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  للحد من مخاطر الكوارث 

 

 
 

 من 1في معالجة الثغرات والتحديات المحددة في ملخص الرئيستسلط هذه الورقة الضوء على المجاالت الرئيسية للتقدم الُمحرز 
آما أنها تفسر التطورات أو النتائج المهمة من . 2007يونيو /الجلسة األولى للمنتدى العالمي للحد من مخاطر الكوارث في حزيران

الستراتيجية الدولية للحد من  امنظومةوهو يستند إلى مدخالت شرآاء  .المتابعة إلى االلتزامات المقررة في ملخص الرئيس
   .الكوارث

 
   دعم الجهود الُقطرية :التقدم الشامل بشأن تنفيذ إطار عمل هيوغو

 
بناء قدرة األمم والمجتمعات  :2015-2005لتنفيذ إطار عمل هيوغو  مسؤولى إتصال رسميين دولة 120حددت حكومات  -1

 منظومات خمسون دولة تَأسََّس .تقدم الُمحرز فى تنفيذه، ومتابعته ورصد ال)إطار عمل هيوغو(على مواجهة الكوارث 
 دولة في الجلسة األولى 39وطنية للحد من مخاطر الكوارث تشمل العديد من الجهات صاحبة المصلحة مقارنة بعدد 

ى الدعم ولكن التقدم الُمحرز غير متكافئ على الصعيد اإلقليمي، وال يزال عموًما يعتمد بشكل آبير عل .للمنتدى العالمي
آما أن هناك طريًقا طويًال الجتيازه  . االستراتيجية الدولية للحد من الكوارثمنظومةالخارجي غير المنتظم من شرآاء 

أمانة األمم المتحدة لالستراتيجية الدولية للحد من   قامت.بهدف دمج أبعاد التخطيط للتكيف مع تغير المناخ على نحو منتظم
، وتم استخدامها بواسطة 2008مايو / إطار عمل هيوغو، لتيسير تقديم التقارير الوطنية في أيارةمراقب  أداة بإطالقالكوارث

، بادر ما يقرب من 2009فبراير /وبحلول شباط .المنظمات الشريكة والهيئات الوطنية لرصد التقدم الُمحرز وتقديم التقارير
، مما شبكة المعلومات الدوليةالصعيد الوطني وتقديمها عبر  تقريًرا على 62 دولة بتقديم التقارير، وتم التوصل إلى 100

 .يسهم بشكل آبير في مستوى المعلومات العامة وتقديم التقارير بشأن التقدم الُمحرز في تنفيذ إطار عمل هيوغو
 
طار عمل هيوغو تشير نتائج التقييم الذاتي الستعراض التقدم الوطني الموضح في هذه التقارير إلى نجاح متفاوت في تنفيذ إ -2

تتقدم العديد من البلدان في مجاالت بناء القدرات، واألنظمة التشريعية والمؤسسية، فضًال عن إنشاء نظم اإلنذار  .حتى اليوم
وفي المقابل، هناك القليل من التطور في اإلدماج العملي للحد من مخاطر الكوارث في تخطيط القطاع االجتماعي،  .المبكر

نمو تطر خسارة االقتصاد العالمي اخمزال تونتيجة لذلك، ال  .ضري، والبيئي، وقطاع البنية األساسيةواالقتصادي، والح
يرتبط مدى التقدم الذي تحقق عبر األولويات الخمسة إلطار عمل هيوغو ارتباًطا  .طر معدل الوفياتاخمبمعدل أسرع من 

 لألخطارمرتفع تقدًما أآبر في اعتماد معايير البناء المقاومة تحقق الدول ذات الدخل ال  حيث.وثيًقا بمستويات الدخل القومي
ولوائح التخطيط البيئي مقارنة بالعديد من الدول ذات الدخل المنخفض التي تفتقر إلى القدرات الفنية، والبشرية، والمؤسسية، 

  .والمالية الالزمة إلدراك هذه المجاالت المهمة للحد من مخاطر الكوارث 
  
  :يل المحددة للتقدم الُمحرز في المجاالت المختلفة ألولويات إطار عمل هيوغو المستمدة من التقارير ما يليتوضح التفاص -3
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 دولة بتشريعات جديدة حول إضفاء الطابع المؤسسي للحد 16 تقريًرا التي تم تقديمها، تقدمت أآثر من 62من بين الـ •
  . الكوارثمن مخاطر الكوارث، ورفع مستوى النشاط الوطني إلدارة

 الوطني مستويينارث متوفرة لتنفيذها على ال تقريًبا أن الموارد المخصصة للحد من مخاطر الكو دولة%45 تأعلن •
  .والمحلي

من الدول إلى تزايد تكريس الجهود والموارد نحو تعزيز القدرات على مستويات الحكومة والمجتمع % 42شير ت •
  .المحليين

تحقيق االلتزام والتقدم المؤسسيَّْين في تنفيذ تقييمات المخاطر الوطنية والمحلية،  على  من الدول%50ؤآد نحو ت •
  . للقطاعات الرئيسيةقابلية التضرر واألخطاروتحسين معلومات 

 الرئيسية، األخطار تقريًرا عن اإلنجاز الجوهري في تنفيذ نظم اإلنذار المبكر لجميع  من الدول%25 أآثر من تَقدم •
  . المجتمعاتول إلىالوصإلى جانب 

، التعافىمن الدول تقريًرا عن اإلنجازات الملموسة في إدماج الحد من المخاطر، ومفاهيم % 20 أآثر من تقدم •
والممارسات في المناهج الدراسية، والمواد التعليمية، والدورات التدريبية ذات الصلة التي تشمل الجهات العاملة على 

 .الصعيدين الوطني والمحلي
تقريًرا عن التقدم الملموس في تنفيذ االستراتيجيات الفعالة للوعي العام في )  دولة20حوالي % (25 أآثر من تقدم •

  . المجتمعات الحضرية والريفيةالوصول إلى الكوارث، إلى جانب القدرة على مجابهةأنحاء الدولة لحفز ثقافة 
لحد من المخاطر في السياسات، أو األطر، أو خطط فقط من الدول إلى بعض التقدم في إدماج اعتبارات ا% 6شير ت •

  . الوطني والمحلي، بما في ذلك السياسات االقتصادية وسياسات القطاعاتالمستويينالتنمية على 
 . الوطني والمحليالمستويين تقريًبا تقريًرا عن اإلنجازات الملموسة في االستعداد للكوارث على  من الدول%40 تقدم •

 
 دولة في مناخ متغيرالمخاطر والفقر في ظل   :للتقرير العالمي لتقييم الحد من مخاطر الكوارث  ر األولاإلصداتم إطالق  -4

حيث يقدم دليًال قوًيا حول أي مدى ُتعد الكوارث سبًبا . ، والذى ُيعتبر من المعالم الرئيسية2009مايو / أيار17البحرين في 
آما يوفر دليًال قوًيا حول مكان وقوع مخاطر الكوارث،  .ن فداحة الكوارثونتيجًة للفقر، وآيف يزيد تأثير تغير المناخ م

هذا هو التقرير العالمي األول الذي يقدم  .وسببها، وآيفية وقوعها، آما يوضح آيفية مواجهة مثل هذه المخاطر وتكلفتها
امًال للتقدم الُمحرز في تنفيذ إطار عمل واسعة النطاق في الدول النامية، وتقييًما شو الشدةتقييًما محدًدا للمخاطر منخفضة 

 .هيوغو بواسطة البلدان المعرضة للكوارث
 
، منذ الجلسة األولى للمنتدى العالمي، بياًنا مفصًال عن الشبكة العالمية لمنظمات المجتمع المدني للحد من الكوارثأعدت  -5

 الخط األمامىآراء من : يذ إطار عمل هيوغو بعنوان للتقدم الُمحرز نحو تنف ُمراجعةبنية أعضائها واحتياجاتهم، آما أعدت
سيتم تقديم النتائج  . منظمة من منظمات المجتمع المدني400 دولة، تضم 38حول إنجازات أولويات إطار عمل هيوغو في 

  .2009يونيه / في الجلسة الثانية للمنتدى العالمي في حزيرانالُمراجعة هاألولية لهذ
 

 تغير ها مع دولة مرتبطة بالحد من مخاطر الكوارث في الدعوة إلى روابط66 من برلمانًيا 116بدأت مجموعة مكونة من  -6
وتضمنت مبادراتهم إحاطات لمجموعة الثماني، وإجراء حوار مع االتحاد األوروبي، وخطة عمل للبرلمانات  .المناخ

  .ء مشاورات وطنية وإقليمية لالتحاد البرلماني الدولي، وإجرا120الـاألفريقية، ومشروع قرار لالجتماع 
 
 في أطر عمل التنمية والحد من الفقر، المخاطر بصورة أفضللدمج الحد من ) 2007(استجابة لدعوة المنتدى العالمي األول  -7

أعرب األمين العام عن االلتزامات المرتبطة بالجانب اإلنمائي لألمم المتحدة ليعكس مقترحات لجنة السياسات واللجنة رفيعة 
واستجابة لهذا االلتزام، وضعت مجموعة األمم المتحدة اإلنمائية الصيغة النهائية للمذآرة  .توى المعنية بالبرنامجالمس

 والحكومات بشأن آيفية تقديم المساعدة في جوانب مخاطر الكوارث إلدراجها في  األمم المتحدة القطريةالتوجيهية لِفَرق
 إطاًرا من أطر عمل األمم 67 مراجعةأظهر  .مم المتحدة للمساعدة اإلنمائيةالتقييمات الُقطرية العامة، وأطر عمل األ

منها % 15منها تضمنت مخاطر الكوارث في أحد مخرجاتها أو نتائجها، وأدرك % 65المتحدة للمساعدة اإلنمائية بآسيا أن 
  .العالقة بين الحد من الفقر والحد من مخاطر الكوارث 

 
شراآة بين الجهات المانحة الرئيسية، والدول وهو  ،التعافىق العالمي للحد من الكوارث وفي السياق نفسه، عمل المرف -8

 نحو إدماج الحد من مخاطر الكوارث ،الستراتيجية الدولية للحد من الكوارث والبنك الدوليأمانة األمم المتحدة لالنامية، و
 ورقة آاملة ومؤقتة من أوراق 67 مراجعةوتضمن ذلك  .في التنمية، وبناء القدرات للتنمية المستدامة في ظل مناخ متغير



3/7 

 

 

 :استراتيجية الحد من الفقر، والتي أوضحت ما يلي
 
 منها فصًال أو قسًما آامًال عن مخاطر الكوارث،% 19خصص  •
  منها إلى العالقة بين الحد من الكوارث والفقر،% 75أشار  •
  .منها إلى المخاطر إطالًقا% 25لم ُتشر نسبة  •

 
 خالل استراتيجيات المساعدة الُقطرية،  من عملية إدماج الحد من المخاطرالتعافىرفق العالمي للحد من الكوارث ودعم الم

ومع ذلك، ال يزال تحويل الخطط إلى  .وبشكل منتظم في صياغة استراتيجيات التنمية الُقطرية مثل استراتيجية الحد من الفقر
 الدعم العالمي لبناء التعافى ذلك، حفز المرفق العالمي للحد من الكوارث وباإلضافة إلى .ممارسات عملية يمثل تحدًيا

، 2007  الذى تم عقده فى وإعادة اإلعمار في الكوارث الكبرى منذ المنتدى العالميالتعافىفي على المجابهة القدرات 
نامية من خالل تبادل المعرفة والخبرات وأطلق برنامج التعاون فيما بين بلدان الجنوب الذي يعزز مزيًدا من القيادة للدول ال

الستراتيجية الدولية للحد من الكوارث على تنفيذ ل  أمانة األمم المتحدةتعمل .بين الحكومات والمؤسسات والشبكات الجنوبية
 المنظمات لقيادة فيل  أقوى قدراتيؤدى إلى بناء، مما التعافى العالمي واإلقليمي للمرفق العالمي للحد من الكوارث والمكون
  .اإلقليمية

 
شبكة مكونة من وهو  . االستراتيجية الدولية للحد من الكوارثلمنظومةُيعد برنامج األمم المتحدة اإلنمائي شريًكا رئيسًيا آخر  -9

 بدوام آامل تابعين لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي تعمل على تقديم خدمات  للحد من الكوارثمستشارين إقليميين ووطنيين
 االستراتيجية الدولية للحد لمنظومة للدول األآثر تعرًضا للمخاطر، وتنسق مع الشرآاء اآلخرين التعافى من الكوارث والحد

   .رابطة الدول المستقلة، وأمريكا الالتينية، ومنطقة الكاريبي/من الكوارث في أفريقيا، والدول العربية، وآسيا، وأوروبا

 مستودع  أن أصبحت االستراتيجية الدولية للحد من الكوارث إلىلتابع لمنظومةا PreventionWebلقد تم تطوير موقع  -10
الخطوط حيوي للمعلومات التي يمكن الوصول إليها وآلية التعاون، ونشر المعلومات العملية بما في ذلك المعايير و

مكتبة إلكترونية عن الحد من ويشمل ذلك  .، والدروس المستفادة، والوصول إلى الخبرات، والشبكات، والوسائلاإلرشادية
 مثل مجموعات البريد اإللكتروني، ومساحات التفاعلية على شبكة المعلومات الدوليةمخاطر الكوارث ، ووسائل االتصال 

لقد عززت  . للكثير من المجموعات الموضوعية ومجموعات الجهات صاحبة المصلحةشبكة المعلوماتعمل تستند إلى 
المنتديات الوطنية في أوروبا من عملية تبادل المعلومات، وتم تشجيعها أيًضا " توأمة" عبر شبكات التي تم إنشاؤهاال

  .بواسطة التدريب والشراآات فيما بين بلدان الجنوب
 

أدت ورش العمل العالمية  .ال يزال مجال مشارآة القطاع الخاص في الحد من مخاطر الكوارث غير متطور إلى حد آبير -11
الستراتيجية الدولية للحد من الكوارث، والمنتدى أمانة األمم المتحدة لبر شراآة بين البنك الدولي، والتي تم إجراؤها ع

 المؤتمر الوزاري اآلسيوي راجع.  لهذا المشروع من أفريقيا والهنداالقتصادي العالمي إلى صياغة بعض المقترحات األولية
 الوضع الراهن للشراآات بين القطاعين العام والخاص، 2008 ديسمبر/الثالث للحد من مخاطر الكوارث في آانون األول

وتضمن ذلك المسؤولية  .وأطلقت مبادرة آوااللمبور للشراآات بين القطاعين العام والخاص للحد من مخاطر الكوارث
 .االجتماعية للشرآات والسياسات المالية الداعمة فضًال عن تيسير تطوير سوق التأمين من المخاطر المأساوية

 
  ترآيز البرنامج

 
استناًدا إلى االلتزامات المعروفة، تم إجراء العديد من األنشطة لتحقيق الربط بشكل منتظم بين الحد من مخاطر الكوارث  -12

الستراتيجية الدولية للحد  أمانة األمم المتحدة ل من بدعم -المتحدة  لألمم العام األمين عقد .وسياسات التكيف مع تغير المناخ
 ،2008سبتمبر/أيلول في المناخ تغير مع التكيف أجل مخاطر الكوارث من من الحد بشأن وزارًيا  اجتماًعا-ارثمن الكو
االجتماع الرابع عشر لمؤتمر  في المناخ تغير لمفاوضات التمهيد في "آيوتو"و"هيوغو "بين الربط سبل لتحديد آمنتدى

 المتحدة واألمم منصبه في دهجاو خالل فترة ت رئيسية آأولوية ناخالم تغير العام األمين وحدد .األطراف في مدينة بوزنان
 .إليه المشورة إلسداء المتحدة لألمم العامة األمانة إطار في المناخ لتغير فريًقا آبيًرا وشّكل آذلك،

 
 االستراتيجية الستراتيجية الدولية للحد من الكوارث عدًدا من تقاريرل  أمانة األمم المتحدة، قدمتالمراجعةخالل فترة  -13

تم إقرار هذه اإلسهامات صراحة في  . إلى اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية المتعلقة بتغير المناخلدولية للحد من الكوارثا
خطة عمل بالي التي صدرت عن اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية المتعلقة بتغير المناخ، التي تقود االستعدادات التفاقية جديدة 
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حدد برنامج عمل نيروبي التابع التفاقية األمم المتحدة اإلطارية المتعلقة بتغير و .مناخ في مؤتمر آوبنهاجنحول تغير ال
 المستويينالمناخ المتعلق بآثار تغير المناخ، وأوجه الضعف، والتكيف معه المخاطَر المرتبطة بالمناخ مع التخطيط على 

الستراتيجية الدولية للحد من الكوارث ل  أمانة األمم المتحدةتولتو .لنشاطالقطاعي والوطني آأحد المجاالت األساسية لهذا ا
. 2009رعاية ورشة عمل اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية المتعلقة بتغير المناخ بشأن هذا الموضوع في آوبا في مارس 

بوجه خاص، قادت اللجنة الدائمة  .روتتسم العديد من وآاالت األمم المتحدة بالنشاط في التصدي للقضايا المتعلقة بالمخاط
بالتعاون مع برنامج األمم المتحدة اإلنمائي، وبرنامج األمم المتحدة للبيئة، والمنظمة العالمية  -المشترآة بين الوآاالت 

 الجهود المنسقة لمعالجة الوجه اإلنساني للحد من مخاطر الكوارث وتغير المناخ في -لألرصاد الجوية، والبنك الدولي
 .لمفاوضات العالمية الجارية بشأن تغير المناخ وفي البرامج الخاصة بهما

 
 على الفريق 2007  فى بتكليف من المنتدى العالمي للحد من الكوارثالستراتيجية الدوليةل  أمانة األمم المتحدةاقترحت -14

ر المتزايدة، ودعم سياسة اتفاقية المناخ إعداد أساس علمي سليم للحكومات للحد من المخاط الحكومي الدولي المعني بتغير
وآان ذلك بدعم َنِشط من حكومة النرويج،  .األمم المتحدة اإلطارية المتعلقة بتغير المناخ، والتكيف العملي مع تغير المناخ

بعد ذلك، قرر الفريق الحكومي الدولي المعني بتغير المناخ . 2009مارس /التي استضافت ورشة عمل استطالعية في آذار
سيكتمل التقرير  .اد تقرير خاص بشأن إدارة مخاطر الظواهر والكوارث الشديدة للتكيف مع تغير المناخ بشكل أفضلإعد

 وسيرآز على الحد من مخاطر الكوارث، وإدارة السياسات - موضًحا بدراسات الحالة - 2011بحلول منتصف 
 .والممارسات، فضًال عن الفعالية والتكاليف

 
 التوجيهية لمنظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي بشأن التقييم البيئي االستراتيجي والحد من يقدم إعالن المبادئ -15

تم إعداد سلسلة من المذآرات االستشارية لربط التقييم  .مخاطر الكوارث إطاَر عمل لتطبيقات التقييم في مختلف المجاالت
 في مرحلة ما فىاعالتمثل تغير المناخ، وخدمات النظم اإليكولوجية، والبيئي االستراتيجي بالتحديات الموضوعية الرئيسية 

تم تطوير شراآة االستراتيجية الدولية للحد من الكوارث مع البيئة والحد من مخاطر الكوارث لمساعدة و .بعد النزاع
 العالمي إلنشاء المستوى على  التي تعمل في مجاالت الحد من مخاطر الكوارث، والبيئة، والتنمية المستدامةالمهنيةالشبكات 

السياسات، والخطط، والمشروعات المتكاملة الخاصة بالحد من مخاطر الكوارث، وإدارة النظام اإليكولوجي، وسبل 
تم إعداد برنامج عمل بشأن هذه المسائل إلدراجها في برنامج العمل المشترك لالستراتيجية الدولية وقد  .المعيشة، وتنفيذها

 .رثللحد من الكوا
 

، وذلك على النحو الذي تم تحديده خالل للمخاطر المتزايدة في المناطق الحضريةتم وضع العديد من المبادرات للتصدي  -16
واعتبر مؤتمر المخاطر والفقر في ظل مناخ متغير الحوآمة الحضرية والمحلية الرشيدة عامًال  .2007المنتدى العالمي لعام 

 اإلقليمي، وضعت فرقة العمل اإلقليمية اآلسيوية المعنية  المستوىوعلى . الحضريةمهًما للحد من المخاطر في المناطق
 مسودة مبادئ توجيهية إلطار -2008يناير /التي تم تشكيلها في آانون الثاني -بالحد من المخاطر في المناطق الحضرية 

عمل هيوغو للحكومات الحضرية، وبياًنا مفصًال للمبادرات، وتحليًال بشأن الحد من المخاطر الحضرية في آسيا، وإصدار 
المرفق -آما أصدر البنك الدولي .يةوتم تشكيل فريق عمل معني مماثل في أمريكا الالتين . مدينة15دليل وصفي للمدن يشمل 

المدن الستراتيجية الدولية للحد من الكوارث المطبوعة باسم أمانة األمم المتحدة ل، والتعافىالعالمي للحد من الكوارث و
 تمهيد بشأن الحد من قابلية التضرر من اآلثار الناجمة عن ظاهرة تغير المناخ، وتعزيز : تغير المناخمجابهةالقادرة على 

واجتمع ممثلو الحكومة المحلية مع  .آوسيلة عملية لمخططي المناطق الحضريةإدارة مخاطر الكوارث في مدن شرق آسيا 
الستراتيجية الدولية للحد من الكوارث بهدف تحديد العناصر الضرورية إلقامة تحالف الحكومة أمانة األمم المتحدة لممثلي 

لحملة العالمية التالية المعنية بالمدن األآثر أماًنا والمخاطر الموجودة بالمناطق المحلية، الذي من شأنه المساعدة في شن ا
ومن المزمع مواصلة هذا العمل في اجتماع تستضيفه مدينة إنشون، آوريا في . 2011 و2010الحضرية لعامي 

ء البلديات بغية دفع وقد عملت منظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة جنًبا إلى جنب مع رؤسا. 2009أغسطس /آب
 .عجلة النشاط السياسي لالستثمار في الحد من المخاطر آوسيلة للتكيف مع ظاهرة تغير المناخ

 
آما اضطلع االتحاد الدولي لجمعيات  . بزيادة فعالية العمل على المستوى المجتمعي2007التزم المنتدى العالمي لعام  -17

 لتوسيع نطاق الجهود التي تبذلها  العالمي للحد من مخاطر الكوارثالتحالفالصليب األحمر والهالل األحمر بإطالق 
وتقوم  .الجمعيات الوطنية للصليب األحمر والهالل األحمر العاملة بين أآثر الجمعيات المعرضة للمخاطر على هذا الكوآب

 اتحادرآاء وعزز ش . جمعية وطنية حالًيا بوضع الخطط بشأن تنفيذ مشروعات تجريبية ضمن إطار التحالف20
ProVentionواستطاعت العديد من  . مع عدد من المنظمات الشعبية المنتديات المحلية للحد من مخاطر الكوارث

آما  . التي تنتقل عبر األجيالبالمعرفة األصليةالمجتمعات المحلية في جميع أنحاء العالم إدارة مخاطر الكوارث باالستعانة 
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من آسيا ومنطقة المحيط الهادئ بهدف تبادل ممارسات ودروس جيدة بصورة ض الخبرات تستعر إصدار مطبوعاتتم 
 .وال تزال المشارآة الكاملة للمجتمعات والحكومات المحلية للحد من المخاطر تمثل تحدًيا ال بد من مواجهته .أآبر

 
 اآلن قيادة قوية من جانب آيان  أحد المحاور الرئيسية للحد من مخاطر الكوارث بشكل فّعال، ولكن ال توجد حتىالتعليمُيعد  -18

وتشارك آل من اليونسكو واليونيسيف في هذا األمر، ولكن االلتزام ال يزال يتطلب  .مستقل للمضي قدًما في هذا المضمار
 هذا توقد رّآز . حول التعليم والمعرفة الخاصة بالحد من مخاطر الكوارثة المتخصصالمنظومةتوضيًحا بشكل أآبر لقيادة 

 على التأييد بما في ذلك تشجيع األطفال ليصبحوا ممثلين للحد من مخاطر الكوارث من خالل إدراج ثقافة الكوارث المنظومة
 جلسة خاصة حول الحد من مخاطر المنظومة تعالوة على ذلك، نّظم .في السياسة التعليمية والبرامج المدرسية المبتكرة

مل في المؤتمر العالمي لليونسكو حول التعليم الذي ُعقد في جنيف، تشرين  مساهًما رئيسًيا في التعليم الشااالكوارث بوصفه
بالمثل،  . بمشارآة وزراء التعليم وآبار المفوضين الوطنيين الذين عرضوا اإلنجازات التي قاموا بها2008نوفمبر /الثاني

 ورشة عمل حول دور ثقافة الحد من الستراتيجية الدولية للحد من الكوارثأمانة األمم المتحدة لنّظم آل من اليونسكو و
مخاطر الكوارث في التنمية المستدامة في المؤتمر العالمي حول التعليم في التنمية المستدامة والذي ُعقد في بون 

  ).2009مارس /آذار(
 

 مع  بالتعاون-"مستشفيات آمنة من الكوارث"تحت عنوان - 2009 -2008تم إطالق الحملة العالمية للحد من الكوارث  -19
، 2008يناير /منظمة الصحة العالمية والبنك الدولي في المنتدى االقتصادي العالمي المنعقد بمدينة دافوس في آانون الثاني

مع تضمين مشارآة العديد من الجهات صاحبة المصلحة، ساعدت الحملة على وضع أطر  .وفي جميع المناطق بعد ذلك
شفيات، وتوفير اإلرشاد واألدوات الالزمة، والتأييد من خالل يوم الصحة العالمي العمل اإلقليمية، وتقييمات السالمة بالمست

 .، بهدف جعل المرافق الصحية أآثر أمًنا، وتحقيق فهم أفضل للحد من مخاطر الكوارث داخل قطاع الصحة2009لعام 
 .منظمة الصحة العالمية التزام قيادات الحملة من خالل وتستمر

 
دمج اآلراء المأخوذة من الجنسين والخاصة بالحد ض الممارسات والدروس المستفادة الجيدة حول تم اإلعالن عن استعرا -20

، وذلك مع االستعانة بأدوات عملية لتمكين النساء على 2008 في عام من مخاطر الكوارث في التكيف مع تغير المناخ
سية بين تجارب المرأة المرتبطة بإدارة الموارد توضح العالقة األسا .مستوى القاعدة الشعبية من حيث القيادة والمشارآة

الطبيعية، والتكيف مع تغير المناخ، والحد من مخاطر الكوارث، آيف تمتزج هذه األمور مًعا لجعل المجتمعات أآثر قوة 
 مشارآين رفيعي المستوى) 2009أبريل /نيسان(ضم مؤتمر بكين المعني بالجنسين والحد من مخاطر الكوارث  .واستدامة

تبنى المشارآون جدول أعمال بكين لخطة العمل العالمية التي  وقد. دولة، ووآاالت األمم المتحدة، والمجتمع المدني43من 
، آما يدعو إلى 2015تراعي الفوارق بين الجنسين للحد من مخاطر الكوارث بتسع مبادرات يمكن إنجازها قبل عام 

وتم تبني ذلك آخيار  . من مخاطر الكوارث مع الجنسين بوصفه مسألة شاملةسياسات التنمية المتكاملة وتنفيذ عمليات الحد
 .تعاوني متعدد المستويات مؤآد الربح لتحقيق المساواة بين الجنسين والمحافظة عليها

 
،  بغرض توسيع نطاق عمل يستند إلى األسس القوية للبيانات العلمية والتقنية2007واستجابة لدعوة المنتدى العالمي لعام  -21

  :يمكن رصد نتيجتين مهمتين وهما
 
أوًال، إعداد التقرير العالمي للتقييم وتحديث معلومات المخاطر التي ينطوي عليها العمل من جانب عدد آبير من  •

، والمنظمات اإلقليمية والدولية التي توفر األساس الذي تقوم عليه أدلة صحيحة  المتخصصة الدوليةيةمؤسسات البحثال
طر بالفقر اخمطر األساسية وعالقة الاخمطر والوثائق ذات الصلة التي تلقي ضوًءا جديًدا على عوامل اللتحليل المخا

  ).3انظر الفقرة (في آل من السياقات الريفية والحضرية 
دى ، والتي أعدت تقريًرا للجلسة الثانية للمنتتشكيل لجنة علمية وتقنية لالستراتيجية الدولية للحد من الكوارثثانًيا،  •

العالمي حول االستعانة بالمعرفة العلمية والتقنية آأساس رئيسي للحد من مخاطر الكوارث، مع إصدار توصيات حول 
 .القضايا واألولويات الرئيسية الخاصة بكيفية اعتماد المعلومات العلمية والتقنية بشكل أآثر فعالية، ووضعها قيد التنفيذ

ستراتيجية الدولية للحد من الكوارث بتشكيل لجنة فرعية لتطوير سبل التعاون في آما قامت اللجنة العلمية والتقنية لال
  .برنامج دولي لإلنذار المبكر

 
 لتوفير أساس يستند إلى أدلة اقتصاديات الحد من الكوارثتم إعداد دراسة مشترآة بين البنك الدولي واألمم المتحدة بشأن  -22

للحد من مخاطر الكوارث، ولتقديم التوجيه حول الخيارات المتاحة لالستثمار أآثر صحة لزيادة الوعي وااللتزام السياسي 
  .2009ومن المقرر استكمال هذه الدراسة في أواخر عام  .وعمليات التدخل
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    االستراتيجية الدولية للحد من الكوارثمنظومة تطور

تيجية الدولية للحد من الكوارث دراسة  االسترامنظومة ت، أجر2007في إطار متابعة توصيات المنتدى العالمي لعام  -23
 وأآدت الممارسة على أن أمانة .استقصائية للجهات صاحبة المصلحة حول وضع االستراتيجية الدولية للحد من الكوارث

الستراتيجية الدولية للحد من الكوارث تحظى بالتقدير نظًرا لقدرتها على توجيه التأييد رفيع المستوى، ل األمم المتحدة
 االستراتيجية الدولية للحد من منظومةوقام شرآاء  .عوة إلى االجتماعات، والتعبئة، والمساعدة في وضع السياساتوالد

 يستجيب ألولويات برنامج عمل مشترك  بوضع- في المجموعة المشترآة بين الوآاالت على مستوى العمل -الكوارث 
ع الترآيز بصفة خاصة على إشراك المزيد من الجهات صاحبة إطار عمل هيوغو لإلسهام في الجهود الدولية والوطنية، م

، وقد شارآت الجهات الفاعلة ًاولكن ال تزال تعبئة الموارد للبرنامج المشترك تمثل تحدًيا دائًما ومستمًر .المصلحة في التنمية
وبالفعل  . آما هو موضح أعالهفي مجال التنمية على سبيل المثال من خالل مجموعة األمم المتحدة اإلنمائية والبنك الدولي

لقد ساهم مجلس الرقابة اإلدارية لالستراتيجية  .تم تحقيق الكثير من النتائج بواسطة الشرآاء من خالل االلتزامات الحالية
الهالل /الذي يضم رؤساء أو مفوضين من ست منظمات دولية آبرى تشمل الصليب األحمر -الدولية للحد من الكوارث 

وال يزال هناك مجال  . في تسليط الضوء على الحد من مخاطر الكوارث داخل منظومة األمم المتحدة-  الدولىاألحمر
  . االستراتيجية الدولية للحد من الكوارثمنظومةلتحسين سبل الترابط والرصد الدقيق للنتائج المشترآة داخل 

 أمانة األمم اطر الكوارث وتطبيقه، عملت إطار عمل هيوغو وتحسين فهم الحد من مخالواردة فىواستجابًة للدعوات  -24
 االستراتيجية الدولية للحد من الكوارث لمنظومةالستراتيجية الدولية للحد من الكوارث على تطوير نتاجين جديدين ل المتحدة

 :المراجعةخالل فترة 
 
ها النهائية  في صيغت األساسية للحد من مخاطر الكوارثالمصطلحات تم وضع ):2009إصدار (مصطلحات محدثة  •

  على المستوىبالتشاور مع مجموعة واسعة من الخبراء والمشارآين في العديد من المحافل الدولية، والمناقشات
وبعد ذلك، تمت ترجمتها وتعديلها بواسطة مجموعات الخبراء إلى اللغات األسبانية، والفرنسية،  .الوطنيو اإلقليمي

استيفاء مصطلحات "ار عمل هيوغو االستراتيجية الدولية للحد من الكوارث  إطُيطالب .والعربية، والروسية، والصينية
 الكوارث، بجميع لغات األمم المتحدة الرسمية على مخاطردولية موحدة وتعميمها على نطاق واسع بشأن الحد من 

  ". اإلعالم العاماألقل، الستعمالها في تطوير البرامج، والمؤسسات، والعمليات، والبحوث، ومناهج التدريب، وبرامج
يصف هذا الكتيب الشامل األول االختصاصات،  .حول الحد من مخاطر الكوارث" التعرف على األشخاص"دليل  •

والبرامج، والخدمات التي تتماشى مع أولويات إطار عمل هيوغو المتعلقة بشكل رئيسي بمنظمات األمم المتحدة والبنك 
آما أن اإلصدارات المستقبلية  .، وسيتم تحديثه بانتظامPreventionWebآما أنه متوفر أيًضا عبر موقع  .الدولي

إن إطار عمل هيوغو في جميع المنظمات يعزز  .سوف تتضمن التفاصيل حول المنظمات اإلقليمية والشرآاء اآلخرين
نظيم الداخلي دمج اعتبارات مخاطر الكوارث بشكل منهجي في االستراتيجيات، والبرامج، والتأييد، والميزانيات، والت

آما يؤآد على تعزيز منظومة  .الخاص بها، فضًال عن المشارآة في مبادرات االستراتيجية الدولية للحد من الكوارث
األمم المتحدة لتقديم يد العون للدول النامية المعرضة للكوارث مع مبادرات الحد من مخاطر الكوارث، ودعم الجهود 

  .ة التقنية وتنمية القدراتالتي تبذلها الدول عن طريق المساعد

  والشبكاتالمنظومات اإلقليميةتمت التطورات األآثر تشجيًعا على الصعيد اإلقليمي حيث تتسم آليات التعاون مثل  -25
  : بالنشاط في تحفيز زيادة االلتزام - ومن خالل المؤسسات الحكومية اإلقليمية الحالية -واالجتماعات 

 للحد من مخاطر الكوارث، فضًال ة إقليميمنظومةول األمريكية دوًرا فعاًال في رعاية ، لعبت منظمة الداألمريكتينفي  •
عن الكيانات شبه اإلقليمية، مثل مرآز تنسيق الوقاية من الكوارث الطبيعية في أمريكا الوسطى، ولجنة األنديز للوقاية 

  .ت الكوارث، ورابطة الدول الكاريبيةمن الكوارث واالستجابة، والوآالة الكاريبية لالستجابة الطارئة في حاال
 ة اآلسيوية اإلقليميالمنظومة، أدى تعزيز اآلليات المدعمة والتنسيق اإلقليمي إلى إقامة آسيا والمحيط الهادئ  في منطقة •

نوفمبر /من خالل المؤتمر الوزاري اآلسيوي الثاني للحد من مخاطر الكوارث الذي ُعقد في دلهي في تشرين الثاني
، بدعم من الشريك اآلسيوي )2008ديسمبر /آانون األول( آما ُعقد الحدث الثالث في مدينة آوااللمبور .2007

اجتماع عقدت لجنة العلوم األرضية التطبيقية في جنوب المحيط الهادئ و .لالستراتيجية الدولية للحد من الكوارث
  .2009مايو / لمنطقة المحيط الهادئ في آيارة اإلقليميالمنظومة
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 للحد من مخاطر الكوارث حيث قامت الدول األفريقية بتقييم التقدم ة الثانية األفريقيلمنظومةااستضاف االتحاد األفريقي  •
الُمحرز، وتحديث برنامج العمل اإلقليمي لالستراتيجية األفريقية حول الحد من مخاطر الكوارث المتبناه في عام 

2004.  
 منظومة على تيسير إقامة -  اتفاقية المخاطر الكبرى بأوروبا والبحر المتوسطخالل -، ساعد مجلس أوروبا أوروبافي  •

 يرآز على الكوارث الكبرى الناجمة عن المخاطر الطبيعية أو  الذى حول الحد من مخاطر الكوارث،ةإقليمي
للحد من القابلية التكنولوجية، وتبادل الممارسات الجيدة، ودعم التقييمات القطرية، باإلضافة إلى تنفيذ األنشطة 

  .للتضرر
، وأنشأت األآاديمية المراجعة األول في مدينة جدة أثناء فترة ة اإلقليمينظومة اجتماع المالدول العربية جامعةعقدت  •

 . مرآًزا للبحث والتدريب بهدف الحد من مخاطر الكوارث والتكنولوجيا والنقل البحرىالعربية للعلوم
 

من مخاطر الكوارث بشكل واضح، فال يزال األمر يتطلب القيام بالمزيد من العمل الالزم لم يتم تحديد استثمارات الحد  -26
وتبًعا  .للكشف عن المستويات الحقيقية لالستثمار ومتابعتها، وخصوًصا استثمارات التنمية طويلة األجل والميزانيات القومية

وتوجد  .لكوارث في عملية التشاور حول هذه القضية الرئيسيةالستراتيجية الدولية للحد من ال  أمانة األمم المتحدةلذلك، بدأت
لحد من مخاطر الكوارث، ولكن ال يزال التوسع الفعلي ألدوات التمويل ا  فىمؤشرات على االلتزام المتزايد باستثمار أآبر 

ت الخيرية للحد من من النفقا% 10اعتمدت بعض الجهات المانحة المقاييس المرجعية مثل تخصيص ما يعادل  .يتسم بالبطء
المبادئ الجيدة للمنح للحد " إلى تحديد 2008من ناحية التعاون اإلنمائي، سعى منتدى سياسة أوسلو لعام  .مخاطر الكوارث

  ".من الكوارث

بمثابة شراآة بين الجهات المانحة الرئيسية، والدول ) 7انظر الفقرة  (التعافىُيعد المرفق العالمي للحد من الكوارث و -27
الستراتيجية الدولية للحد من الكوارث، والبنك الدولي بغرض الدمج بين الحد من مخاطر أمانة األمم المتحدة لامية، والن

تجاوز إجمالي التبرعات المعلنة في المرفق  .الكوارث في التنمية وبناء القدرات للتنمية المستدامة في ظل مناخ متغير
يمكن تصور الزيادة  . مليون دوالر أمريكي90 مبلغ 2008 -2007امي العالمي للحد من الكوارث واإلنعاش خالل ع

مع الترآيز على الدول ذات الدخل المنخفض األآثر  - التعافىبمعدل الضعف في تمويل المرفق العالمي للحد من الكوارث و
  .2010 - 2009 خالل عامي -تعرًضا للمخاطر

مم المتحدة اإلنمائي بالتعاون مع الدول األآثر تعرًضا للمخاطر إلنشاء ، عملت المكاتب الُقطرية لبرنامج األ1998منذ عام  -28
 دولة من الدول األآثر تعرًضا 50 تعمل بأساس طويل األجل في أآثر من التعافىحافظة عالمية للحد من الكوارث و

% 9وجيه أآثر من  مليون دوالر، حيث تم ت140 إلى 2007وارتفعت نفقات الحد من مخاطر الكوارث في عام . للمخاطر
  .منها إلى البرامج الوطنية مباشرة

الستراتيجية الدولية للحد ل  األمم المتحدة لألمم المتحدة، الذي يدعم أمانةاالئتمانىوصلت التبرعات المقدمة إلى الصندوق  -29
 المناطق، بما ، مع تحديد أولويات اإلنفاق على2008 -2007 مليون دوالر أمريكي خالل عامي 49.9من الكوارث ، إلى 

  ألمانة األمم المتحدةلم يتم تخصيص تمويل بصورة منتظمةو .التعافىإسهامات المرفق العالمي للحد من الكوارث وفي ذلك 
وافقت الدول و .لالستراتيجية الدولية للحد من الكوارث حتى اآلن على الرغم من مواصلة الجهود على هذا الصعيد

 والستروم في هذا االعام لألمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث، وتم تعيين مارجريتاألعضاء على منصب مساعد األمين 
  .2009يناير /المنصب اعتباًرا من آانون الثاني

________________________ 


