البنـ

احلــد مــن أخطــار الكــوارث مــن خــالل اســتراتيجيات    مفهــوم دعم تعمــيم واالســتراتيجية، بــ 
  . التابعة للمرفقاملساعدة القطرية

 اتمارسـ علومـات عـن امل    املتـدريب و  ال و اتتوجيهـ الدوات و األوقد أُعدت جمموعات      - ١٦
ــدة  ــا ااجلي ــة واحمل وزودت هب ــات الوطني ــة واجملحلكوم ــدن  تملي ــة وســلطات امل ــات احمللي ، وهــي ع

 شـبكات عديـدة     أخذتو. ثقيف والت شاشةاملخاطر واهل وتقييم  اإلنذار املبكر   جمموعات تتعلق ب  
ر الكـوارث بوصـف    اخطأالستثمار يف احلد من     تدعو إىل ا  خمتلف أحناء العامل    من  من الربملانيني   

  . أداة للتكيف مع تغري املناخذلك 
أنــشطة الــشركاء يف اجملــاالت البيئيــة واإلمنائيــة واإلنــسانية تتعــاظم والتــآزر  ومــا فتئــت   - ١٧

 أخطـار حلـد مـن   ملفهـوم ا  الترويجأمانة االستراتيجية العمل بنشاط على   واصلت   و .بينهم يتعزز 
ــاره سياســة   عالقــات عمــل وثيقــة بــشأن هــذا   إقامــة كمــا واصــلت  ،لتكيــفلالكــوارث باعتب

، ٢٠٠٨سـبتمرب  /أيلـول يف و. تحـدة اإلطاريـة املتعلقـة بتغّيـر املنـاخ         اتفاقية األمم امل  املوضوع مع   
ظـل  احلـد مـن خطـر الكـوارث يف     بـشأن   على املـستوى الـوزاري يف نيويـورك    ا اجتماع ُتعقد

  . اخلطةبتلكتغري من أجل املضي قدما مناخ م
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  التنسيق والتوجيه عن طريق نظام االستراتيجية  -دال   
 علــى مجيــع املــستويات بــدور أساســي يف  االســتراتيجية يفيــضطلع أصــحاب املــصلحة  - ١٨

وللمزيـد مـن تعزيـز نظـام االسـتراتيجية، وخباصـة لكفالـة دوره            . دعم تنفيذ إطار عمـل هيوغـو      
القيادي والتنسيقي الرفيع املستوى علـى نطـاق املنظومـة يف جمـال احلـد مـن أخطـار الكـوارث،                     

ــصفتها األمــني العــ     ــشتروم ب ــا فال ــيني مارغريت ــشؤون امقمــت بتع ــساعد ل  احلــد مــن أخطــار    امل
وقـد تـسلمت الـسيدة فالـشتروم مهامهـا يف           . تنفيذ إطار عمـل هيوغـو     ل ا خاص الالكوارث وممث 
  . يناير/كانون الثاين

وعقــدت الــدورة الثانيــة للمنتــدى العــاملي للحــد مــن أخطــار الكــوارث يف جنيــف يف      - ١٩
بـشأن تغـري املنـاخ العـاملي وتزايـد        لـق   تعـاظم الق  يونيه يف سـياق     /حزيران ١٩ إىل   ١٦الفترة من   

حبـضور  ، شاركة النـشطة  املـ عتراف بدور املنتدى من خـالل زيـادة         الوجتلى ا . أخطار الكوارث 
 منظومة األمـم املتحـدة،      الت ووكا اتنظممن امل  ١٣٧حكومة و    ١٥٢من  مشاركاً   ١ ٦٨٨

وشـدد ممثلـون   . كادمييـة ألاعلميـة و الوسـاط  األقليميـة، و اإليئات  اهلدولية، و الالية  املؤسسات  املو
رفيعو املستوى، ومن ضمنهم عدد من رؤساء الدول أو احلكومات، بعبـارات صـرحية ال لـبس         

أمهية حامسة إلدارة آثـار الكـوارث، ومنـها تلـك النامجـة             تسم ب فيها على أن احلد من األخطار ي      
  . ولتجنب تآكل الرعاية االجتماعية واالقتصادية عن آثار تغري املناخ،

ــة يف مــا يتعلــق باحلــد مــن     و  - ٢٠ ــسياسية واخلــربة العملي ــادة كــبرية يف اإلرادة ال حــدثت زي
ت الــدورة أكــدو. ٢٠٠٧ األوىل للمنتــدى العــاملي عــام ةأخطــار الكــوارث منــذ انعقــاد الــدور

الثانيــة بقــوة علــى الــدروس املــستفادة وعلــى وضــع توجيهــات منــسقة وســليمة لتنفيــذ التــدابري   
وســلط مــوجز الــرئيس الــضوء علــى أربعــة      . بانتظــامر الكــوارث املتعلقــة باحلــد مــن أخطــا   

  . )٤(أساسية جماالت
وكـان الــرأي الغالــب أنــه ينبغـي اختــاذ إجــراءات عاجلــة ملواءمـة وربــط أطــر احلــد مــن      - ٢١

ــة            ــر والتنمي ــن الفق ــسياق األمشــل للحــد م ــاخ يف ال ــري املن ــع تغ ــف م ــوارث والتكي ــار الك أخط
لكـوارث جيـب أن يكـون جـزءاً ملموسـاً مـن االتفـاق بـشأن         املستدامة، وأن احلد مـن أخطـار ا      

يف طــراف األتغــري املنــاخ الــذي أرجــو أن يــتم التوصــل إليــه يف الــدورة اخلامــسة عــشرة ملــؤمتر    
ــاخ   ــتغري املنــ ــة بــ ــة املتعلقــ ــة اإلطاريــ ــانون األول  ،االتفاقيــ ــهاغن يف كــ ــد بكوبنــ ــذي يعقــ /  الــ

 . ٢٠٠٩ ديسمرب

__________ 

  .www.unisdr.org: لإلطالع على موجز الرئيس والوثائق األخرى للدورة، يرجى زيارة املوقع الشبكى التايل  )٤(  
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ارث على املستويني اجملتمعي واحمللي وتعزيز دور املـرأة         احلد من أخطار الكو   أن  واعترب    - ٢٢
أساسيني يستلزمان دعماً منتظماً من جانب احلكومات املركزيـة أو احملليـة            أمران   للعمل   عدافك

ــن  ــسياسات اجتــاه كجــزء م ــسائدال ــي .  ال ــى يف وينبغ ــشراكات   أن يتجل ــذه ال ــآزر وه ــذا الت ه
 . حمللية وجهات اجملتمع املدين الفاعلةاالعتماد املتبادل بني احلكومات املركزية وا

ت اجـراء إلبأنه يتعني االنتقال بإطار عمل هيوغو على وجه السرعة مـن ا           مع التسليم   و  - ٢٣
أن مـن األساسـي حتديـد     املنتـدى العـاملي بـ    واملشاريع التجريبية إىل التنفيذ الكامل، اعترب    ةعزلنامل

إجـراء   ٢٠١١ثـال، أنـه ينبغـي حبلـول عـام           واقترح، على سـبيل امل    . األهداف يف جماالت حمددة   
تقييمات وطنية لسالمة مرافق التعليم والصحة القائمة وأنه ينبغي وضـع خطـط عمـل ملموسـة                 
لتعزيز السالمة يف املدارس واملستشفيات وتنفيـذها يف مجيـع البلـدان املعرضـة للكـوارث حبلـول             

ديلـة  ار، ووضع خطـط ب    واقترحت أهداف أخرى إلجراء تقييمات وطنية لألخط      . ٢٠١٥عام  
 . بكر، واألخطار املتعلقة باملياه، وإنفاذ قوانني البناءاملنذار لإلمن الكوارث، ونظم عاش تنلإل

بني املوارد املطلوبة من أجل التـصدي     تفاوت كبري   عن وجود   املنتدى العاملي   وكشف    - ٢٤
ى تعزيـز العمـل وتـوفري    ألخطار الكوارث يف البلـدان الناميـة واملـوارد املتاحـة فعليـاً، وحـث علـ        

مـا يعـادل    كان هناك تأييـد كـبري لتخـصيص         و. التمويل من امليزانيات الوطنية واملصادر الدولية     
 يف املائة على األقل مـن جممـل األمـوال           ١يف املائة من نفقات اإلغاثة اإلنسانية والتعايف، و          ١٠

ويـتعني تـوفري    . حلد من األخطـار   تدابري ا من أجل   املخصصة للتنمية الوطنية واملساعدة اإلمنائية،      
ــة    ــن فعاليـ ــح عـ ــات أوضـ ــةمعلومـ ــددة    وكلفـ ــتثمار احملـ ــدابري االسـ ــا  تـ ــن  وأمناطهـ ــد مـ يف احلـ

  . الكوارث أخطار
ــوه و  - ٢٥ نظــام االســتراتيجية يف دعــم   الــذي يــضطلع بــه   املنتــدى العــاملي بالــدور اهلــام    ن

ة املخطـط لـه إلطـار      احلكومات ومؤسـسات اجملتمـع املـدين، ورأى أن اسـتعراض منتـصف املـد              
، واملــشاركة الوثيقــة للمجتمــع  زمــام األمــوراحلكومــاتاســتالم عمــل هيوغــو ســوف يــستلزم 

. املدين، وتعزيز قدرات التنـسيق اإلقليميـة، والـدعم مـن جانـب أمانـة االسـتراتيجية وشـركائها                 
ومت التأكيد كذلك على أن استعراض منتـصف املـدة سـوف يـستفيد مـن اسـتخدام جمموعـات                    

. اييس واملبادئ التوجيهية القائمة اليت وضعت لقياس التقدم احملرز بشأن إطار عمـل هيوغـو              املق
 هلدعمـ واسـتعدادهم   باسـتعراض منتـصف املـدة       اهتمـامهم   وأعرب العديد مـن املـشاركني عـن         

 جدول زمـين السـتعراض منتـصف املـدة      وضعوتعمل أمانة االستراتيجية على  . على حنو عملي  
 . ء بانتظام على اخلطوات القادمة هلذه العمليةوستطلع الدول األعضا

علـى تـوفري التوجيهـات      أمانـة االسـتراتيجية     عملـت   وخالل الفتـرة املـشمولة بـالتقرير،          - ٢٦
 وقدمت هلـا     تنفيذ إطار عمل هيوغو    يف جمال للعمليات الوطنية املتعلقة باستعراض التقدم احملرز       
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خمتلـف حلقـات التـدريب الوطنيـة واإلقليميـة،      إطار لتقـدمي التقـارير، و     وضع  ، عن طريق    الدعم
، على أساس أهداف إطـار عمـل هيوغـو وأولوياتـه ونـشرة              “صد إطار عمل هيوغو   را” ونظام

 السلطات الوطنيـة وجهـات      وميكن أن تطلع  . العامةاالستراتيجية املتعلقة باملؤشرات    توجيهات  
ــة   ــار املعينــ ــسيق اإلطــ ــع الــــ      تنــ ــو يف املوقــ ــل هيوغــ ــار عمــ ــد إطــ ــى راصــ ــايلعلــ  شبكي التــ

)www.preventionweb.net(.  
مت بلدان يف سبيلها إىل تقدمي التقـارير، و        ١٠٣ تكان،  ٢٠٠٩يونيه  / وحبلول حزيران   - ٢٧
تقريـر التقيـيم العـاملي    لمعلومـات املتاحـة يف   لوأدرج حتليـل  .  تقريـراً وطنيـاً إلكترونيـاً   ٨٨  ميقدت
 للدورة الثانية للمنتدى العـاملي للحـد مـن    أتيحو،  ٢٠٠٩شأن احلد من أخطار الكوارث لعام       ب

املعـين  إقليمـي للمـؤمتر الـوزاري اآلسـيوي الثالـث           ميعـي   ومت إعـداد تقريـر جت     . أخطار الكوارث 
تـان،  يواختـذت األمريك  . ٢٠٠٨ديـسمرب   / املعقود يف كانون األول    ،احلد من أخطار الكوارث   ب

ــة ال ــدى       واملنطق ــة إىل املنت ــارير إقليمي ــدمت تق ــة، وق ــا إجــراءات مماثل ــا، وأفريقي ــة، وأوروب عربي
ويتبني بوضوح من اجلهـد التعـاوين بـشأن تقريـر التقيـيم العـاملي الـذي بذلتـه وكـاالت                     . العاملي

ــة      ــة والتقني ــدول األعــضاء، واملؤســسات احلكوميــة الدولي األمــم املتحــدة، والبنــك الــدويل، وال
صـحاب  ألن، فائدة نظـام االسـتراتيجية       ووشركاء االستراتيجية اآلخر  املدين  تمع  اإلقليمية، واجمل 

  . وتقدمي الدعم لهيف توجيه تنفيذ احلد من أخطار الكوارثاملتعددين املصلحة 
حـد مـن أخطـار      لل  العاملية نظمات اجملتمع املدين  العاملية مل شبكة  الومبوازاة ذلك، أجرت      - ٢٨

متعدد األقطار ومتعدد الـشركاء لآلفـاق احملليـة بـشأن التقـدم يف              ستفيضا  الكوارث استعراضاً م  
وخلــصت يف تقريرهــا إىل أن اجلهــود الــيت بــذلت يف إطــار الــربامج  . هيوغــوعمــل تنفيــذ إطــار 

مـن اجلـوهري    الوطنية مل حتدث حىت اآلن أثراً كبرياً على قابلية التأثر على املستوى احمللـي وأن                
  . هذا النقصاحمللية للتغلب على شاركة مع اجملتمعات تعميق امل

وقام املوقع الشبكي للوقايـة بإعـداد سـجل كـبري مـن املعلومـات الـيت يـسهل الوصـول                        - ٢٩
لنشر املعلومات العملية، مبا فيها املعايري واملبـادئ التوجيهيـة والـدروس            فعلية  ليها وآلية حمورية    إ

جمموعـة   ١٢مقـال يف     ٤ ٥٠٠ن  وقـد نـشر أكثـر مـ       . املستفادة وإمكانية الوصول إىل اخلـربات     
. ٢٠٠٨يف عــام  مــن الزائــرين عامليــاً ٢٢ ٠٠٠أكثــر مــن  هــذا املوقــع ، واســتفاد مــنحمتويــات

تراتيجية بالتعـاون مـع املرفـق العـاملي للحـد مـن       السـ وجيري أيضاً إعداد نظم معلومات إقليمية ل  
  . وشركاء آخرين الكوارث واإلنعاش

 بوصـفه التجميـع   ،٢٠٠٩ارث يف األمم املتحدة لعام  احلد من أخطار الكو   وأعد دليل     - ٣٠
الشامل األول للواليات والربامج واخلدمات املتسقة مع أولويات إطار عمل هيوغو ملؤسـسات             

http://www.preventionweb.net/�
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ــدويل  ــدة والبنــــك الــ ــم املتحــ ــة    . األمــ ــشبكي للوقايــ ــع الــ ــاح علــــى املوقــ ــدليل متــ ــذا الــ وهــ
(PreventionWeb) وسيجري استكماله بانتظام. 

  
  ار يف احلد من أخطار الكوارثاالستثم  -هاء   

 اجملتمـع الـدويل إىل االسـتثمار بانتظـام يف           ،٦٣/٢١٦دعت اجلمعية العامة، يف قرارهـا         - ٣١
ــة          ــات الكافي ــوفري التربع ــتراتيجية وت ــداف االس ــذ أه ــرض تنفي ــار الكــوارث بغ ــن أخط احلــد م

  .)٥( للحد من الكوارثتئماينلصندوق األمم املتحدة االس
ــصندو   - ٣٢ ــها حنــو  بلغــت  تربعــات تئماينق االســوتلقــى ال ماليــني دوالرات يف  ٧,٦قيمت

لــدعم النتــائج املــشتركة الــيت توصــل إليهــا شــركاء االســتراتيجية ومــن   ٢٠٠٨الــسنة التقومييــة 
وسـيتم اسـتعراض برنـامج العمـل        .  الكـوارث   أخطـار  تقرير التقييم العاملي عن احلد مـن       اضمنه

، ٢٠٠٩مـع شـركاء االسـتراتيجية الرئيـسيني يف عـام      اين لـه  تئماملشترك ودعـم الـصندوق االسـ    
بغــرض حتــسني اإلجــراءات التعاونيــة للــشركاء وكفالــة املزيــد مــن االتــساق االســتراتيجي مــع    

 . شروط إطار عمل هيوغو

ــيت تبــذهلا أمانــة االســتراتيجية يف زيــادة           - ٣٣ وأســهمت اجلهــود املتعلقــة حبــشد املــوارد ال
مليــون  ٢٨,٩وبلــغ الــدخل اإلمجــايل . الــصندوق االســتئماينمــستويات التربعــات املقدمــة إىل 

جمموعـة  زال  تـ وعلى الرغم من وجود توسيع تـدرجيي لقاعـدة املـاحنني، ال             . ٢٠٠٨دوالر عام   
مـا دفعـه    وبلغـت نـسبة   -احتياجـات األمانـة مـن املـوارد      تليب )٦( من املتربعني الرئيسيني   ةصغري

يف املائـة عـام      ٧٧مقابـل    (٢٠٠٨ادات السنوية عام    يف املائة من اإلير    ٦٦ أكرب مخسة متربعني  
مـن إسـبانيا    جـديرة بالـذكر      مع تربعـات جديـدة       ٢٢إىل   ١٨زاد عدد املاحنني من     و). ٢٠٠٧

 .  وهو األول من منطقة اخلليج-وأستراليا، وتربع من البحرين 

ونيــة وال يــزال املرفــق العــاملي للحــد مــن الكــوارث واإلنعــاش يتطــور بوصــفه آليــة تعا     - ٣٤
وفـاق جممـوع التربعـات املعلنـة        .  علـى الـصعيد العـاملي      رئيسية لدعم احلد من أخطار الكوارث     

مليـون دوالر خـالل    ٩٠ للمرفـق اللـذين يـديرمها البنـك الـدويل            ٣ و   ٢للماحنني إىل املـسارين     
 .٢٠٠٨ - ٢٠٠٧الفترة 

__________ 

ــن الكــوارث إدارة       )٥(   ــة للحــد م ــوىل االســتراتيجية الدولي ــوال يف     تت ــا اســتثمار األم ــن خالهل ــيت ميكــن م ــة ال اآللي
  .اإلجراءات اليت تتخذها أمانة االستراتيجية وشركاؤها

ململكـة املتحـدة لربيطانيـا العظمـى     البنك الدويل، واملفوضية األوروبية، والسويد، وا     : بالترتيب التنازيل للتربعات    )٦(  
  .وأيرلندا الشمالية، والنرويج، وأستراليا، وإسبانيا، واليابان، وأملانيا، والدامنرك
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يف  وارث واإلنعـاش  ويعمل برنامج األمم املتحدة اإلمنائي يف جمال احلد من أخطار الكـ             - ٣٥
، قفزت النفقات املتعلقـة باحلـد مـن    ٢٠٠٨ويف عام  .  بلداً معرضاً ألخطار كبرية    ٥٠أكثر من   

يف املائـــة منـــها مباشـــرة   ٩٠مليـــون دوالر خـــصص أكثـــر مـــن   ١٤٠أخطـــار الكـــوارث إىل 
 . الوطنية للربامج

متكينيـة  اد بيئـة  وشهدت الفتـرة املـشمولة بـالتقرير عـدة تطـورات إجيابيـة متثلـت يف إجيـ                 - ٣٦
أسـتراليا  شـرعت   و. لسياسة العامة من أجل االستثمارات الدوليـة يف جمـال احلـد مـن األخطـار               ل

: االسـتثمار يف مـستقبل أكثـر سـالمة    املنصوص عليهـا يف ورقـة   السياسة العامة   يف تنفيذ   مؤخراً  
ــة  ــامج امل   للسياسـ ــل برنـ ــن أجـ ــوارث مـ ــار الكـ ــن أخطـ ــة حـــد مـ ــترايلعونـ ــباط. األسـ  /ويف شـ

: ورقــتني جديــدتني مهــا، علــى شــكل جمموعــة، املفوضــية األوروبيــةت ، اعتمــد٢٠٠٩ ايــرفرب
، الـيت أقرهـا     “األورويب لدعم احلد من أخطار الكوارث يف البلدان الناميـة         االحتاد  استراتيجية  ”

هنج جمتمعي بشأن الوقايـة مـن       ”، و ٢٠٠٩مايو  /أياريف  وزراء التنمية األوروبيون يف بروكسل      
 . “بشريةالنشطة األبيعية والكوارث النامجة عن الكوارث الط

ورقـة بيـضاء   ، ٢٠٠٩أبريل /يف نيسان قدمت املفوضية األوروبية    وباإلضافة إىل ذلك،      - ٣٧
ذكر احلـد مـن األخطـار بوصـفه     ت يت، ال حنو إطار عمل أورويب   : التكيف مع تغري املناخ   بعنوان،  

ولوياهتـا االسـتراتيجية يف جمـال       اضاً أل استعرالدامنرك  بدأت  و. جزءاً أساسياً من التكيف الناجح    
ــاملــساعدة اإلنــسانية، الــيت مشلــت منتــدى    ــهاغن يف  سياسات الــشركاء املتعــددينل عقــد بكوبن

الــربط بــني مفاوضــات تغــري املنــاخ واحلــد مــن   ”عــن موضــوع  ٢٠٠٨نــوفمرب /تــشرين الثــاين
 . “أخطار الكوارث

منتـدى  لل ت الدورة الثانيـة   ، ناقش )٢٥ - ٢٠أنظر الفقرات   (وكما هو مذكور أعاله       - ٣٨
 علــى فائــدة مقــاييس   تالعــاملي االســتثمارات يف جمــال احلــد مــن أخطــار الكــوارث وشــدد       

 على غرار ختصيص جزء مـن امليزانيـات الوطنيـة للتـدابري املتعلقـة باحلـد مـن أخطـار                     ،االستثمار
ــسانية     ــصناديق اإلن ــة لل ــة١٠(الكــوارث أو بعــض النــسب املئوي ــة  ، ) يف املائ ــصناديق اإلمنائي وال

 لألعمـال املتعلقـة باحلـد مـن       ،)يف املائـة   ٣٠(، وصـناديق التكيـف مـع تغـري املنـاخ            )يف املائة  ١(
  . أخطار الكوارث

ــريو  - ٣٩ ــام يف تقريـ ــرورة ، أشـــرت إىل )A/63/351 (٢٠٠٨ لعـ ــة  ضـ ــدة ماليـ ــة قاعـ كفالـ
 للحـد مـن الكـوارث مـن أداء      هبا بغرض متكني أمانة االستراتيجية الدوليـة بؤمستقرة وقابلة للتن 

وشـددت اجلمعيـة العامـة، يف قرارهـا     . مهامها الرئيسية يف جمال دعم تنفيـذ إطـار عمـل هيوغـو          
ــة       ٦٣/٢١٦ ــسؤوليات أمان ــة يف م ــادة الالحق ــن أخطــار الكــوارث والزي ــة احلــد م ــى أمهي ، عل

ــغ       ــل اإلضــايف وأن أبل ــع وســائل ضــمان التموي ــت إيل أن أستكــشف مجي  االســتراتيجية، وطلب
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املـشاورات  أن أفيـد بـأن   ويف هذا الصدد، أود . اجلمعية العامة بذلك يف دورهتا الرابعة والستني      
  . يف دورهتا اخلامسة والستنيذا الشأناجلمعية هبقدم تقريرا إىل الداخلية جارية، وسأ

  
  النتائج والتوصيات  -ثالثا   

كــوارث، مــن رغــم إحــراز تقــدم جيــد مــؤخرا يف بعــض جوانــب احلــد مــن أخطــار ال    - ٤٠
فـالكوارث  . الواضح أن هناك الكثري ممـا يتوجـب عملـه لتحقيـق اسـتثمار مـنظم يف هـذا اجملـال                    

تعيــق التقــدم يف حتقيــق هــدف احلــد مــن الفقــر واألهــداف اإلمنائيــة األخــرى لأللفيــة؛ واحلاجــة  
فقــر : تــدعو إىل مزيــد مــن االســتعجال يف معاجلــة الــدوافع املــسببة ألخطــار الكــوارث، وهــي   

ــ ــه     األري ــو احلــضري وســوء إدارت ــدم التخطــيط للنم ــة  . اف وضــعفها، وع ــنظم اإليكولوجي وال
 مـن أجـل التكيـف،    -ويقدم احلد من أخطار الكوارث احتماال للربح ثـالث مـرات       . املتداعية

  .واحلد من أخطار الكوارث، واحلد من الفقر
كـوارث وهـي علـى    وتويل البلدان املعرضة لألخطار األولوية العليا للحد من أخطـار ال      - ٤١

. استعداد للمضي قدما وبسرعة يف تنفيذ الـسياسات واالسـتراتيجيات للتـصدي هلـذه األخطـار      
ومــن الــضروري تعزيــز الــربامج الوطنيــة واإلقليميــة بــسرعة لتنــسيق هــذه األعمــال، كمــا متــس  
ــوارد واملــساعدات       ــسهيل احلــصول بــشكل أفــضل علــى امل ــدويل بت ــام اجملتمــع ال احلاجــة إىل قي

كما ينبغي إتاحـة املعـارف املتعلقـة باحلـد مـن أخطـار الكـوارث بـسهولة                . ات الضرورية واخلرب
  .للجميع، وال سيما ألضعف اجملتمعات وأفقرها، وذلك لزيادة سالمتها وقدرهتا على البقاء

وتدعو احلاجة إىل اإلسراع بتنفيذ برنامج عمل هيوغو من األعمال املنعزلـة واملـشاريع         - ٤٢
وقـد اقترحـت   .  التنفيذ الكامل مع أهداف حمـددة وإجـراءات ملموسـة يف البلـدان      التجريبية إىل 

أهــداف حمــددة يف الــدورة الثانيــة للمنتــدى العــاملي للحــد مــن أخطــار الكــوارث، مثــل القيــام     
ومـن  . ٢٠١١بعمليات تقييم وطنية لسالمة املرافق التعليمية والصحية القائمة وذلك حىت عام            

  .لسلطات املسؤولة بالنظر يف أهداف اإلنفاق وحتديدهاالضروري أيضا أن تقوم ا
وقد مت إنشاء آليات دولية وإقليمية بسرعة من أجل التوجيه والتنسيق ومن الـضروري                - ٤٣

وعلــى وجــه اخلــصوص، جيــري اآلن بــاطراد  . املــضي يف تطويرهــا لتلبيــة الطلبــات يف املــستقبل 
عـاملي للحـد مـن أخطـار الكـوارث، وأمانـة             املنتـدى ال   -حتديد عناصر نظام االستراتيجية وهي      

 ودعمهــا كوســائل رئيــسية بالنــسبة للحكومــات -االســتراتيجية، والــربامج الوطنيــة واإلقليميــة 
أمـا النظـام اجلديـد الـذي أنـشأته أمانـة االسـتراتيجية مـن أجـل                  . واجملتمع املدين على حد سـواء     

 فيـه بـشكل حـسن، وقـدم، إىل          رصد التقـدم احملـرز يف تنفيـذ إطـار عمـل هيوغـو فيـسري العمـل                 
، معلومـات حـساسة لتوجيـه الـسياسات واإلجـراءات بـشأن             تقرير التقييم العاملي  جانب عملية   

ــار الكــوارث    ــن أخط ــامي      . احلــد م ــدة خــالل ع ــصف امل ــتعراض منت ــيتيح اس ــا س  ٢٠٠٩كم
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ــذ إطــار عمــل       ٢٠١٠ و ــصلة بتنفي ــسائل االســتراتيجية واألساســية املت ــة ملعاجلــة امل  فرصــة هام
  . وما بعده٢٠١٥غو حىت عام هيو
  .وقد اقُترحت التوصيات التالية  - ٤٤
  

  اإلسراع بالتنفيذ املنظم إلطار عمل هيوغو على الصعيدين الوطين واحمللي    
شجع الدول األعـضاء  ، أُهيوغووفقا للحاجة إىل اإلسراع بتنفيذ إطار عمل    وإين،  - ٤٥

 ذلــك الــربامج الوطنيــة واإلقليميــة،  علــى تعزيــز مــشاركتها يف نظــام االســتراتيجية، مبــا يف 
للمنتـدى  والربامج التقنية املواضـيعية، وعمليـة اسـتعراض منتـصف املـدة، والـدورة الثالثـة          

  . ٢٠١١العاملي للحد من أخطار الكوارث املقرر عقدها يف عام 
لــى املــضي يف إنــشاء وتعزيــز  الــدول األعــضاء بــشدة عثُّومــن هــذا املنطلــق، أُحــ  - ٤٦

ــات ــذلتنا آلي ــديهافي ــات   ل ــيما آلي ــسيق ، وال س ــالتن ــار     ةالوطني ــن أخط ــن أجــل احلــد م  م
ألخطار الوطنية واحملليـة، وأهـداف عمليـات اإلجنـاز والرصـد            االكوارث، وعمليات تقييم    

  .واالستعراض، والدعم على مستوى اجملتمعات احمللية
  

  ضمان التكيف مع تغري املناخ من خالل احلد من أخطار الكوارث    
ــ  - ٤٧ ــن أخطــار      ين أُإن ــدة إىل اســتخدام اســتراتيجيات احلــد م ــدعوات املتزاي رحــب بال

ســتراتيجيات يف املنــاخ، وأؤيــد بــشدة إدراج هــذه االالكــوارث لتعزيــز التكيــف مــع تغــري 
سياسـات احلـد مـن      ربط  كما أشجع الدول األعضاء على      . السياسات املتعلقة بتغري املناخ   

، وخباصـة   اتقطاعـ الاتيجيات الوطنيـة يف كـل       ستراخلطط واال بأخطار الكوارث والتكيف    
اهلامــة، وإدارة اهلياكــل األساســية يف ختطــيط اســتخدام األراضــي واملــستوطنات، وتطــوير   

  .املوارد الطبيعية والصحة والتعليم
  

  االستثمار اليوم من أجل غد أكثر سالمة    
 ملمــوسرصــد املزيــد مــن األمــوال بــشكل     أن تقــوم بالــدول األعــضاء  أهيــب ب  - ٤٨
امليزانيـــات الوطنيـــة للحـــد مـــن أخطـــار الكـــوارث، واختـــاذ اإلجـــراءات الـــضرورية    مـــن

، عنــدما ٢٠١٥قــدار النــصف حــىت عــام مباخلــسائر يف األرواح بــسبب الكــوارث  خلفــض
وضـع  بإيالء االعتبار لالدول األعضاء تقوم أن بكما أوصي . هيوغوتنتهي مدة إطار عمل     

احلـد مـن أخطـار الكـوارث       تـدابري   مـن أجـل      األمـوال مؤشرات لالسـتثمار، كمبـدأ رصـد        
يف املائة مـن متويـل التنميـة         ١و   يف املائة من أموال اإلغاثة اإلنسانية واإلعمار،         ١٠قدار  مب

  . املخصصة للتكيف مع تغري املناخالوطنية  يف املائة من األموال ٣٠ الوطنية، و
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  دعم مبادرة املدارس واملستشفيات اآلمنة    
املبـادرة العامليـة لـضمان سـالمة        إىل  علـى االنـضمام     بـشدة   األعـضاء   أشجع الدول     - ٤٩

االضـطالع  الراميـة إىل    املدارس واملستشفيات، وال سيما عن طريق االستثمار يف األعمال          
 ٢٠١١بعمليات التقييم الوطنية لسالمة مرافق التعليم والصحة القائمة وذلـك حـىت عـام              

ستــشفيات أكثــر املدارس وجعــل املــوضــع وتنفيــذ خطــط عمــل ملموســة مــن أجــل علــى و
  .٢٠١٥سالمة حىت عام 

أدعو الدول األعضاء إىل االحتفال بنشاط باليوم الدويل للحد من الكـوارث             كما  - ٥٠
حمدد من أجـل هـذا املوضـوع،        كموعد  أكتوبر  / تشرين األول  ١٣وأوصي بتخصيص يوم    

  .٢٠١٠ابتداء من عام 
  

  يجيةتعزيز ترتيبات التمويل من أجل االسترات    
ضوء احلاجة املتزايدة إىل تعزيز جهود التعاون الدويل من أجل دعم تنفيذ إطار             يف    - ٥١

ــا ، وبالتـــايل أنـــشطة الـــدعم الـــيت  هيوغـــوعمـــل  ــتراتيجية، أدعـــو  تـــضطلع هبـ ــة االسـ أمانـ
ــ الـــدول ســـتراتيجية إىل زيـــادة مـــسامهاهتم املاليـــة يف ضاء وأصـــحاب املـــصلحة يف االاألعـ

لحد من الكـوارث وذلـك لـضمان دعـم كـاف لتنفيـذ              لئتماين  ساملتحدة اإل  صندوق األمم 
  . هيوغوإطار عمل 
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  املرفق
  *معلومات إضافية عن التقدم احملرز يف تنفيذ إطار عمل هيوغو    

  العمل على الصعيد الوطين  -ألف   
  ١األولوية     
رث أولويـة وطنيـة وحمليـة ذات أسـاس مؤسـسي       أن يكون احلد مـن أخطـار الكـوا        كفالة      

  لتنفيذلمتني 
تشري املعلومات الواردة يف تقرير التقيـيم العـاملي عـن احلـد مـن أخطـار الكـوارث، إىل                      - ١

 مـن أولويـات العمـل اخلمـس احملـددة يف إطـار              ١أن التقدم احملرز كـان هامـا يف إطـار األولويـة             
تشريعات، ويف تعزيز النظم والربامج املؤسـسية       عمل هيوغو، وال سيما يف وضع السياسات وال       

  .املتعددة القطاعات من أجل احلد من أخطار الكوارث
ــة إلدارة الكــوارث؛ كمــا أدرجــت إكــوادور إدارة       - ٢ ــة وطني وقــد أنــشأت البحــرين جلن

الوطنيـة، فأنـشأت أمانـة تقنيـة جديـدة       أخطار الكوارث يف دستورها اجلديـد وخطتـها اإلمنائيـة    
وتقــوم اللجنــة التقنيــة الوطنيــة املعنيــة بالوقايــة مــن األخطــار والتخفيــف مــن    . خطــارإلدارة األ

، بإســداء املــشورة وتقــدمي التنــسيق ٢٠٠٨آثارهــا يف اجلمهوريــة الدومينيكيــة، املنــشأة يف عــام 
ويف فـانواتو، تعهـد خطـة العمـل الوطنيـة إىل            . ألنشطة احلد من األخطار علـى الـصعيد الـوطين         

ــة  ــار        وزارة املالي ــن أخط ــن أجــل احلــد م ــة م ــات وزاري ــصادية بتخــصيص ميزاني واإلدارة االقت
كمـا أدخلـت كولومبيـا ومجهوريـة إيـران اإلسـالمية            . الكوارث ملختلـف الـوزارات واإلدارات     

  .احلد من أخطار الكوارث يف ميزانياهتا الوطنية
دد اخلطـة   ويف جامايكا، يتوىل رئيس الوزراء رئاسة اللجنة الوطنية للكوارث، كما حتـ             

الوطنية للكوارث إطارا شـامال ملـشاركة العديـد مـن الوكـاالت احلكوميـة، والقطـاع اخلـاص،                   
وقد حددت الواليات املتحدة األمريكية خطط تنفيذ بـشأن أخطـار      . واملنظمات غري احلكومية  

حمــددة يف إطــار اســتراتيجيتها الكــربى للتــصدي لتحــديات احلــد مــن أخطــار الكــوارث وذلــك 
أمـا ليـسوتو وناميبيـا فقـد أجنزتـا          . لويات اإلجراءات واإلنفاق يف املستقبل وتوجيهها     لترتيب أو 

ويف سري النكا، أُنشئت جلنـة تنـسيق        . سياساهتما الوطنية وقدمتاها إىل الربملان للموافقة عليها      
وطنيـــة إلدارة الكـــوارث كمـــا جيـــري اآلن وضـــع خطـــة الـــشركات مـــن أجـــل مركـــز إدارة   

  .الكوارث

 
  

 .إلكمال الفرع الثاين من هذا التقرير  *  
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أت األرجنــتني، وإندونيــسيا، وبــريو، وجامايكــا، واجلمهوريــة الدومينيكيــة،  وقــد أنــش  - ٣
ومجهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة، والسلفادور، برامج وطنية من أجل احلد من أخطـار             

ومل يــزد عــدد البلــدان الــيت أنــشأت آليــات التنــسيق هــذه  . الكــوارث خــالل الفتــرة املــستعرضة
ويف جـزر كاميـان، تقـوم غرفـة التجـارة بـدور يف              .  بلـدا  ٥٠عـن   ألصحاب املصلحة املتعـددين     

وأنـشأت كينيـا    . جهود التأهب والتخفيف واالستجابة واإلنعاش يف اخلطط الوطنية للكـوارث         
أمانة مـن أجـل تنـسيق الربنـامج الـوطين ومخـس جلـان ألصـحاب املـصلحة املتعـددين، يف حـني                        

  .عززت توغو الربنامج الوطين كآلية للتنسيق
ــصليب األمحــر واهلــالل األمحــر، بالتعــاون مــع        - ٤ ــدويل جلمعيــات ال ــدم االحتــاد ال وقــد ق
 مجعية وطنية تابعة له، إطارا مـن أجـل سـالمة اجملتمعـات احملليـة وقـدرهتا علـى                    ٨٠يزيد عن    ما

البقــاء، يــوفر األســاس للجمعيــات الوطنيــة كــي تــصمم وتنفــذ بــرامج متعــددة القطاعــات علــى 
 مجعية وطنية من مجعيات الصليب األمحـر واهلـالل          ١٣٠وقد أبلغت   . ليةمستوى اجملتمعات احمل  

األمحر على األقل أهنا تنفذ برامج للحد من أخطار الكـوارث علـى مـستوى اجملتمعـات احملليـة،                   
  .مبا يف ذلك األنشطة التعليمية وأنشطة رفع الوعي

  
  ٢األولوية     
  نذار املبكر وحتسني اإلها ورصدهاحتديد أخطار الكوارث وتقييم    

ما برحت التقارير تفيد بإحراز تقـدم مطـرد يف هـذا اجملـال، علـى الـرغم مـن أن مجيـع                         - ٥
ومـا برحـت    . البلدان تعترف باحلاجة إىل بذل مزيد من اجلهود األكثر تركيزا على هذه اجلبهة            

د مـن   البلدان تواجه صعوبة يف إجراء عمليات تقييم شاملة لألخطار بطريقة ميكن هبا تنوير احلـ              
أخطـار الكـوارث، وربـط اإلنـذار املبكــر بالتأهـب للكـوارث وختطـيط االسـتجابة، واســتخدام         

  .املعلومات الوطنية لتنوير اإلجراءات احمللية
وقد وضعت كل مـن أسـتراليا ونيوزيلنـدا هنجـا شـامال متكـامال متعـدد األخطـار إزاء                      - ٦

ت تقيـيم لألخطـار تـشمل البلـد     وكما هتدف سويسرا إىل وضع خرائط وعمليا      . تقييم املخاطر 
 وضمان أن تطبقها البلديات يف عمليـات ختطـيط اسـتخدام األراضـي              ٢٠١١بأكمله حىت عام    
وقـد عـززت الفلـبني تقييمهـا لألخطـار علـى مـستوى اجملتمعـات احملليـة مـن                . وتشريعات البنـاء  

ن مـا يـبني     ويف إنشاء شبكة لرصد الـزالزل يف طاجيكـستا        . خالل القيام بعملية مسح لألخطار    
  .التقدم الذي حيرز يف بلدان كثرية لتحسني رصد األخطار
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، بتطـوير القـدرات بـشكل مـنظم بـشأن      )٧(وتقوم سبعة بلدان يف جنوب شرق أوروبـا        - ٧
االستراتيجيات والـسياسات والتـشريعات والقـدرات املؤسـسية املتعلقـة باحلـد مـن               ) أ: (يلي ما

األرصـاد اجلويـة واملائيـة الوطنيـة لـدعم إدارة      تطـوير قـدرات خـدمات    ) ب(أخطار الكوارث؛   
إنشاء آليات لنقل األخطـار املاليـة تـدعمها شـراكة مـع املنظمـة العامليـة           ) ج(أخطار الكوارث؛   

لألرصاد اجلوية، واالستراتيجية الدولية للحد من الكـوارث، وبرنـامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي،       
 يشمل سبعة بلدان يف آسيا الوسطى ومنطقـة         وجيري توسيع هذا النموذج كي    . والبنك الدويل 

ويضطلع اآلن مببادرات لنظم اإلنذار املبكر املتعـدد األخطـار يف كـل مـن الـسلفادور،                 . القوقاز
وكوستاريكا، ونيكاراغوا، بدعم من شراكة بني الوكاالت الدولية، يف حـني أنـشئ يف الـصني     

نغهاي الكربى وذلك من خالل التعـاون       نظام لإلنذار املبكر املتعدد األخطار من أجل مدينة ش        
  .بني املنظمات الدولية والوطنية ومنظمات املدينة

ــوارئ الوطنيـــة،      - ٨ ــة الطـ ــاث، إىل جانـــب جلنـ ــاالت األحبـ ــوم وكـ ــتاريكا، تقـ ويف كوسـ
ويف جامايكا، تستخدم بيانـات األخطـار يف وضـع منهجيـة          . بعمليات تقييم ألخطار الكوارث   

كمــا وضــعت الواليــات املتحــدة برناجمــا لتقيــيم اخلــسارة  . الــضعيفةلتــصنيف اجملتمعــات احملليــة 
ــذا    ــار ه ــدد األخط ــوطين     . “HAZUS-MH”املتع ــيم ال ــار والتقي ــرض لألخط ــيم التع ــوفر تقي وي

ألحوال املعيشة بتكليف من حكومة جزر كاميان بيانـات قيمـة عـن عوامـل هبـوب العواصـف                   
  .ي الدخلوارتفاع منسوب مياه البحر وعن ضعف السكان املنخفض

كمــا اضــطلعت عــدة بلــدان يف أفريقيــا بعمليــات تقيــيم ألخطــار الكــوارث مــن أجــل     - ٩
قطاعات وأخطار حمـددة، ففـي موزامبيـق، أنـشأت املؤسـسة الوطنيـة إلدارة الكـوارث مرصـدا           
ــدعم مــن         ــك ب ــة باألخطــار، وذل ــات املتعلق ــا للمعلوم ــا وطني ــا خلــسائر الكــوارث ونظام وطني

والعمل جار اآلن لوضع أطلس وطين لألخطار واسـتحداث         . يد األخطار الربنامج العاملي لتحد  
  .وسيلة مبسطة لتقييم أخطار الزالزل يف مابوتو

كما جيري إحراز تقدم يف استعمال التكنولوجيـا والقـدرات احملليـة إلنـشاء نظـم فعالـة            - ١٠
يش، ومجهوريـة   لإلنذار املبكر من أجـل األخطـار املتكـررة كاألعاصـري والفيـضانات يف بـنغالد               

وقـد قـام الكـثري مــن البلـدان واملنـاطق دون اإلقليميــة      . الدميقراطيـة الـشعبية، وسـري النكــا    الو
بتحسني التعاون مع البلدان اجملـاورة للحـد مـن األخطـار عـرب احلـدود، مبـا فيهـا الفيـضانات يف               

خطــار املتــصلة مقاســم امليــاه املــشتركة، ونظــم اإلنــذار املبكــر بالتــسونامي، وآفــة اجلــراد، واأل   
  .بالصحة

__________ 

 ، ومجهوريـة مولـدوفا    ،ومجهورية مقدونيا اليوغوسـالفية الـسابقة     واجلبل األسود،    ، والبوسنة واهلرسك  ،ألبانيا  )٧(  
  . وكرواتيا،وصربيا
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وســـيعاجل برنـــامج تعـــاوين ثغـــرات اإلنـــذار املبكـــر يف املراحـــل األخـــرية املوجـــودة يف    - ١١
ــذار املبكــر بالتــسونامي يف     . النكــا ســري ــة فيمــا يتعلــق باإلن ــة تنــسيق وطني كمــا مت إنــشاء آلي

ــة      . مدغــشقر ــة للمراقب ــشيوس يف جمــال خــدمات األرصــاد اجلوي ــدرات موري كمــا مت تطــوير ق
  .والكشف والتنبؤ وإصدار اإلنذارات املبكرة بالنسبة إىل جمموعة واسعة من األخطار الطبيعية

وتقوم مجهورية ترتانيا املتحدة حاليا ببناء قدرات اجملتمعات احمللية الساحلية يف أنـشطة               - ١٢
ت تقـوم   ويف دولة بوليفيـا املتعـددة القوميـا       . التأهب واإلنذار املبكر للفيضانات ومد التسونامي     

حكومة بلدية الباز بتنفيذ نظام لإلنذار املبكر بالفيضانات واالنزالقـات األرضـية، مبـا يف ذلـك                
  . هييدرولوجي للرصد يف الوقت الفعلي-نظام هيدروليكي 

  
  ٣األولوية     
االستفادة من املعارف واالبتكارات والتعليم لبناء ثقافة للسالمة والقدرة علـى مواجهـة                 

  املستويات  يعالكوارث على مج
، وال سـيما  ٣يعترب متوسط التقدم العاملي ضعيفا عرب معظم اجملاالت املتصلة باألولويـة              - ١٣

ــار،          ــددة األخط ــيم املتع ــات التقي ــن أجــل عملي ــاليب وأدوات البحــث م ــق أس يف وضــع وتطبي
 وإدراج مفــاهيم وممارســات احلــد مــن أخطــار الكــوارث يف املنــاهج الدراســية واملــواد التعليميــة
ووضع استراتيجية على نطاق البلد لرفع وعي اجلمهور بقصد حفز ثقافة القدرة على مواجهـة               

  .وقد أبلغت بلدان كثرية عن احلاجة إىل فعل ما هو أكثر وأفضل يف هذه اجملاالت. الكوارث
ففي قطاع التعليم، تقوم أوزبكستان وفرنسا والواليـات املتحـدة، بـني بلـدان أخـرى،                  - ١٤

ة يف جمال اإلجراءات القانونية جلعل احلد من أخطـار الكـوارث إلزاميـا كجـزء مـن                  بدور الرياد 
ويف أنغـوال وبورونـدي، شـجعت وزارتـا         . برامج التعلـيم واملنـاهج الدراسـية علـى نطـاق البلـد            

ويف بوركينــا فاســو، أُدرج التعلــيم . التعلــيم علــى دمــج احلــد مــن أخطــار الكــوارث يف التعلــيم 
رحلة التعليم االبتدائي يف حـني أُدمـج احلـد مـن أخطـار الكـوارث يف التعلـيم        املتعلق بالبيئة يف م   

كمـا وضـعت كـل مـن طاجيكـستان ومدغـشقر مـواد مدرسـية بـشأن احلـد مـن                      . العايل جزئيا 
أخطــار الكــوارث، وشــرعت موزامبيــق يف تــدريب معلمــي املــدارس االبتدائيــة وأطفاهلــا بــشأن 

فيها منشورات ُتوزع باليد يف غانـا        مواد مبتكرة، مبا  وقد مت إنتاج    . كيفية العيش مع الكوارث   
  .وجمموعة لتقييم ضعف اجملتمعات احمللية ذاتيا يف إندونيسيا

ويف كوســتاريكا، تــشمل بــرامج التعلــيم البيئــي احلــد مــن أخطــار الكــوارث، يف حــني    - ١٥
لـدعوة  تعزز اللجنة الوطنيـة لعمـداء اجلامعـات احلـد مـن أخطـار الكـوارث عـن طريـق بـرامج ا                       

ويف إكــوادور، جيــري حاليــا بــذل اجلهــود إلصــالح  . يف اجملتمعــات احملليــة واألحبــاث، والتعلــيم
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التعليم كما اقُترحت إدارة األخطـار كجـزء مـن املنـاهج الدراسـية اإللزاميـة يف خمتلـف مراحـل            
  .التعليم
، وذلـك   “مشروع جامعة بـريي بـريي     ”وجيري اآلن تنفيذ مشروع لتطوير القدرات،         - ١٦

وقـد  .  جامعات أفريقيـة علـى رأسـها جامعـة كيـب تـاون يف جنـوب أفريقيـا                  ١٠كشراكة بني   
ســاعد معهــد األمــن البيئــي والبــشري التــابع جلامعــة األمــم املتحــدة مدينــة برازافيــل وســلطات   

  .الكونغو يف إنشاء معهد إلدارة األخطار
أحناء العامل، مبا يف ذلـك      وأخريا، مت تنفيذ العديد من مبادرات سالمة املدارس يف مجيع             - ١٧

ــا،      ــة؛ ويف كولومبي ــاطق اجلبلي يف اهلنــد، مــشروع لــضمان ســالمة املــدارس مــن الــزالزل يف املن
ــال،        ــة؛ ويف نيب ــدارس احلكومي ــي يف امل ــضعف اهليكل ــا للحــد مــن ال ــة يف بوغوت األعمــال البلدي

زالزل ســفراء ســالمة املــدارس مــن الــ ”برنــامج لتــدريب الطــالب وعمــال البنــاء كــي يكونــوا   
. ١٩٨١األرضية؛ ويف اليابان، تبذل اجلهود لتعزيز هياكل مجيع املـدارس الـيت بنيـت قبـل عـام                   

كما يتلقـى املعلمـون يف أريـاف إكـوادور دورة دراسـية يف الـسالمة املدرسـية بـشأن األخطـار                      
  .اهلامة اليت يتعرض هلا كل موقع يف البلد

  
  ٤األولوية     
  األساسية  اخلطرعواملاحلد من     

ــزال ال  - ١٨  معظــم يف حتــديا يــشكل لألخطــار األساســية العوامــل جمــال يف تقــدم إحــراز ي
 احملركـة لألخطـار      األساسـية  للعوامـل  التـصدي  يف مـصاعب  البلـدان  مـن  الكثري تواجهو البلدان

 الريفيــة املنــاطق يف الــضعيفة املعيــشة وســبل ،ة يف املنــاطق احلــضرية واحملليــ كــممثــل ضــعف احل
 .االقتـصادية  واخلـسائر  األضـرار  خماطر من احلد بطريقة متكنها من   يكولوجيإل ا النظام وتدهور

 كـثرية  بلـدان  يف الكـوارث  أخطـار  مـن  احلد ألغراض احلوكمة ترتيبات فإن نفسه، الوقت ويف
 والتـشريعية  املؤسـسية  الترتيبـات  فـإن  ، عام وجهوب .التنمية يف املخاطر اعتبارات إدماج تيسر ال

 .اإلمنائية بالقطاعات الصلة ضعيفة خطاراأل من احلد ألغراض

 وتغــري املنــاخ كأولويــة البيئــي الــتغريوضــع  وآســيا األمــريكتني يف البلــدان بعــض قــررو  - ١٩
ــة و ــوطنيـ ــع  تـــشريعات،سن قامـــت بـ ــاتووضـ ــر سياسـ ــلة ذات عمـــل وأُطـ ــذلك صـ  ويف .بـ

 يف الكـوارث  أخطـار  تقييمـات  االقتـصادية  والـسياسات  التخطـيط  وزارة وضعت كوستاريكا،
 علـى   األفريقيـة  البلـدان  من العديد يعملو .ةالوطني اتاالستثمار بشأن املقترحة املشاريع مناذج
 خطـط   هـذه التـدابري    وتـشمل .  الكـوارث  أخطـار  مـن  الرئيـسية  الـصناعات  حلمايـة  تـدابري  تنفيذ

  املتحـــدةترتانيـــامجهوريـــة  يف الـــدواجن وصـــناعة مدغـــشقر، يف الزراعـــي للقطـــاع الطـــوارئ
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 األساسـية  اهلياكـل  حلمايـة  خطـوات   على اختـاذ   موزامبيق وتعمل .غانا يف ملؤسساتا وملختلف
 قطــاع يــزال وال .الفيــضانات خــالل الطاقــة اتإمــداد اســتمرارية وكفالــة واالتــصاالت للنقــل

 ،اإلمنائيـة  خططـه  يف العناصـر  أحـد  الكـوارث  أخطار من احلد جلعل األوىل املراحل يف السياحة
   .وسيشيل موريشيوس يف العامة الصحة بإجراءات يتعلق فيما املثال سبيل على

 اسـتجابة  بـرامج  تنفيـذ  يف وفيجـي  والفلـبني  عمـان،  فيهـا  مبـا  البلدان من العديدشرع  و  - ٢٠
 أجــرتو .“ الكــوارثمــن اآلمنــة املستــشفيات” بعنــوان الكــوارث مــن للحــد العامليــة للحملــة
ــيم الرئيــسية الــصحية واملرافــق لمستــشفياتل مراجعــة فيجــي ــها لتقي ــة مرونت  واســتمرار اهليكلي
 أداة يتـيح  الـذي  املستـشفيات،  سـالمة  مؤشـر  تطبيـق  ويتواصل .الطوارئ حاالت أثناء خدماهتا
 الالتينيـة  أمريكـا  يف الـصحية  للمرافـق  والعمليـة  اهليكليـة  وغـري  اهليكليـة  للـسالمة  السريع للتقييم
  . بتكييفه وتطبيقه كذلكأخرى مناطق يف بلدان  وقامتالكارييب البحر ومنطقة

  
  ٥ األولوية    
 املستويات مجيع على بغية التصدي هلا بفعالية للكوارث التأهب تعزيز    

 يـرتبط  مـا  كـثريا  الـذي  لالستجابة، التأهب تطوير يف  بالذكر جدير تقدم جيري إحراز   - ٢١
 البلـدان،  عمجيـ  أبلغـت  وقـد  .أعـاله  إليـه  املـشار  النحـو  على املبكر اإلنذار بأنشطة وثيقا ارتباطا
 أخطـار  إدارة علـى  قـدراهتا  تعزيز جمال يف عام تقدم إحراز عن واألمريكتني، آسيا يف سيما وال

ــرغم وعلــى .الكــوارث ــدان مــن الكــثري لــدى أن مــن ال ــة  البل  فــإن للطــوارئ، اخططــاألفريقي
 خططهـا  علـى مشـول    جيـدة  أمثلـة  تعتـرب  موزامبيـق و وموريـشيوس  ومدغـشقر،  األخضر، الرأس
 االتـصاالت  طريـق  عـن  األقـاليم  لـربط  شـبكيا  موقعـا  غانـا  وأنـشأت  .اإلدارية ستوياتامل ميعجل

 توغـو،  ويف .الكـوارث  لعمليـات  الـوطين  املركـز  كينيـا  وأنـشأت  .العايل التردد ذات الالسلكية
  .القطاعية القيادة حتت املشاركة لتيسري العنقودي املتحدة األمم هنج ستخدمجيري ا

 مثــل اجلديــدة، واآلليــات التــأمني علــى الــدخل املتوســطة البلــدان يف االعتمــاد يتزايــدو  - ٢٢
 والـتعمري  لإلغاثـة  لعمليـات  التقليـدي  التمويـل  حمـل  لتحـل  للكوارث املالية والسندات اجملمعات
 يـل وتمل آلية لتتيح كوارث سندات املكسيك وأصدرت .والدولية احلكومية املصادر من املقدم

 البحــر  منطقــة بلــدان أنــشأت حــني يف الكــربى، الــزالزل حــاالت يف واإلنعــاش الســتجابةا
 الكــارييب البحــر منطقــة مرفــق ومــا فتــئ .للكــوارث املاليــة اجملمعــات آليــات وتركيــا الكــارييب
 نتيجـة  لوسـيا  وسـانت  مينيكـا ود إىل أمـوال  بـدفع  بالفعـل   يقـوم  الكـوارث  أخطـار  ضـد  للتأمني
 عقــب وكــايكوس تــركس جــزر وإىل ٢٠٠٧ نــوفمرب/الثــاين تــشرين يف حــدث الــذي للزلــزال
ونفـذ   .أوروبـا  شـرق  جنـوب  ةمنطقـ  يف مماثلـة  آليـة  إنشاء يرجيو .٢٠٠٨ عام يفيك  آ إعصار
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 ثانويـة   تـأمني  مـشاريع  واهلنـد  ونيكـاراغوا مـالوي   و املكـسيك و بريو فيها مبا البلدان من العديد
   .باملناخ الصلة ذات األخطار من الزراعة حلماية املناخ بشأن

  
  اإلقليمي الصعيد على عملال  -  باء  

 الـدخل  ذات بلـدان  الغالـب  يف متثلـها  والـيت  أوروبـا،  أن إىل العـاملي  التقييم تقرير يشري  - ٢٣
 علـى  تقـدم  إحـراز  عـن  أبلغـت  ، املرتفـع  املتوسط  ذات الدخل  البلدان من بعضا وتشمل املرتفع
 البلـدان  معظـم  فيها يتال أفريقيا، وأحرزت .األخرى املناطق مجيع يفوق األولويات مجيع نطاق

ــ جمــــايلباســــتثناء األخــــرى، الناميــــة للمنــــاطق ممــــاثال تقــــدما الــــدخل، املنخفــــضة   ة األولويــ
 أســـتراليا مثـــل اهلـــادئ احملـــيط منطقـــة يف مرتفـــع دخـــل ذات بلـــدان لوجـــود ونظـــرا .٣ و ٢

 يف ،أوروبـا  باسـتثناء  األخـرى،  املنـاطق  أحرزتـه  ممـا  أكثر تقدما املنطقة أحرزت فقد ونيوزيلندا
 باسـتثناء  آسـيا،  أحرزته مما أكثر تقدما األمريكتان وأحرزت .٤ و ٣ و ،١ األولويات جماالت
 .٤ و ٢ ة األولويجمايل

ــا  - ٢٤ ــز أدى :أفريقي ــسيق تعزي ــاون التن ــع والتع ــاد ةمفوضــي م ــي االحت ــات األفريق  واجلماع
 االسـتراتيجية  تنفيذجيل  إىل تع  اإلقليمية، املنظمات مع املشاورات وزيادة اإلقليمية، االقتصادية
   .العمل وبرنامج الكوارث أخطار من للحد اإلقليمية األفريقية

 مـن  احلـد  سـتراتيجية ا و سياسـة  علـى  أفريقيـا  غـرب  لدول االقتصادية اجلماعة وافقتو  - ٢٥
 مـن  للحـد  العـاملي  واملرفق االستراتيجية أمانة مع بالتعاون تنفيذمها يف وبدأت الكوارث أخطار

 اجلماعـة  بـدأت  وباملثـل  .سـتراتيجية واال الـدويل  البنـك  بـني  شـراكة  وهـو  اإلنعـاش، و الكـوارث 
 .املنطقة يف القدرات تعزيز يف األورويب، االحتاد من وبدعم أفريقيا، وسط لدول االقتصادية

 لتنميـة  مـشروع  بوضـع  حاليـا  أفريقيـا  وجنـوب  اجلويـة  لألرصـاد  العامليـة  املنظمة تقومو  - ٢٦
 يف الــسريع الفيــضاناإلرشــادات بــشأن و القاســية اجلويــة بــاألحوال للتنبــؤ اإلقليميــة القــدرات
 اختـاذ  بعمليـات  التقنيـة  القدرات ربط يف منه اهلدف ويتمثل األفريقي للجنوب ةاإلمنائي اجلماعة
 يف مبـدئيا  توجـد  متعـددة،  بأخطـار  املبكر لإلنذار كاملة بأنظمة املشروع جيري إكمال  و القرار
 .وناميبيا مبيقموزا أفريقيا، جنوب

 التـابع  اجلفـاف  مراقبة ومركز األفريقي، االحتاد فيهم مبا الشركاء، من العديد يتعاونو  - ٢٧
ــامج ــم لربنـ ــدة األمـ ــائي، املتحـ ــة اإلمنـ ــصادية واللجنـ ــا، االقتـ ــك ألفريقيـ ــدويل والبنـ ــة الـ  وأمانـ

 مــاجإد وكفالــة اجلفــاف خطــر مــن احلــد بــشأن إقليميــة شــبكة تعزيــز أجــل مــن االســتراتيجية،
 وقــد .والتنميــة للتكيــف الوطنيــة العمليــات يف اجلفــاف خطــر مــن احلــد وأدوات اســتراتيجيات

 وأدت .٢٠٠٨ ســبتمرب/أيلــول يف اجلفــاف مــع التكيــف بــشأن الثالــث األفريقــي املنتــدى ُعقــد
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 مـن  باحلـد  املتعلقـة  واخلطط السياسات لتحليل النهائية الصيغة وضع إىل الوطنية العمل حلقات
 وجيبـويت  إريتريـا،  مـن  كـل  يف التحليـل  إعـداد  حاليا وجيري .وكينيا أوغندا يف افاجلف أخطار

  .والصومال

 وتـأمني  توطيـد  علـى  اإلقليميـة  املنظمـات  ركـزت  :أفريقيـا  ومشـال  آسيا غرب منطقة  - ٢٨
ــات ــسياسية االلتزام ــشاركة ال ــسياسات واضــعي وم ــن احلــد جمــال يف ال  .الكــوارث أخطــار م

 الـسياسات  يف الكـوارث  أخطـار  مـن  احلـد  تعزيـز  يف املبادرة زمام بيةالعر الدول جامعة تولتو
 جيـري  إقليمـي  تقيـيم  بـأول  واضـطلعت  .الكـوارث  وإدارة والبيئـة  املناخ، بتغري املتعلقة اإلقليمية
 اململكـة  جـدة،  يف إقليميـة  عمـل  حلقـة  عقـدت  كمـا  الكـوارث  أخطـار  من احلد جمال يف حاليا

ــة ــسعودية، العربي ــار يف ال ــاي/أي ــضافتها ٢٠٠٩ وم ــة ألرصــادا رئاســة است ــة اجلوي ــشة والبيئ  ملناق
 .املستقبل يف ستتخذ اليت املشتركة واإلجراءات التقرير

 علــى التأكيــد العــشرين دورتــه يف البيئــة عــن املــسؤولني العــرب الــوزراء جملــس وكــرر  - ٢٩
 تودعـ  .األخطـار  مـن  للحـد  وطنيـة  عمـل  منـاهج  ووضـع  الكـوارث  أخطـار  مـن  باحلد التزامه
 للحـد  عربيـة  اسـتراتيجية  وضـع  إىل ،٢٠٠٩ مـايو /أيـار  يف املعقـودة  االسـتثنائية  الوزارية الدورة
 الربـع  حبلـول  الكـوارث  أخطـار  مـن  للحـد  إقليمـي  عمـل  منـهاج  ووضـع  الكـوارث  أخطـار  من

  .٢٠١٠ عام من األول

 بـشأن  ميةإقلي تبيانا قاعدة إنشاء املعارف وإدارة التقنية القدرات بناء جهود تشملو  - ٣٠
 ذينلـ ال والبحث   والتدريب الكوارث   أخطار من للحد إقليمي مركز وإقامةواملخاطر   األخطار

 احلـد  مـصطلحات  وترمجـة  ،البحري والنقل والتكنولوجيا للعلوم العربية األكادميية تستضيفهما
   .العربية اللغة إىل الكوارث أخطار من

 التقــارير وإعــداد هيوغــو عمــل إطــار تنفيــذ بــشأن إقليميــة عمــل حلقــة تنظــيم جــرىو  - ٣١
 منظمــة أمانــة مــع  يف املنطقــةالــشركاء مــن وغريهــا وطنيــةال الــسلطات لفائــدة مبوجبــه املطلوبــة
ــر عــن ذلــك أســفرو االقتــصادي التعــاون  يف واضــح بــشكل الكــوارث أخطــار مــن احلــد زوب

 تزايــد أظهــر اممــ االقتــصادي، التعــاون منظمــة منطقــة يف املعقــودة املتعــددة الالحقــة املناســبات
  .ملعنيةا للسلطات السياسي االلتزام

 نـشطة األ تعزيـز  إىل هتـدف  الـيت  املدين اجملتمع منظمات مع استراتيجية شراكة أُقيمتو  - ٣٢
 تعزيــز يف الرئيــسية املبــادرات وقيــادة الكــوارث أخطــار مــن لحــدل احملليــة اجملتمعــات يف القائمــة
 غـري  املنظمـات  مـن  أعـضاء  تـضم  اليت والتنمية للبيئة ربيةالع الشبكة مع احمللية، اجملتمعات مرونة

 .بلدا ١٨ من احلكومية
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 أقـصى  إىل املنطقـة  يف املتاحـة  املعـارف  زيـادة  علـى  اإلقليميـة  نشطةاأل ركزت :أوروبا  - ٣٣
 اســـتغالل خــالل  مـــن ،املثــال  ســبيل  علـــى الــشركاء،  بـــني فيمــا  التعــاون  وحفـــزممكــن   حــد 

 املتحــدة األمــم وكــاالت مــع أقــوى شــراكات وإقامــة خلــرباتا لتبــادل اإلقليميــة االجتماعــات
ــامشركاءالـــو ــتراتيجية،اال  يف نظـ ــيما وال سـ ــذه مشلـــتو .الـــدويل البنـــك سـ ــات جتاال هـ ماعـ

 نأبـش  دوليـة  عمـل  ة وحلقـ  هيوغـو،  عمـل  وإطـار أورويب  وطين   عمل منهاج   ملنسقي ماعنياجت
 العاملـة  األفرقة اجتماعات من والعديد ،“ الطبيعية للكوارث جديدة إدارة أجل من”موضوع  

ــا جملــس واالســتراتيجية وشــراكة املواضــيعية، ــاق إطــار يف أوروب ــا اتف ــيض والبحــر أوروب  األب
 أوروبــا منطقــة يف هيوغــو عمــل إطــار تنفيــذ يــدعم الــذي الكــربى، باألخطــار املتعلــق املتوســط
  .املتوسط بيضاأل والبحر

 علـى  صـوفيا  يف املعقـود  الكـوارث  أخطـار  إدارة بشأن اإلقليمي الوزاري املؤمتر وافقو  - ٣٤
 شــرق جنــوب برنــامج وإنــشاء الكــوارث أخطــار إدارة بــشأن عــامني ملــدة عمــل خطــة وضــع
 املائيــة لألخطــار التعــرض مــن للحــد معهــا والتكيــف الكــوارث أخطــار مــن لتخفيــف أوروبــا
 املنطقـة  يف تالـوزارا  رؤسـاء  ةلبـ اطم على أيضا ووافق .املنطقة يف األخطار من وغريها املناخية

 مـن  وكجـزء  أوروبـا  وسطل الكوارث أخطار ضد للتأمني آلية إنشاء أجل من بأموال ملسامهةبا
 علـى  اإلمنـائي  املتحـدة  األمـم  برنـامج  مـع  اجلويـة  لألرصـاد  العامليـة  املنظمـة  عمـل  ت املبـادرة،  هذه
 التعـرض  مـن  احلـد  أجـل  ومـن  املناخيـة  املائيـة  البيانـات  وحتليـل  مجـع  علـى  البلدان قدرات تعزيز

 .األورويب االحتاد وسياسات معايري مع متشيا الطبيعية، لألخطار

 أخطـار  مـن  احلـد  بـشأن  الثالـث  اآلسـيوي  الـوزاري  املؤمتر ُعقد :اهلادئ واحمليط آسيا  - ٣٥
أصـحاب   من واسعة طائفة وجذب ،٢٠٠٨ ديسمرب/األول كانون يف بورملكواال يف الكوارث
 بــني الــشركة بـشأن  بــورملكواال مبـادرة  إطــالق عــن املـؤمتر  نوأعلــ .املـستوى  ي الرفيعــاملـصلحة 
 املــسؤولية علــى تــشجع الــيت الكــوارث، أخطــار مــن احلــد أجــل مــن واخلــاص العــام القطــاعني
 للتـأمني  سـوق  إنـشاء  تيـسري  عـن  فـضال  الداعمـة  املالية السياساتللشركات وعلى    االجتماعية

  .الكوارث خماطر ضد

 جـل أ مـن  الكـوارث  أخطـار  إلدارة عمـل  منـهاج  اهلـادئ  احملـيط  جـزر  بلدان وضعتو  - ٣٦
  اجتماعـــاتاستـــضافة طريــق  عـــن املثـــال ســبيل  علـــى واالتـــصال، اإلقليمــي  التعـــاون حتــسني 

 .الكوارث إلدارة اهلادئ احمليط شراكة وشبكة الكوارث مديرو فيها مبا اإلقليمية اجملموعات

  ربــطتعزيــز وآســيا الكــوارث نمــ للحــد الدوليــة االســتراتيجية بــني الــشراكة تواصــلو  - ٣٧
 وأقـر  .الكـوارث  أخطـار  من احلد جمال يف املوارد وتعبئة والتعاونقليمية والتنسيق   اإل الشبكات
 يف املعقـود  الطـوارئ  حلاالت بالتأهب ةاملعني اهلادئ واحمليط آلسيا العمل ةق لفر الثاين االجتماع
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 حلـاالت  واالسـتجابة  أهـب والت الكـوارث  أخطـار  مـن  احلـد  استراتيجية ،٢٠٠٨ أغسطس/آب
 حنـو  هامة خطوة االستراتيجية هذه وتشكل .بريو  من بادرة مب ٢٠١٥-٢٠٠٩ للفترة الطوارئ
 التعـاون  منطقـة  يف الطـوارئ  حلـاالت  والتأهـب  الكـوارث  أخطـار  مـن  احلد على االنتباه تركيز

  .اهلادئ واحمليط آلسيا االقتصادي

ــة وأقــرت  - ٣٨ ــة الكــوارث إدارة جلن ــصفة آســيا شــرق جنــوب أمــم بطــةلرا التابع ــة ب  رمسي
 إطـار  واعتـربت  وآسـيا  الكـوارث  مـن  للحـد  الدوليـة  االسـتراتيجية   بـني  شراكةالـ  يف مشاركتها

 مــلاالع فريــقال قيــامل الــدعم االســتراتيجية قــدمت كمــا .لعملــها ا توجيهيــأ مبــدهيوغــو عمــل
 الكـوارث  وإدارة بالبيئـة  عـين املآلسـيا واحملـيط اهلـادئ و       التنسيق اإلقليمـي     آللية التابع املواضيعي

 أمـم  رابطـة  منطقة يف الكوارث أخطار من واحلد املناخ تغريالتكيف مع    ”بعنوانبإعداد ورقة   
  .“املتحدة مماأل مع للشراكة املتاحة والفرص التحديات :آسيا شرق جنوب

 نأبـش  االستراتيجية أمانة مع اتفاق إىل اإلقليمي للتعاون آسيا جنوب رابطة توصلتو  - ٣٩
 وبـدأت  الكـوارث،  أخطار من احلد جمال يف التعاون على الرمسية الصفة ضفاءإل تفاهم مذكرة
 أخطــار مــن للحــد اآلســيوي واملركــز اهلــادئ، واحملــيط آلســيا واالجتماعيــة االقتــصادية اللجنــة

 ههـذ  وتعـزز  .مـشترك  لعمـل  التخطيط ة عملي يف للكوارث للتأهب اآلسيوي واملركز الكوارث
  .هيوغو عمل إطار تنفيذ على القدرات من التحركات

 منظمـة  قيـادة ب إقليمـي  عمـل  إطـار  وضـع  يف املنطقـة  يف اهلـام  االجناز متثل :األمريكتان  - ٤٠
 والبنــك الدوليــة للتنميــة الكنديــة الوكالــة مــن الــدعم العمــل إطــار ويتلقــى .األمريكيــة الــدول
  .٢٠٠٩ مارس/آذار يف بنما يف أوبد الدويل،

 الـدعم  نطاقـا  سـع واأل التنمية برامج يف الكوارث أخطار من احلد تعميم عملية تتلقىو  - ٤١
 الوسـطى،  أمريكـا  يف الطبيعيـة  الكـوارث  مـن  للوقايـة  تنـسيق ال مركـز  - اإلقليمية املنظمات من

 حـاالت  يف الطارئـة  لالسـتجابة  الكاريبيـة  والوكالة واإلغاثة الكوارث من للوقاية نديز األ وجلنة
 خــالل مــن هيوغــو عمــل بإطــار االلتــزام الــسياسي ادزو .الكاريبيــة الــدول ورابطــة الكــوارث
 االسـتراتيجي  العمـل  إطـار  مثـل  اإلقليميـة،  ودون العمل اإلقليمية  وخطط االتفاقات من العديد
 أمريكـا  يف التعلـيم  وسـلطات  وزراء بنمـا  يف اعتمده الذي الكوارث أخطار من واحلد للتثقيف
  .٢٠٠٩ مايو/أيار يف كية واجلمهورية الدومينيالوسطى

 أنظمـة  بـشأن  إقليمـي  عمل منهاج بوضع األمريكية الدول ملنظمة العامة األمانة تقومو  - ٤٢
ــذار ــر اإلن ــضان املبك ــذي اتبالفي ــة ســريبط ال ــوارئ أنظم ــة الط ــع الوطني ــة   م ــات احمللي احلكوم

 اجملتمعـات  قـادة و أبطـال  وشـبكة واجملتمعات احمللية ويعمل على إنشاء كادر إقليمي من اخلـرباء        
 حبلـول  طاقتـه  بكامـل  سوناميتـ  أمواج من لإلنذار الكارييب النظام يعمل أن املتوقع ومن .احمللية
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 مــن كجــزء الكــارييب، البحــر ملنطقــة االهتــزازات مــسجالت مــن شــبكة  بإنــشاء،٢٠١٠ عــام
  .لليونسكو التابعة الدولية احلكومية األوقيانوغرافية اللجنة مشروع

 تنفيــذ عــن وشــركائها اجلويــة لألرصــاد العامليــة املنظمــة بــني اإلقليمــي عــاونالت أســفرو  - ٤٣
ــشاريع ــاءل م ــدرات بن ــة الق ــل التقني ــام مث ــوجيهي النظ ــضاناتل الت ــسريعة لفي ــة ال ــا ملنطق  أمريك
 أمريكـا  يف البلـدان  مـن  ثالثـة  يف املتعددة األخطار من املبكر لإلنذار الكاملة واألنظمة ىالوسط

 .الوسطى
  

 الدويل الصعيد على عملال  -جيم   
  ١ األولوية

 ةمؤسـسي  قائمـة علـى قاعـدة      وحمليـة  وطنيـة  أولويـة  الكـوارث  رخط من احلد ضمان اعتبار 
 للتنفيذ صلبة

ــة   قامــت  - ٤٤ ــة العمــل التابعــة جملموعــة األمــم املتحــدة اإلمنائي ــة   الــيت حتظــى  فرق ــدعم أمان  ب
إلمنائي وبرنامج األمـم املتحـدة للبيئـة،        االستراتيجية ويشارك يف رئاستها برنامج األمم املتحدة ا       

 الصيغة النهائية للمبادئ التوجيهية لألفرقـة القطريـة التابعـة لألمـم املتحـدة بـشأن إدمـاج                  بوضع
إطــار عمــل األمــم املتحــدة /احلــد مــن أخطــار الكــوارث يف عمليــة التقييمــات القطريــة املوحــدة

وقاد برنـامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي      .هيةللمساعدة اإلمنائية وقامت بتوزيع تلك املبادئ التوجي    
ختبـار  العملية للتحقق يف أوساط أفرقة خمتارة مـن بـني األفرقـة القطريـة التابعـة لألمـم املتحـدة                

 سـتدرج  ،بعـده  ومـا  ٢٠٠٩  يتعلق بعـام   وفيما .فائدة املذكرة التوجيهية ومجع التعليقات عليها     
 التدريبيـة  النمـاذج  مـن  ر الكـوارث كجـزء    احلد مـن أخطـا     املتحدة األمم منظومة موظفي كلية
 .اإلمنائية للمساعدة املتحدة األمم عمل إلطار

ويضطلع املنسقون املقيمون التابعون لألمـم املتحـدة بـدور هـام يف التـرويج لـسياسات                   - ٤٥
. ائفهم لوظــوحــد امل يف التوصــيفحاليــا الكــوارث، وتتجلــى هــذه املــسؤولية أخطــاراحلــد مــن 

ار الكوارث يف حلقات العمـل التدريبيـة للمنـسقني املقـيمني الـيت نظمـت        وأدرج احلد من أخط   
 العديد مـن   يقوم لذلك، ونتيجة . أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب ويف أفريقيا       مؤخرا يف 

 .الكوارث أخطار من احلد يف أكرب استباقي  ذي طابعبدور قيمنيامل نسقنيامل

 الكـوارث واإلنعـاش تعمـيم مراعـاة احلـد مـن أخطـار               يدعم املرفق العـاملي للحـد مـن       و  - ٤٦
الكوارث من خالل استراتيجياته للمساعدة القطرية، وصياغة استراتيجيات إمنائيـة قطريـة مثـل         

 . حتـديا يـشكل بيد أن وضع اخلطط موضع التنفيـذ ال يـزال          .ورقات استراتيجية احلد من الفقر    
 ورقـة أن    ٦٧ الكاملة واملؤقتة البالغ عددها      ويبني استعراض لورقات استراتيجية احلد من الفقر      
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 يف املائة فقـط منـها أفـردت فـصال أو جـزءا كـامال ملخـاطر الكـوارث، فيمـا ذكـرت                ١٩نسبة  
 يف املائة منها العالقة القائمـة بـني أخطـار الكـوارث والفقـر، ومل يـرد ذكـر األخطـار                    ٧٥نسبة  

 لتحويـل  املقـدم  العـاملي  الدعم حتفيز افيةاإلض األنشطة وتشمل . يف املائة منها   ٢٥بتاتا يف نسبة    
 برنـامج  تنفيـذ  يف والشروع الكربى الكوارث عقب والتعمري اإلنعاش إىل الصمود على القدرة
 .واخلربات املعارف وتبادل النامية البلدان قيادة لتعزيز اجلنوب بلدان بني فيما للتعاون

 بـني  فيمـا  الـشراكات  يف ليـة احمل احلكومـات  لفائدة والتوجيهات األدوات وضعت وقد  - ٤٧
 واحلواضـر  الـزالزل  ومبادرة االستباقية، الوقاية واحتاد املتحدة، احمللية واحلكومات املدن منظمة

 احملليـة  واحلكومـات  البـشرية،  املـستوطنات  إلدارة احملليـة  للـسلطات  اإلقليمية والشبكة الكربى،
 املنـاطق  يف ُتنـاقش  كمـا    .وآسـيا  كتنياألمـري  يف املواضـيعية  العمـل  ومناهج االستدامة، أجل من

 إنـشيون  حاضـرة  يفسيعقد   لقاء وسيجمع .“احمللي هيوغو عمل إطار” ختص عناصر اإلقليمية
 احلملــة تطــوير يف لإلســهام ٢٠٠٩ أغــسطس/آب يف املعنــيني الــشركاء بــني كوريــا جبمهوريــة

 .٢٠١١-٢٠١٠ للفترة أمنا األكثر واملدن احلضرية املناطق يف املخاطر بشأن العاملية

 االسـتثمار  ولتـشجيع  واملساءلة السياسية اإلرادة لتعزيز مبادرة اتسع نطاق  ما وسرعان  - ٤٨
 افيهـ  يـشارك  فأضـحى  املنـاخ،  تغـري  مـع  للتكيـف  أداة اباعتبارهـ  الكـوارث  أخطـار  مـن  احلد يف

 إىل ذلــك أفــضى وقــد. العــامل أحنــاء يف للربملــانيني شــبكات وعــدة بلــدا ٦٦ مــن برملانيــا ١١٦
 جديـدة  عمـل  وخطـط  تـشريعات  وضع صوب املتخذة واخلطوات لدعوة،ل الربملانيني مبادرات

 مـع  والتكيـف  الكـوارث  خطـر  مـن  احلـد   بشـأن لربملانينيل مانيالعمل   نداء ”و بلدان، عدة يف
 .٢٠٠٨ أكتوبر/األول تشرين يف للربملانيني تشاوري اجتماع يف اعتمد الذي ،“املناخ تغري

  
  ٢األولوية 

   الكوارث وتقييمها ورصدها وتعزيز اإلنذار املبكرخماطريد حتد

جيري حاليا إعداد توجيهات جديدة ومعلومات عن املمارسـات اجليـدة املتعلقـة بـنظم                 - ٤٩
اإلنذار املبكر، وذلك من خالل التعاون املتعدد الوكاالت بتنسيق من املنظمة العامليـة لألرصـاد            

) ب(برنـامج التأهـب لألعاصـري يف بـنغالديش؛     ) أ( :ثلـة ويـشمل ذلـك توثيـق أربعـة أم     .اجلويـة 
ــة يف كوبــا؛    رنــامج ب) د(نظــام اليقظــة يف فرنــسا؛  ) ج(نظــام اإلنــذار املبكــر باألعاصــري املداري

تنميـة  ”اي بالصني، ومبـدأ تـوجيهي بعنـوان         التأهب للطوارئ يف حالة تعدد األخطار يف شنغه       
 علــى التعــاون والتنــسيق طر املتعــددة مــع التركيــزالقــدرات يف جمــال نظــم اإلنــذار املبكــر باملخــا

  .“املؤسسيني
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 علـى   تقرير التقيـيم العـاملي    واعتمد استكمال املعلومات املتعلقة باملخاطر لغرض إعداد          - ٥٠
 الــيت وضــعها كــل مــن مــشروع البنــك الــدويل للنقــاط الــساخنة،   املتــوفرةجمموعــات البيانــات 

ابع لربنامج األمم املتحدة اإلمنائي، وبرنامج األمـم املتحـدة   والربنامج العاملي لتحديد املخاطر الت   
للبيئة وغريها، كما أدى إىل توليد جمموعات جديدة من البيانات بشأن املخاطر، الـيت سـلطت                

ــة        ــار العاملي ــع األخط ــة وتوزي ــر العاملي ــصادر اخلط ــى م ــدا عل ــركاء    .ضــوءا جدي ــد وضــع ش وق
قاعـدة  / والبنك الدويل، وبرنامج األمم املتحدة للبيئة       برنامج األمم املتحدة اإلمنائي،    - املشروع

 أوروبـا، واملعهـد اجليـوتقين النروجيـي، وجامعـة كولومبيـا،             -يانات مـوارد املعلومـات العامليـة        ب
خلمسة أنواع مـن     منهجيات حمسنة  لوضع مناذج       -واالستراتيجية الدولية للحد من الكوارث      

 .الزل واالهنياالت األرضية وأمواج تسونامي األعاصري والفيضانات والز، وهياألخطار

 أخطــــار مــــن احلــــد بــــشأن منقحــــة مــــصطلحات” االســــتراتيجية أمانــــة ووضــــعت  - ٥١
 .لالسـتراتيجية  التابعـة  والتقنيـة  العلميـة  واللجنـة  االستراتيجية شركاء مع بالتشاور ،“الكوارث

  .الرمسية املتحدة األمم لغات جبميع اآلن متاحة وهي

 اإلمنــائي، املتحــدة األمــم برنــامج يف القــائم املخــاطر، لتحديــد العــاملي نــامجالرب ووضــع  - ٥٢
 علـى  املخـاطر  تقييم تنفيذ بشأن توجيهية مبادئ شملت املخاطر، تقييم خلدمات شاملة جمموعة
 علـى  املخـاطر  تقييمـات ل  الـدعم  الربنـامج   كما قـدم   .للكوارث الوطين واملرصد الوطين الصعيد
 مدينـة،  ٣٠ مـن  كثـر أ يف احلـضرية  املنـاطق  يف املخاطر تقييماتلو لدان،ب ٤ يف الوطين الصعيد

 .بلدا ٣٠ من كثرأ يف للكوارث الوطنية لمراصدلو

 التكميليـة  األنـشطة  ذلـك  يف مبـا  تتطور، تسونامي بأمواج املبكر اإلنذار نظم تزال وال  - ٥٣
 بــرامج إطــار يف اهلــ واالســتجابة للطــوارئ والتأهــب تــسونامي، أمــواج خمــاطر تقيــيم جمــال يف

 دوليـة  حكوميـة  تنـسيق  أفرقـة  اآلن  حـىت  وأنـشئت  .تـسونامي  أمـواج  آثـار  من للتخفيف شاملة
 شـرق  ومشـال  اهلنـدي،  واحملـيط  اهلادئ، احمليط من كل يف تسونامي بأمواج املبكر اإلنذار لنظم
 املنـاطق و الكـارييب  والبحـر  حبـار،  مـن  بـه  يتـصل  ومـا  املتوسط األبيض والبحر األطلسي، احمليط

ــه، املتامخــة ــق عــن وذلــك ل ــه   طري ــضطلع ب ــسيق الــذي ت ــة التن ــة اللجن ــة األوقيانوغرافي  احلكومي
 اخلـربات  تبـادل  أجـل  مـن  هلا والتأهب الكوارث بإدارة تعىن دولية عمل فرقة وأنشئت .الدولية

 .املسائل من وغريها التوعية ومحالت والتثقيف التأهب إجراءات بشأن واملعلومات

ــسانن ويف  - ٥٤ ــل/ي ــق رحــب ،٢٠٠٨ أبري ــسيق فري ــدويل احلكــومي التن ــام ال ــذار لنظ  اإلن
ــأمواج ــسونامي ب ــدي احملــيط يف ت ــف اهلن ــن والتخفي ــاره م ــالعروض آث ــة ب ــن املقدم ــتراليا م  أس

 قبــل حتــل لكــي تــسونامي، ملراقبــة إقليمــيني خــدمات كمقــدمي للعمــل واهلنــد وإندونيــسيا
 اهلـادئ  احملـيط  يف تـسونامي  بـأمواج  اإلنـذار  مركـز  يقـدمها  اليت املؤقتة اخلدمة حمل ٢٠١١ عام
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 الترتيبــات تعزيــز يــشمل إضــايف تقــدم وأحــرز .اجلويــة لألرصــاد اليابانيــة والوكالــة هــاواي يف
 الـسلطات  اتـصال و بيانـات، لل والبـث اآلين   البيانات، تبادل سياسات حتسني أجل من اإلقليمية
 .املهددة احمللية اجملتمعات مع الوطنية

ــ  - ٥٥ ــامج دمويقـ ــم برنـ ــدة األمـ ــات املتحـ ــضائية للمعلومـ ــن الفـ ــل مـ ــوارث إدارة أجـ  الكـ
ــتجابة ــوارئ، حــاالت يف واالس ــذه  الط ــب الــذي ينف ــضاء شــؤون مكت ــارجي، الف  الــدعم اخل
 أنـشئت  ذلـك،  إىل ضـافة  وباإل .وناميبيـا  وغانـا  فاسـو  وبوركينـا  ألفغانـستان  الـتقين  االستشاري

 أخطـار  مـن  احلـد  أجـل  مـن  الفـضائية  املعلومـات  بشأن والتوجيه املعلومات لتقدمي شبكية بوابة
 املواضـيعية  الـشراكة ” ذلك يف مبا املمارسني، مجاعات تواصل دعم على وللمساعدة الكوارث
 يف واالسـتجابة  الكـوارث  إدارة أجـل  مـن  الفـضائية  للمعلومـات  املتحـدة  األمـم  لربنـامج  العاملية

 األرض رصــد لــنظم العامليــة ملنظومــةا إطــار يف وكــاالت عــدة وتتعــاون .“الطــوارئ حــاالت
 .آثارها من والتخفيف الطبيعية األخطار لرصد بالساتل الرصد نظم استعمال حتسني بغرض

 األخطـار،  خمتلـف  إزاء الضعف لتقييم منهجية وضع على املتحدة األمم جامعة وتعمل  - ٥٦
 .بلدان مخسة يف مكشوفة مواقع يف وتطبيقها الساحلية، واألخطار الفيضانات على بالتركيز

  
  ٣األولوية 

لقـدرة علـى مواجهـة       والتعلـيم لبنـاء ثقافـة للـسالمة وا         ات واالبتكار االستفادة من املعارف  
   على مجيع املستوياتالكوارث

 أخطـار  مـن  احلـد  أجـل  مـن  والتثقيـف  باملعرفـة  املعـين  املواضـيعية  اجملموعـة  برنامج نظم  - ٥٧
 أحــد بوصــفه الكــوارث أخطــار مــن احلــد بــشأن العامــة الــسياسات جمــال يف حــوارا الكــوارث
 املعــين الــدويل املــؤمتر أثنــاء وذلــك ، الــشامل للجميــعالتعلــيم يف تــسهم الــيت األساســية العوامــل
 الـذي  للـدور  واالسـتراتيجية  اليونـسكو  وروجـت  .جنيـف  يف اليونـسكو  عقدتـه  الـذي  بالتعليم
 املعـين  العـاملي  املـؤمتر  أثنـاء  ذلـك و املـستدامة،  التنميـة  يف الكـوارث  أخطـار  مـن  احلـد  به يضطلع
 .بأملانيا بون، يف عقد الذي املستدامة التنمية أجل من بالتعليم

 يف التثقيـف  تنفيـذ  إىل امللحـة  احلاجـة  الكـوارث  أخطار من للحد العاملي املنتدى وأبرز  - ٥٨
 داملــوا وتــوفر. كافــة املــستويات علــى املــدارس يف والــسالمة الكــوارث أخطــار مــن احلــد جمــال

 أخطـار  مـن  احلـد  جمـال  يف التثقيـف  أجـل  مـن  “الذهبية املكتبة” من املقدمة التوجيهية واملبادئ
 التغـيري  عوامل من باعتبارهم ومشاركتهم األطفال دور وأُبرز .اجملال هذا يف التوجيه الكوارث

 ويلـيب  .الطفـل  علـى  تركـز  اليت الكوارث أخطار من للحد اليونيسيف استراتيجيات خالل من
 .الكوارث أثناء املعوقني احتياجات االستراتيجية نظام شركاء من عدد
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 بـني  مشترك برنامج عن عبارة وهي الكوارث، من احلد قدرات تعزيز مبادرة وقدمت  - ٥٩
 خــدمات اإلمنــائي، املتحــدة األمــم وبرنــامج واالســتراتيجية اإلنــسانية الــشؤون تنــسيق مكتــب

وقــدم  وموزامبيــق، أوغنــدا حكــوميت إىل قــدراتال تنميــة جمــال يف الــدعم وخــدمات استــشارية
 مـواد  عـدة  عـدت وأُ .أوروبـا  شـرق  جنـوب  أجـل  مـن  القـدرات  لتنميـة  مشروع صياغةل الدعم
ــة  املنــسقون ذلــك يف مبــا املتحــدة، األمــم مــوظفي لفائــدة التــدريب وأجــري تــشاركية، تدريبي
   .اإلنسانية الشؤون ومنسقو املقيمون

  
  ٤ األولوية
  األساسية خلطر اعوامل من احلد

 كفالـة  علـى  ٢٠٠٩-٢٠٠٨ للفتـرة  الكـوارث  أخطـار  مـن  للحـد  العاملية احلملة تركز  - ٦٠
 والبنــك العامليــة الــصحة منظمــة مــن كــل ويــروج .الكــوارث مــن آمنــة املستــشفيات تكــون أن

 خــالل مــن اإلقليميــة، املنــاطق مجيــع يف للحملــة شــركائهم جانــب إىل واالســتراتيجية، الــدويل
 وغـري  اهليكليـة  الناحيـة  مـن  الوظيفيـة  وقـدرهتا  الـصحة  مرافق سالمة بأمهية الوعي ادةلزي أنشطة
 أخطـار  مـن  احلـد  شـواغل  إدمـاج  بـشأن  توجيهيـة  مذكرة بإعداد الدويل البنك ويقوم .اهليكلية

 فيهــا مبــا اجلديــدة، األساســية اهلياكــل يف باالســتثمارات املتعلقــة البنــك مــشاريع يف الكــوارث
  .ملباين اسالمة معايري

 الـدويل  االحتـاد  ويعـد  .كبري حد إىل بنشاطها تنهض الرائدة البيئية املنظمات فتئت وما  - ٦١
 مــن احلــد أجــل مــن اإليكولــوجي النظــام إدارة بــشأن وتدريبيــة توجيهيــة مــواد الطبيعــة حلفــظ
 دور يـوجز  “الطبيعـة  أمـن ” بعنـوان  تقريـرا  للطبيعـة  العـاملي  الصندوق ونشر .الكوارث أخطار

ــة نــاطقامل ــة املــذكرة واعُتمــدت .الكــوارث أخطــار مــن احلــد يف احملمي  عــن الــصادرة التوجيهي
 مــن واحلــد االســتراتيجي البيئــي التقيــيم بــشأن االقتــصادي امليــدان يف والتنميــة التعــاون منظمــة
 املـساعدة  للجنـة  التابعـة  اإلمنائي والتعاون البيئةب املعنية الشبكة أعضاء قبل من الكوارث أخطار

 جمـال  يف التـدريب  للبيئـة  املتحـدة  األمم برنامج ووفر .٢٠٠٨ أكتوبر/األول تشرين يف منائيةاإل
 مبـادرة  خـالل  مـن  الساحلية املناطق ملديري املناخ تغري مع والتكيف الكوارث أخطار من احلد

 .املستقبل أجل من املنغروف

 عامـة  سياسة باعتباره الكوارث أخطار من للحد الترويج االستراتيجية أمانة وواصلت  - ٦٢
 األمـم  اتفاقية يف األطراف مع املوضوع بشأن وثيقة عمل عالقات إقامة واصلت كما للتكيف
 التعـاون  تعزيـز  جرى الفترة، تلك وخالل .االتفاقية وأمانة املناخ بتغري املتعلقة اإلطارية املتحدة

 قـدمت  كمـا    .املنـاخ  تغريلـ  اإلنـسانية  اجلوانب بشأن الوكاالت بني املشتركة الدائمة اللجنة مع
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ــة ــتراتيجية أمانـ ــات االسـ ــتنتاجات معلومـ ــات إىل واسـ ــة، عمليـ ــا االتفاقيـ ــامج ذلـــك يف مبـ  برنـ
 .نريويب عمل

 تقريـر  إعـداد  ٢٠٠٩ أبريـل /نيـسان  يف املناخ بتغري املعين الدويل احلكومي الفريق وقرر  - ٦٣
 املنـاخ،  تغـري  مـع  تكيفبـال  للنـهوض  الـشديدة  الظـواهر  عـن  النامجـة  األخطـار  إدارة عـن  خاص
 حجيـة  ذا سـندا  اخلـاص  التقريـر  وسيوفر .االستراتيجية وأمانة النرويج قدمته مقترح إىل استنادا

 مـــن  احلـــد ومنـــهجيات باملنـــاخ املتـــصلة الكـــوارث أخطـــار بـــشأن الوقائعيـــة للمعلومـــات
 .وإدارهتا األخطار

 لطلـب  اسـتجابة  الكـوارث  وقـوع  لـدى  املؤجـل  الـسحب  خيـار  الـدويل  البنك ووضع  - ٦٤
ــه ــدان قدمت ــدخل املتوســطة البل ــى للحــصول ال ــة أداة عل  االحتياجــات تلــيب أن شــأهنا مــن مالي
 وسـيتيح  .طبيعـي  خطـر  فيهـا  يتـسبب  الـيت  الكـوارث  مـن  كارثة أعقاب يف التمويل من الفورية
 للـسيولة  مـصدر  بتـوفري  الكـوارث  أخطـار  إدارة يف اسـتباقي  دورالقيـام بـ    املاليـة  لـوزارات  ذلك
  .الكوارث أعقاب يف فوريةال

 الـذي  للمفهـوم  كولومبيـا  روجـت  ،٢٠٠٩ عـام  يف املعقودة العاملي املنتدى دورة ويف  - ٦٥
ــاده ــسبة أن مف ــا ال يقــل عــن  ن ــة يف ٣٠م ــة املرصــودة ل  مــن املائ ــوال الوطني  ميكــن لتكيــفاألم

 إىل ذلـك  ويـستند  .الكـوارث  أخطـار  مـن  للحد الوطين الصعيد على املتخذة للتدابري ختصيصها
ــة ــا جتربـ ــسابقة كولومبيـ ــال يف الـ ــد جمـ ــن احلـ ــاليف مـ ــتثمار التكيـــف تكـ ــد يف باالسـ ــن احلـ  مـ
 .الكوارث أخطار

  
  ٥األولوية 

   على مجيع املستوياتبغية التصدي هلا بفعاليةتعزيز التأهب للكوارث 

 ئمـة الدا للجنـة  التابع للطوارئ، والتخطيط بالتأهب املعين الفرعي العامل الفريق أسهم  - ٦٦
 الفـصلي  التقريـر  خـالل  من أفضل حنو على للتأهب املخاطر حتليل يف الوكاالت، بني املشتركة
 اإلنـسانية  واالسـتجابة  التأهـب  تعزيـز  إىل يهـدف  الـذي  املبكر، العمل - املبكر باإلنذار املتعلق
 .مةالقائ الطوارئ يف وللتغيريات احملتملة اجلديدة لألزمات خاص اهتمام إيالء مع املبكرة،

 بـني  املشتركة الدائمة للجنة التابعة املناخ، بتغري املعنية الرمسية غري العمل فرقة وبادرت  - ٦٧
 لــتغري اإلنــسانية اآلثــار بــشأن الوكــاالت بــني مــشتركة تــشاورية عمليــة إجــراء إىل الوكــاالت،

 دور نـوقش و اإلنـسانية،  املـساعدة  أنـشطة  علـى  املنـاخ  لـتغري  احملتملـة  اآلثـار  تقيـيم  بغرض املناخ
 مـن  عـدد  سـياق  يف الكـوارث  أخطـار  مـن  احلـد  يف اإلنسانية املساعدة جمال يف الفاعلة اجلهات

 عمـل  إطـار  تعزيـز  إىل احلاجـة  جديـد  من االستنتاجات وأكدت .والوطنية اإلقليمية املشاورات
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 ىلإ جنبـا  كافة املمارسني مجاعات مبوجبه تعمل أن ميكن الذي املشترك اإلطار باعتباره هيوغو
 .متكاملة بصورة جنب

 التوجيهـــات مـــن جمموعـــة  علـــى وضـــعاإلنـــسانية الـــشؤون تنـــسيق مكتـــب يعمـــلو  - ٦٨
 تعمـيم  علـى  الدوليـة  املنظمـات  مـن  عـدد  ويعمـل  .للكـوارث  التأهب جهود لتعزيز واملؤشرات

 لإلغاثـة  الدوليـة  وتنظـيم املـساعدة    تسهيلللقيام على الصعيد الوطين ب     التوجيهية املبادئ مراعاة
 ويـضطلع  .القـوانني  تطـوير  مبـادرات إطـار    يف وذلـك  الكـوارث،  حـاالت  يف األويل واالنتعاش

 جمـال  يف فعـال  بـدور  الوطنيـة  األمحـر  واهلالل األمحر الصليب مجعيات من ١١٠ عن يقل ال ما
 .للطوارئ الوطنية خططها يف التأهب

 
  
  


