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  مقدمة
 
 في آوبي، هيوغو، اليابان في 2 الجمعية العامة لألمم المتحدةعمًال بقرار 1ُعقد المؤتمر العالمي المعني بالحد من الكوارث .1

قدرة األمم   بناء :2015-2005المؤتمر إطار عمل هيوغو وقد تبنى . 2005يناير / آانون الثاني22 إلى 18الفترة من 
فه المخطط بوص 3الذي اعتمدته الدول األعضاء في الجمعية العامة لألمم المتحدة  الكوارثمجابهةوالمجتمعات على 

االستراتيجي المنهجي الذي يستهدف توجيه الجهود الوطنية والدولية نحو تقليل أوجه قابلية التضرر والمخاطر التي تنطوي 
  .عليها األخطار الطبيعية واألنشطة البشرية

 
؛ آما تطالب "ب على النحو المناسللمراجعة" من إطار عمل هيوغو على أن تنفيذ إطار العمل هذا سيخضع 29تنص الفقرة  .2

 أهداف تحقيق سبيل في المحرز التقدم عن دورية مراجعات بإعداد"االستراتيجية الدولية للحد من الكوارث ) ج (33الفقرة 
 لألمم التابعة الهيئات من وغيرها ]العامة[ الجمعية إلى وملخصات تقارير وتقديم... أولوياتهأهدافه وو هذا العمل إطار

 األطراف من وغيرها والدولية اإلقليمية والمنظمات الوطنية المنظومات من الواردة المعلومات لىاستناًدا إ... المتحدة
  ..."المعنية

 
في  - منتصف مدة العشر سنوات المحددة إلطار العمل، صّرح األمين العام لألمم المتحدة ُقرب بلوغ في االعتبار ألخذمع ا .3

من المنتظر أن تقوم الجلسة الثانية للمنتدى العالمي، والمقرر انعقادها في "قائًال  4-  المقدم للجمعية العامة2008تقريره لعام 
 ."2010 منتصف المدة الخاصة بتنفيذ إطار عمل هيوغو المتوقع بحلول عام مراجعة، ببدء عملية 2009يونيو /حزيران

 إدراج المعلومات بشأن المنتدى العالمي والجدير بالذآر أن الجمعية العامة قد رحبت بهذه الخطوة وطلبت من األمين العام
 .5في تقريره التالي

 
الكوارث عدًدا من الموضوعات والمسائل  الستراتيجية الدولية للحد منل  األمم المتحدةتتناول هذه المذآرة المقدمة من أمانة .4

ة للمنتدى العالمي للحد من  آأساس للمناقشة في الجلسة الثانيا منتصف المدة وأسلوب إجرائه مراجعةالتي تتعلق بأهداف
ويتمثل الغرض من هذه المذآرة في . 2009يونيو / حزيران19 وحتى 16الكوارث والمزمع عقده في جنيف في الفترة من 

 . االستراتيجية الدولية للحد من الكوارثمنظومة بين شرآاء المراجعةإثراء المناقشة وتوسيع دائرة اإلجماع حول 

   
 2005مارس / آذار A/CONF 206/6،15الكوارث، وثيقة األمم المتحدة  التقرير الرسمي للمؤتمر العالمي المعني بالحد من  1
 2003ديسمبر /آانون األول 23 بيوم 58/214 الجمعية العامة لألمم المتحدة، القرار  2
 2006مارس /آذار2 بيوم  60/1952 ارالجمعية العامة لألمم المتحدة، القر  3
 ).17انظر الفقرة  (2008سبتمبر / أيلول10الكوارث، تقرير األمين العام  من بالحد المعنية الدولية تنفيذ االستراتيجية. A/63/351 المتحدة، لألمم الجمعية العامة  4
  .)16انظر الفقرة  (2009فبراير / شباط25الكوارث،  من بالحد المعنية وليةالد تنفيذ االستراتيجية .A/RES/63/216 المتحدة، لألمم الجمعية العامة  5
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   منتصف المدةلمراجعةالنطاق المرتقب 

 
 منتصف المدة إلى الموضوعات االستراتيجية واألساسية بخصوص التنفيذ، استناًدا مراجعةمن األهمية بمكان أن يتطرق  .5

فسوف يستند إلى العمليات الجارية حالًيا  . وما بعده2015 وبنظرة مستقبلية إلى عام 2005إلى الخبرة المتجمعة منذ عام 
  أمانة األمم المتحدة، الذي وضعته"تقرير التقييم العالمي"حاجة إلى إعادتها؛ ومن هذه العمليات  دون الالمراجعةللمراقبة و

 .الكوارث من  االستراتيجية الدولية للحدلمنظومةالستراتيجية الدولية للحد من الكوارث والحكومات والشرآاء اآلخرون ل
 
 منتصف المدة حيث إنها مسؤولة عن تنفيذ إطار مراجعةوقع ملكية  أن تحدد الجهات الفاعلة الرئيسية ممن الُمقترحوبالمثل،  .6

وسيتضمن ذلك أيًضا مشارآة العديد من الجهات صاحبة  .تلعب دوًرا حيوًيا في سبيل تحقيق ذلكأنها آما عمل هيوغو 
 تحدة أمانة األمم الموسيتم تنظيم ذلك آعملية مدعومة من .المصلحة وذلك تحت إشراف الحكومات بصفة أساسية

 للحد من الستراتيجية الدوليةل  أمانة األمم المتحدة، وليست آعملية ناشئة عن للحد من الكوارثالستراتيجية الدوليةل
 .الكوارث

 
 والنتائج التي يتم التوصل إليها مع القضايا والمشكالت التي تتم مواجهتها ومع الجهد المراجعةيجب أن تتناسب ُمخَرجات  .7

ووفًقا لذلك، ال بد من السعي إلى استخالص نتائج مهمة وملموسة ال تقتصر على مجرد عقد  .جعةالمراالمبذول إلجراء 
   .مؤتمر وتقرير مكتوب

 
    :فيما يلي بعض األسئلة المحددة من النوع االستراتيجي والتي يمكن وضعها في االعتبار

الحد من الخسائر "وغ النتائج المرجوة من أجل التوقعات لبل وماالتقدم الكلي الذي تم إحرازه بشأن التنفيذ ما مدى  )1
 ؟"بشكل آبير

وآيف ُيمكن تقييم التقدم هل نحن راضون عن األدوات والمؤشرات التى تم صياغتها لتقييم نتائج الحد من المخاطر؟  )2
 آمية؟بطريقة فى ُمقابل المؤشرات بطريقة أآثر دقة و

اإلنجازات التي نجحت في تحقيقها وما أهم لحة، ما أهم في رأي السلطات الوطنية والجهات األخرى صاحبة المص )3
 ؟المعوقات التي تواجهها وما الدروس األساسية المستفادة

وضع التمويل آيف يمكن  في الحد من مخاطر الكوارث والتي تعترض سبيل االستثمار عوامل التحفيز والعقباتما  )4
 على أساس مستديم يمكن التنبؤ به بصورة أآبر؟

 ؟بتغير المناخمع السياسات والبرامج المعنية الروابط جات المراد تلبيتها لتقوية ما االحتيا )5

 الموضحة في إطار عمل هيوغو، وهل هناك حاجة لتعزيز توقعات مختلف الجهات صاحبة المصلحةهل تتم تلبية  )6
 األدوار أو تعديلها؟

، أو هل هناك قضايا تستدعي تعديل  توفر فرًصا جديدة للحد من مخاطر الكوارثأخرى قضايا مستجدةهل هناك  )7
 االتجاهات أو األولويات؟

  أو التي تحتاج إلى تأييدها؟رسائل جديدة أو أقوى،ما القضايا الرئيسية التي تحتاج إلى صياغة  )8

  في الخمس سنوات التالية من مدة تنفيذ إطار عمل هيوغو؟أآبر األثرما أنواع النتائج التي من شأنها تحقيق  )9

 وما 2015عتبار عند العمل في الفترة إلى اال  أخذها فىالتي يجبت االستراتيجية أو السياسية الجديدة االتجاهاما  )10
 بعدها؟
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 المراجعةالمناهج المرتقبة إلجراء 
 

وفي المقام  . الجهات صاحبة المصلحة الرئيسية واألدوار التي تلعبها في سبيل تنفيذ إطار عمل هيوغو إطار العملوضعي .8
 . الدول والمنظمات اإلقليمية والمؤسسات والمنظمات الدولية وشرآاء االستراتيجية الدولية للحد من الكوارثاألول، تلك

  األمم المتحدة، وما الدور المنوط بأمانةالمراجعةآيف يمكن للجهات صاحبة المصلحة الرئيسية ذاتها دفع عملية 
 الستراتيجية الدولية للحد من الكوارث؟ل

 
يبدو وبالمثل،  .المراجعة إطار العمل األساسي إلجراء  بتوفير6 النسق المفهوم جيًدا إلطار عمل هيوغومن المقترح أن يقوم .9

 االستراتيجية الدولية للحد منظومة االستفادة من مؤشرات التقدم الخاصة التي تم وضعها وتطويرها بواسطة  من المعقولهأن
آذلك، يمكن إيالء . 2005س للمعلومات المتاحة وقت عقد المؤتمر العالمي في مطلع عام  واالستعانة بها آأسا7من الكوارث

 .أهمية إلجراء عملية تقييم رسمية تعمل على تحليل التقدم المحرز من حيث المدخالت والمخرجات والنتائج المستخلصة
ما المستوى المناسب للبحث التفصيلي  . والدراساتالمراجعاتومن المحتمل أن يتم أيًضا التكليف بإجراء المزيد من 

   ؟المراجعةوالتحليل لدعم 
 

 ة االستراتيجية الدولية للحد من الكوارث الحاليمنظومةقد تستعين المشاورات واالستعدادات بشأن االستعراض بعمليات  .10
ت الدولية، والتي تدعمها  اإلقليمية ودون اإلقليمية والمنظمات واالجتماعاالمنظومات الوطنية والمنظومات مثل اوآلياته
ويمكن أيًضا االستفادة  .الستراتيجية الدولية للحد من الكوارثل  بأمانة األمم المتحدة الخاصةشبكة المعلومات الدوليةمواقع 

قد يقتضي األمر  . االستراتيجية الدولية للحد من الكوارثمنظومةخارج من عمليات المراقبة في مجاالت السياسة األخرى 
، على سبيل المثال الحكومات المانحة فيما اورات خاصة بين المجموعات الرئيسية للجهات صاحبة المصلحةعقد مش

 عملية  هىما . بعينهاأخطاريتعلق باستراتيجيات التمويل، أو بين الدول التي تشترك في التعرض أو قابلية التضرر تجاه 
ألخرى وأنظمة المراقبة والفرص ذات الصلة التي يمكن االستفادة ما التقارير ا مشارآة؟األآثر  األآثر فاعلية والمراجعة

 .منها
 

 إلى االعتماد على مصادر متنوعة للمعلومات والتحليل واآلراء من خالل المؤسسات الحكومية وآذلك المراجعةحتاج ت .11
سات المالية الدولية وحرآة الوآاالت الوطنية واإلقليمية والدولية، بما في ذلك الوآاالت التابعة لألمم المتحدة والمؤس

الصليب األحمر والهالل األحمر والمنظمات غير الحكومية والهيئات األآاديمية ومؤسسات القطاع الخاص إلى جانب 
آيف يمكن حث جميع األطراف ذات الصلة لتقديم ما لديهم من معلومات وأفكار بشأن  .جمعيات المجتمع المدني األخرى

  التقدم؟
 

 على 2005ا منح أهمية إلى معرفة مدى التأثير الذي أحدثته السياقات ذات الطبيعة المتغيرة منذ عام من الضروري أيًض .12
وقد تشتمل هذه السياقات على  .مخاطر الكوارث والجهود المبذولة للحد منها وأيًضا التغييرات المحتمل حدوثها في المستقبل

قدم العلمي والتقني وأيًضا اتفاقيات سياسة تغير المناخ العالمي أمور مثل تحويل اتجاه توعية الجمهور والتوقعات والت
 وجهة المراجعةتبنى تإلى أي مدى ينبغي أن  .باإلضافة إلى األزمة المالية االقتصادية التي يشهدها العالم في الوقت الراهن

 ؟2015 المخاطر فيما بعد عام الحد مننظر مستقبلية وينظر إلى 
 

يونيو لعام / من الجلسة الثانية للمنتدى العالمي في حزيرانالمراجعةور أن تبدأ أولى خطوات من المتص :الخط الزمني .13
دفق من المواد التحضيرية والمسودات، بما في ذلك إعداد التقارير المؤقتة بواسطة ت بمنهج تدريجي يعمل على إيجاد 2009

واإلعالم عن االستعدادات الخاصة بعقد الجلسة الثالثة من ، ثم استخالص النتيجة 2010األمين العام إلى الجمعية العامة في 

   
يحدد إطار عمل  )16انظر الفقرة  (2009 فبراير/شباط 25الكوارث،  من بالحد المعنية الدولية تنفيذ االستراتيجية .A/RES/63/216 المتحدة، لألمم الجمعية العامة  6

يحدد إطار عمل   .أولويات العمل الخمس؛ والذي يتم إدراآها أيًضا من خالل األهداف االستراتيجية الثالثةمراد تحقيقها خالل سير  الرئيسية الالنتائج المتوقعةهيوغو 
سات اإلقليمية تضم الدول والمؤس (الجهات الفاعلة الرئيسيةالتنفيذ والمتابعة المرتبط منهًجا متعدد القطاعات والجهات صاحبة المصلحة مع األعمال التي توصي بها 
 .المهام الحاسمة وللقضايا الشاملة  المطلوب منها منح أهمية) والمنظمات الدولية وشرآاء االستراتيجية الدولية للحد من الكوارث واألمانة وجمعيات المجتمع المدني

  ).2005 الكوارث، تراتيجية الدولية للحد من، االس2015-2005من ملخص إطار عمل هيوغو ( .تعبئة المواردهناك قدر أآبر من التأآيد الواضح على 
، ورصد إطار 2008الستراتيجية الدولية للحد من الكوارث أمانة األمم المتحدة ل . مخاطر الكوارث وتنفيذ إطار عمل هيوغوالحد منتوجيهات حول قياس  :مؤشرات التقدم  7

 www.preventionweb.net  :عمل هيوغو عبر اإلنترنت
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 الربط بين بعض األحداث الخاصة بغيرها من األحداث واألنشطة - قدر المستطاع -وسيتم . 2011المنتدى العالمي في عام 
    هل هذا جدول زمني معقول لتحقيق النتيجة الموضوعية في الوقت المناسب؟ .العالمية ذات الشأن

 
________________________ 

 


