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 الفصل األول
عقـد املؤمتـر العاملي املعين باحلد من الكوارث يف مدينة كويب، مقاطعة هيوغو،         

 عمالً بقرار اجلمعية العامة     2005يناير  / كانون الثاين  22 إىل   18الـيابان يف الفـترة من       
ؤمتر ثالثة قرارات خالل    واعتمد امل . 2003ديسمرب  / كانون األول  23 املـؤرخ    58/214

 .هذه الفترة

 القرارات اليت اعتمدها املؤمتر  

 1القرار   

 إعالن هيوغو  
اعتمد املؤمتر العاملي املعين باحلد من الكوارث، يف جلسته العامة التاسعة، املعقودة    
 :، إعالن هيوغو الذي يرد نصه كاآليت   2005يناير  / كانون الثاين 22يف 

 غومشروع إعالن هيو  
 18حنن املندوبني يف املؤمتر العاملي املعين باحلد من الكوارث اجتمعنا يف الفترة من                

 يف مدينة كويب، مبنطقة هيوغو باليابان، اليت أظهرت         2005يـناير   / كـانون الـثاين    22إىل  
يناير / كانون الثاين  17 أواجي الكبري الذي وقع يف       -انتعاشـاً مـلحوظاً من زلزال هانشني        

1995. 

وإننا نعرب عن صادق مواساتنا وتعاطفنا وتضامننا مع الشعوب واجملتمعات اليت             
حلقت هبا أضرار الكوارث، ال سيما أولئك الذين حلق هبم الدمار الذي أحدثته كارثة الزلزال               

. 2004ديسمرب  / كانون األول  26وتسونامي غري املسبوقة يف احمليط اهلندي اليت وقعت يف          
د اليت بذلوها هم وحكوماهتم واجملتمع الدويل ملواجهة هذه املأساة          وحنـن نـثين على اجلهو     

واستجابة لالجتماع اخلاص لقادة دول رابطة أمم جنوب شرقي آسيا بشأن           . والتغلب عليها 
، نلتزم  2005يناير  / كانون الثاين  6عواقـب الزلزال والتسونامي الذي ُعقد يف جاكرتا يف          

ونعتقد أيضاً أن   . ناسبة املتصلة باحلد من الكوارث    مبسـاعدهتم مسـاعدة تشمل التدابري امل      
ويف هذا الصدد، ُعقدت    . الدروس املستخلصة من هذه الكارثة هي دروس هتم مناطق أخرى         

جلسة خاصة بشأن كارثة الزلزال والتسونامي األخرية يف أثناء املؤمتر العاملي الستعراض تلك             
البيان املشترك للجلسة اخلاصة    "ها إصدار   الكارثة من منظور احلد من املخاطر، كانت حصيلت       

 ".احلد من الكوارث من أجل عامل أكثر أمناً: بكارثة احمليط اهلندي

وإنـنا نسـلِّم بأن اجملتمع الدويل قد جتّمعت لديه جتربة كبرية يف احلد من خماطر                  
يجية الكوارث من خالل العقد الدويل للحد من الكوارث الطبيعية وبعده من خالل االسترات            
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وعلى سبيل التحديد، لقد تعلمنا الكثري باختاذنا خطوات عملية         . الدولية للحد من الكوارث   
تتفق واستراتيجية وخطة عمل يوكوهاما من أجل عامل أكثر أمناً، مبا يف ذلك ما تعلمناه عن                

ومع ذلك، نشعر ببالغ    . 1994الفجوات والتحديات اليت نشأت منذ مؤمتر يوكوهاما لعام         
السـتمرار مـا يـلحق باجملـتمعات من خسائر مفرطة يف األرواح البشرية الغالية     القلـق   

واملمـتلكات القّيمة وما يلحق هبا من إصابات خطرية ونزوح كبري جراء كوارث متنوعة يف               
 .مجيع أحناء العامل

وإنـنا مقتـنعون بأن الكوارث تقوض يف وقت قصري جداً، نتائج االستثمارات               
خطرياً، ولذلك تظل الكوارث تشكل عائقاً رئيسياً يف سبيل التنمية املستدامة           اإلمنائية تقويضاً   

وندرك أيضاً أن االستثمارات اإلمنائية اليت ال تضع يف اعتبارها على           . والقضـاء عـلى الفقر    
فمواجهة الكوارث واحلد   . الـنحو املناسب خماطر الكوارث ميكن أن تفاقم قلة املناعة إزاءها          

تنمية املستدامة لألمم ممكنة ومن أجل تعزيزها يعتربان إذن واحداً من أشد            منها هبدف جعل ال   
 .التحديات حسماً يف وجه اجملتمع الدويل

وإنـنا عـازمون عـلى ختفيف ما تلحقه الكوارث من خسائر يف األرواح ويف                 
وقت املوجـودات االجتماعية واالقتصادية والبيئية األخرى يف مجيع أحناء العامل، وندرك يف ال            

ذاتـه أمهية التعاون والتضامن والشراكة على الصعيد الدويل، فضالً عن حسن التدبري على              
وإننا نؤكد من جديد الدور احليوي ملنظومة األمم املتحدة يف احلد من            . مجـيع املسـتويات   

 .خماطر الكوارث

 :ولذلك نعلن ما يلي  

 الصلة، واألهداف   إننا سنبين على أساس االلتزامات واألطر الدولية ذات        -1  
اإلمنائـية املتفق عليها دولياً مبا فيها األهداف الواردة يف اإلعالن بشأن األلفية وذلك تعزيزاً               

فالكوارث حتدث آثاراً   . لألنشـطة العاملـية للحد من الكوارث يف القرن احلادي والعشرين          
امل؛ وال يزال أثر    هائلـة تضر مبا ُيبذل من جهود على مجيع املستويات القتالع الفقر من الع             

 . الكوارث يشكل حتدياً بارزاً يف سبيل التنمية املستدامة

وحنـن ندرك العالقة اجلوهرية القائمة بني احلد من الكوارث، والتنمية            -2  
املسـتدامة، واقتالع الفقر، وغري ذلك من العوامل، كما نسلِّم بأمهية إشراك مجيع اجلهات              

ات واملنظمات اإلقليمية والدولية واملؤسسات املالية،      صـاحبة املصـلحة، مبـا فيها احلكوم       
واجملـتمع املـدين، مبا فيه املنظمات غري احلكومية واملتطوعون، والقطاع اخلاص واألوساط             

ولذلك نرحب جبميع ما ُنظِّم من مناسبات ذات صلة وما قدم من مسامهات يف أثناء            . العلمية
 . املؤمتر وعملية التحضري لـه

نسـلِّم كذلـك بأن ثقافة الوقاية من الكوارث والقدرة على           وإنـنا    -3  
مواجهـتها، ومـا يرتـبط بذلـك من استراتيجيات ملرحلة ما قبل وقوع الكارثة، وهي                
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اسـتراتيجيات تعد مبثابة استثمارات سليمة، جيب أن تعزز على مجيع املستويات من الفردي              
غري أننا لسنا عاجزين    . طار الطبيعة وعلى اجملتمعات البشرية أن تتعايش مع أخ      . إىل الـدويل  

ويف استطاعتنا ومن واجبنا ختفيف     . إطالقـاً عن االستعداد آلثار الكوارث والتخفيف منها       
ويف استطاعتنا ومن واجبنا    . املعاناة من هذه األخطار باحلد من تدين مناعة اجملتمعات إزاءها         

ارث وذلك مـن خالل نظـم     كذلك أن نبين قدرة األمم واجملتمعات على التعايف من الكو         
والتثقيف وغري ذلك من النهج واألنشطة      اإلنذار املبكر اليت تركّز على الناس، وتقييم املخاطر،         

االسـتباقية واملتكاملة املعدة ملواجهة أخطار عديدة والشاملة لقطاعات متعددة يف سياق دورة             
ة الطارئة، واالنتعاش وإعادة    احلـد من الكوارث اليت تتألف من الوقاية واالستعداد واالستجاب         

إن احتماالت وقوع الكوارث واألخطار وما يترتب عليها من آثار تشكل هتديداً،            . التأهـيل 
لكـن االسـتجابة املناسـبة هلا ميكنها بل ينبغي هلا أن تؤدي إىل إجراءات ترمي إىل احلد من                   

 .املخاطر ومواجهة قلة املناعة إزاءها يف املستقبل

 أن الدول هي املسؤولة يف املقام األول عن محاية الناس           وإنـنا نؤكـد    -4  
واملمـتلكات مما يواجههم من أخطار يف أراضيها، ولذلك فإن من املهم أن تويل تلك الدول         
أولويـة عالية للحد من خماطر الكوارث يف السياسة الوطنية على حنو يتفق وقدراهتا واملوارد               

ت اجملتمع احمللي للحد من خماطر الكوارث على املستوى         وإننا نقر بأن تعزيز قدرا    . املتاحة هلا 
احمللي أمر ضروري بوجه خاص، نظراً إىل أن التدابري املناسبة للحد من الكوارث على ذلك               

وال . املستوى متكِّن اجملتمعات احمللية واألفراد من تقليل مدى تأثرهم باألخطار إىل حد كبري            
بقاء الشعوب واجملتمعات احمللية وكرامتها ومعيشتها      تـزال الكوارث تشكل هتديداً رئيسياً ل      

ولذلك توجد حاجة ماسة إىل تعزيز قدرة البلدان النامية         . وأمـنها، ال سـيما الفقراء منهم      
املعرضة للكوارث وخباصة أقل البلدان منواً والدول اجلزرية الصغرية النامية بغية احلد من آثار              

ة وتعزيز التعاون الثنائي واإلقليمي والدويل، بطرق       الكـوارث عن طريق تعزيز اجلهود الوطني      
 .منها تقدمي املساعدة التقنية واملالية

بناء : 2015-2005ولذلـك فإننا نعتمد إطار عمل هيوغو للفترة          -5  
قـدرة األمم واجملتمعات على مواجهة الكوارث مبا يتوقُعه من نتائج، وأهداف استراتيجية،             

يجيات للتنفيذ وما يتصل به من متابعة، باعتبار ذلك اإلطار  وأولويـات يف العمـل، واسترات     
 .إطاراً إرشادياً للعمل يف العقد القادم للحد من الكوارث

بناء : وإننا نعتقد أنه من املهم أمهية حامسة أن يترَجم إطار عمل هيوغو            -6  
ستويات، قدرة األمم واجملتمعات على مواجهة الكوارث إىل إجراءات ملموسة على مجيع امل           

وأن جتري متابعة اإلجنازات من خالل االستراتيجية الدولية للحد من الكوارث، بغية احلد من  
ونسلِّم أيضاً بضرورة وضع مؤشرات ملتابعة التقدم احملرز        . خماطر الكوارث وقلة املناعة إزاءها    

يف أنشـطة احلـد من خماطر الكوارث على حنو يناسب الظروف والقدرات احملددة وذلك               
كجـزء من حماولة بلوغ النتائج املتوقعة وحتقيق األهداف االستراتيجية املبينة يف إطار عمل              
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وإننا نؤكد  . بناء قدرة األمم واجملتمعات على مواجهة الكوارث      : 2015-2005هـيوغو   
أمهـية تعزيـز التفاعل التعاوين والتآزري بني خمتلف اجلهات صاحبة املصلحة، وأمهية تعزيز              

ونعتزم أيضاً مواصلة تطوير آلياٍت لتبادل      . عية من أجل احلد من الكوارث     الشـراكات الطو  
املعلومات بشأن الربامج واملبادرات واملمارسات الفضلى والدروس املستقاة والتكنولوجيات،         
دعمـاً لـلحد من خماطر الكوارث كي يستطيع اجملتمع الدويل أن يتبادل نتائج هذه اجلهود                

 .ومنافعها

ـ    -7   و اآلن مجيع اجلهات صاحبة املصلحة إىل العمل، سعياً إىل          وإنـنا ندع
احلصـول على مسامهات أولئك الذين لديهم االختصاصات والتجارب احملددة ذات الصلة،            
مدركـني أن بلوغ نتائج املؤمتر العاملي يعتمد على ما نبذله من جهود مجاعية ال تتوقف وال                 

 تقاسم املسؤولية واالستثمارات جلعل العامل      تعرف الكلل وعلى إرادة سياسية قوية فضالً عن       
 .أكثر أمناً من خماطر الكوارث يف العقد القادم ملنفعة األجيال احلالية والقادمة

وإننا نعرب عن عميق تقديرنا حلكومة اليابان وشعبها الستضافة املؤمتر           -8  
 .ن ضيافتهمالعاملي املعين باحلد من الكوارث، ونشكر خباصة سكان منطقة هيوغو حلُس
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 2القرار   

بناء قدرة األمم واجملتمعات على : 2015-2005إطار عمل هيوغو   
 مواجهة الكوارث

اعتمد املؤمتر العاملي املعين باحلد من الكوارث، يف جلسته العامة التاسعة، املعقودة              
بناء قدرة األمم   : 2015-2005، إطار عمل هيوغو     2005يناير  / كـانون الثاين   22يف  
  :تمعات على مواجهة الكوارث، الذي يرد نصه كاآليتواجمل

بناء قدرة األمم واجملتمعات على : 2015-2005إطار عمل هيوغو   
 مواجهة الكوارث

 الديباجة -أوالً  
يناير    / كانون الثاين22 إىل 18 العاملي املعين باحلد من الكوارث من املؤمتر ُعقد -1

بناء   : 2015-2005للفترة هذا العمل إطار  مد  هيوغو، اليابان، واعت كويب، يف 2005
. ")إطار العمل"املشار إليه فيما بعد ب  (قدرة األمم واجملتمعات على مواجهة الكوارث 

 )1( فريدة للنهوض بنهج استراتيجي منتظم للحد من بؤر الضعف فرصةوأتـاح املؤمتر  
مواجهة  على واجملتمعات األمم وركَّز املؤمتر على احلاجة إىل بناء قدرة . )2(لألخطار والتعرض

 .)3(الكوارث وحدد طرائق الوصول إىل ذلك

                                                                    

 والبيئية،   واالقتصادية العوامل أو العمليات املادية واالجتماعية  الناجتة عن الظروف: "بأنه   الضعفيعرَّف (1)
االستراتيجية الدولية للحد من    / املتحدة األمم". اليت تزيد من إمكانية تعّرض جمتمع ما ألثر املخاطر  

 .2004 ، جنيفالكوارث
خسائر كن أن يكون مضراً وأن يؤدي إىل     مادية أو نشاط بشري مي ظاهرة  أو حدث: "بأنه  اخلطر يعرَّف (2)

متلكات، أو إىل اختالل النشاط االقتصادي أو  بامل  إحلاق الضرر  أو  ،إىل اإلصابة جبروح رواح أو  يف األ
متثّل هتديدات قد  الظروف الكامنة اليت األخطار  وميكن أن تشمل  . البيئة تدهوراالجتماعي أو إىل  

أو ناجتة عن  ) وبيولوجية الرطوبة اجلوية  ونامجة عن  يولوجيةج(طبيعية :  ذات مصادر خمتلفة مستقبلية
االستراتيجية الدولية للحد من  / املتحدةاألمم) "التكنولوجيةاألخطار التدهور البيئي و(األنشطة البشرية 

 .2004 جنيف ،الكوارث
ن أخطار أخطار وطنية املنشأ وما يتصل هبا م  فيها تتسبب   كوارث اليت  ا الهذالعمل  إطار نطاقل يشم (3)

يراعي املخاطر املتعددة من أجل إدارة  الً شاماًهنجيعكس ذلك من مث   و.وهتديدات بيئية وتكنولوجية
االجتماعية والثقافية  و االقتصادية أن يكون هلا أثر هام يف النظم    خطر الكوارث والعالقة بينها اليت ميكن   

 ).)ط(8 الفقرة  اجلزء باء،ول،األالفرع (والبيئية، كما شددت على ذلك استراتيجية يوكوهاما 
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 الكوارث  اليت تطرحها       التحديات  -ألف   

وما يترتب عليها من عواقب وخيمة على بقاء         الناجتة عن الكوارث     اخلسائر تتزايد -2
تعاظم يو. ومكاسب التنمية العسرية املنال   البشـر، وخباصة الفقراء، وكرامتهم وأسباب عيشهم        

اليت تتخذ يف   يكون ملخاطر الكوارث وللتدابري     ميكن أن   و،  الكوارث خبطر يعـامل ال االهـتمام 
 ، مقترنا  ذلك ويشري. بالعكسنطقة أخرى، والعكس    م اليت تواجهها يف املخاطر   تأثري  منطقة ما   

تصادية،  االق -ملتصلة بتغري الظروف الدميغرافية والتكنولوجية واالجتماعية       االضعف  بؤر  بزيادة  
التخلف، وعالية من املخاطر،    اليت تواجه درجة    التحضـر غـري املخطـط، وتنمـية املناطق          و

 الشحيحة،  املواردوالتنافس على   ه، واألخطار اجليولوجية،    تغريتقلب املناخ و  والتدهور البيئي، و  
ىل  إ ،)اإليدز ( املناعة املكتسب  نقصمتالزمة  /أثـر األوبـئة مثل فريوس نقص املناعة البشري        و

املستدامة  فيه الكوارث من هتديد االقتصاد العاملي وسكان العامل والتنمية           مستقبل ميكن أن تزيد   
 200 ما يربو على  توسط   يف امل   كل سنة  تضرَّروخالل العقدين املاضيني،    . يف الـبلدان النامية   

 .مليون نسمة بسبب الكوارث

ف املادية   الضع بؤر مععـندما تـتفاعل األخطار      يظهـر خطـر الكـوارث       و -3
 الرطوبة اجلوية األغلبية الساحقة     من األحداث النابعة    ومتثل. والبيئيةواالقتصادية  واالجتماعية  
 هلا،  الكوارث وزيادة قدرات التأهبخماطرورغم تزايد فهم وقبول أمهية احلد من   . للكوارث

 .شكل حتدياً عاملياًت تزال ال منها تلك الكوارث وباخلصوص إدارهتا واحلد فإن

اجلهود الرامية إىل احلد من خطر       بوجـوب إدماج     اآلن دويل   اعـتراف  ومثـة  -4
املستدامة واحلد من   اخلاصة بالتنمية    والربامج   واخلططيف السياسات   إدماجاً منهجياً   الكوارث  

 الثنائي واإلقليمي والدويل، مبا يف ذلك       التعاونالفقـر، ودعـم تلـك اجلهـود عن طريق           
خطر واحلد من   واحلكم الرشيد   الفقر   واحلد من    املستدامة وتشـكل التنمـية   . الشـراكات 

 مواجهة التحديات مستقبالً، جيب بذل      أجل، ومن   بعضاًالكـوارث أهدافـاً يدعم بعضها       
 اجملتمعي والوطين بغية إدارة املخاطر      الصعيدين لبناء القدرات الالزمة على      معجلـة جهـود   

 هاماً لتحقيق األهداف اإلمنائية املتفق      عنصراًبصفته  هبذا النهج   ينبغي االعتراف   و. واحلد منها 
 . يف إعالن األلفيةالواردةعليها دولياً، مبا يف ذلك األهداف 

طر واإلعالنات املتعددة   اُأل السـنوات األخرية يف عدد من        خـالل  واعـُترف  -5
 النهوض باجلهود الرامية إىل احلد من خطر الكوارث على          بأمهـية  )4(األطـراف األساسـية   

 . فضالً عن الصعيدين الوطين واحملليواإلقليميدين الدويل الصعي

                                                                    

 .ترد بعض هذه اُألطر واإلعالنات يف مرفق هذه الوثيقة (4)
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  احملددة  والفجوات   الدروس املستفادة     :  يوكوهاما  استراتيجية   - باء 

مبادئ توجيهية التقاء   : ناًا يوكوهاما من أجل عامل أكثر أم      اسـتراتيجية  تقـدم  -6
، ") يوكوهاما استراتيجية(" والتأهب هلا وختفيف حدهتا وخطة عملها        الطبيعـية الكـوارث   

 .وآثارهاالكوارث خطر ، إرشادات أساسية للحد من 1994 يف عام املعتمدة

 الكربى التحديات )5( التقدم احملرز يف تنفيذ استراتيجية يوكوهاما      استعراض ويعني -7
 يف  الكوارثخطر  اختاذ إجراءات أكثر انتظاماً ملواجهة      يف ضمان   خـالل السنوات القادمة     

على مواجهة الكوارث من خالل تعزيز القدرات       دامة ويف بناء القدرة     إطـار التنمـية املست    
 .على إدارة املخاطر وختفيف حدهتاالوطنية واحمللية 

الكوارث بنهج أكثر نشاطاً من     خطر   على أمهية دعم احلد من       االستعراض ويشـدد  -8
رث يف  الكواخطر   مجيع جوانب احلد من      إنارة سبيل الناس وشحذ مهمهم وإشراكهم يف      أجـل   

ستعراض الضوء على ندرة املوارد املخصصة من ميزانيات التنمية         الكما يسلِّط ا  . احملليةجمتمعاهتم  
سواء كان ذلك على الصعيد الوطين أو اإلقليمي أو من          خطر الكوارث،    أهداف احلد من     لبلوغ
 املواردلة الستغالل   إىل اإلمكانية اهلائ  يف الوقت ذاته     اشريم التعاون الدويل واآلليات املالية،      خالل

 . مبزيد من الفعاليةالكوارثمن خطر املوجودة واملمارسات القائمة على حنو أفضل من أجل احلد 

 :يف اجملاالت اخلمسة الرئيسية التاليةبعينها  وحتديات فجوات دتدِّوُح -9

 والسياسية؛األطر التنظيمية والقانونية : احلكم )أ(  
 واإلنذار املبكر هبا؛ ورصدها  املخاطر وتقييمهاحتديد )ب(  
 إدارة املعارف والتثقيف؛ )ج(  
 ؛الدفينة من عوامل اخلطر احلد )د(  
 .الستجابة واالنتعاش الفعالنيل التأهب  )ه(  
 .2015-2005للعقد  مناسب إطار عمل الرئيسية لوضعهي اجملاالت  تلك

النتائج املنشودة قاصد وامل: ن الكوارثـد مـ املعين باحلالعاملي املؤمتر - ثانياً 
 االستراتيجيةواألهداف 

 املقاصد  - ألف 

اجلمعية العامة، سعياً   من  قرار  ب الكوارث املؤمتـر العاملي املعين باحلد من        ُعقـد  -10
 :)6(لتحقيق املقاصد اخلمسة احملددة التالية

                                                                    

 (A/CONF.206/L.1)  عملها من أجل عامل أكثر أمناًوخطة استراتيجية يوكوهاما استعراض (5)
 .2003ديسمرب / كانون األول23 املؤرخ 58/214 اجلمعية العامة لألمم املتحدة بقرار عمال (6)



A/CONF.206/6 

10 

 استراتيجية يوكوهاما وخطة عملها واإلبالغ عنهما،       استعراض اختتام )أ(  
 ؛ بشأن احلد من الكوارث يف القرن احلادي والعشرينالتوجيهيستكمال اإلطار هبدف ا

 الواردة يف خطة    الصلة أنشطة معينة لكفالة تنفيذ األحكام ذات        حتديـد  )ب(  
التعرض للمخاطر   بشأنعن مؤمتر القمة العاملي للتنمية املستدامة       جوهانسربغ للتنفيذ الصادرة    

 ؛ وإدارة الكوارثوتقييمها
 الكوارث  منوالدروس املستفادة لتعزيز احلد     اجليدة  املمارسات  مشاطرة   )ج(  

 ؛يف سياق بلوغ التنمية املستدامة، وحتديد الثغرات والتحديات
 ويعزز تنفيذ   ييسر الوعي بأمهية سياسات احلد من الكوارث، مما         زيادة )د(  

 ؛تلك السياسات
 بالكوارث وتوافرها للجمهور     املالئمة املتصلة  املعلومات موثوقية   زيادة )ه (  

 املناطق، على النحو الوارد يف األحكام ذات الصلة من          مجيعووكـاالت إدارة الكوارث يف      
 . ومؤمتر القمة العاملي للتنمية املستدامةخطة جوهانسربغ للتنفيذ

 ائج املنشودةالنت - باء 

ملي املعين باحلد من     الـدول وغريها من العناصر الفاعلة املشاركة يف املؤمتر العا          إن -11
ستند إىل  تأخذ هذه املقاصد يف االعتبار، و     تإذ  ،  ")املؤمتر"فيما يلي ب       إليه   يشار ("الكـوارث 

التالية النتيجة املنشودة   عقد العزم على السعي لبلوغ      تنتائج استعراض استراتيجية يوكوهاما،     
 :العشر القادمةالسنوات خالل 

 األرواح واملمتلكات   يفة عن الكوارث،    من اخلسائر النامج  بشـكل كبري     احلـد   
 .والبلداناالجتماعية واالقتصادية والبيئية للمجتمعات احمللية 

 هذه النتيجة االلتزام واملشاركة الكاملني جلميع العناصر الفاعلة         بلوغ سيتطلبو  
ملتطوعني، اشامالً   احلكومات، واملنظمات اإلقليمية والدولية، واجملتمع املدين        فيهااملعنـية، مبا    
 . واألوساط العلمية،  اخلاصوالقطاع

  االستراتيجية    األهداف  - جيم 

 :، يقرر املؤمتر اعتماد األهداف االستراتيجية التاليةاملنشودة النتيجة هذه لبلوغ -12

 سياسات التنمية   يف اإلدماج الفعال العتبارات خماطر الكوارث       تعزيـز  )أ(  
 على اتقاء   بوجه خاص مجيع املستويات، مع التشديد     على  املسـتدامة، وختطـيطها وبرجمتها      

 ؛واحلد من أوجه الضعف، الكوارث، وختفيف حدهتا، والتأهب هلا
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القـيام عـلى مجـيع املستويات، وخباصة على مستوى اجملتمع احمللي،             )ب(  
 يف  منتظم اليت ميكنها أن تسهم على حنو        والقدرات، وتعزيز املؤسسات واآلليات     استحداثب

 ؛ األخطار)7( على مواجهةلقدرةبناء ا
 وتنفيذ برامج التأهب    تصميماملخاطر يف   احلد من   هج   لنُ املنتظم اإلدراج )ج(  

 . املتضررةاحملليةاجملتمعات منها يف إعمار  والتعايف لـها والتصديللطوارئ 

 2015-2005 للفترة  العملأولويات - ثالثاً 

  عامةاعتبارات - ألف 

االعتبارات العامة التالية، عند حتديد اإلجراء      داً أنه سرياعي     جمد املؤمتـر يؤكـد    -13
 :واألهداف االستراتيجيةالنتائج املنشودة  لبلوغاملالئم 

وجاهتها الكاملة يف   ب يوكوهاما   استراتيجيةالواردة يف   املبادئ  حتـتفظ    )أ(  
 ؛ باحلد من الكوارثااللتزامالسياق الراهن، الذي يتسم بزيادة 

 فإن  أمهية التعاون وإقامة الشراكات على الصعيد الدويل،      عاة  مـع مرا   )ب(  
 للحد من خطر    فعالة تدابري   اختاذ وعن تنميتها املستدامة    مسؤولية أساسية عن  لكـل دولـة     

 وغريها من املمتلكات األساسيةوهياكلها يف أراضيها سكان الالكـوارث، مبا يف ذلك محاية       
العاملي، فإن املطلوب هو    الترابط   زيادةه، ويف سياق    ويف الوقت ذات  . الوطنية من أثر الكوارث   

 واإلسهاماملعارف والقدرات واإلرادة الالزمة تنمية نة حلفز وبيئة دولية ممكِّ متسق  تعاون دويل   
 ؛ مجيع املستوياتعلى الكوارث خطر للحد من ها سعيافي
ن متكامل يراعي املخاطر املتعددة من أجل احلد م        اعـتماد هنج     ينـبغي  )ج(  

 بالتنمية  املتعلقةالسياسات وعمليات التخطيط والربجمة     خطـر الكـوارث وإدراجه يف إطار        
 اليت تنظم يف أعقاب الكوارث    اإلغاثـة وإعـادة التأهيل واالنتعاش       املسـتدامة وأنشـطة     

 ؛)8(والصراعات يف البلدان املعرضة للكوارث

                                                                    

على التكيف لألخطار أو جمتمع حيتمل أن يتعرض  حملية مجاعة أو  نظامقدرة: "اجهة على املوالقدرة (7)
مبدى متكّن  ذلك  دوحيدَّ. واحلفاظ عليهاألداء والتنظيم  أو التغري بغية بلوغ مستوى مقبول من  باملقاومة

لسابقة  من الكوارث ا استخالص العرب تلك القدرة على  تعزيزهبدف  النظام االجتماعي من تنظيم نفسه 
االستراتيجية الدولية  /األمم املتحدة ".  تدابري احلد من املخاطر وحتسني ماية مستقبالً زيادة احل من أجل 
 .2004جنيف . الكوارثللحد من 

 للتنفيذ الصادرة عن مؤمتر القمة العاملي للتنمية املستدامة،  وهانسربغ من خطة ج  65و 37 تانالفقر (8)
2002سبتمرب  / أيلول   4أغسطس إىل    / آب 26، يف الفترة من      قياالذي ُعقد يف جوهانسربغ، جنوب أفري

. 
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عمليات اختاذ   يف مجيع سياسات وخطط و     اجلنساين إدماج املنظور    ينبغي )د(  
 منها بتقييم املخاطر، واإلنذار املبكر،      يتصليف ذلك ما    القـرار يف إدارة خماطر الكوارث، مبا        
 ؛)9(وإدارة املعلومات، والتثقيف والتدريب

 والسن والفئات الضعيفة   الثقايف   التنوع، عند االقتضاء، مراعاة     ينـبغي   )ه(  
 خطر الكوارث؛ للحد من التخطيطعند 

إدارة من   على السواء    احمللية متكني اجملتمعات احمللية والسلطات      يينـبغ  )و(  
 من  الصالحيات اليت متكِّنها   و واملواردإىل املعلومات   خطر الكوارث واحلد منه بتيسري وصوهلا       

 ؛الكوارثخطر تنفيذ إجراءات احلد من 
الدول  أقل البلدان منواً و    وخباصة البلدان النامية املعرضة للكوارث،      حتتاج )ز(  

، لديها الضعف واخلطر    مستوياتارتفاع  عناية خاصة بسبب    إىل  اجلـزرية الصغرية النامية،     
 والتعايف منها؛لتلك الكوارث التصدي  على قدرهتااليت كثرياً ما تتجاوز و

 وتقدمي املساعدة يف جمال     واإلقليميتعزيز التعاون الدويل    إىل   حاجة   مثة )ح(  
 :يليجراءات منها ما احلد من خطر الكوارث وذلك بإ

يف جمال احلد   لتعزيز بناء القدرات     والتكنولوجيا واخلربات    املعارف نقل •
 الكوارثخطر من 

 املمارساتأفضل  البحوث والدروس املستفادة ونتائج تبادل •

الكوارث لكافة مستويات   الكوارث وآثارها   خطر   عن   املعلومات مجع •
  الكوارثخطردامة واحلد من التنمية املستمن تدعيم ن على حنو ميكّ

من دوائر احلكم املسؤولة عن احلد      من أجل تعزيز    املالئم   الدعم تقـدمي  •
 وتدابري تعزيز القدرات    الوعيمبادرات إذكاء   واختاذ  الكوارث  خطـر   

قدرة البلدان النامية على مواجهة     عـلى مجيع املستويات، هبدف حتسني       
 الكوارث

البلدان للصيغة احملسنة من مبادرة     ل   والفعا العاجلالكـامل و  التنفـيذ    •
البلدان أثر الكوارث يف قدرة     راعى  ي على أن    بالديون،الفقـرية املثقلة    

 املؤهلة هلذه املبادرة على حتمل الديون النامية

 تفادي توليد و املسـاعدة املالية هبدف احلد من املخاطر القائمة          تقـدمي  •
 خماطر جديدة

                                                                    

 لألمم املتحدة   العامةاليت أعيد تأكيدها خالل الدورة االستثنائية الثالثة والعشرين للجمعية   بالصيغة (9)
 ". يف القرن احلادي والعشرينوالسلموالتنمية املساواة بني اجلنسني : 2000 عام املرأة"املعنونة 
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لكوارث، مبا يف ذلك عن طريق تعبئة املوارد         اتقاء ا  بـثقافة  الـنهوض    إن )ط(  
ويشكل . عائدات هامة ينطوي على    استثمار للمستقبل    الكوارث،الكافـية لـلحد من خطر       

األرواح واملمتلكات  حلماية وإنقاذ    أساسيني املبكر استثمارين    واإلنذارنظامـا تقيـيم املخاطر      
من حيث التكلفة يف تعزيز     عالية  ومها أشد ف   يف استدامة التنمية،     لإلسهام و ،وأسـباب الـرزق   

 ؛لكوارثيف أعقاب اعلى االستجابة واالنتعاش من االعتماد أساساً  للكوارث التصديآليات 
أن مراحل اإلغاثة   مراعاة   حاجـة أيضـاً إىل تدابري استباقية، مع          مثـة  )ي(  

خطيط  أسباب الرزق ولت   هتيئةإلعادة  ما متثل فرصاً     كارثة   يف أعقاب  واإلعمـار    والتأهـيل 
حنو ُيعزز قدرة اجملتمعات احمللية على       واالجتماعية، على    واالقتصاديةوإعمـار اهلياكل املادية     

 ضعفها أمام خماطر هذه الكوارث مستقبالً؛وخيفف من مواجهة الكوارث 

يف سياق  شاملة لعدة جوانب    الكوارث مسألة   خطر   احلد من    يشـكل  )ك(  
 عليها دولياً، مبا فيها     املتفقاً لتحقيق األهداف اإلمنائية     التنمـية املستدامة وبالتايل عنصراً هام     

 ينبغي بذل كافة اجلهود الستغالل      ذلك،وإضافة إىل   . إعالن األلفية الـواردة يف    األهـداف   
 .املخاطر وبؤر الضعف مستقبالًمن  احلدوداملساعدة اإلنسانية على حنو يقلل إىل أبعد 

  العملأولويات - باء 

 نتائج استعراض استراتيجية يوكوهاما، وإىل مداوالت املؤمتر العاملي         إىل اسـتناداً  -14
 عليها،واألهداف االستراتيجية املتفق    النتائج املنشودة    من الكوارث وخباصة     بـاحلد املعـين   

 :اعتمد املؤمتر أولويات العمل اخلمس التالية

لى أولوية وطنية وحملية قائمة ع    احلد من خطر الكوارث     اعتبار   ضـمان  -1  
 .قاعدة مؤسسية صلبة للتنفيذ

 . اإلنذار املبكروتعزيزالكوارث وتقييمها ورصدها خماطر  حتديد -2  

ة والقدرة   لبناء ثقافة للسالم   والتعليم من املعارف واالبتكارات     االستفادة -3  
 .على مجيع املستوياتعلى مواجهة الكوارث 

 . من عوامل اخلطر األساسيةاحلد -4  

 .بغية التصدي هلا بفعالية على مجيع املستوياتتأهب للكوارث  التعزيز -5  

أن وغريها من األطراف املعنية     اإلقليمية والدولية    واملنظمات   لـدول وينـبغي ل   -15
تراعي، يف النهج الذي تتبعه للحد من خطر الكوارث، األنشطة الرئيسية الواردة ضمن كل              

 .اسب مع ظروفها وقدراهتااخلمس وأن تنفذها مبا يتنألولويات أولوية من ا
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وحملية قائمة على قاعدة مؤسسية      وطنية   أولويةاحلد من خطر الكوارث     اعتبار   ضـمان  -1 
 صلبة للتنفيذ

الكوارث تشريعية ومؤسسية للحد من خطر      سياسية و  اًطر اليت تضع أُ   البلدان إن -16
 أقدر كثرياً من    وتتبعه من خالل مؤشرات معينة قابلة للقياس هي       وتسـتطيع إحداث التقدم     

املخاطر اليت تواجهها وعلى حتقيق توافق واسع يف اآلراء حول تدابري احلد         إدارة   علىغريهـا   
 .قطاعات اجملتمعمن خطر الكوارث واملشاركة فيها واالمتثال هلا يف مجيع 

 : الرئيسيةاألنشطة  
  الوطنية املؤسسية والتشريعيةطراأل `1` 

 وطنية متكاملة للحد من خطر الكوارث، مثل        وتعزيز آليات  إنشاءدعم   )أ(  
، ُتسند إليها مسؤوليات على كافة املستويات       )10(القطاعاتوطنية متعددة   مـناهج عمـل     

كما ينبغي ملناهج العمل الوطنية أن تيسر       . الوطنية واحمللية لتيسري التنسيق عرب مجيع القطاعات      
 واإلقليميعلى الصعيدين الوطين    النطاق  حوار واسع   التنسـيق عرب القطاعات، وذلك إقامة       

 .املعنيةإلذكاء الوعي لدى القطاعات 

إدمـاج إدارة املخاطر واحلد منها يف سياسات التنمية والتخطيط على            )ب(  
مجيع مستويات احلكم، مبا يف ذلك يف استراتيجيات وقطاعات احلد من الفقر ويف السياسات              

 .واخلطط املتعددة القطاعات

خطر  لدعم احلد من     التشريعاتباعتماد أو تعديل    ،  د االقتضاء  عن القيام، )ج(  
 االمتثال وتعزز حوافز االضطالع     علىواآلليات اليت تشجع    نظمة  الكـوارث، مبا يف ذلك األ     

 .آثارهاوختفيف الكوارث بأنشطة احلد من خطر 

 وخصوصية أمناط واجتاهات اخلطر على املستوى احمللي،      بأمهيةعتراف  اال )د(  
 بالسلطات  تهاد احلد من خطر الكوارث وإناط     ر وموا مسؤوليات الالمركزية على    وإضـفاء 

 .االقتضاء املعنية، حسب  احملليةواجملتمعاتدون الوطنية 

                                                                    

 58/214 و56/195 اجلمعية العامة وقرارات 1999/63س االقتصادي واالجتماعي  قرار اجمللادع (10)
 ة عامعبارة يه " الوطنيةمناهج العمل "و. وطنية للحد من الكوارث مناهج عمل إىل إقامة  58/215و
 يف السياسات العامة املعنية املشورةلتنسيق وتقدمي املسؤولة عن ا اآلليات الوطنية على ستعمل للداللة ت
، مبشاركة  والتخصصات طبيعتها متعددة القطاعات يفحلد من خطر الكوارث اليت جيب أن تكون با

مبا يف (ما املعنية داخل بلد الكيانات شمل مجيع ي واجملتمع املدين الذي اخلاصالقطاع العام والقطاع 
 العمل الوطنية    مناهجومتثل ).  األمم املتحدة املوجودة على الصعيد الوطين، عند االقتضاء  وكاالتذلك 

 .اآللية الوطنية لالستراتيجية الدولية للحد من الكوارث  
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 املوارد `2` 
الكوارث على  خطر   من   حدلل قدرات املوارد البشرية املوجودة      تقيـيم   )ه(  

 .واملستقبليةاحلالية  للمتطلبات ةاستجاب خطط وبرامج لبناء القدرات ووضعمجيع املستويات 

 السياسات  تنفيذلوضع و  أولويـات واضحة لتخصيص املوارد       حتديـد  )و(  
يف مجيع القطاعات والسلطات    خطر الكوارث   باحلد من   والربامج والقوانني واللوائح املتعلقة     

 .ذات الصلة على مجيع مستويات اإلدارة وامليزانية

إلرادة السياسية القوية الالزمة لتعزيز مبدأ      ينـبغي أن تظهر احلكومات ا      )ز(  
 .احلد من الكوارث وإدماجه يف براجمها اإلمنائية

 ات احمللية اجملتمعمشاركة `3` 
 خطر الكوارث من خالل     من مشاركة اجملتمعات احمللية يف احلد       تعزيـز  )ح(  

، طوعنيتوارد امل  االستراتيجية مل  واإلدارةاعتماد سياسات حمددة، والنهوض بإقامة الشبكات،       
 . السلطة واملوارد الالزمةوتوفرياألدوار واملسؤوليات، وتفويض وإسناد 

  املبكراإلنذارالكوارث وتقييمها ورصدها وتعزيز خماطر  حتديد -2 

 باملخاطر وبأوجه الضعف املادية واالجتماعية واالقتصادية والبيئية اليت         اإلملـام  إن -17
 االنطالق القصري والطويل، هو نقطة      املدينييفية تغريها على     أكثرية اجملتمعات وبك   تواجهها

 وما يعقبها من الكوارث، مواجهةالكوارث وتعزيز ثقافة القدرة على خطر حنـو احلـد من    
 .تخذ على أساس ذلك اإلملامإجراءات ت

 : الرئيسيةاألنشطة  
 واحمللي املخاطر على الصعيدين الوطين تقييم `1` 

وتعميمها على نطاق   بصفة دورية    وحتديثهاخاطر  خـرائط امل  وضـع    )أ(  
واجملتمعات املعرضة  اجلمهور  عموم   و القرارعلى صانعي   ،  املعلومات ذات الصلة  هي و  ،واسع
 .املناسببالشكل  )11(للخطر

 على الضعف نظـم مؤشـرات عن خطر الكوارث وبؤر         اسـتحداث  )ب(  
 الظروف  يف )12( أثر الكوارث  يمتقيالصـعيدين الوطين ودون الوطين متكن صانعي القرار من          

 والسكان  واجلمهوراالقتصـادية واالجتماعـية والبيئية وتعميم النتائج على صانعي القرار           
 .املعرضني للمخاطر

                                                                    

 .3 و2 و1لالطالع على نطاق إطار العمل هذا، انظر احلواشي  (11)
 .3 و2 و1انظر احلواشي  (12)
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 عن تواتر   اإلحصائية وحتلـيل وتلخـيص وتعميم املعلومات        تسـجيل  )ج(  
 .وطنية وحمليةودولية وإقليمية من خالل آليات ، بصفة منتظمة املخاطر وآثارها وخسائرها

  املبكراإلنذار `2` 
 تكون إنذاراهتا   حبيثبكر تتمحور حول الناس،     املنذار  لإل نظم   وضـع  )د(  

الدميغرافية صائص  اخلحمـددة التوقيـت يسـتوعبها األشخاص املعرضون للخطر، وتراعي           
 التصرفكيفية  شأن  إرشادات ب واجلنسـانية والثقافية واملعيشية للجمهور املستهدف، وتضم        

إدارة املسؤولون عن   مسـاع اإلنذارات، وتدعم العمليات الفعلية اليت يتوىل القيام هبا           لـدى   
 . من صانعي القرارمالكوارث وغريه

 وصيانتها كجزء من نظم     دورية نظم معلومات واستعراضها بصفة      إقامة  )ه(  
 .وارئالط/ حاالت اإلنذاريفاختاذ إجراءات سريعة ومنسقة ضمان اإلنذار املبكر هبدف 

يف السياسة  املبكر   اإلنذارنظم  تكفل ُحسن إدماج     قدرات مؤسسية    بناء )و(  
ـ  نظم إدارة الطوارئ على كل من الصعيدين الوطين        وصنع القرار   عملـيات   ة ويف   ياحلكوم

 . لالختبار وتقييم األداء بانتظامالنظمهذه خضوع  واحمللي،و

باإلنذار املبكر املعقود يف بون،      الثاين املعين    الدويلاملؤمتر  نتائج   تنفـيذ  )ز(  
 يف ذلك من خالل تعزيز التنسيق والتعاون بني مجيع القطاعات           مبا )13(2003أملانيا، يف عام    

 .متامابكر فعالة املنذار لإل نظم إنشاء يف سلسلة اإلنذار املبكر بغية املعنيةوالعناصر الفاعلة 

فيذ برنامج عمل بربادوس    تنفيذ نتائج استراتيجية موريشيوس ملواصلة تن      )ح(  
من أجل التنمية املستدامة للبلدان اجلزرية الصغرية النامية بطرق منها إقامة وتعزيز نظم فعالة              

 .لإلنذار املبكر وغريها من تدابري التخفيف من اآلثار والتصدي هلا

 القدرة `3` 
 العلمية  والقدرات اسـتحداث واسـتدامة اهلـياكل األساسية         دعـم  )ط(  

 وعند  ، اخلرائط ورسمالالزمة للبحث واملراقبة والتحليل     والفنـية واملؤسسية    لوجـية   والتكنو
 . وآثار الكوارثالضعف، وبؤر األخطار ذات الصلةالطبيعية وباألخطار  التنبؤ ،اإلمكان

بتبادل  والنهوض   الصلة وضـع وحتسـني قواعد البيانات ذات         دعـم  )ي(  
حسب  واإلنذار املبكر،    والرصدغراض التقييم    أل البيانات وتعميمها بصورة كاملة ومفتوحة    

 .واحملليةاالقتضاء، على الصعد الدولية واإلقليمية والوطنية 

املخاطر  على تقييم    والتقنية والقدرات العلمية    األساليب حتسني   دعـم  )ك(  
 وبناء القدرات   والتدريب ورصـدها واإلنذار املبكر هبا، عن طريق البحث وعقد الشراكات         

                                                                    

 .58/214 قرار اجلمعية العامةالواردة يف لتوصية ل وفقاً (13)
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وتكنولوجيات الفضاء،  بعملـيات مراقـبة األرض موقعياً وفضائياً،         والـنهوض  .التقنـية 
 ووضع النماذج املتعلقة باألخطار والتنبؤ      اجلغرافية،واالستشـعار من بعد، ونظم املعلومات       

، وسائل االتصال و والتنبؤ هبا،    واملناخية باألحوال اجلوية هبـا، ووضـع الـنماذج املتعلقة        
 . املبكرواإلنذاراملخاطر تقييم دراسات تكاليف ومنافع و

إنشـاء وتعزيـز القدرة على تسجيل وحتليل وتلخيص وتعميم وتبادل            )ل(  
املعلومـات والبيانات اإلحصائية عن خرائط األخطار، وخماطر الكوارث وآثارها واخلسائر           

 .املترتبة عليها؛ ودعم إعداد منهجيات مشتركة لتقييم املخاطر ورصدها

  والناشئةقليميةاإل املخاطر `4` 
 املعلومات والبيانات   القيــام، حسـب االقتضـاء، بتجميع وتوحيد     )م(  

 . على الصعيد اإلقليمي واخلسائر النامجة عنهاوآثارهاخاطر الكوارث مب املتعلقةاإلحصائية 

 هبدف تقييم ورصد املخاطر     االقتضاء،حسب   إقليمياً ودولياً،    الـتعاون  )ن(  
 الترتيبات من خالل    ، وتبادل املعلومات وإتاحة اإلنذار املبكر     للحدودة  اإلقليمـية أو العابـر    

 .األهنارالترتيبات املتعلقة بإدارة أحواض املالئمة، ومنها مثالً 

 املدى والقضايا   الطويلةواإلبالغ عن التغريات    إجـراء حبوث وحتليالت      )س(  
 واجملتمعات احمللية   السلطاتالناشـئة اليت ميكن أن تزيد من بؤر الضعف واملخاطر أو قدرة             

 .التصدي للكوارثعلى 

القدرة على مواجهة    لبناء ثقافة للسالمة و    والتعليم من املعارف واالبتكارات     االسـتفادة  -3 
 على مجيع املستوياتالكوارث 

األخذ على   زواف وحُ أُحسن إعالم الناس   إذا    بشكل كبري   من الكوارث  احلد ميكن -18
مواجهتها، وهو ما يتطلب بدوره جتميع وتصنيف وتعميم املعارف         و الكوارثبـثقافة اتقاء    

 .وبؤر الضعف والقدراتواملعلومات املناسبة عن األخطار 

 : الرئيسيةاألنشطة  
  وتبادهلااملعلومات إدارة `1` 

 وخيارات الوقاية،   الكوارث سهلة الفهم عن أخطار      معلومات توفـري  )أ(  
ومتكينهم الناس  تشجيعشديدة اخلطورة، بغية   الملناطق  للمواطنني يف ا  بوجه خاص   وإتاحـتها   

ما  املعلومات وينبغي أن تشمل     .احلد من املخاطر وبناء القدرة على مواجهتها      من العمل على    
هو مناسب من املعارف التقليدية ومعارف السكان األصليني والتراث الثقايف وتكييفها لتالئم            

 .الثقافية واالجتماعيةالعوامل لى أن تراعي املستهدفة، عاحتياجات خمتلف اجملموعات 
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خرباء الكوارث واملسؤولني عن إدارهتا     بني  القائمة   الشـبكات    دعـم  )ب(  
 الستغالل اخلربات   إجراءاتيف خمتلف القطاعات واملناطق، ووضع أو تعزيز        والتخطـيط هلا    

حملية للحد من    بوضع خطط  اهلامة    الفاعلة  الوكاالت وغريها من العناصر    قياماملـتاحة عند    
 . املخاطر

 العلمية والعاملني يف جمال     األوساط وحتسني احلوار والتعاون بني      تعزيـز  )ج(  
، مبا يشمل األطراف اليت     املعنية األطراف   بنياحلد من خطر الكوارث، وتشجيع الشراكات       

 . للحد من خطر الكوارثواالجتماعيةاألبعاد االقتصادية يف عملها تتناول 

املعلومات واالتصاالت  وتوفري تكنولوجيات    استخدام وتطبيق    تعزيـز  )د(  
مراقبة وما يتصل هبا من خدمات، فضالً عن عمليات          احلديثةوالتكنولوجـيات الفضـائية     

املعلومات ألغراض التدريب وتقاسم    األرض، هبدف دعم احلد من خطر الكوارث، وخباصة         
 .خمتلف فئات املستفيدينعلى وتعميمها 

 سهلة االستعمال   وقوائم جرد وضع أدلة   ب املدى املتوسط،    م، على القـيا   )ه(  
 وخدمات  ، لتقاسم املعلومات  وطنية ونظم   ،عـلى الُصعد احمللية والوطنية واإلقليمية والدولية      

فعالة من  ال من خطر الكوارث     حلدا وتكنولوجيات    اجليدة لتبادل املعلومات بشأن املمارسات   
 واخلطط والتدابري   السياساتالدروس املستفادة من    سهلة االستعمال و  الحيـث الـتكلفة و    

 .املتصلة باحلد من خطر الكوارث

ينبغي للمؤسسات املعنية بالتنمية احلضرية أن توفر للجمهور معلومات          )و(  
 . بناء أو شراء أرض أو بيعهامشروعخيارات احلد من خطر الكوارث قبل إقامة أي عن 

بشأن  نطاق واسع    علىوتعميمها   مصطلحات دولية موحدة     اسـتيفاء  )ز(  
يف  على األقل، الستعماهلا     الرمسيةاحلـد مـن خطـر الكوارث، جبميع لغات األمم املتحدة            

 . التدريب وبرامج اإلعالم العامومناهجوالعمليات والبحوث  الربناجمي واملؤسسيالتطوير 

  والتدريب التعليم `2` 
 يف الكوارث   خطرد من   باحلالتشـجيع عـلى إدراج املعارف املتصلة         )ح(  

 الرمسية وغري القنواتاستعمال ، ومجيع املستويات على الدراسية من املناهج   املناسـبة الفـروع   
 من خطر   احلدإدماج  التشجيع على   الرمسـية األخرى إليصال املعلومات للشباب واألطفال؛ و       

 التنمية املستدامة  أجل من عناصر عقد األمم املتحدة للتعليم من         أصيالًبصفته عنصراً    الكوارث
)2005-2015.( 

يف التشـجيع على تنفيذ برامج حملية لتقييم املخاطر والتأهب للكوارث            )ط(  
 .ويف مؤسسات التعليم العايلاملدارس 
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اإلقالل إىل   برامج وأنشطة يف املدارس لتعلم كيفية        تنفيذالتشجيع على    )ي(  
 . من آثار املخاطرحدأدىن 

خطر الكوارث  تتناول احلد من     وتعليمـية    بـرامج تدريبـية   وضـع    )ك(  
ـ (وتسـتهدف قطاعـات معيـنة        حاالت إدارة  على   نيوالقائم يف جمال التنمية،     نياملخطط

 ).ومن سواهم احلكم احمللي، يلوالطوارئ، ومسؤ

، تراعي دور    احمللي اجملتمعلتدريب على مستوى    ل مبـبادرات    الـنهوض  )ل(  
لقدرات احمللية على التخفيف من حدة الكوارث        بغية تعزيز ا   املـتطوعني عـند االقتضـاء،     

 .هلاوالتصدي 

 املالئمة لفائدة   والتعليمفرص التدريب   على  صول  احلضـمان مساواة     )م(  
تدريبية للتوعية بالفوارق اجلنسانية والثقافية     ربامج  ب والنهوض   ؛النسـاء والفـئات الضعيفة    

 .خطر الكوارث على احلد من والتدريبمن التعليم عناصر أصيلة بوصفها 

 ثالبح `3` 
املتعددة وحتليل  للمخاطر   التنبؤية أساليب حمسنة للتقييمات     اسـتحداث  )ن(  

على مجيع املستويات؛   املخاطر   احلد من    ملبادراتاالقتصادية واالجتماعية   والتكاليف  املـنافع   
 .لية على الُصعد اإلقليمية والوطنية واحملالقرار اختاذ اتوإدماج تلك األساليب يف عملي

 وتطبيق أساليب ودراسات    استحداثعلى  والعلمية   القدرة التقنية    تعزيز )س(  
 واملياه  باألحوال اجلوية  واملتعلقةتقييم بؤر الضعف وأثر املخاطر اجليولوجية       تكفل  ومنـاذج   
 .اإلقليميةوالتقييم  حتسني قدرات الرصد مبا يف ذلكواملناخ، 

 العام الوعي إذكاء `4` 
مواجهة  ثقافةاجملتمع على األخذ ب   حفز  يف  إسهام وسائط اإلعالم     تعزيز )ع(  

مجيع على   العامة املستدامة واملشاورات    العاميف محالت التعليم    الكـوارث واملشاركة القوية     
 .مستويات اجملتمع

  من عوامل اخلطر األساسيةاحلد -4 

االقتصادية والبيئية  االجتماعية و الكوارث املتعلقة بتغري الظروف     يتم تناول خماطر     -19
واألحوال اجلوية واملياه   اجليولوجية  املرتبطة باألحداث    املخاطر األراضـي، وأثر     واسـتخدام 

 .ما بعد الكوارثحاالت ويف  يةقطاعخطط وبرامج التنمية التقلب املناخ وتغريه، يف و
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 : الرئيسيةاألنشطة  
  واملوارد الطبيعيةالبيئة إدارة `1` 

مبا يف  املوارد الطبيعية وإدارهتا بطريقة مستدامة،      استغالل  على  تشجيع  ال )أ(  
أوجه اخلطر   بغية احلد من     األراضياستخدام  وتطوير  ختطيط  أنشطة  حتسني  من خالل   ذلـك   

 .الضعفو

الطبيعية تشمل احلد من خطر      واملواردمتكاملة إلدارة البيئة    هج  ُن تنفـيذ  )ب(  
 واإلدارة اإلدارة املتكاملة للفيضانات     مثل )14(اهليكلية الكوارث، مبا فيها التدابري اهليكلية وغري     

 .املالئمة للُنظم البيئية اهلّشة

ه تغيُّربتقلب املناخ حالياً و   املرتبطة  تعزيـز إدمـاج احلـد من املخاطر          )ج(  
 ذلك  يشملو.  يف استراتيجيات احلد من خطر الكوارث والتكيف مع تغري املناخ          مسـتقبالً 

املخاطر،  تدابري معّينة للحد من      ووضعاملناخ،  املرتبطة ب الكوارث  ر  ملخاطحتديـداً واضـحاً     
املناخية من جانب املخطِّطني واملهندسني     واسـتخداماً حمّسـناً واعتيادياً ملعلومات املخاطر        

 . القرارصانعيوغريهم من 

  واالقتصاديةاالجتماعيةالتنمية  ممارسات `2` 
قدرة اجملتمعات  ضمان   عناصرمن   باألمن الغذائي كعنصر هام      النهوض )د(  

 للجفاف والفيضانات   املعّرضة، وخباصة يف بعض املناطق      مواجهـة األخطار  احمللـية عـلى     
 .الزراعيةأساليب املعيشة  اليت ميكن أن تضعف األخطارواألعاصري وغريها من 

والنهوض .  الصحي القطاع ختطيط احلد من خطر الكوارث يف        إدمـاج   )ه(  
مشيدة  مجيع املستشفيات اجلديدة     أن من   بالتأكد"  اآلمنة من الكوارث   تاملستشفيا"هبـدف   

الكوارث وتنفيذ تدابري   يف حاالت    مواصلة أداء عملها  سـتوى من الوقاية يعزِّز قدرهتا على        مب
 القائمة، وخباصة املرافق اليت تقدِّم الرعاية       الصحيةالتخفيف من حدة الكوارث لتعزيز املرافق       

 .وليةالصحية األ

 املادية، وخباصة املدارس    األساسية وتعزيز املرافق العامة واهلياكل      محايـة  )و(  
النقل خطوط   و واالتصاالتالطاقة،  حمطات  املياه و معاجلة  واملصحات واملستشفيات وحمطات    

                                                                    

 أو تفاديها، لألخطار املمكنة العواقب مادي اهلدف منه احلد من بناءالتدابري اهليكلية إىل أي  تشري" (14)
وتشري التدابري غري .  وواقية منهالألخطار أساسية مقاِومة وهياكلوتشمل تدابري هندسية وتشييد ُبىن 

 واألساليب ،والتزام اجلمهور، وتطوير املعارف، وإذكاء الوعي، السياساتاهليكلية إىل وضع  
املخاطر  وإتاحة املعلومات، اليت ميكن أن حتّد من شاركةامل يف ذلك آليات مباواملمارسات التنفيذية، 

 .2004 جنيف،. االستراتيجية الدولية للحد من الكوارث /األمم املتحدة".  ذات الصلةواآلثار
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من خالل إحكام   ،   ثقافياً اهلامة، واألراضي والُبىن     وإدارهتا احليوية، ومراكز اإلنذار بالكوارث   
 .مواجهة األخطارعلى قدرة كافية  قادرةتعديل التحديثي واإلعمار بغية جعلها التصميم وال

 بغية مساعدة الفقراء واملسنني االجتماعية تنفيذ آليات شبكات األمان تعزيز )ز(  
، مبا يف ذلك  وتعزيز خطط االنتعاش. بالكوارثاملتضرِّرةواملعوقني وغريهم من الشرائح السكانية  

االجتماعي لتخفيف األضرار النفسية اليت تصيب الفئات الضعيفة، وال         -فسيبرامج التدريب الن  
 .سيما األطفال، يف أعقاب الكوارث

 يف   والتأهيل اإلنعاش عمليات تدابري احلد من خطر الكوارث يف        إدماج )ح(  
 قدرات حتد من    الستحداث الفرص خالل مرحلة االنتعاش      واستغالل )15(أعقـاب الكوارث  

املعارف  واخلرباتى املـدى الطويل، مبا يف ذلك من خالل تقاسم  خطـر الكـوارث عـل    
 .والدروس املستفادة

املشردين لن تزيد   اخلاصة ب ربامج  الأن  من  السعي للتأكد، عند االقتضاء،      )ط(  
 .املخاطر ومن التأثر هبامن 

الشديدة املقيمني يف املناطق    الـنهوض بتنويع خيارات الدخل للسكان        )ي(  
 عدم تقويض دخلها وممتلكاهتا بسبب      وضمان،  هبا تأثرها بغية احلد من     اطرللمخ الـتعرض 

 .الكوارثضعفها أمام  من تزيدالسياسات والعمليات اإلمنائية اليت 

الـنهوض باسـتحداث آليات تقاسم املخاطر املالية، وخباصة التأمني           )ك(  
 .وإعادة التأمني ضد املخاطر

 بغية حتسني إسهام    واخلاصعني العام    إقامة شراكات بني القطا    تعزيـز  )ل(  
 الترويج على   اخلاص الكوارث؛ وتشجيع القطاع      خطر القطـاع اخلاص يف أنشطة احلد من      

ـ   وختصيص املوارد هلا    للكوارثالتشديد على األنشطة السابقة     بزيادة  ثقافة اتِّقاء الكوارث،    ل
 . وُنظم اإلنذار املبكِّراملخاطرمثل عمليات تقييم 

 .طر الكوارثابتكارية للتصدي خلمالية بديلة وأدوات عزيز  وتوضع )م(  

  التقنيةالتدابري استخدام األراضي وغريها من ختطيط `3` 
 احلضريني  واإلدارةر الكوارث يف التخطيط     ـات خط ـ تقييم اجـإدم )ن(  

لمستوطنات ل و السكانلمناطق الكثيفة   لللمسـتوطنات البشرية املعّرضة للكوارث، وخباصة       
 النظامية أو غري    غريقضايا املساكن   تناول   ، على سبيل األولوية   وينبغي،. عة التحضُّر السـري 

 إطار برامج احلد من وطأة      يفالدائمة وموقع املساكن يف املناطق الشديدة اخلطر، مبا يف ذلك           
 . وحتسني حالة األحياء الفقريةالفقر احلضري

                                                                    

 .46/182 العامة اجلمعيةقرار الواردة يف لمبادئ وفقاً ل (15)
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البىن شاريع  مل خطيطالت اعتبارات خطر الكوارث يف إجراءات       مـراعاة  )س(  
عليها وتنفيذها  واملوافقة  تصميم تلك املشاريع    معايري  ، مبـا يف ذلـك       التحتـية الرئيسـية   

 .ةوالبيئيواالقتصادية  ة االجتماعياآلثارواالعتبارات القائمة على تقييم 

 العامة وأدوات   التوجيهية واسـتيفاء وتشجيع استخدام املبادئ       وضـع  )ع(  
 . وختطيطهااألراضيوارث يف سياق سياسات استخدام الرصد للحد من خطر الك

 التنمية الريفية، وخباصة    وإدارة تقييم خطر الكوارث يف ختطيط       إدمـاج  )ف(  
 مبا يف ذلك من خالل حتديد مناطق للفيضانات، املعرضةاملناطق اجلبلية والسهول الساحلية    يف  

 .ملستوطنات البشريةإلقامة ااألراضي املتاحة واآلمنة 

احلالية اإلصالح واإلعمار   وممارسات  ومعايري البناء    تنقيح قواعد    تشجيع )ص(  
 جعلها  هبدفاالقتضاء،  حسب   الوطين أو احمللي،     ين اجلديد منها على الصعيد    اسـتحداث أو  

 واملهّمشة،  النظاميةتطبـيقاً يف السياق احمللي، وخباصة يف املستوطنات البشرية غري           أنسـب   
توافق يف  ال قوامه خالل هنج    منورصدها وإنفاذها،   القواعد  تلك   تطبيقوتعزيـز القدرة على     

 . املقاِومة للكوارثالبىناآلراء، بغية تعزيز 

 بغية التصدي هلا على حنو فعال للكوارث التأهب تعزيز -5 

الكوارث التخفيف من حدة عواقبها وخسائرها بشكل       مـن املمكن عند وقوع       -20
 حسنة التأهب اد واجلماعات يف املناطق املعّرضة للخطر        واألفر السلطاتكـبري إذا ما كانت      
 .املعرفة والقدرة على إدارة الكوارث بفعاليةإذا ما تسلحت بومستعدة للعمل و

 : الرئيسيةاألنشطة  
 على إدارة الكوارث إقليمياً     واملؤسسيةوالتقنية  ية  قدرات السياس ال تعزيز )أ(  

 .واملاديةالبشرية  بالتكنولوجيا والتدريب واملوارد الصلة  القدرات ذاتهاووطنياً وحملياًَ، مبا في

الوكاالت بني   والتنسيقادل املعلومات   ـحوار وتب ـم ال ـ ودع زـتعزي )ب(  
 واحلد من خطر الكوارث املبكراإلنذار قطاعات واملؤسسات العاملة على مجيع املستويات يف  

احلد من خطر   إزاء   شامل   جنهب التشجيع على األخذ   والتنمـية، من أجل      التصـدي هلـا   و
 .الكوارث

واستحداث أو استيفاء    ُنهج إقليمية منسقة ووضعها عند اللزوم،        تعزيز )ج(  
 هبدف التأهب   اإلقليميسياسـات وآلـيات تنفيذية وخطط وُنظُم اتصاالت على الصعيد           

يف احلاالت اليت تفوق قدرات التصدي      وفعالية  سرعة  ضـمان التصـدي هلا ب     لكـوارث و  ل
 .ةالوطني

 خطط وسياسات التأهب للكوارث والطوارئ على        أو استعراض  إعداد )د(  
  واجلماعات املناطقمجـيع املستويات واستيفاؤها دورياً، مع التركيز بوجه خاص على أكثر            
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هبدف جالء،  اإلمتارين   ذلك    يف مبا،  للكوارثوالـنهوض بتمارين دورية للتأهب      . ضـعفاً 
 إمدادات الغوث األساسية الغذائية وغري      ووصولة  ضـمان التصدي للكوارث بسرعة وفعالي     

 . احملليةاالحتياجاتحسبما تقتضيه الغذائية، 

 لدعم تدابري   ، حيثما وعندما يقتضي األمر    ،طوارئلل إقامة صناديق    تعزيز  )ه(  
 . واالنتعاش والتأهبالتصدي

مبا يف ذلك اجملتمعات    املعنية،  آليات حمددة حلث األطراف      اسـتحداث  )و(  
،  والتحكم هبذه األنشطة   احلد من خطر الكوارث   عـلى املشاركة الفعالة يف أنشطة       حمللـية،   ا

 . روح التطوُّعاالعتماد علىوخباصة 

  واملتابعةالتنفيذ - رابعاً 

  عامةاعتبارات - ألف 

العمل أن تضطلع بتنفيذ أهداف وأولويات      املعنية   األطـراف    ملخـتلف  ينـبغي  -21
قطاعات، مبا يف   لعدة   إطار العمل هذا ومتابعتها ضمن هنج جامع          يف احملـددة االسـتراتيجية   

والدول واملنظمات اإلقليمية والدولية، مبا يف ذلك األمم املتحدة         .  اإلمنائي القطـاع ذلـك   
 سياساهتامدعوَّة إىل إدماج اعتبارات احلد من خطر الكوارث يف          ،   املالية الدولية  واملؤسسات

شامالً  املدين،   اجملتمعوميثل  .  وبرجمتها على مجيع املستويات    اإلمنائـية املسـتدامة وختطيطها    
حيوية يف دعم   معنية   أطرافاً   اخلاصاملـتطوعني واملنظمات األهلية والدوائر العلمية والقطاع        

 .املستوياتتنفيذ احلد من خطر الكوارث على مجيع 

، ةجتماعي واال ة االقتصادي عن تنميتها  مسؤولية أساسية    دولة كل   تحملت وفـيما  -22
 حلوافز والقدرات وا  تطوير املعارف فز  تتيح اإلمكانيات حل  بيئة دولية   فإن من الضروري هتيئة     

وينبغي . مواجهة الكوارث  بغية إقامة أمم وجمتمعات حملية قادرة على         فيهاالالزمة واإلسهام   
 وغريهاة،  األمم املتحد بني   اإلقليمية والدولية تعزيز التنسيق االستراتيجي       واملنظماتللـدول   

 والوكاالت  اإلقليمية،مـن املنظمات الدولية مبا يف ذلك املؤسسات املالية الدولية، واهليئات            
 استناداً إىل  الكوارث،   خطراحلد من   جمال  واملـنظمات غـري احلكومية العاملة يف        ،  املاحنـة 

القادمة  االعتبار خالل السنوات     إيالءوينبغي  . اسـتراتيجية دولية معزَّزة للحد من الكوارث      
 . من خطر الكوارثحلدة الدولية ذات الصلة با القانونيالصكوكتنفيذ وتعزيز لضمان 

 للدول واملنظمات اإلقليمية والدولية دعم قدرات اآلليات واملنظمات         ينبغي كما -23
قليمية، حسب االقتضاء، دعماً    إ مشتركة وضع خطط وسياسات وممارسات      علىاإلقليمـية   

الدعوة والتنسيق وتبادل املعلومات واخلربات، والرصد العلمي       طة  أنش الشبكات، و  إلقامـة 
 .الكوارثملخاطر  القدرة املؤسسية والقدرة على التصدي تطوير وُبؤر الضعف، ولألخطار
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جتمع بني خمتلف األطراف     العناصر الفاعلة على بناء شراكات       مجـيع شـجَّع   تو -24
لى أساس طوعي، بغية اإلسهام يف تنفيذ       االقتضاء، وع حسب   املستويات،املعنية، على كافة    

 على النهوض بتعزيز أو     الفاعلة تشجَّع الدول وغريها من العناصر       كما. إطـار العمـل هذا    
 على الصعد الوطنية واإلقليمية والدولية، واليت ميكن أن تتاح للبلدان           املتطوعنيق  رإنشـاء ف  
 .)16(خطر الكوارث الدويل لإلسهام يف التصدي لبؤر الضعف واحلد من وللمجتمع

وتؤكد استراتيجية موريشيوس ملواصلة تنفيذ برنامج عمل بربادوس لصاحل الدول           -25
اجلـزرية الصـغرية النامـية أن هذه الدول تقع يف أكثر مناطق العامل تأثراً من حيث شدة                  
 الكـوارث الطبيعية والبيئية وتواترها وآثارها املتزايدة، وتواجه عواقب اقتصادية واجتماعية          

وقد تعهدت الدول اجلزرية الصغرية النامية بتعزيز أطرها الوطنية لزيادة          . وبيئية شديدة للغاية  
فعالـية إدارة الكـوارث، وهي ملتزمة إذا ما نالت الدعم الالزم من اجملتمع الدويل بتحسني                
قدرهتـا الوطنـية على التخفيف من حدة الكوارث والتأهب هلا واإلنذار املبكر هبا، وزيادة               

عـي اجلمهور باحلد من الكوارث، وحفز الشراكات املتعددة االختصاصات والقطاعات،           و
وإدمـاج إدارة املخاطـر يف عمليات التخطيط الوطين، والتصدي للقضايا املتصلة بترتيبات             
التأمني وإعادة التأمني، وحتسني قدرهتا على التنبؤ حباالت الطوارئ والتصدي هلا، مبا يف ذلك              

 .اليت تلم باملستوطنات البشرية بسبب الكوارث الطبيعية والبيئيةحاالت الطوارئ 
ونظـراً إىل أوجه الضعف اخلاصة بأقل البلدان منواً وعدم كفاية قدراهتا للتصدي              -26

للكوارث والتعايف منها، ينبغي توفري الدعم هلذه البلدان على سبيل األولوية يف إعمال الربامج              
ملناسبة من أجل تنفيذ إطار العمل، مبا يف ذلك من خالل تقدمي            األساسية واآلليات املؤسسية ا   

املساعدة املالية والتقنية لبناء القدرة يف جمال احلد من خطر الكوارث باعتبار ذلك وسيلة فعالة  
 .ومستدامة التقاء الكوارث والتصدي هلا

ة من أجل حتقيق وتطرح الكوارث يف أفريقيا عقبة رئيسية أمام اجلهود اليت تبذهلا القار -27
التنمـية املستدامة، وخاصة بالنظر إىل عدم كفاية قدرات املنطقة على التنبؤ بالكوارث ورصدها              

واحلد من ضعف سكان أفريقيا أمام األخطار عنصر        . والتصـدي هلـا والتخفـيف من آثارها       
 ضـروري يف اسـتراتيجيات احلـد من الفقر، مبا يف ذلك بذل اجلهود حلماية مكاسب التنمية                

وال بد من توفري املساعدة املالية والتقنية من أجل تعزيز قدرات البلدان األفريقية، مبا يف               . السابقة
 .ذلك نظم املراقبة واإلنذار املبكر، والتقييم والوقاية والتأهب والتصدي واالنتعاش

، حسب  املؤمتر العاملي املعين باحلد من الكوارث     قـرارات    مـتابعة  وسـتكون  -28
احلد مدجماً ومنسقاً من متابعة املؤمترات الرئيسية األخرى يف امليادين املتصلة ب          جزءاً   االقتضاء،

وينبغي أن يتضمن ذلك إشارة حمددة إىل التقدم احملرز يف جمال احلد            . )17(من خطر الكوارث  
                                                                    

دول ـة الـة ملنظمـ العامةـرار اجلمعيـ وق58/118لألمم املتحدة    العامة لقرار اجلمعية امتثاال (16)
 ).0/04-34-د(2018 األمريكية

 . باء57/270 العامة اجلمعيةيف قرار احملدد  النحو على (17)
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مـن خطـر الكوارث مع مراعاة األهداف اإلمنائية املتفق عليها، ومنها األهداف الواردة يف               
 .لفيةإعالن األ

 لالستعراض على النحو   2015-2005وسيخضع تنفيذ إطار العمل هذا للفترة        -29
 .املناسب

 الدول - باء 

 الدول أن تسعى لالضطالع باملهام التالية على الصعيدين الوطين          جلميع ينـبغي  -30
اف بامللكية وبالتعاون مع اجملتمع املدين وغريه من األطر       باالستناد إىل إحساس قوي     واحمللي،  

متطلباهتا القانونية احمللية   ومع مراعاة   ،  املالية والبشرية واملادية  املعنـية، يف حـدود قدراهتـا        
أيضاً أن تسهم   وينبغي للدول   . الصـكوك الدولية القائمة املعنية باحلد من خطر الكوارث        و

 .34و 33لفقرتني مبا يتفق مع ابنشاط يف التعاون اإلقليمي والدويل، 

 ونشر   من خطر الكوارث   احلد حلالة   وطنيةات مرجعية    تقيـيم  إجـراء  )أ(  
هذه املعلومات، عند   مشاطرة  ، وفقـاً لقدرات كل دولة واحتياجاهتا وسياساهتا، و        نـتائجها 
 ؛ مع اهليئات اإلقليمية والدولية املعنيةاالقتضاء،

، وإبالغ   ومتابعته العمل هذا إطار  آلية تنسيق وطنية مالئمة لتنفيذ      تعيني   )ب(  
  بذلك؛الكوارث االستراتيجية الدولية للحد من أمانة

للربامج الوطنية للحد من خطر الكوارث ذات الصلة        القيام بنشر موجز     )ج(  
 ، واستيفاء هذا املوجز بصفة دورية؛التعاون الدويليشمل ، مبا بإطار العمل هذا

 يف تنفيذ على الصعيد الوطين    التقدم احملرز   ستعراض   ال إعـداد إجراءات   )د(  
 والرصد والتقييم املتواصلني    ، نظم حتليل التكاليف والفوائد    تشملأن  على  ،  االعمل هذ إطار  

 وخباصـة فيما يتعلق باملناطق املعرَّضة ألخطار الرطوبة اجلوية    ،املخاطـر ولـبؤر الضـعف     
 ؛االقتضاءحسب زل، الوالز
ات  يف احلد من خطر الكوارث يف آلي       احملرزإدراج معلومات عن التقدم       )ه(  

 ؛اءضاالقت، حسب بالتنمية املستدامةاملعنية  من األطر وغريهاألطر الدولية القائمة لاإلبالغ 
 إىل الصكوك القانونية الدولية     مالـنظر، حسـب االقتضاء، يف االنضما       )و(  

املتصـلة باحلد من الكوارث أو املوافقة أو التصديق عليها، واختاذ الدول األطراف يف تلك                
 ؛)18(لتنفيذها الفعليالصكوك تدابري 

                                                                    

 مثل اتفاقية تامبريي املتعلقة بتوفري موارد االتصاالت للتخفيـف مـن آثار الكوارث ولعمليات اإلغاثة (18)
 .2005يناير / كانون الثاين8، اليت بدأ نفاذها يف )1998(
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التشـجيع عـلى إدماج احلد من املخاطر املرتبطة بتقلب املناخ حالياً             )ز(  
وتغـريه مستقبالً يف استراتيجيات احلد من خطر الكوارث والتكيف مع تغري املناخ، وضمان         
مـراعاة إدارة املخاطـر املرتبطة باألحداث اجليولوجية، مثل الزالزل واالنزالقات األرضية،            

 .اعاة كاملة يف برامج احلد من خطر الكوارثمر

  واملؤسسات اإلقليميةاملنظمات - جيم 

 اإلقليمية اليت تؤدي دوراً يتعلق باحلد من خطر الكوارث مدعوة إىل            ملـنظمات ا -31
 :ومواردهاوالياهتا وأولوياهتا يف حدود االضطالع باملهام التالية 

وتطوير  التعاون التقين    برامجل   بالـربامج اإلقليمية، مبا يشم     الـنهوض  )أ(  
 الضعف، وتقاسم   وبؤرومعايري لرصد وتقييم املخاطر     منهجيات  القـدرات، واسـتحداث     

 لتحقيق أهداف إطار    واإلقليمية للموارد، بغية دعم اجلهود الوطنية       الفعالةوالتعبئة  ،  املعلومات
 هذا؛العمل 

من خطر  ة احلد    ودون إقليمية حلال   إقليمية تقيـيمات مرجعية     إجـراء  )ب(  
 ؛ مع والياهتايتناسبوفقاً لالحتياجات احملددة ومبا الكوارث ونشر نتائجها، 

يف املنطقة وبشأن   احملرز  تقدم  ال بشأن   الدورية االستعراضـات    تنسـيق  )ج(  
 اليت تطلبها البلدان يف إعداد      املساعدةوتقدمي   ونشر نتائجها،    املعوقـات واحتياجات الدعم   

 ؛ من تقدمأحرزتها مللدورية لرباجمها وامللخصات الوطنية ا
 ، حسب االقتضاء،  املتخصصةتعزيز املراكز التعاونية اإلقليمية     إنشاء أو    )د(  
 احلد من خطر الكوارث؛يف جمال البحث والتدريب والتعليم وبناء القدرات يف 

دعـم استحداث آليات وقدرات إقليمية لإلنذار املبكر بالكوارث، مبا            )ه(  
 .)19(واج التسوناميفيها أم

  الدوليةاملنظمات - دال 

 الدولية، مبا فيها مؤسسات منظومة األمم املتحدة واملؤسسات املالية          املـنظمات  إن -32
 :هاوموارد ا وأولوياهتاوالياهتحدود  مدعوة إىل االضطالع باملهام التالية يف الدولية،

دولية للحد من    ال االستراتيجيةوتنفيذ  املشـاركة الكاملـة يف دعـم         )أ(  
مواجهة  قادرة على    وجمتمعاتأمم  لبناء  الكـوارث، والتعاون من أجل وضع ُنهج متكاملة         

 من خطر   احلد تعزيز الروابط واالتساق وإدراج عناصر       وذلـك بالتشجيع على   الكـوارث،   
                                                                    

جملس األمم املتحدة االستشاري املعين باملياه والصرف الصحي الذي أنشأه األمني العام نداًء  وجه  (19)
عاجالً خلفض اخلسائر البشرية اليت تتسبب هبا الكوارث الكربى املتصلة باملياه، مبا فيها أمواج 

 .2015التسونامي، إىل النصف حبلول عام 
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 به يف إطار    وردتعلى النحو الذي    اجملـال اإلنساين وجمال التنمية املستدامة       الكـوارث يف    
 ذا؛هالعمل 

 على مساعدة البلدان النامية     الشاملة قدرة منظومة األمم املتحدة      تعزيـز  )ب(  
وأنشطة التنسيق املناسبة، املعرضـة للكوارث يف احلد من خطر الكوارث من خالل الوسائل            

 حتقيق األهداف واألولويات    يفلتقدم احملرز   املنتظم ل  لتقييملووضـع وتنفيذ التدابري املالئمة      
 ؛، استناداً إىل االستراتيجية الدولية للحد من الكوارثهذا العمل إطارالواردة يف 

 علىالبلدان النامية املعرضة للكوارث     اإلجراءات املناسبة ملساعدة     حتديد )ج(  
قطاعات العند االقتضاء، يف    اإلجراءات املناسبة،    إدراجضمان  ؛ و هذاتنفـيذ إطـار العمل      

ضمان ختصيص  ، و منظمةكل  لمنائية  اإلنسانية و اإلمية و علال اتمارساملربامج و والسياسات  الو
 التمويل الكايف لتنفيذ تلك اإلجراءات؛

مسـاعـدة البلدان النامية املعرضة للكوارث على وضع استراتيجيات          )د(  
وخطط عمل وبرامج وطنية للحد من خطر الكوارث وعلى تطوير قدراهتا املؤسسية والتقنية             

 ارث، على النحو احملدد يف األولويات الواردة يف إطار        يف مـيدان احلـد مـن خطـر الكو         
 العمل هذا؛

 يف آليات التنسيق ذات الصلة مثل       اإلطارإدراج أنشطة دعم تنفيذ هذا        )ه(  
املعنية بالشؤون  ( الدائمة املشتركة بني الوكاالت      اللجنةجمموعة األمم املتحدة اإلمنائية وأمانة      

 املنسقني املقيمني وأفرقة األمم     نظاميد الوطين ومن خالل      الصع على، مبا يف ذلك     )اإلنسـانية 
اعتبارات احلد من خطر الكوارث يف أُطر املساعدة إدراج   ، إىل ذلك  وإضافة. املتحدة القطرية 

 اإلمنائية مـثل التقيـيم القطـري املشترك، وإطار عمل األمم املتحدة للمساعدة              اإلمنائـية، 
 ؛ احلد من الفقراتواستراتيجي

على دعم   القائمة،   مناهج العمل  الوثيق مع الشبكات و    بالتعاونالعمل،    )و(  
الطبيعية وبؤر الضعف وآثار األنشطة املتسقة عاملياً جلمع البيانات والتنبؤ فيما يتعلق باألخطار      

 قواعد  وتعّهدعايري،  وضع امل  تشمل هذه املبادرات     أنوينبغي  . الكوارث على مجيع املستويات   
 ودعم ُنظم اإلنذار املبكر، والتبادل الكامل       ،قياسيةالرقام  األؤشرات و املبـيانات، ووضع    ال

 ؛ من ُبعداملوقعية واملراقبة باالستشعار املراقبة عمليات واللجوء إىلواملفتوح للبيانات 
 املالئمة الدولية   يف الوقت املناسب باملساعدة الغوثية     الدول مبدها    دعـم  )ز(  

املتفق  للمبادئ التوجيهية    ووفقاًطلب البلدان املتضررة،    اًء على   بنتنسيقاً حمكماً،   واملنسـقة   
 هذه املساعدة بغية وتقدمي .)20(للمساعدة الغوثية يف حاالت الطوارئ وترتيبات التنسيق  عليها  

 الفّعالة للتعاون الدويل    الترتيباتضمان   و تاحلد من املخاطر وبؤر الضعف، وحتسني القدرا      

                                                                    

 .46/182اجلمعية العامة املعرفة يف قرار  املبادئ (20)
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 ترتيبات على الصعيدين الوطين     ضمان وضع و. )21(ناطق احلضرية امليف  اإلنقاذ  على البحث و  
جهود مع  لبلوغ املناطق املتضررة وتعزيز الروابط املالئمة العاجلةواحملـلي لالستجابة الدولية    

 ؛ اخلطرمن واحلد اإلنتعاش
بالكوارث خالل  املنكوبة   اآللـيات الدولية هبدف دعم الدول        تعزيـز  )ح(  

واحلد من املخاطر   واالقتصادي املستدام    واالجتماعي   االنتعاش العمراين و  املرحلة االنتقالية حن  
 ألنشطة احلد من خطر الكوارث يف أعقاب        الدعموينبغي أن يشمل ذلك تقدمي      . مسـتقبالً 
والدعم التقين مع البلدان  اجليدة واملعارف املمارسات وتبادل  والتأهـيل  اإلنعـاش عملـييت   

 ؛املعنيةة واخلرباء ومؤسسات األمم املتحد
 الوكاالت املعين بإدارة    بني وتكيـيف برنامج التدريب املشترك       تعزيـز  )ط(  

خطر الكوارث،   بني الوكاالت إلدارة     مشتركنيالكوارث استناداً إىل رؤية وإطار استراتيجيني       
 . والتعايف منها هلاالتصديوالكوارث والتأهب هلا خطر يشمل احلد من على حنو 

  الدولية للحد من الكوارثاالستراتيجية - هاء 

 العمل فرقة   وخباصة،   يف االسـتراتيجية الدولية للحد من الكوارث       الشـركاء  إن -33
 الوطنية  اهليئاتها، بالتعاون مع    ؤاملشـتركة بني الوكاالت املعنية باحلد من الكوارث وأعضا        

 بني  ركةاملشتوبدعم من األمانة    املعنية  واإلقليمـية والدولـية ومؤسسـات األمـم املتحدة          
 تنفيذ إطار   على باملساعدة   ونالوكـاالت لالسـتراتيجية الدولية للحد من الكوارث، مطالب        

 اآللية والترتيبات   )22(هذا كما يلي، رهناً بالقرارات املتخذة بعد إمتام عملية استعراض         العمل  
 :املؤسسية الراهنة

، تضم هذا إطار العمل متابعة مصفوفة أدوار ومبادرات لدعم  استحداث )أ(  
 ؛الدولينيفرادى أعضاء فرقة العمل وغريهم من الشركاء 

 مؤسسات منظومة األمم    داخل تنسيق العمل الفعال واملتكامل      تيسـري  )ب(  
 وفقاً لوالياهتا، هبدف دعم     الصلة الدولية واإلقليمية األخرى ذات      فيما بني الكيانات  املتحدة و 

 مبادئ  وضع وتيسري عمليات التشاور بغية      فيذالتن يف الثغرات، وحتديد   هذاتنفيذ إطار العمل    
  حيظى باألولوية، إىل جانب اخلربات الوطنية واإلقليمية       جماللكل  سياسية  توجيهـية وأدوات    

 ؛ ذات الصلةوالدولية

                                                                    

 .57/150 العامة اجلمعية من أجل التنفيذ املتسق لقرار العمل (21)
جتري حالياً عملية استعراض للترتيبات املؤسسية ذات الصلة باحلد من الكوارث، يف إطار األمم  (22)

االستراتيجية الدولية    لدور وأداء تقييم ب من الكوارث باحلداملؤمتر العاملي املعين املتحدة، وستكمَّل عقب 
 .ن الكوارثللحد م
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التشاور مع وكاالت األمم املتحدة ومؤسساهتا ذات الصلة، واملنظمات          )ج(  
ومع الدول املهتمة واجملتمع املدين،     نية والعلمية   املؤسسات التق اإلقليمية واملتعددة األطراف، و   

عامة وواقعية وقابلة للقياس، مع مراعاة املوارد املتاحة يف فرادى          مؤشرات  هبـدف وضـع     
تنفيذ إطار  وميكن أن تساعد هذه املؤشرات الدول يف تقييم ما حترزه من تقدم يف              . الـدول 
هداف اإلمنائية املتفق عليها دولياً، مبا      وينبغي أن تكون املؤشرات متوافقة مع األ      . هذاالعمـل   

 يف ذلك األهداف الواردة يف إعالن األلفية؛

وحـال اسـتكمال املرحلة األوىل تشجَّع الدول على وضع أو صقل مؤشرات على الصعيد               
الوطـين تعكس أولويات كل منها يف جمال احلد من خطر الكوارث، استناداً إىل املؤشرات               

 .العامة

، مبا يف    من الكوارث  حلدملناهج العمل الوطنية املعنية با    دعم  الضـمان    )د(  
التنسيق اإلقليمي لدعم خمتلف    ذلـك مـن خالل توضيح دورها وقيمتها املضافة، وكذلك           

، من خالل   هذا والسياسات الواردة يف إطار العمل       الدعوةأنشطة  احتـياجات وأولويـات     
تناداً إىل الربامج اإلقليمية ومستشاري      للحد من الكوارث، اس    اإلقليميةتنسـيق عمل املرافق     

 ؛ الشركاء املعنينيمنتقدمي املساعدة 
الشراكات املعنية  لضمان تسجيل    املستدامة مع أمانة جلنة التنمية      التنسيق  )ه(  

 ؛ يف جمال التنمية املستدامةات بيانات األمانة للشراكقاعدةاملسامهة يف تنفيذ إطار العمل يف 
 املمارسات والدروس    أفضل وحتليل وتلخيص ونشر  جتميع  و تبادل   حفز )و(  

، بصفتها   خطر الكوارث  مناملسـتفادة والتكنولوجـيات والربامج املتاحة، بغية دعم احلد          
خطر عاملي لتبادل املعلومات بشأن احلد من       وإدارة منهاج    مركـزاً دولياً لتبادل املعلومات،    

ج ومبادرات احلد من خطر الكوارث      لربام" الويب"يف شبكة   سجالت  " ةحافظ"الكوارث و 
 ؛)23(الشراكات اإلقليمية والدوليةوالدول اليت تنفَّذ على مستوى كل من 

حتقيق أهداف إطار    سبيلدورية عن التقدم احملرز يف      د استعراضات   إعدا )ز(  
املتابعة والتنفيذ املتكاملة واملنسقة لالجتماعات    عملية  يف إطـار    وأولوياتـه،   هـذا   العمـل   
ـ  تقدمي تقارير  ، و )24(العامةمن اجلمعية   رات القمـة اليت تعقدها األمم املتحدة بتكليف         ومؤمت

التابعة لألمم املتحدة حسب الطلب أو عند       اهليئاتوملخصات إىل اجلمعية العامة وغريها من       
                                                                    

وُتدعى الدول . املعنية جبهود احلد من الكوارثاملنهجيات و ربات هبا كأداة لتقاسم اخللالستعانة (23)
بتسجيل جهودها على أساس طوعي املعارف  بنشاط يف عملية بناء ملسامهةإىل اواملنظمات ذات الصلة 

 .املؤمترالعاملي احملرز يف نتائج  لتقدمل مراعاةً
 باء، متابعة مؤمترات األمم املتحدة، وقرارات اجلمعية 57/270  لألمم املتحدةة العاماجلمعية قرار (24)

 ُيعد تقريراً أنتنفيذ االستراتيجية الدولية للحد من الكوارث، اليت تطلب إىل األمني العام بشأن العامة 
/57، 56/195، 54/219" (املستدامة التنمية"إىل اللجنة الثانية للجمعية العامة يف إطار بند 

256 ،58/214 ،58/125 ،59/231.( 
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الوطنية واملنظمات اإلقليمية والدولية برامج العمل من  الواردة املعلوماتاالقتضاء، استناداً إىل 
 املؤمترمتابعة تنفيذ التوصيات الصادرة عن      ف املعنية، على أن يشمل ذلك       األطراوغريها من   

 .)25()2003(إلنذار املبكر  املعين باالدويل الثاين

 تعبئة املوارد -واو  

ينبغي للدول، يف حدود إمكاناهتا املالية، وكذلك املنظمات اإلقليمية والدولية، أن            -34
لتنسيق املتعددة األطراف واإلقليمية والثنائية املناسبة باملهام التالية        تضـطلع من خالل آليات ا     

 :لتعبئة املوارد الالزمة لدعم تنفيذ إطار العمل هذا

تعبئة املوارد والقدرات املناسبة لدى اهليئات الوطنية واإلقليمية والدولية          )أ(  
 املعنية، مبا يف ذلك منظومة األمم املتحدة؛

تيـبات الالزمـة وتقدمي الدعم من خالل القنوات الثنائية          اختـاذ التر   )ب(  
واملـتعددة األطرف لتنفيذ إطار العمل هذا يف البلدان النامية املعرَّضة للكوارث، مبا يف ذلك               
مـن خـالل املسـاعدة املالية والتقنية، والتصدي ملسألة القدرة على حتمل الديون، ونقل               

متبادالً، وإقامة الشراكات بني القطاعني العام      التكنولوجـيا بشـروط مـتفق عليها اتفاقاً         
 واخلاص، وتشجيع التعاون بني بلدان الشمال واجلنوب وفيما بني بلدان اجلنوب؛

إدمـاج تدابري احلد من خطر الكوارث على النحو املناسب يف برامج             )ج(  
يف حدة الفقر،   املسـاعدة اإلمنائـية املتعددة األطراف والثنائية، ومنها الربامج املتصلة بتخف          

 وإدارة املوارد الطبيعية، والتنمية احلضرية، والتكيف مع تغري املناخ؛

تقدمي تربعات مالية كافية لصندوق األمم املتحدة االستئماين للحّد من           )د(  
واستعراض االستعمال  . الكوارث، سعياً لتوفري الدعم الكايف ألنشطة متابعة إطار العمل هذا         

 وجدوى توسيعه لتحقيق أمور منها مساعدة البلدان النامية املعرضة          احلـايل هلـذا الصندوق    
 للكوارث على وضع استراتيجيات وطنية للحد من خطر الكوارث؛

إقامـة شـراكات لتنفـيذ خطط تأمني تتيح توزيع املخاطر وختفيض              )ه(  
ا بعد  األقسـاط وتوسـيع نطاق التغطية، وتزيد بالتايل متويل اإلعمار والتأهيل يف مرحلة م             

الكـوارث، مبـا يف ذلـك من خالل إقامة شراكات بني القطاعني العام واخلاص، حسب                
 .وهتيئة بيئة تشجع ثقافة التأمني يف البلدان النامية، حسب االقتضاء. االقتضاء

                                                                    

 .58/214  لألمم املتحدة اجلمعية العامة قرار (25)
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 املرفق 

 بعض التطورات املتعددة األطراف فيما يتصل باحلد من خطر الكوارث                

 :)26( املتعددة األطراف ذات الصلة هبذه الوثيقة                      فيما يلي بعض األطر واإلعالنات                

يدعـو االجـتماع الدويل املعين باستعراض تنفيذ برنامج العمل اخلاص بالتنمية             -
، الذي ُعقد يف موريشيوس يف كانون       )27(املستدامة للدول اجلزرية الصغرية النامية    

ية الصغرية  ، إىل زيادة االلتزامات للحد من ضعف الدول اجلزر        2005يناير  /الثاين
 .النامية الناجم عن قدرهتا احملدودة على التصدي للكوارث والتعايف منها

يتضمن برنامج العمل اإلنساين الذي اعتمده املؤمتر الدويل للصليب األمحر واهلالل            -
احلد من خطر    " هدفاً وإجراءات ل   2003ديسـمرب   /األمحـر يف كـانون األول     

 ".هب والتصديالكوارث وتأثريها وحتسني آليات التأ

تطلـب خطـة جوهانسـربغ للتنفـيذ اليت وضعها مؤمتر القمة العاملي للتنمية               -
 منها، اختاذ إجراءات حتت     37، يف الفقرة    2002 املعقود يف عام     )28(املسـتدامة 

النهٍج الشامل واملتكامل للتصدي ملخاطر متعددة ملعاجلة أوجه الضعف         : "عـنوان 
ا يف ذلك االتقاء منها والتخفيف من حدهتا        وتقيـيم املخاطر وإدارة الكوارث، مب     

والتأهب هلا والتصدي هلا والتعايف منها أمٌر أساسٌي جلعل العامل أكثر أماناً يف القرن              
 الدولية للحد من الكوارث     ة، وذلـك لدعم االستراتيجي    "احلـادي والعشـرين   

وإدارة قابلية التأثر واحلد من املخاطر      "أما موضوع   . باعتـبارها اإلجـراء األول    
فهـو موضوع مدرٌج يف برنامج عمل جلنة التنمية املستدامة املتعدد           " الكـوارث 

 باعتباره موضوعاً مشتركاً بني عناصر الربنامج       2015-2014السنوات للفترة   
 .كلها

                                                                    

 Extracts: لالطالع على قائمة أمشل باألطر واإلعالنات ذات الصلة، انظر وثيقة املعلومات املعنونة (26)

Relevant to Disaster Risk Reduction From International Policy Initiatives 1994-2003 - Inter-Agency 

Task Force on Disaster Reduction, ninth meeting, 4-5 May 2004)  مقتطفات من مبادرات السياسة
، فرقة العمل املشتركة بني الوكاالت املعنية     2003-1994. الدولية تتصل باحلد من خطر الكوارث  
 ).2004مايو / أيار5 و4باحلد من الكوارث، االجتماع التاسع، 

مواصلة تنفيذ برنامج العمل من أجل التنمية املستدامة للدول اجلزرية . 58/213 العامة قرار اجلمعية (27)
 .الصغرية النامية

(28) A/CONF.199/20. 
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 إىل  2001 الذي اعُتمد يف عام      )29(يطلب برنامج العمل الثالث ألقل البلدان منواً       -
راءات من أجل إيالء تلك البلدان أولويةً عند وضع         الشـركاء يف التنمية اختاذ إج     

الترتيـبات الـربناجمية واملؤسسية املوضوعية لتنفيذ االستراتيجية الدولية للحد من           
 .الكوارث

 هدفني رئيسيني مها    2000سبتمرب  / الصادر يف أيلول   )30(حـدد إعـالن األلفية     -
تكثيف "ن العزم على    ، يعّبران ع  "محاية بيئتنا املشتركة  "و" محايـة املستضـعفني   "

التعاون من أجل خفض عدد وآثار الكوارث الطبيعية والكوارث اليت يتسبب فيها            
 استعراض شامل للتقدم احملرز يف      2005يوليه  /وسوف ُيجرى يف متوز   ". اإلنسان

 .)31(تنفيذ مجيع االلتزامات الواردة يف إعالن األمم املتحدة بشأن األلفية

 االستراتيجية  2000الجتماعي واجلمعية العامة يف عام      أطلق اجمللس االقتصادي وا    -
 باعتبارها إطاراً وآلية مشتركني بني الوكاالت       )32(الدولـية لـلحد من الكوارث     

فرقة عمل مشتركة بني الوكاالت معنية باحلد من الكوارث وأمانة مشتركة بني            (
يُتها التوعية  لتكون مبثابة جهٍة للتنسيق داخل منظومة األمم املتحدة وال        ) الوكاالت

العامـة وتعزيـز االلتزام، وتوسيع نطاق الشبكات والشراكات، وحتسني املعرفة           
بأسـباب الكـوارث وباخليارات املتاحة للحد من خماطرها، وذلك باالستناد إىل            
اسـتراتيجية وخطة عمل يوكوهاما، وكمتابعة للعقد الدويل للحد من الكوارث           

 .الطبيعية

حتسني " إىل الفريق احلكومي الدويل املعين بتغري املناخ         )33(طُلـب يف خطة التنفيذ     -
تقنـيات ومنهجـيات تقييم آثار تغري املناخ، والتشجيع على مواصلة تقييم اآلثار             

 مؤمتر  )34(وإضافة إىل ذلك، شجعت اجلمعية العامة     ...". الضـارة اآلنفة الذكر     
، واألطراف يف   )35(خاألطـراف يف اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املنا         

على مواصلة  ) 2005فرباير  /الذي يبدأ نفاذه يف شباط     ()36(بـروتوكول كيوتو  
                                                                    

(29) A/CONF.191/11. 
 .55/2قرار اجلمعية العامة  (30)
 .58/291قرار اجلمعية العامة  (31)
 .58/291قرار اجلمعية العامة  (32)
(33) A/CONF.199/20  ه(37، الفقرة.(  
 59/233(لعامـة لألمـم املتحدة بشأن الكـوارث الطبيعيـة والتعـرض هلا  قرارا اجلمعيـة ا (34)

 ).58/215و
 .30822، رقم 1771، اجمللد جمموعة املعاهداتاألمم املتحدة،  (35)
(36) FCCC/CP/1997/7/Add.1 املرفق3-م أ/1، املقرر ،. 
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. التصـدي لآلثار الضارة لتغري املناخ، ال سيما يف البلدان النامية الشديدة الضعف            
 الفريق احلكومي الدويل املعين بتغري      )37(كما شجعت اجلمعية العامة لألمم املتحدة     

تقييم ما لتغري املناخ من آثار ضارة يف نظم البلدان النامية           املـناخ عـلى مواصلة      
 .االقتصادية واالجتماعية ونظمها اخلاصة باحلد من الكوارث الطبيعية

 املتعلقة بتوفري موارد االتصاالت للتخفيف من آثار        1998اتفاقـية تامبريي لعام      -
 .2005يناير / كانون الثاين8الكوارث ولعمليات اإلغاثة، اليت بدأ نفاذها يف 

استراتيجية يوكوهاما من   "اعتمد املؤمتر العاملي املعين باحلد من الكوارث الطبيعية          -
مبادئ توجيهية التقاء الكوارث الطبيعية والتأهب هلا       : أجـل عـامل أكـثر أمناً      

، وذلك بناًء على استعراض منتصف      )1994 ()38(وختفيف حدهتا، وخطة عملها   
 .ن الكوارث الطبيعيةاملدة للعقد الدويل للحد م

 اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر يف البلدان اليت         1994اعـُتمدت يف عام      -
 وبدأ  )39(تتعرض جلفاف أو لتصحر أو لكليهما بصورة خطرية، ال سيما يف أفريقيا           

 يف  )40(واعُتمدت اتفاقية األمم املتحدة للتنوع البيولوجي     . 1996نفاذها يف عام    
 .1993فاذها يف عام  وبدأ ن1992عام 

تعزيز تنسيق املساعدات اليت تقدمها األمم      ) 1991 ()41(طلبـت اجلمعية العامة    -
املـتحدة يف حـاالت الطوارئ واملساعدات اإلنسانية ملواجهة حاالت الكوارث           

وأشارت إىل إطار العمل الدويل للعقد الدويل للحّد من         . الطبيعية املعقدة والطارئة  
، وحددت املبادئ التوجيهية    )1989،  44/236لقرار  ا(الكـوارث الطبيعـية     

لإلغاثة اإلنسانية والتأهب واالستعداد والوقاية بشأن استمرارية العمل بني عملية          
 .اإلغاثة وعملية التأهيل والتنمية

                                                                    

 ).58/215 و59/233(قرارا اجلمعية العامة لألمم املتحدة بشأن الكوارث الطبيعية والتعرض هلا  (37)
(38) A/CONF.172/9. 
 .33480، رقم 1954، اجمللد جمموعة املعاهداتاألمم املتحدة،  (39)
 .30619، رقم 1760، اجمللد جمموعة املعاهداتاألمم املتحدة،  (40)
 .46/182قرار اجلمعية العامة لألمم املتحدة  (41)
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 3القرار   

 تقرير جلنة وثائق التفويض  
مة التاسعة املعقودة   اعتمد املؤمتر العاملي املعين باحلد من الكوارث، يف جلسته العا           
 :، بناء على توصية جلنة وثائق التفويض، القرار التايل2005يناير / كانون الثاين22يف 

 إن املؤمتر العاملي املعين باحلد من الكوارث،"  

 والتوصية الواردة فيه، )42(وقد أخذ يف اعتباره تقرير جلنة وثائق التفويض"  

 ".يوافق على تقرير جلنة وثائق التفويض  

 الفصل الثاين

 احلضور وتنظيم العمل  

 تاريخ ومكان انعقاد املؤمتر      -ألف  

 18ُعقد املؤمتر العاملي املعين باحلد من الكوارث يف كويب، هيوغو، اليابان، من              -1
 .وعقد املؤمتر خالل هذه الفترة تسع جلسات عامة. 2005يناير / كانون الثاين22إىل 

 احلضور  -باء 

 :تالية ممثلة يف املؤمتركانت الدول ال -2

،   إستونيا  ، أستراليا ،  إسبانيا ،  إريتريا ،  أرمينيا ، األردن  ، األرجنتني ،  إثيوبيا ، االحتاد الروسي 
، أنتيغوا وبربودا ،  اإلمارات العربية املتحدة ، أملانيا  ، ألبانيا ، إكوادور  ، أفغانستان ، إسرائيل
،   آيسلندا ، ) اإلسالمية- مجهورية (ن إيرا ، أوكرانيا، أوغندا، أوزبكستان ، أنغوال ، إندونيسيا
بروين دار   ،  الربتغال، بربادوس ،  الربازيل، باالو ،  باكستان ،  بابوا غينيا اجلديدة  ، إيطاليا
،  وسبوركينا فا، بوتسوانا ، بوتان ،  بننا، بنم ، بنغالديش ، بليز  ، بلغاريا ، بلجيكا، السالم

ترينيداد    ،  تركيا  ،  تايلند، وسبيالر،  بريو ، بوليفيا ، بولندا، البوسنة واهلرسك، بوروندي
، جزر كوك ، جزر القمر، جزر سليمان ، اجلزائر ، جامايكا، تونغا  ، تونسو، توفال، وتوباغو

،  ترتانيا املتحدة  مجهورية  ،التشيكية، اجلمهورية  اجلماهريية العربية الليبية، جزر مارشال
، ورية العربية السوريةاجلمه،  اجلمهورية الدومينيكية ليشيت الدميقراطية، -مجهورية تيمور 
ة ي مجهور، الو الدميقراطية الشعبية، مجهورية الكونغو الدميقراطية، مجهورية مجهورية كوريا

                                                                    

(42) A/CONF.206/5. 
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،  ومانيا ، رألخضر  االرأس، لدامنرك ، اجيبويت، أفريقيا ، جنوب اليوغوسالفية السابقة اـمقدوني
،   ري النكا س، انت لوسيا، سغرينادين   سانت فنسنت وجزر، ساموا، زمبابوي ، زامبيا

، سلوفينيا، سنغافورة، السنغال، سوازيلند، السودان، السويد، سويسرا، سيشيل،      السلفادور
،  غانا ، غابون ، عمان، العراق، طاجيكستان ، الصني، الصومالشيلي، صربيا واجلبل األسود،  

ال، فرنســا، الفلبني، فنـزويال، فنلنــدا، فيجـي، فييت نام، قربص،       غواتيما ،  غرينادا 
،  كوبا ، كندا، كمبوديا  ، كرواتيا، الكرسي الرسويل، الكامريون، كازاخستان ، غيزستان قري

،  مايل ،  ليسوتو، ليتوانيا ، لكسمربغ،  لبنان ، كينيا  يت،   كرييبا ، الكونغو، كولومبيا ،  كوستاريكا
ـ اململكة املتحدة لربيطاني ، ملديف، مالوي،  املكسيك، ملغرب  ، امصر ، مدغشقر ، ماليزيا   اـ

  - واليات (ميكرونيزيا    ، موناكو ، وزامبيق، م موريتانيا  ، منغوليا، رلندا الشماليةالعظمى وآي
،  اهلند، نيوي،  نيوزيلندا، نيكاراغوا ، نيجرييا ،  نيبال ، النمسا ج، النروي، ناميبيا  ، )املوحدة
  .اليونان، اليمن، اليابان ،  الواليات املتحدة األمريكية ا، هولند، هنغاريا ، هندوراس

اللجنة االقتصادية  : ا اللجنتني اإلقليميتني التاليتني ممثلتني يف املؤمتر      وكانـت أمانت   -3
 .واالجتماعية ألسيا واحمليط اهلادئ واللجنة االقتصادية ألمريكا الالتينية ومنطقة الكارييب

مكتب املمثل  : وكانـت هيـئات األمـم املتحدة وبراجمها التالية ممثلة يف املؤمتر            -4
واً والبلدان النامية غري الساحلية والدول اجلزرية الصغرية النامية،         السـامي ألقـل البلدان من     

ومكتـب تنسـيق الشؤون اإلنسانية، ومركز األمم املتحدة للتنمية اإلقليمية، وإدارة األمم             
املـتحدة للشـؤون االقتصادية واالجتماعية، وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي، وبرنامج األمم            

 األمم املتحدة السامية لشؤون الالجئني، وبرنامج األمم املتحدة         املـتحدة للبيـئة، ومفوضية    
للمسـتوطنات البشرية، وصندوق األمم املتحدة للطفولة، وبرنامج األغذية العاملي، ومعهد           
األمم املتحدة للتدريب والبحوث، ومكتب األمم املتحدة لشؤون الفضاء اخلارجي، وجامعة           

 .ةاألمم املتحدة ومتطوعو األمم املتحد

اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية    : وكانت أمانتا االتفاقيتني التاليتني ممثلتني يف املؤمتر       -5
 بشـأن تغـري املـناخ، واتفاقـية بازل املتعلقة مبراقبة حركة النفايات اخلطرة عرب احلدود               

 .وبالتخلص منها

منظمة : روكانـت الوكاالت املتخصصة واملنظمات املختصة التالية ممثلة يف املؤمت          -6
األمـم املتحدة لألغذية والزراعة، ومنظمة العمل الدولية، واملنظمة البحرية الدولية، واملنظمة            
الدولـية للهجرة، واالحتاد الدويل لالتصاالت، ومنظمة األمم املتحدة للتربية والعلم والثقافة،     

 .ومنظمة الصحة العاملية واملنظمة العاملية لألرصاد اجلوية

جمموعة دول أفريقيا   : ظمات احلكومية الدولية التالية ممثلة يف املؤمتر      وكانـت املن   -7
والـبحر الكارييب واحمليط اهلادئ، واللجنة اآلسيوية املعنية بإدارة الكوارث، ومصرف التنمية            
اآلسيوي، وشبكة آسيا واحمليط اهلادئ لبحوث التغري العاملي، ورابطة الدول الكاريبية، وأمانة            

يبـية، ومصرف التنمية الكارييب، والوكالة الكاريبية لالستجابة الطارئة يف          اجملموعـة الكار  
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حـاالت الكـوارث، وجملس أوروبا، وجملس مصرف التنمية األورويب، واللجنة األوروبية،            
واجلماعـة األوروبـية، والوكالـة الفضائية األوروبية، ومصرف التنمية للبلدان األمريكية،            

كية للحماية املدنية، وجلنة البلدان األمريكية للحد من الكوارث          األمري -والـرابطة اإلسبانية    
مـنظمة الدول األمريكية، ومصرف البلدان األمريكية، واملركز الدويل لدراسات          /الطبيعـية 

احملافظـة على املمتلكات الثقافية وترميمها، ومنظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي،            
لبيئة والتابعة للشراكة اجلديدة من أجل تنمية أفريقيا، وجلنة العلوم          واألمانـة املؤقتة املعنية با    

 .األرضية التطبيقية جلنوب احمليط اهلادئ

 .وحضر املؤمتر عدد كبري من املنظمات غري احلكومية -8

واشـترك االحتاد الدويل جلمعيات الصليب األمحر واهلالل األمحر بصفة مراقب            -9
 .لكونه قد تلقى دعوة  دائمة

 افتتاح املؤمتر  –جيم  

 2005يناير  / كانون الثاين  18افتتح املؤمتر العاملي املعين باحلد من الكوارث يف          -10
 .وكيل األمني العام للشؤون اإلنسانية بصفته ممثالً لألمني العام

ووقـف املؤمتـر دقيقة صمت إحياًء لذكرى عشرات اآلالف من األفراد الذين              -11
 .ة التسونامي املأساوية اليت أملت مؤخراً مبنطقة احمليط اهلنديفقدوا أرواحهم يف كارث

 .واستمع املؤمتر إىل عرض بالفيديو ألقاه األمني العام لألمم املتحدة -12

 .واستمع املؤمتر إىل كلمة ألقاها صاحب اجلاللة إمرباطور اليابان -13

تا، وزير الدولة   واسـتمع املؤمتـر أيضاً إىل كلمة كل من السيد يوشيتاكا مورا            -14
 .إلدارة الكوارث حبكومة اليابان، والسيد توشيزو إيتو، حاكم مقاطعة هيوغو، اليابان

، استمع  2005يناير  / كانون الثاين  18ويف اجللسـة العامـة الثانية املعقودة يف          -15
 .املؤمتر إىل كلمة ألقاها صاحب السعادة السيد جونيشريو كويزومي، رئيس وزراء اليابان

 انتخاب الرئيس وأعضاء املكتب اآلخرين – دال 

، انتخب  2005يناير  / كانون الثاين  18يف اجللسـة العامـة األوىل املعقودة يف          -16
املؤمتر بالتزكية السيد يوشيتاكا موراتا، وزير الدولة إلدارة الكوارث، ديوان الوزارة حبكومة            

 . اليابان، رئيساً للمؤمتر

و ما قررت اللجنة التحضريية يف دورهتا األوىل،        ويف اجللسـة نفسـها، وعلى حن       -17
وهذه . انتخب املؤمتر ممثلي البلدان الذين كانوا أعضاء مكتب اللجنة التحضريية نواباً للرئيس           

ومجهورية أملانيا  )  اإلسالمية –مجهورية  (االحتاد الروسي وإكوادور وإيران     : الـبلدان هـي   



A/CONF.206/6 

37 

جنة التحضريية، سيشغل ممثل مجهورية إيران      وكما كان األمر يف الل    . االحتاديـة واملغـرب   
 .  املقرر-اإلسالمية منصب نائب الرئيس 

 اعتماد النظام الداخلي –هاء  

، نظر املؤمتر يف    2005يناير  / كانون الثاين  18يف اجللسـة األوىل املعقـودة يف         -18
اد النص،  ونظراً لعدم وجود اتفاق بعد على اعتم      ). A/CONF.206/2(النظام الداخلي املؤقت    

 .اتفق املؤمتر على أن يعمل على أساس النظام املؤقت

 إقرار جدول األعمال –واو  

، نظر املؤمتر   2005يناير  / كانون الثاين  18يف اجللسـة العامة األوىل املعقودة يف         -19
وقرر املؤمتر  ). A/CONF.206/1(يف جدول األعمال املؤقت كما أوصت به اللجنة التحضريية          

احلد من املخاطر من    : كارثة احمليط اهلندي  " جدول أعماله بنداً إضافياً عنوانه       أن ُيـدرج يف   
 :واعُتمد جدول األعمال بالصيغة التالية". أجل مستقبل أكثر أماناً

 افتتاح املؤمتر -1  

 انتخاب الرئيس وأعضاء املكتب اآلخرين -2  

 اعتماد النظام الداخلي  -3  

 إقرار جدول األعمال -4  

اعـتماد املـنظمات غـري احلكومية ذات الصلة واجملموعات الرئيسية            -5  
 األخرى 

 تنظيم أعمال املؤمتر، مبا يف ذلك إنشاء جلنة رئيسية -6  

 البيانات العامة -7  

 احلد من املخاطر من أجل مستقبل أكثر أماناً: كارثة احمليط اهلندي -8  

 تقرير عن مناقشة اجلزء املواضيعي -9  

 رير عن املنتدى العام تق -10  

 استعراض استراتيجية يوكوهاما وخطة عملها من أجل عامل أكثر أماناً -11  

 اعتماد وثيقة نتائج الربنامج -12  

 اعتماد إعالن املؤمتر  -13  

 اختتام املؤمتر -14  

 .A/CONF.206/4وصدر جدول األعمال بصيغته املعتمدة يف الوثيقة 
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 غري احلكومية واجملموعات الرئيسية األخرى ذات الصلةاعتماد املنظمات  –زاي  

، وافق املؤمتر   2005يناير  / كانون الثاين  18يف اجللسة العامة األوىل املعقودة يف        -20
 .A/CONF.206/3على اعتماد املنظمات غري احلكومية املدرجة يف الوثيقة 

 اعتماد املنظمات احلكومية الدولية –حاء  

، وافق املؤمتر   2005يناير  / كانون الثاين  18ة األوىل املعقودة يف     يف اجللسة العام   -21
 .A/CONF.206/INF.4على اعتماد املنظمات احلكومية الدولية املدرجة يف الوثيقة 

 تنظيم أعمال املؤمتر، مبا يف ذلك إنشاء جلنة رئيسية –طاء  

، وافق املؤمتر   2005يناير  / كانون الثاين  18يف اجللسة العامة األوىل املعقودة يف        -22
 من النظام الداخلي    46وقرر، وفقاً للمادة    . على تنظيم أعماله بالشكل الذي حدده الرئيس      

. املؤقت، إنشاء جلنة رئيسية تتمثل مسؤوليتها الرئيسية يف صياغة وثيقة نتائج الربنامج وإعالن            
فرقة عمل، حسب ووافـق املؤمتـر عـلى إمكانية أن تنشئ اللجنة الرئيسية جلاناً فرعية أو أ             

 .رئيساً للجنة الرئيسية) سويسرا(االقتضاء، وانتخب السيد ماركو فراري 

 تعيني أعضاء جلنة وثائق التفويض –ياء  

، قرر املؤمتر   2005يناير  / كانون الثاين  18يف اجللسـة العامة األوىل املعقودة يف         -23
ئق التفويض تتكون من االحتاد     من النظام الداخلي املؤقت أن ينشئ جلنة لوثا        4وفقـاً للمادة    

الروسي والربازيل وبنن وبوتان وترينيداد وتوباغو والصني وغانا والنمسا والواليات املتحدة           
 .األمريكية

 الوثائق –كاف  

 .ترد يف املرفق األول هلذا التقرير قائمة الوثائق املعروضة على املؤمتر -24

 الفصل الثالث

 املناقشة العامة  
ملناقشة العامة اليت جرت يف اجللسات العامة األوىل إىل السابعة، املعقودة           تناولت ا  -25

 7البند  (، األنشطة املتعلقة باحلد من الكوارث       2005يناير  / كانون الثاين  21 إىل   18مـن   
 ).من جدول األعمال
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يناير، استمع املؤمتر إىل    / كانون الثاين  18ويف اجللسـة العامة األوىل املعقودة يف         -26
وأملانيا وأوغندا  ) باسم االحتاد األورويب  (ات أدىل هبـا ممثلو الصني واهلند ولكسمربغ         بـيان 

 .وكازاخستان

يناير، ُعقد اجتماع مائدة    / كانون الثاين  18ويف اجللسة العامة الثانية املعقودة يف        -27
وتوىل ". التحدي اإلمنائي املقبل  : خطر الكوارث "مسـتديرة رفـيع املستوى حول موضوع        

ق االجـتماع السيدة إيفيت ستيفينس، املنسقة املساعدة لعمليات اإلغاثة يف حاالت            تنسـي 
الطـوارئ ومديرة مكتب األمم املتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية، مبكتب األمم املتحدة يف             

وشارك يف االجتماع السيدة ساداكو أوغاتا، رئيسة الوكالة اليابانية للتعاون الدويل،           . جنيف
تومـاس، وزير التعاون الدويل بإدارة التنمية الدولية يف اململكة املتحدة           والسـيد غاريـث     

لـربيطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، والسيد كالوس توبفر، املدير التنفيذي لربنامج األمم            
املتحدة للبيئة، والسيد زافريين ديابري، املدير املعاون لربنامج األمم املتحدة اإلمنائي، والسيد            

 دير ليندن، نائب رئيس مصرف التنمية اآلسيوي، والسيد بريند هوفمان، مدير            غـريت فان  
 .الوكالة األملانية للتعاون التقين

ويف اجللسـة العامة الثانية أيضاً، ُعقد اجتماع مائدة مستديرة رفيع املستوى ثاٍن              -28
جامعة وتوىل تنسيق االجتماع السيد بيتر ووكر،       ". تعلم العيش مع اخلطر   "حـول موضوع    

وشارك يف االجتماع   . تافـتس، بوسطن، والية ماساشوسيتس، الواليات املتحدة األمريكية       
السيد كوئيشريو ماتسوورا، املدير العام ملنظمة األمم املتحدة للتربية والعلم والثقافة، والسيد            
توشـيزو إيدو، حاكم مقاطعة هيوغو باليابان، والسيد إدغاردو كلديرون باريديس، رئيس            

ـ  ليب األمحـر الـبريويف، والربوفيسور هانس فان غينكل، رئيس جامعة األمم املتحدة،        الص
 . دي ليون، الرئيسة السابقة للجنة اخلدمة املدنية بالفلبني. والسيدة كورازون أملا ج

يناير، ُعقد اجتماع مائدة    / كانون الثاين  19ويف اجللسة العامة الثالثة املعقودة يف        -29
وتوىل ". ما الذي خيفيه الغد؟   : املخاطر الناشئة "توى ثالث حول موضوع     مستديرة رفيع املس  

تنسـيق االجتماع السيد سلفانو برتشينو، مدير األمانة املشتركة بني الوكاالت لالستراتيجية            
وشارك يف االجتماع الدكتور كيث ميتشل، رئيس وزراء        . الدولـية لـلحد من الكوارث     

 العام للمنظمة العاملية لألرصاد اجلوية، والسيد يل        غريـنادا، والسـيد ميتشل جارو، األمني      
شـوجيو، وزير الشؤون املدنية يف الصني، والسيد عاشق كومار راستوغي، سكرتري حكومة             

 .اهلند، والسيد دانييل بيو، نائب مدير برنامج األمم املتحدة للمستوطنات البشرية

قشة العامة، استمع املؤمتر إىل بيانات ويف اجللسة العامة الثالثة أيضاً، ويف سياق املنا -30
أدىل هبـا ممـثلو بولـندا وتايلند وكوستاريكا ومجهورية كوريا واالحتاد الروسي وأستراليا              

 . ، وأوكرانيا ومدغشقر واليابان ورومانيا)باسم جمموعة الدول األفريقية(والسودان 

ناير، ُعقد منتدى خاص    ي/ كانون الثاين  19ويف اجللسة العامة الرابعة املعقودة يف        -31
مبشاركة السيد ريوتارو هاشيموتو، رئيس اللجنة االستشارية لشؤون املياه والصرف الصحي           
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حبكومـة الـيابان، ورئيس اجمللس االستشاري لألمني العام لشؤون املياه والصرف الصحي،          
كوجنول، املمثل الدائم ملوريشيوس ورئيس حتالف الدول       . وصـاحب السـعادة السـيد ج      

ـ  شودوري، وكيل األمني العام واملمثل السامي      . زرية الصغرية النامية، والسيد أنوارول ك     اجل
لألمـني العام لشؤون أقل البلدان منواً والبلدان النامية غري الساحلية والدول اجلزرية الصغرية              

بشأن  هنتر، األمينة التنفيذية التفاقية األمم املتحدة اإلطارية         -النامـية، والسيدة جوك والر      
تغري املناخ، والسيد جيمس موريس، املدير التنفيذي لربنامج األغذية العاملي، والسيد آد دي             

 .راد، املنسق التنفيذي لربنامج متطوعي األمم املتحدة

ويف اجللسـة العامـة الرابعة أيضاً، ويف سياق املناقشة العامة، استمع املؤمتر إىل               -32
سويد والنرويج والفلبني وتركيا وإندونيسيا ومجهورية جزر       بيانات أدىل هبا ممثلو املكسيك وال     

مارشـال وبنغالديش وفرنسا وجامايكا وإكوادور ونيوي وكرييبايت وتوفالو وبنن والدامنرك           
وملديـف ومصـر واجلمهورية التشيكية ومنغوليا وفنلندا والنمسا وماليزيا وجنوب أفريقيا            

غافورة وساموا وغانا والسودان واملغرب وصربيا      والكامريون واجلمهورية العربية السورية وسن    
 .واجلبل األسود وغواتيماال والرأس األخضر والربتغال وبوتسوانا وفييت نام

/  كانون الثاين  21 و 20ويف اجللستني العامتني السادسة والسابعة املعقودتني يف         -33
جرييا وطاجيكستان  يـناير، أدىل ببـيانات ممـثلو سويسرا والواليات املتحدة األمريكية وني           

وفرتويـال وباكسـتان وبريو وأفغانستان وزامبيا وسوازيلند وموزامبيق والسنغال وسيشيل           
ونيوزيلـندا وإيطاليا وبلجيكا وكندا واليمن وكينيا وقريغيزستان واجلزائر والربازيل وإسبانيا           

ابون ونيـبال وهـاييت ومجهورية الكونغو الدميقراطية وفيجي وجزر سليمان وبربادوس وغ           
وكمـبوديا وترينـيداد وتوبـاغو وبابوا غينيا اجلديدة وتونغا وساموا وجزر كوك واليونان              

وأدىل ببيانات أيضاً اجلماعة األوروبية وكل من       . ومجهورية إيران اإلسالمية وأرمينيا وهولندا    
. ااملراقب عن جمموعة دول أفريقيا والبحر الكارييب واحمليط اهلادئ واملراقب عن جملس أوروب            

واسـتمع املؤمتر أيضاً إىل بيانات أدىل هبا ممثلو مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية مبكتب األمم               
املـتحدة يف جنيف، واملنظمة البحرية الدولية، وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي، ونائب رئيس             

ب شؤون  الـرابطة األيربية األمريكية للهيئات احلكومية للدفاع املدين واحلماية املدنية، ومكت          
الفضـاء اخلارجي باألمم املتحدة، ومصرف التنمية جمللس أوروبا، واملنظمة العاملية لألرصاد            
اجلويـة، ومعهـد األمـم املتحدة للتدريب والبحث، ومنظمة األمم املتحدة للتربية والعلم              

 .والثقافة، واملعهد الدويل إلزالة أضرار الكوارث، ورئيس جامعة األمم املتحدة

 بعالفصل الرا

 احلد من املخاطر من أجل مستقبل أكثر أمناً: كارثة احمليط اهلندي  
يناير، يف البند   / كانون الثاين  20نظر املؤمتر، يف جلسته العامة اخلامسة املعقودة يف          -34
احلد من املخاطر من أجل مستقبل أكثر       : كارثة احمليط اهلندي  " من جدول أعماله املعنون      8
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ويف أعقاب املالحظات االفتتاحية اليت أبداها رئيس املؤمتر، قُدم بيان          . ، يف جلسة خاصة   "أمناً
متهـيدي عن نظم اإلنذار املبكر والتأهب من جانب السيد عبد اهللا جميد، نائب وزير البيئة                

راداكريشمان، مدير املركز الوطين اهلندي خلدمات املعلومات       . ، والدكـتور ك   )ملديـف (
وحتدث وكيل األمني العام للشؤون اإلنسانية  ). اهلند( احمليطات   اخلاصة باحمليطات، إدارة تنمية   

عـن االستجابة الدولية حلاالت الطوارئ والدروس املستفادة وأمهية مرحلة االنتقال يف إطار             
وأعقب ذلك استعراض بسيط للتجارب القطرية واآلفاق املرتقبة بتقدمي         . احلـد من املخاطر   

اليت تواجهها بلدان احمليط هلندي عند التصدي       عـروض قصـرية عـن التحديات الرئيسية         
للكوارث مع التركيز على الدروس املستفادة والتأهب للمستقبل وأنشطة التخفيف والتعايف،           

؛ )بنغالدش(من جانب السيد كمال بن يوسف شودهوري، وزير األغذية وإدارة الكوارث            
طين إلدارة الكوارث   السـيد أديـك بانتارسـو، رئيس مكتب التعاون، جملس التنسيق الو           

؛ )سري النكا (؛ الربوفسور تيسا فيثارانا، وزير العلم والتكنولوجيا        )إندونيسيا(والالجـئني   
؛ السيد ديف موانغي، السكرتري     )اهلند(السـيد عاشـق كومار راستوغي، سكرتري حكومة         

، ؛ السيد سوبورن راتاناكاكني، موظف العالقات اخلارجية      )كينيا(الدائـم، مكتب الرئيس     
؛ السيد يان   )تايلند(إدارة الوقايـة مـن الكـوارث والتخفيف من حدهتا، وزارة الداخلية             

وايلدرسـبني، رئـيس إدارة خماطر الكوارث، وفد جنوب شرق آسيا، ممثالً لالحتاد الدويل              
وقدمت جمموعة من العروض القصرية عن      . جلمعـيات الصـليب األمحـر واهلالل األمحر       

قيق نتائج مشتركة من جانب السيد يل كسييجو، وزير الشؤون          املـبادرات املفضـية إىل حت     
، )اليابان(، والسيدة ساكادو أوغاتا، رئيسة الوكالة اليابانية للتعاون الدويل          )الصني(املدنـية   

، والسيد هاورد   )أملانيا( جواشيم داير، املدير العام يف وزارة الشؤون اخلارجية          -والسيد هانز   
 لواليـات املـتحدة األمريكية يف اليابان، والسيد روبرت         بـيكر، جونـيور، سـفري ا      . ح

واستمع املؤمتر بعد   ). أستراليا( جونز، املدير يف وزارة الشؤون اخلارجية والتجارة         -أوويـن   
ذلـك إىل بـيانات ألقاهـا ممثلو أستراليا ولكسمربغ نيابة عن االحتاد األورويب، وفرنسا،               

اململكة املتحدة، وسويسرا، وجنوب أفريقيا،     والدامنـرك، ومصـر، والسـويد، واليابان، و       
كما استمع املؤمتر إىل بيانات أدىل      . واملغـرب، وتركيا، وهولندا، وماليزيا ومجهورية كوريا      

هبا املراقبون عن اللجنة األوروبية، واملنظمة العاملية لألرصاد اجلوية، وبرنامج األغذية العاملي،            
لنووية، واملنظمة البحرية الدولية، وبرنامج األمم      ومـنظمة معاهدة احلظر الشامل للتجارب ا      

املـتحدة للبيـئة، واتفاقـية بازل، وصندوق األمم املتحدة للطفولة، ومنظمة األمم املتحدة              
لألغذيـة والـزراعة، واالحتاد الدويل للجيوديسيا واجليوفيزياء، ومركز عبد السالم الدويل            

 آسيا، ومكتب العمل الدويل، ومنظمة األمم       للفيزياء النظرية، وأمانة رابطة أمم جنوب شرق      
 .املتحدة للتربية والعلم والثقافة ووكالة الفضاء األوروبية

البيان "ويف خـتام اجللسة اخلاصة، وافق املؤمتر على أن ُيضم إىل تقريره اخلتامي               -35
ثر احلد من املخاطر من أجل مستقبل أك      : املشـترك يف اجللسة اخلاصة بكارثة احمليط اهلندي       

 .الذي أديل به أثناء اجللسة والذي يرد يف املرفق الثاين هبذا التقرير" أمناً
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 الفصل اخلامس

 استعراض استراتيجية وخطة عمل يوكوهاما من أجل عامل أكثر أمناً  
يناير، يف البند   / كانون الثاين  21نظر املؤمتر، يف جلسته العامة السابعة املعقودة يف          -36
ومل يناقش مضمون   . A/CONF.206/L.1وقدمت األمانة الوثيقة    .  مـن جـدول أعماله     11

ووجه املؤمتر الشكر   . اسـتعراض استراتيجية وخطة عمل يوكوهاما من أجل عامل أكثر أمناً          
إىل األمانة على عملها وأحاط علماً بالوثيقة اليت رئي أهنا متثل أساساً متيناً إلعداد إطار عمل                

ترد يف إطار املرجع ذاته     ) مل تدرج يف هذا التقرير    (ة منفصلة   وهي ال تزال وثيق   . للعقد القادم 
A/CONF.206/L.l. 

 الفصل السادس

 التقرير عن اجلزء املواضيعي  

يناير، يف البند   / كانون الثاين  22نظر املؤمتر، يف جلسته العامة التاسعة املعقودة يف          -37
األفرقة املعنية مبوضوعات    من جدول أعماله حيث قُدمت تقارير شفهية من جانب رؤساء            9

جنوب (احلكم الرشيد واإلطار املؤسسي وإطار السياسة العامة للحد من الكوارث           : بعيـنها 
، )الواليات املتحدة األمريكية  (، وتعيني املخاطر وتقييمها ورصدها واإلنذار املبكر هبا         )أفريقيا

، )شيلي(مواجهة الكوارث   واملعـارف واالبتكار والتثقيف لبناء ثقافة السالمة والقدرة على          
ومت تقدمي  ). بنغالدش(، والتأهب لالستجابة الفعالة     )رومانيا(واحلد من عناصر اخلطر الدفينة      

وسيتم جتميع  . تقرير شفهي أيضاً عن االجتماع اإلقليمي الذي عقد يف إطار اجلزء املواضيعي           
ة من اجلزء املواضيعي،    ونشـر نـتائج املبادالت الشديدة الثراء اليت جرت يف املراحل العديد           

بعقد اجتماعات موائد مستديرة عالية املستوى، ومن خالل األفرقة املعنية مبوضوعات بعينها،            
واالجـتماعات املواضيعية، والدورات اإلقليمية، من جانب أمانة االستراتيجية الدولية للحد           

 .من الكوارث يف وقت الحق من العام

 الفصل السابع

 عامتقرير املنتدى ال  
يناير، يف / كانون األول22نظر املؤمتر أيضاً، يف جلسته العامة التاسعة املعقودة يف          -38

 40 000واشترك أكثر من    .  من جدول أعماله حيث قدمت األمانة تقريراً شفهياً        10البند  
زائـر يف جمموعة من األنشطة اليت مشلت حلقات عمل وأكشاك عرض وجلسات خمصصة              

هلم فرص للحصول على معلومات بشأن الكوارث والتدابري    للملصـقات حيـث أتيحـت       
ويف إطار هذا البند، أديل ببيان أيضاً       . اهلادفة إىل بناء جمتمعات قادرة على مواجهة الكوارث       
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من جانب ممثل املنظمة غري احلكومية، مركز احلد من الكوارث، نيابة عن ممثلي اجملتمع املدين               
 .الذين حضروا املؤمتر

 منالفصل الثا

 اعتماد وثيقة نتائج الربنامج واعتماد إعالن املؤمتر          

يناير، يف  / كانون الثاين  22نظـر املؤمتـر، يف جلسته العامة التاسعة املعقودة يف            -39
 مـن جدول أعماله يف آن واحد لكوهنما يرتبطان ارتباطاً مباشراً بعمل             13 و 12البـندين   

 جانب رئيس اللجنة الرئيسية، السيد ماركو       وقُدم هذان البندان معاً من    . اللجـنة الرئيسـية   
 وقدمـت وثـيقة نـتائج الـربنامج، وعنواهنا إطار عمل هيوغو،            ). سويسـرا (فـرياري   

بناء قدرة األمم واجملتمعات على مواجهة الكوارث، وإعالن هيوغو على          : 2005-2015
ن هيوغو، مت   ودعماً إلطار عمل هيوغو وإعال    . السـواء، مبوافقـة اللجنة الرئيسية باإلمجاع      

اإلدالء ببيانات من جانب ممثلي السودان نيابة عن جمموعة الدول األفريقية، ومجهورية إيران             
اإلسالمية نيابة عن جمموعة الدول اآلسيوية، ورومانيا نيابة عن جمموعة دول أوروبا الشرقية،             

ا نيابة عن جمموعة    والـربازيل نيابة عن جمموعة دول أمريكا الالتينية ومنطقة الكارييب، وأملاني          
وقدم بيان أيضاً من جانب االحتاد الدويل جلمعيات        . دول أوروبـا الغربـية ودول أخـرى       

واعتمد املؤمتر الوثيقتني بالصيغة اليت قدمهما هبا رئيس اللجنة         . الصليب األمحر واهلالل األمحر   
 ).2 و1انظر الفصل األول، القرارين (الرئيسية 

 الفصل التاسع

 متر  اختتام املؤ   
 22ختاماً، نظر املؤمتر، يف جلسته العامة التاسعة واجتماعه اخلتامي املعقودين يف             -40

  مـن جدول أعماله واعتمد مشروع تقرير املؤمتر        14يـناير، يف البـند      /كـانون الـثاين   
)A/CONF.206/L.7 (    ويف مالحظاته اخلتامية، أشار وكيل األمني العام       . كمـا قدمـه املقرر

شؤون اإلنسانية إىل إطار عمل هيوغو بوصفه حدثاً مهماً للحد من الكوارث لألمم املتحدة لل  
ووضع جدول أعمال طموح خلفض عدد الضحايا إىل حد كبري وخسائر اجلماعات والبلدان             

ودعا إىل تأسيس التعاون الدويل، من خالل       . من املمتلكات االجتماعية واالقتصادية والبيئية    
والنصوص اليت اعتمدها   . واجهة التحديات اليت حددها املؤمتر    الشراكات القائمة واجلديدة، مل   

املؤمتـر ليسـت ملزمة قانوناً ولكنها متثل التزاماً كبرياً من جانب الدول واملنظمات لتوجيه               
وأكد وكيل األمني العام تعهده الشديد      . السياسات واألعمال خالل السنوات العشر القادمة     

ية للحد من الكوارث ومجيع الشركاء يف قوة العمل املشتركة          بتزويد أمانة االستراتيجية الدول   
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بني الوكاالت واملعنية باحلد من الكوارث والدول األعضاء بدعم يؤمن تعزيز منظومة األمم             
 .املتحدة يف إجراءاهتا الرامية إىل احلد من الكوارث

من الكوارث قد   ولـدى اختتام املؤمتر، قال الرئيس إن املؤمتر العاملي املعين باحلد             -41
حقـق جناحاً ال فحسب بسبب ارتفاع عدد ومستوى املشتركني، وال فحسب بسبب تعدد              
اجـتماعاته املواضـيعية املثرية لالهتمام واألحداث اليت جرى تناوهلا يف املنتدى العام، وال              
فحسـب بسـبب أمهية النصوص اليت مت اعتمادها، ولكن أيضاً ألن مسألة احلد من خطر                

وباإلشارة إىل  .  أدرجت كبند لـه أولوية عليا يف جدول األعمال الدويل         الكـوارث قـد   
 واليت  2004الكوارث املأساوية اليت شهدها العامل على مدى الشهور القليلة املاضية يف عام             

بلغـت ذروهتا حبدوث التسونامي الرهيب يف احمليط اهلندي، أفاد الرئيس بأن ذلك قد جعل               
قد حان للتصدي ملسائل الوقاية من الكوارث، وإدارة املخاطر،         الكثريين يدركون أن الوقت     

وستظل . ومعاجلة بؤر الضعف باعتبار ذلك مسؤولية ال ميكن للدول واجملتمعات الفرار منها           
هـناك خماطر على الدوام، ولكن البشرية قد أحرزت ما يكفي من التقدم على مدى العقود                

 من النتائج املفجعة اليت تنشأ عن عدم التأهب هلذه          القلـيلة املاضية لتمكينها من محاية نفسها      
والرئيس وقد استمع إىل بيانات كثرية حول اإلنذار املبكر أثناء املؤمتر وخباصة أثناء             . املخاطر

اجللسـة اخلاصة بكارثة احمليط اهلندي، وإذ كان شاهداً على التعهدات الشفهية اليت قدمتها              
. ن سرعة ترمجة مستوى التعهدات إىل إجراءات ملموسة       بلدان كثرية، فقد ناشد املؤمتر ضما     

 وناشـد املشـتركني التعهد جدياً بأن تشكل أيام كويب اخلمسة هذه فرقاً حقيقياً يف طريقة               
نظـر العامل إىل اخلطر واملخاطر وقابلية التأثر ليتسىن بالفعل سلوك الطريق املفضي إىل عامل               

 .أكثر أمناً
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 املرفق األول
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 املرفق الثاين

احلد من املخاطر  : بيان مشترك يف اجللسة اخلاصة بكارثة احمليط اهلندي    
 من أجل مستقبل أكثر أمناً

 إن املؤمتر العاملي املعين باحلد من الكوارث،  
 عـن عميق مشاعر التعاطف والعزاء لضحايا كارثة تسونامي األخرية           إذ يعـّبر    

 اليت أملت هبا الكارثة، وإذ يعرب عن بالغ القلق          وأسرهم ولشعوب وحكومات تلك البلدان    
إزاء اآلثـار السلبية االقتصادية واالجتماعية والنفسية والبيئية وغريها من عقابيل وآثار كارثة             

 تسونامي،
 على األوساط الوطنية واجملتمع الدويل ملا قدماه فوراً وبسخاء من دعم            وإذ يـثين    

كس حقاً روح التضامن وااللتزام يف التصدي للتحديات        ومسامهات يف اجلهود الغوثية، ما يع     
 اليت تواجه البشرية تصدياً مجاعياً وتعاونياً،

 ، 2003فرباير  / شباط 6 املؤرخ   57/256 إىل قرارات اجلمعية العامة      وإذ يشري   
/59 و 59/231، و 2003ديسمرب  / كـانون األول   23 املؤرخـني    58/215 و 58/214و

 إزاءها   بشأن الكوارث الطبيعية وقلة املناعة     2004ديسمرب  /ول كانون األ  22 املؤرخـني    233
 وبشأن االستراتيجية الدولية للحد من الكوارث، 

 بتنفيذ  58/214أيضـاً إىل أن اجلمعية العامة قد أوصت يف قرارها           وإذ يشـري      
 بون بأملانيا   نتائج املؤمتر الدويل الثاين املعين باإلنذار املبكر الذي عقد برعاية األمم املتحدة يف            

 ،2003أكتوبر / تشرين األول18 إىل 16يف الفترة من 
كذلك إىل استراتيجية وخطة عمل يوكوهاما من أجل عامل أكثر أمناً           وإذ يشـري      

اللتني اعتمدمها املؤمتر العاملي املعين باحلد من الكوارث الذي عقد يف يوكوهاما يف اليابان يف               
 ،1994مايو / أيار27 إىل 23الفترة من 

بأن األخطار الطبيعية الشديدة مثل الزالزل، والفيضانات، والتيفونات،        وإذ يسلّم     
واألعاصري احللزونية، واجلفاف، وتسونامي ال تراعي أي حدود وال تزال تشكل خطراً كبرياً             

 على مجيع الناس، وتعرقل التقدم االجتماعي واالقتصادي، وخباصة يف البلدان النامية،
أيضـاً بأمهية بناء قدرة وطنية وحملية للتصدي على حنو فعال آلثار             وإذ يسـلّم    

 الكوارث،
أمهية استمرار احلوار والنقاش على الصعيدين الدويل واإلقليمي إلجياد         وإذ يؤكد     

 التفاهم والتضامن وااللتزام بتحسني نظم اإلنذار املبكر واحلد من الكوارث،



A/CONF.206/6 

48 

ميع الدروس املستخلصة من كارثة     احلاجـة إىل تقيـيٍم شـامٍل جل       وإذ يؤكـد      
 تسونامي،

أيضاً أمهية االجتماع االستثنائي لزعماء رابطة أمم جنوب شرق آسيا          وإذ يؤكد     
، والذي  2005يناير  / كانون الثاين  6الذي عقد يف أعقاب الزلزال وتسونامي يف جاكرتا يف          

 لإلنذار املبكر بتسونامي    وافـق على إنشاء نظام إقليمي لإلنذار املبكر من قبيل مركز إقليمي           
 للمحيط اهلندي ومنطقة جنوب شرق آسيا،

 بنتائج مؤمتر األمم املتحدة الستعراض تنفيذ برنامج عمل التنمية          وإذ حيـيط علماً     
 14 إىل   10املستدامة للدول اجلزرية الصغرية النامية الذي عقد يف موريشيوس يف الفترة من             

لدعم الذي أعرب عنه يف املؤمتر إلقامة نظام عاملي         ، وخباصة ا  2005يناير  /كـانون الـثاين   
 لإلنذار املبكر،

 لطلب اجلمعية العامة يف دورهتا املستأنفة التاسعة واخلمسني إطالق          وإذ يستجيب   
 عملية إلنشاء نظام إقليمي لإلنذار املبكر، مبا يف ذلك اإلنذار بتسونامي،

رة عاملية لإلنذار املبكر     املقـترحات بشـأن التعجيل يف إنشاء قد        وإذ يالحـظ    
بتسـونامي يشـمل احمليط اهلندي، ويعتمد على جتربة النظام اإلقليمي احلايل لإلنذار املبكر              

 بتسونامي يف منطقة احمليط اهلادئ،
االقتراحات اليت تدعو إلقامة نظم لإلنذار املبكر بتسونامي         أيضـاً وإذ يالحـظ      

 لدان مبفردها من بلدان منطقة احمليط اهلندي،واليت ُينظر فيها حالياً حبسب ما أعلنته ب
 باملناقشات واالستنتاجات اليت خلصت إليها اجللسة اخلاصة        وإذ حيـيط عـلماً      

بكارثـة تسونامي يف احمليط اهلندي يف املؤمتر العاملي املعين باحلد من الكوارث، واحلاجة إىل               
قدمة يف هذا السياق، على أن      القـيام على وجه السرعة بتنسيق ودراسة خمتلف املقترحات امل         

 تؤخذ يف االعتبار استنتاجات اجللسات املواضيعية اليت ُعقدت يف أثناء ذلك املؤمتر،
 أمهية التعاون والتنسيق اإلقليميني يف احلد من الكوارث، مبا يف ذلك تعزيز             يؤكد  

عالية، وبناء القدرات   الترتيبات املؤسسية، والتعاون التقين القائم على املعدات التقنية األكثر ف         
 للتصدي على حنو فعال ألثر الكوارث الطبيعية؛

باحلاجة امللحة اليت يشهد عليها الدمار الذي أحدثه الزلزال وتسونامي يف           يسـلِّم     
احملـيط اهلندي، وهي احلاجة إىل تعزيز النظم الوطنية، وتوسيع نطاق اآلليات القائمة لتبادل              

يف جمال اكتشاف الكوارث، واإلنذار املبكر بالكوارث       املعلومـات واملمارسـات الفضلى      
الطبيعـية والوقاية منها وتقييمها، وإىل اإلغاثة يف حاالت الكوارث وإعادة التأهيل واإلعمار             

 بعدها؛
 بالقيام يف أسرع وقت ممكن بإنشاء وتعزيز آليات إقليمية ضرورية للحد            يوصـي   

عية ذات الصلة، على أن تشمل هذه اآلليات        مـن الكوارث فيما يتعلق جبميع األخطار الطبي       
فـيما تشمله املراكز اإلقليمية املتخصصة للتعاون، وشبكات تبادل املعلومات، ونظم اإلنذار            
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املـبكر، وإنشـاء قواعد البيانات وإدارة املعارف، واستخدام العلم والتكنولوجيا احلديثني،            
 ر الناشئة عن الكوارث الطبيعية؛واستراتيجيات احلد من خماطر الكوارث واحلد من اآلثا

املعرفة املسبقة باملخاطر اليت    ) أ(بـأن نظم اإلنذار املبكر تشمل        أيضـاً يسـلّم     
) ج(وخدمات الرصد واإلنذار التقنية اخلاصة هبذه املخاطر،        ) ب(تواجهها اجملتمعات احمللية،    

وعي اجلمهور العام   واملعرفة و ) د(وتعمـيم إنـذارات مفهومة لدى املعرضني هلذه املخاطر،          
 واالستعداد للعمل؛

مكتب األمم املتحدة للتنسيق يف الشؤون اإلنسانية، وصناديق األمم املتحدة          يدعو    
وبـراجمها، ومؤسسات األمم املتحدة املتخصصة وغريها من املنظمات واملؤسسات الدولية،           

 وإىل وضع مبادرات    إىل إدماج االستراتيجيات اإلقليمية للحد من الكوارث يف برامج عملها         
 عملية لتنفيذ هذه االستراتيجيات؛

 ضرورة قيام االستراتيجية الدولية للحد من الكوارث بتحديد وحتليل مجيع           يؤكد  
 الدروس املستقاة من كارثة تسونامي األخرية وتعميمها على نطاق واسع؛

 عن   إىل أمانـة االستراتيجية الدولية للحد من الكوارث أن تعد تقريراً           يطلـب   
اآللـيات اإلقليمـية لـلحد من الكوارث، على أن تضع يف االعتبار املبادرات واملناقشة أو                
الترتيبات اجلارية، إن وجدت، يف املناطق املعنية واملناطق دون اإلقليمية، وتقدميها إىل الدورة             

  والدورة الستني للجمعية العامة؛2005املوضوعية للمجلس االقتصادي واالجتماعي لعام 
  إىل اجمللـس االقتصـادي واالجـتماعي أن يدرج اآلليات اإلقليمية للحد             يطلـب   

 ؛2005من الكوارث يف جدول أعمال اجلزء اخلاص بالشؤون اإلنسانية يف دورته املوضوعية لعام 
 األمـني العام إىل إدراج اآلليات اإلقليمية للحد من الكوارث يف جدول             يدعـو   

 العامة وإىل تقدمي تقرير عن ذلك إىل اجلمعية العامة؛أعمال الدورة الستني للجمعية 

 باألولوية اليت سُتعطى للحد من الكوارث، مبا يف ذلك اإلنذار املبكر، يف             يرحِّب  
مؤمتـر القمة الثالث املعين برصد األرض املقرر عقده على املستوى الوزاري يف بروكسل يف               

 ؛2005فرباير / شباط16
ايلند عقد اجتماع وزاري للتعاون اإلقليمي بشأن        باقـتراح حكومة ت    يرحِّـب   

 2005يناير  / كانون الثاين  29 و 28ترتيـبات اإلنذار املبكر بتسونامي يف بوكت يف يومي          
الـذي يرمي إىل توفري مزيد من الدفع السياسي للنتائج ذات الصلة اليت يتوصل إليها املؤمتر                

ارد الالزمة إلنشاء نظم لإلنذار املبكر      العـاملي املعـين بـاحلد من الكوارث وإىل تعبئة املو          
 بتسونامي يف احمليط اهلندي؛

 بالعرض السخي املقدم من أملانيا الستضافة مؤمتر األمم املتحدة لإلنذار           يرحِّـب   
، ويدعو الدول األعضاء، ومجيع مؤسسات األمم املتحدة        2006املبكر يف بون يف أوائل عام       

نظمات الدولية واإلقليمية املعنية، اليت يدعمها حمفل تعزيز        وصناديقها وبراجمها ذات الصلة وامل    
تنفيذ الربنامج الدويل   ) أ: (اإلنذار املبكر، إىل املشاركة يف ذلك املؤمتر لبلوغ األهداف التالية         
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لإلنذار املبكر الذي اقترح يف املؤمتر الدويل الثاين املعين باإلنذار املبكر املعقود يف بون بأملانيا                
، والذي أُطلق يف املؤمتر العاملي      2003أكتوبر  / تشرين األول  18 إىل   16ة مـن    يف الفـتر  
وحتديد اجملاالت ذات األولوية يف تنفيذ نظم اإلنذار املبكر، على أن تؤخذ يف             ) ب(احلـايل،   

االعتبار مواطن ضعف البلدان يف وجه املخاطر املختلفة، والوضع احلايل لنظم اإلنذار املبكر             
ذلك الدعم اجلاري، والقدرات التقنية واملؤسسة، وإشراك اجلهات الفاعلة ذات          لديها، مبا يف    

وتقييم ورصد تنفيذ   ) ج(الصـلة، والعيوب والفجوات واحلواجز اليت تعترض سبيل التنفيذ،          
نظـم اإلنـذار املبكر، مبا يف ذلك وضع واستخدام مبادئ توجيهية ومعايري ومقاييس لنظم               

 اإلنذار املبكر الفعالة؛
 بضـرورة االستفادة من جتارب نظم اإلنذار املبكر بتسونامي القائمة يف            يسـلِّم   

احملـيط اهلـادئ، على أن تستخدم يف ذلك آليات التنسيق احلالية يف اللجنة األوقيانوغرافية               
احلكومـية الدولية وغريها من املنظمات الدولية واإلقليمية املعنية، وعلى أن تستخدم عملية             

ة يف الشبكة العاملية ملنظومات رصد األرض اليت يشرف عليها الفريق           التخطـيط املوجـود   
احلكومي الدويل املعين برصد األرض، وعلى أن يضم ذلك إجراءات شاملة مثل تقييم خماطر              

مثل املقاييس والعّوامات الدينامية بالغة     (تسـونامي، تشمل جمموعة من النظم التقنية املتقدمة         
ئمة على أساس السواتل، واليت توفر مقاييس يف الوقت احلقيقي          الدقة على سطح البحر والقا    

، فضالً عن اكتشاف األحداث اخلطرية واإلنذار       )لعوامـل الزالزل والعوامل األوقيانوغرافية    
هبـا، ووضـع خطط لالستجابة، وبرامج لتثقيف اجلمهور العام، ومالجئ قادرة على صد              

 ساسية للحماية؛املخاطر، وإمدادات لوازم احلياة واهلياكل األ
 إىل إنشـاء نظام لإلنذار املبكر بتسونامي يتسم بالفعالية والدميومة يف احمليط             يدعـو   

 اهلندي؛
 أن نظاماً لإلنذار املبكر بتسونامي يف احمليط اهلندي يستوجب تصميماً خاصاً            يؤكـد   

من األمم املتحدة،   بالظـروف احملددة للمحيط اهلندي واالحتياجات الفردية لبلدان املنطقة بتنسيق           
 وأنه ينبغي لتلك البلدان أن تكون اجلهة اليت تتوىل حتديد شكل وطبيعة النظام؛

 بأنـه من املمكن لعناصر استراتيجية تطلعية إلنشاء نظام لإلنذار املبكر            يوصـي   
بتسـونامي يف احمليط اهلندي أن تشمل عقد اجتماع تقين حتضريي لتحديد نطاق احلاجات              

لـدان احمليط اهلندي، إذا طلبت هذه البلدان ذلك، وأن تشمل عقد حلقات             وتقيـيمها يف ب   
دراسية واجتماعات تنسيقية إقليمية حبسب الضرورة، وعقد مؤمتر إقليمي للتخطيط، وإعداد           

 ونشر مواد لتوعية اجلمهور العام وغري ذلك من املواد املناسبة؛
حمليط اهلندي لتوفري ما يلزم  اخلطوات اليت اختذهتا أو سوف تتخذها بلدان ا       يقـّدر   

 إلنذار مبكر مؤقت بتسونامي يف احمليط اهلندي؛
على العروض السخية الكثرية لتقدمي املساعدة املالية والتقنية من بلدان رئيسية           يثين    

 .يف مجيع أحناء العامل للمساعدة على إنشاء نظام لإلنذار املبكر بتسونامي للمحيط اهلندي
----- 


