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 ديباجة -أوالً 

رث الطبيعية وأحجامها وآثارها املتزايدة يف السنوات األخرية عن خسائر كبرية يف األرواح             أسفرت أعداد الكوا   -1
وخلّفـت آثاراً اجتماعية واقتصادية وبيئية طويلة األجل على اجملتمعات الضعيفة يف كل بقعة من بقاع العامل، ال سيما يف                    

وجتتمع . قوِّض أمنهم وحتول دون حتقيق التنمية املستدامة      وتؤثر الكوارث الطبيعية على ماليني البشر، وت      . الـبلدان النامية  
ومن املهم التطرق بشكل أفضل إىل األنشطة االجتماعية واالقتصادية اليت تزيد           . الكوارث والفقر ليشكال معاً حلقة مفرغة     

 .من ضعف اجملتمعات على مواجهة الكوارث الطبيعية وفهم هذه األنشطة

خطة التنفيذ ملؤمتر القمة العاملي     يف    وتقييم املخاطر وإدارة الكوارث    ة أوجه الضعف  ويـرد اإلقرار بضرورة معاجل     -2
برنامج يف " إدارة الكوارث وأوجه الضعف"، ويرد البند املعنون   ")غخطة تنفيذ جوهانسرب   ("2002لعام  للتنمية املستدامة   

تعزيز ني العام بانتظام، يف تقريره السنوي املتعلق بويتناول األم .  الذي وضعته جلنة التنمية املستدامة     متعدد السنوات العمـل   
ومت اإلقرار مبسألة   . ، إدارة الكوارث والوقاية منها    تنسيق املساعدة اإلنسانية اليت تقدمها األمم املتحدة يف حاالت الطوارئ         

ويعترب .  األهداف اإلمنائية لأللفية   الكوارث املتصلة باملياه باعتبارها جماالً من جماالت األولوية اليت ينبغي التطرق إليها لبلوغ            
 قبل انعقاد املؤمتر العاملي     2005يناير  /استعراض برنامج عمل بربادوس، املزمع استكماله يف موريشيوس، يف كانون الثاين          

رية املعين باحلد من الكوارث مباشرة، فرصة للربط بني عملييت املتابعة واملساعدة على احلد من أثر الكوارث يف الدول اجلز                  
 .الصغرية النامية

حلكومات ومنظومة األمم املتحدة وغريها من  اوتـزوِّد اسـتراتيجية األمـم املتحدة الدولية للحد من الكوارث     -3
املنظمات الدولية واملنظمات اإلقليمية واملنظمات غري احلكومية وغريها من األطراف، بأداة ملواصلة التعاون والتنسيق فيما               

 .ة آلثار الكوارث الطبيعيةبينها للتصدي بفعالي

مبادئ توجيهية التقاء الكوارث الطبيعية والتأهب هلا       : اسـتراتيجية يوكوهاما من أجل عامل أكثر أمناً       "وتقـّدم    -4
، إرشادات أساسية للحد من آثار      1994، املتفق عليها يف عام      )استراتيجية يوكوهاما " (وختفـيف حدهتـا وخطة عملها     

 18قرر عقد املؤمتر العاملي املعين باحلد من الكوارث، يف كويب، هيوغو، اليابان، يف الفترة من                وقد ت . الكـوارث الطبيعية  
، بقرار من اجلمعية العامة بغية حتقيق أهداف من بينها االنتهاء من االستعراض اجلاري              2005يناير  / كانون الثاين  22إىل  

 بشأن  غخطة تنفيذ جوهانسرب  تنفيذ األحكام ذات الصلة من      لتنفيذ استراتيجية يوكوهاما وحتديد أنشطة معينة هتدف إىل         
 . وتقييم املخاطر وإدارة الكوارثأوجه الضعف

وخلُصت الدول األعضاء املشاركة يف املؤمتر العاملي املعين باحلد من الكوارث إىل أنه على الرغم من إحراز تقدم                   -5
، فإن عدد الكوارث وحجمها ما انفك يتزايد على وجه          1994ال يسـتهان به يف تنفيذ استراتيجية يوكوهاما منذ عام           

العمـوم، وال تزال مثة ضرورة ملحة تدعو إىل اختاذ إجراء أكثر منهجية واتساقاً يف سبيل التصدي ألخطار الكوارث، يف                    
 .سياق التنمية املستدامة، مع التركيز بشكل خاص على أقل البلدان منواً وعلى الدول اجلزرية الصغرية النامية

وتقـع الكـوارث الطبيعـية عندما تعجز اجلماعات أو اجملتمعات عن مواجهة آثار األخطار الطبيعية، من قبيل                   -6
العواصـف والفيضـانات واجلفـاف والزالزل واالهنياالت وأمواج تسونامي والثوران الربكاين وحرائق الرباري، سواء               

وتؤدي اآلثار اليت تسفر عنها     . جية وبيولوجية وصحية  اقتصـرت هـذه اآلثار على الكوارث أو اقترنت بأخطار تكنولو          
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اإليدز والرتاعات، وخباصة يف أفريقيا، إىل زيادة حادة يف عجز /األوبـئة، ال سـيما آثار وباء فريوس نقص املناعة البشري     
 .األشخاص عن مواجهة األخطار الطبيعية

اخ األرض يرجح أن يتغري على امتداد العقود القادمة،         وحذَّر الفريق احلكومي الدويل املعين بتغري املناخ من أن من          -7
 يف اجلو بسبب النشاط البشري، مع ما قد ينجم عن ذلك من أثر يف ارتفاع درجات                 غازات الدفيئة نتـيجة لتزايد تركز     

ل ويشك. احلرارة وارتفاع مستويات البحر وظهور أحوال جوية قاسية، من قبيل اجلفاف وهتاطل األمطار بكميات غزيرة              
احـتمال ازدياد أخطار الكوارث حافزاً هاماً يدفع إىل التخفيف من انبعاثات غاز الدفيئة، يف الوقت الذي ُيعترف فيه بأن         
اجلهـود املبذولة من أجل التخفيف من حدة الكوارث وحتسني إدارهتا تشكل عناصر هامة يف خطط التكيف لتغري املناخ                   

 .مستقبالً

األعضاء عازمة، يف حدود استطاعتها ويف إطار هدف مشترك ملزم، على تعزيز            وبـناء عـلى ذلك، فإن الدول         -8
تنفـيذ االسـتراتيجية الدولـية للحد من الكوارث واختاذ خطوات ملموسة يف السنوات العشر القادمة لبناء قدرة األمم                   

 :الرئيسية التالية واجملتمعات على مواجهة الكوارث، مع توخي األهداف الشاملة

ثرياً من اخلسائر اليت ختلفها الكوارث يف األرواح ويف األصول االجتماعية واالقتصادية والبيئية             احلـد ك   8-1
 .للمجتمعات والبلدان

دمـج اعتبارات أخطار الكوارث يف سياسات التنمية املستدامة ويف خطط وبرامج التنمية اليت تضعها                8-2
 .احلكومات الوطنية واحمللية

قدرات جمتمعية أقوى تستطيع أن تبين بانتظام القدرة على مواجهة األخطار           إقامـة مؤسسات وآليات و     8-3
 .والكوارث الطبيعية

 األهداف واألولويات واإلجراءات املستهدفة -ثانياً 

اسـتناداً إىل مـداوالت املؤمتر العاملي املعين باحلد من الكوارث، وبالنظر خاصة إىل نتائج استعراض استراتيجية                  -9
عاة إلطار الرصد والتوجيه للحد من الكوارث الذي يرد وصفه يف االستعراض، ترى الدول األعضاء أن                يوكوهامـا ومرا  
 .املشار إليها أعاله جيب أن تسترشد مبجموعة األهداف واألولويات التاليةالرئيسية  الشاملةبلوغ األهداف 

تبار األهداف واألولويات كعناصر مكّونة     والدول األعضاء واملنظمات وغريها من األطراف املعنية مدعوة إىل اع          -10
لنهجها يف احلد من الكوارث، وإىل اتباع النهج الذي اختارته من خالل حتديد اإلجراءات املستهدفة وتنفيذها، أي املهام                  

 .احملددة جيداً اليت تسعى إىل حتقيق نتائج حمددة يف إطار زمين حمدد حسب ظروفها وقدراهتا

  من خطر الكوارث مسألة أولوية وطنية هلا أساس تنظيمي وسياسي قوي للتنفيذضمان أن يشكل احلد 10-1

إن البلدان، اليت تضع سياسات وقدرات إدارية للحد من األخطار وتدعمها بشدة، هي أقدر كثرياً من                 
زم غريهـا عـلى إدارة األخطار اليت تواجهها، وحتقيق مشاركة واسعة يف جمال احلد منها وضمان االمتثال الال                 

 .لتدابري إدارهتا



A/CONF.206/PC(II)/4 
Page 4 

 

 :أولويات العمل املقترحة

، كوسيلة  58/215إنشـاء أو دعم حمافل وطنية للحد من الكوارث، كما طلب قرار اجلمعية العامة                `1`
لتنسيق السياسة والعمل املتعلقني خبطر الكوارث وملواصلة إجراء حوار واسع والتوعية باملسؤوليات فيما             

 .الت العمومية واجملتمع املدينبني القطاعات املختصة والوكا

القـيام، عـند االقتضـاء، باعتماد وتعديل التشريعات لدعم احلد من الكوارث، مبا يف ذلك األحكام                  `2`
واآللـيات اليت متكِّن من االمتثال؛ وحتديد مسؤوليات التنفيذ على الصعيد الوطين من خالل املستويات               

 .املمارسة اجليدةاحمللية وعرب القطاعات والوكاالت؛ وتعزيز 

دعـم إقامـة نظم متكاملة إلدارة أخطار الكوارث بروابط وتنسيق حمكمني عرب القطاعات وفيما بني                 `3`
 .أنشطة الوقاية والتخفيف والتأهب واالستجابة وإعادة التأهيل والتعمري على مجيع املستويات

نها بالنسبة للسلطات واجلماعات نـزع الطابع املركزي عن مسؤوليات إدارة أخطار الكوارث واحلد م      `4`
دون الوطنـية، حسـب االقتضاء، وتشجيع اجلماعات احمللية والضعيفة، مبا فيها النساء، ومتكينها من               

 .املشاركة يف عمليات اختاذ القرارات ذات الصلة

حلكومة، إدراج إدارة األخطار واحلد منها يف السياسة اإلمنائية والتخطيط التنموي على مجيع مستويات ا              `5`
 .مبا يشمل استراتيجيات احلد من الفقر واخلطط والسياسات القطاعية ومتعددة القطاعات

تعزيز وتنفيذ سياسات وإجراءات تدعم جهود اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ للحد من                `6`
 .دى الطويلتغري املناخ ملنع حدوث زيادات يف أخطار الكوارث ترتبط هبذا التغري على امل

حتديـد األولويات وختصيص املوارد الالزمة إلدارة أخطار الكوارث واحلد منها يف الفروع املعنية من                `7`
 .املخططات وامليزانيات على الصعيدين الوطين واحمللي

 حتديد أخطار الكوارث وتقييمها ورصدها وتعزيز اإلنذار املبكر 10-2

الجتماعية واالقتصادية والبيئية اليت تواجهها اجملتمعات وبكيفية       إن اإلملـام باملخاطر وبأوجه الضعف ا       
 .تغيُّرها على األجلني القصري والطويل، هو نقطة االنطالق حنو احلد من آثار الكوارث

 :أولويات العمل املقترحة

شمل اسـتكمال خرائط املخاطر الطبيعية األساسية وحتديثها بانتظام وتعميمها على نطاق واسع ومبا ي              `1`
 .املعلومات اخلاصة باجلماعات الضعيفة وهبيكلها األساسي

حتليل أثر األخطار والكوارث الطبيعية على الظروف االجتماعية والبيئية، مبا يف ذلك أثرها على الصحة                `2`
العامـة وعلى تشريد األشخاص واحلفاظ على سبل الرزق وعلى امللكية التارخيية والثقافية واخلدمات              

 .احلرص على أن يراعي هذا التحليل الفوارق بني اجلنسني، وإعداد التقارير عن هذا األثرالبيئية، و
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حتليل ما حيدث على املدى الطويل من تغّيرات ومن مسائل مستجدة قد تزيد أو حتد من األخطار، أو                   `3`
 التكنولوجي تضعف أو تعزز قدرات السلطات واجملتمعات على التصدي هلا، من قبيل تغّير املناخ والنمو 

واألمـراض املتفشـية وتغري استخدام األراضي وإزالة الغابات من املنحدرات والتغّيرات االجتماعية،             
 .وإعداد تقارير عن هذه املسائل

وضع نظم وطنية وحملية لتسجيل املعلومات اإلحصائية بشأن أخطار الكوارث وأثرها واخلسائر املترتبة              `4`
 . وتعميمهاعليها، وتلخيص هذه املعلومات

الـتعاون، على الصعيد اإلقليمي، من أجل تقييم األخطار اإلقليمية أو العابرة للحدود ورصدها وتوفري                `5`
نظـم إنذار مبكر بشأهنا، من خالل تدابري منها إنشاء مؤسسات إلدارة الفيضانات يف أحواض األهنار                

 .املشتركة

املطلوبة لرصد األخطار الطبيعية وحتليلها، والتنبؤ      دعـم تطويـر اهلـياكل األساسية والقدرات التقنية           `6`
 .بوقوعها مىت كان ذلك ممكناً

دعـم إنشاء قواعد البيانات وتبادل املعطيات وتعميمها جماناً ألغراض التقييم والرصد واإلنذار املبكر،               `7`
 .على الصعيدين الوطين واإلقليمي حسب االقتضاء

نظم اإلنذار قد أدجمت جيداً يف السياسة اليت تنتهجها احلكومة ويف           بناء قدرات مؤسسية للتأكد من أن        `8`
صـنع القـرار، مبا يف ذلك إدارة حاالت الطوارئ، والتأكد من أن هذه النظم ختضع بانتظام لالختبار                  

 .ولتقييم األداء

شخاص وضع نظم إنذار مبكر تتمحور حول الناس، حبيث تكون إنذاراهتا حمددة التوقيت يستوعبها األ              `9`
املعرضـون للخطر، على أن تراعي تنوع الظروف، من قبيل السن، ونوع اجلنس والتعليم، وأن تضم                

 .إرشادات بكيفية التصرف بعد مساع اإلنذارات

دعـم حتسـني القـدرات العلمية املتصلة بتقييم املخاطر ورصدها واإلنذار املبكر هبا، من قبيل تطبيق                  `10`
نظام املعلومات اجلغرافية، ووضع مناذج لألخطار والتنبؤ هبا، وأدوات         تكنولوجـيا االستشعار من بعد و     

االتصـاالت، مبـا يف ذلـك تـرمجة املعلومات العلمية إىل إرشادات عملية للسلطات دون الوطنية                 
 .واجلماعات احمللية

 االستفادة من املعارف واالبتكارات والتعليم لبناء ثقافة للسالمة والقدرة 10-3

 من الكوارث إال إذا كان األشخاص ملّمني ومتحمسني متاماً لثقافة القدرة، اليت تقتضي              ال ميكـن احلد    
 .توليد معارف ومعلومات ذات صلة وتعميمها
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 :أولويات العمل املقترحة

توفـري معلومـات سـهلة الفهم عن أخطار الكوارث وخيارات الوقاية، مبا يف ذلك املعرفة التقليدية                  `1`
صليني، وإتاحتها للمواطنني ال سيما يف املناطق شديدة اخلطورة، على أن تراعي            واملتصـلة بالسكان األ   

هـذه املعلومات نوع اجلنس والسن والفقر وغري ذلك من العوامل الثقافية واالجتماعية، بغية تشجيع               
 .األشخاص ومتكينهم من العمل على حتسني السالمة وبناء القدرة

وارث يف صفوف الشباب، من خالل قنوات رمسية وغري رمسية،          تعمـيم املعلومـات عن احلد من الك        `2`
تشـمل، حسـب االقتضاء، توفري التعليم يف جمال احلد من أخطار الكوارث يف املناهج املدرسية ذات                 

 .الصلة وتنفيذ برامج مدرسية حملية لتقييم األخطار والتصدي هلا

نيني والزعماء احملليني املسؤولني عن احلد من       تنفـيذ التدريـب على إدارة األخطار لصاحل املوظفني املد          `3`
 .األخطار والتصدي هلا وتوفري الرعاية للمجتمع

تعزيـز قاعدة املعارف وإنشاء طاقم من اخلرباء من خالل دعم االبتكار والبحوث والتعليم املتطور يف                 `4`
وخرباء التخطيط يف جمـال إدارة أخطـار الكوارث واحلد منها، ودعم الشبكات بني اخلرباء واملديرين          

 .جمال الكوارث يف خمتلف القطاعات واملناطق

االستفادة من تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت لدعم إدارة خطر الكوارث بفعالية أكرب، ال سيما من               `5`
 .أجل تقاسم وتعميم املعلومات املفيدة لفئات خمتلفة من املستعملني

 بإجراءات تقييم األخطار املتوقعة وتقييم تكاليف وفوائد        وضـع وسـائل ومعارف متطورة فيما يتعلق        `6`
إجراءات احلد من األخطار، وكيفية إدراج هذه التقييمات يف عمليات اختاذ القرار على الصعد اإلقليمية              

 .والوطنية واحمللية

ة تنظـيم محالت إعالمية منتظمة ومشاورات عامة على مجيع مستويات اجملتمع والتشجيع على مشارك              `7`
 .وسائط اإلعالم، هبدف التشجيع على ثقافة للوقاية من الكوارث وإشراك اجملتمع بكثافة

وضـع أدلة وقواعد بيانات سهلة االستعمال ونظم لتقاسم املعلومات بشأن املمارسات اجليدة، مبا يف                `8`
من ذلـك تكنولوجـيات منخفضة التكلفة سهلة االستعمال للحد من الكوارث، والدروس املستفادة              

 .السياسات واخلطط والتدابري املتصلة باحلد من الكوارث

 احلد من عوامل اخلطر األساسية 10-4

من الالزم التصدي ألخطار الكوارث املتصلة بتغري الظروف االجتماعية واالقتصادية والبيئية، كتمركز             
 الرطبة، يف خطط وبرامج التنمية      السكان يف املناطق شديدة اخلطورة، وأثر تغري املناخ وتدمري الغابات واألراضي          

 .القطاعية وكذلك يف حاالت ما بعد الكوارث والرتاعات
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 :أولويات العمل املقترحة

تشـجيع الـرقي بتخطيط وإدارة ومراقبة التغريات يف استعمال األراضي وأنشطة التنمية اليت ميكن أن                 `1`
ألراضي الرطبة وغريها من النظم     تسـفر عـن زيادة خطر الكوارث، من قبيل إزالة الغابات وتدمري ا            

 .البيئية، والتحّضر يف املناطق اخلطرة

توفـري مبادئ توجيهية لوضع سياسة الستخدام األراضي واستعراض السياسات القائمة إلدراج خطر              `2`
 .الكوارث

ة وغري تنفـيذ هنـج متكاملة إلدارة املوارد تتضمن احلد من خطر الكوارث، مبا يف ذلك التدابري اهليكلي        `3`
 .اهليكلية، مثل اإلدارة املتكاملة للفيضانات

إدراج تقيـيمات خطر الكوارث يف خطط التنمية واإلدارة احلضرية، ال سيما يف مجيع املدن الضخمة                 `4`
 .املعرضة للخطر، مبا يف ذلك حتديد مناطق األراضي املتاحة واآلمنة لسكىن البشر

مية واإلدارة الريفية، ال سيما يف اجلبال والسهول الفيضية  إدراج تقيـيم خطـر الكوارث يف خطط التن         `5`
 .الساحلية، مبا يف ذلك حتديد مناطق األراضي املتاحة واآلمنة لسكىن البشر

إدراج خطـر الكـوارث كعـامل يتعني النظر فيه يف التخطيط للعمليات املعتمدة للهياكل األساسية                 `6`
 أمور تشمل إجراءات تقييم األثر البيئي وتقييم السياسة         والصناعات وغريها من املشاريع الكربى، ويف     

 .االستراتيجية

محاية املرافق العمومية احليوية وحتسينها، ال سيما املدارس واملستوصفات واملستشفيات وحمطات توليد              `7`
الطاقـة وتنقـية املـياه، وخطـوط االتصاالت والنقل احليوية، واملساكن واملباين اخلاصة، واألراضي               

 .ملنشآت اهلامة ثقافياً، من خالل التصميم اجليد، والتعديل التحديثي وإعادة البناءوا

القدرة على التكييف   تعزيـز احلد من الكوارث كاستراتيجية تكيف لتغري املناخ وتعزيز التكيف وبناء              `8`
ة واملناخية من   لتغـّير املناخ، مبا يف ذلك تقلب املناخ من خالل االستخدام االعتيادي للمعلومات البيئي             

 .طرف رجال التخطيط واملهندسني واملديرين وغريهم من صناع القرار

التشـجيع عـلى وضع آليات خاصة لتقاسم املخاطر املالية يف القطاع اخلاص، ال سيما التأمني وإعادة                  `9`
 .التأمني على السكان واجلماعات الضعيفة، كاليت تعيش يف الدول اجلزرية الصغرية النامية

 .تشجيع القطاع اخلاص على تعزيز الثقافة للوقاية من الكوارث واملشاركة يف أنشطة احلد من الكوارث `10`

دعـم تنفـيذ آليات شبكة السالمة االجتماعية ملساندة أحوال الفقراء وغريهم من السكان املعرضني                `11`
 .للخطر واملتضررين من الكوارث
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عمليات التعمري والتأقلم اليت تتم عقب الكوارث والرتاعات،        إدراج أنشطة احلد من خطر الكوارث يف         `12`
 .مبا يف ذلك تنمية القدرات ووضع برامج طويلة األجل للحد من خطر الكوارث

ضمان أال تؤدي الربامج الرامية إىل إعادة إدماج األشخاص املشردين داخلياً والعائدين وقدامى احملاربني               `13`
 .األخطار الطبيعية والتعرض هلا يف اجملتمعات املعنيةيف احلياة املدنية إىل زيادة 

 تعزيز التأهب للكوارث والتخطيط حلاالت الطوارئ ومشاركة اجملتمع يف احلد من األخطار 10-5

عندما تقع الكوارث، من املمكن التخفيف من حدة عواقبها بشكل كبري إذا ما كان األفراد واجلماعات متأهبني                  
 .عرفة والقدرة على إدارة الكوارث بفعاليةللعمل وكان سالحهم امل

 :أولويات العمل املقترحة

إعـداد أو اسـتعراض واستكمال اخلطط الوطنية للتأهب للكوارث، وتعزيز خطط التأهب للكوارث               `1`
 .اخلاصة بالبلديات واجلماعات يف املناطق املعرضة للخطر

 .يات إدارة الكوارثإدماج املسائل اجلنسانية يف مجيع سياسات وخطط وعمل `2`

إنشـاء نظـم املعلومـات الالزمـة لإلنذار املبكر واالستجابة وإخضاعها بانتظام لالختبار والصيانة،        `3`
والتدريـب بانـتظام عـلى التأهب للكوارث، مبا يف ذلك عمليات التدريب على اإلجالء، على حنو                 

 .يتناسب مع املتطلبات احمللية

 فيها اآلليات التشغيلية ونظم االتصاالت اإلقليمية، للتأهب واالستجابة         وضـع هنج إقليمية منسقة، مبا      `4`
 .للكوارث اليت تتجاوز احلدود الوطنية

استعراض اخلطط والقوانني والسياسات الوطنية واإلقليمية إلدارة الكوارث بغية كفالة تكاملها وتسهيل             `5`
 .وتسريع االستجابة للكوارث عند االقتضاء

املمارسات اجليدة يف جمال التأهب وإدارة حاالت الطوارئ، مبا يشمل استخدام وسائل            وضـع وتعميم     `6`
 .أكثر تقدماً حملاكاة عمليات اإلجالء من املناطق شديدة اخلطورة

تعزيز احلوار واألنشطة التعاونية بني املوظفني املسؤولني عن إدارة حاالت الطوارئ وعن احلد من خطر                `7`
 .وضع هنج أكثر ترابطاً إلدارة الكوارثالكوارث، بغية تسهيل 

التشجيع على إنشاء صندوق وطين للطوارئ لدعم تدابري االستجابة واإلنعاش، وإدراج تقليل اخلسائر              `8`
 .النامجة عن الكوارث على املدى الطويل كهدف من أهداف الصندوق
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حلث هذه اجملتمعات على املشاركة     ،  إدارة الكوارث يف اجملتمعات احمللية    تطوير آليات خاصة، من قبيل       `9`
بنشـاط يف إدارة أخطـار الكوارث وأنشطة التخفيف من آثارها، ويف املشاورات اليت ُتجرى بشأن                

 .السياسات واخلطط

إضـفاء الطـابع املؤسسي على مشاركة اجملتمعات احمللية يف إدارة املخاطر، مع وضع سياسات حمددة                 `10`
 .واملسؤوليات بدعم من السلطات واملوارد والتدريب الالزموإقامة الشبكات وحتديد األدوار 

الترويج للمبادرات اليت تضطلع هبا اجملتمعات لتهيئة ظروف معيشية قابلة للتكيف، تشمل تكوين فرق               `11`
 .جمتمعية للعمل مع احلكومة احمللية على تنفيذ تدابري حمدودة للحد من املخاطر وإدارهتا

  والتقييمالتنفيذ والرصد -ثالثاً 

 أن تضطلع، يف حدود القدرات املتاحة هلا ومبا يناسب ظروفها اخلاصة، باملهام التالية على               الدول األعضاء عـلى    -11
الصـعيدين الوطـين واحمللي، بغية دعم تنفيذ األهداف واألولويات الواردة يف هذه الوثيقة، من منطلق اإلحساس القوي                  

 :لى الصعيدين اإلقليمي والدويلبامللكية ومبوجب التعاون والتنسيق ع

نشر ملخص واستكماله بانتظام للربامج الوطنية الرامية إىل تنفيذ احلد من خطر الكوارث والتقدم احملرز                `1`
يف هـذا اجملـال، مبـا يف ذلـك املعلومـات املتعلقة باإلجراءات املستهدفة املختارة لتناول األهداف                

 أو عالمات مميزة للنجاح، ومعلومات عن األنشطة املتصلة         واألولويات، مع وضع مؤشرات أداء حمددة     
 .باحملافل الوطنية

وضـع إجـراءات لرصد التقدم الوطين احملرز يف احلد من املخاطر واإلجنازات اليت حققتها اإلجراءات                 `2`
 .املستهدفة املختارة

دم احملرز يف هذا اجملال يف آليات       العمل منهجياً على إدراج النظر يف اإلجراءات املستهدفة املختارة والتق          `3`
اإلبالغ املتعلقة باألطر القائمة للتنمية املستدامة، حسب االقتضاء، مثل اإلطار الوطين للتخطيط اإلمنائي،             

  عمل األمم املتحدة   إطار  واسـتراتيجية احلـد مـن الفقر، واالستراتيجية الوطنية للتنمية املستدامة، و           
 املتعلقني باالتصاالت   فاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ       عمل ات  ، وبرناجمي للمساعدة اإلمنائية 

 .الوطنية والتكيف الوطين

مـتابعة قرارات املؤمتر العاملي املعين باحلد من الكوارث باعتبارها جزءاً مكمالً ومنسقاً لنتائج املؤمترات                `4`
صادي واالجتماعي وما يتصل هبما من جماالت كما        الرئيسية ومؤمترات القمة اليت ُتعقد يف اجملالني االقت       

 . للجمعية العامة57/270Bهو وارد يف الوثيقة 

، اليت تتحمل مسؤوليات تتعلق بإدارة املخاطر، ال سيما تلك اليت خولتها            املـنظمات واملؤسسـات اإلقليمية    إن   -12
 االضطالع باملهام التالية يف إطار الواليات       احلكومـات واليـة حتقـيق التكامل االقتصادي أو إدارة املوارد، مدعوة إىل            

 :واألولويات املنوطة هبا حالياً
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إجـراء ونشر تقييمات مرجعية أساسية حلالة احلد من املخاطر يف املنطقة اخلاضعة لوالية هذه املنظمات    `1`
واملؤسسـات، مـع التركيز بشكل خاص على احتياجات الدعم والتنسيق اإلقليميني، من أجل دعم               

 .هود الوطنية واإلقليمية الرامية إىل بلوغ أهدافها اليت حتظى بأولويةاجل

تعزيـز الربامج واملقترحات اإلقليمية، مبا يف ذلك التعاون التقين وبناء القدرات والتعبئة الفعالة للموارد،                `2`
ستهدفة لدعـم اجلهـود الوطنية واإلقليمية من أجل بلوغ األهداف وحتقيق األولويات واإلجراءات امل             

 .املختارة للبلدان واملنظمات

دعـم وتشـجيع احلكومات واملنظمات يف املنطقة بوسائل منها اختاذ مبادرات لتطوير الربط الشبكي                `3`
 والتدريب وما   النواتج اإلعالمية اإلقليمي، والتنسيق وحل املشاكل وتبادل املعلومات واخلربات وتوفري         

 .إىل ذلك من تدابري بناء القدرات

إنشـاء أو دعم املراكز التعاونية اإلقليمية املتخصصة يف توفري اخلربة والتثقيف يف جمال إدارة الكوارث                 `4`
وتوفّر هذه املراكز الفرص للتعاون بني جمموعة خمتلفة من أصحاب املصاحل،           . الطبيعية واحلد من املخاطر   

ف بشأن إدارة الكوارث وللتخفيف     مبـا فيها القطاع اخلاص، كما أهنا وسيلة لتبادل املعلومات واملعار          
 .من أثر الكوارث على حنو فعال مترابط ومنسق

تنسـيق ونشـر االستعراضـات اإلقليمية الدورية بشأن ما أحرز من تقدم يف املنطقة لبلوغ األهداف                  `5`
واألولويـات وبشـأن املعوقـات واحتياجات الدعم، وتقدمي املساعدة اليت تطلبها البلدان يف إعداد               

 .صات الوطنية الدورية لرباجمها وما أحرزته من تقدمامللخ

، مبا فيها مؤسسات األمم املتحدة واملؤسسات املالية الدولية، مدعوة إىل االضطالع باملهام             املـنظمات الدولية  إن   -13
 :الواليات واألولويات املنوطة هبا حالياًيف إطار التالية 

اً خللق أمم وجمتمعات قادرة على مواجهة الكوارث واحلد من          التعاون من أجل وضع ُنُهج متكاملة عاملي       `1`
 .الفقر وحتقيق التنمية املستدامة

إدراج النظر يف خطر الكوارث واحلد منها يف سياساهتا وممارساهتا اإلنسانية والتنموية، مبا يف ذلك النهج        `2`
ت وأنشطة حمددة تساعد على     الشاملة لعدة قطاعات واليت تراعي الفوارق بني اجلنسني، وحتديد إجراءا         

بلوغ األهداف واألولويات، وختصيص املوارد لدعم هذه األنشطة، وإجراء تقييمات دورية للتقدم احملرز    
 .وما يعترضه من معوقات

التشـجيع واملشاركة يف األنشطة اليت حتّسن من الترابط والتكامل بني اجملالني اإلنساين والتنموي، فيما                `3`
 .والربامج املتعلقة بالكوارثيتصل بالسياسات 

تقـدمي دعـم حمـدد من خالل بناء القدرات وتقدمي املساعدة املالية والتقنية، للمساعدة على حتقيق                  `4`
 .األهداف واألولويات واإلجراءات املستهدفة املختارة يف إطار برامج أنشطتها املعتمدة
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يات والصكوك القانونية واملالية املتطورة     تعزيـز ودعـم ابـتكار وتعمـيم املعارف والبيانات واملنهج           `5`
التعاون من أجل توفري مجع بيانات متسقة عاملياً والتنبؤ باألخطار والكوارث           . واملمارسـات اجلـيدة   

الطبيعـية مبا يف ذلك وضع املعايري، وحفظ قواعد البيانات والتبادل احلر للبيانات واستخدام عمليات               
 .الرصد عن بعد

وضع نظم  . ا ُتخلِّفه الكوارث الطبيعية من أثر سليب على حتقيق األهداف اإلمنائية لأللفية           تقييم وحتليل م   `6`
التعقـب واإلبالغ بشأن نفقات احلد من خطر الكوارث داخل براجمها، وتوفري معلومات يف تقاريرها               

 .السنوية عن التقدم احملرز واألهداف واألولويات اليت تدخل يف جمال مسؤولياهتا

فرقة العمل املشتركة بني  الدعـم واملشـاركة بنشاط يف أنشطة املتابعة الالزمة اليت تضطلع هبا              تقـدمي  `7`
الوكـاالت لـلحد مـن الكـوارث واألمانة املشتركة بني الوكاالت لالستراتيجية الدولية للحد من                

 .الكوارث، مبا يف ذلك املشاركة يف إجراء تقييمات دورية للتقدم احملرز

رقة العمل املشتركة بني الوكاالت للحد من الكوارث واألمانة املشتركة بني الوكاالت لالستراتيجية             فُيطلب إىل    -14
 تقدمي املساعدة يف تنفيذ أنشطة املتابعة، ضمن واليتيهما حالياً ويف إطار االستراتيجية الدولية              الدولـية للحد من الكوارث    

 :وارد املتاحة، باملهام التاليةللحد من الكوارث، االضطالع بصفة خاصة، ويف حدود امل

التشـجيع عـلى تنسـيق العمل الفعال واملتكامل داخل منظومة األمم املتحدة وبني الكيانات الدولية                 `1`
واإلقليمية األخرى املختصة، وفقاً لوالية كل منها، بغية دعم تنفيذ أهداف وأولويات هذه الوثيقة، مبا               

ية املستدامة اليت سيستعرض برنامج عملها متعدد السنوات        يف ذلـك العمـل الذي تقوم به جلنة التنم         
 .2015-2014القضايا املتعلقة بإدارة الكوارث وأوجه الضعف يف مواجهتها يف الفترة 

تنسـيق وضـع قواعد البيانات بشأن الكوارث الطبيعية وأثر الكوارث واحلد من خطرها، خاصة فيما     `2`
 .ها سابقاً بشأهنا، ونشر حتليالت دورية هلذه البياناتيتعلق باألهداف واإلجراءات املشار إلي

تنسـيق عمليات استشارية لوضع مبادئ توجيهية وأدوات السياسة العامة بغية تنفيذ التطوير التنظيمي               `3`
 .جملاالت منها التشريع واحملافل الوطنية واإلبالغ

يدة والعرب املستخلصة وتلخيصها ونشرها     املقارنة بني املمارسات واألدوات والتكنولوجيات والربامج اجل       `4`
 .لدعم تنفيذ األهداف واألولويات، مبا يف ذلك من خالل نظم املعلومات املتاحة على شبكة ويب

احلـث على الربط الشبكي والتنسيق وحل املشاكل والدعوة، على الصعيدين الدويل واإلقليمي، دعماً               `5`
 .لألهداف واألولويات

طلحات موحدة دولية الستخدامها يف البحوث واملناهج التدريبية والربامج         احلـث عـلى وضـع مص       `6`
 .اإلعالمية
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نشـر تقارير دورية عن التقدم احملرز يف سبيل حتقيق األهداف واألولويات، واملسامهة يف عملية تكامل                 `7`
معية العامة  وتنسـيق املـتابعة والتنفيذ من قبل مؤمترات وقمم األمم املتحدة واملعقودة بتكليف من اجل              

لألمـم املتحدة، وتقدمي تقارير وملخصات إىل اجلمعية العامة وغريها من اهليئات التابعة لألمم املتحدة               
 .حسب الطلب أو حسب االقتضاء

على النحو الوارد يف الفرع     (حفظ سجل بالشراكات الطوعية بالتعاون مع أمانة جلنة التنمية املستدامة            `8`
 ).التايل

ير كل سنتني إىل اجلمعية العامة لألمم املتحدة، بدعم من احملافل الوطنية واملنظمات اإلقليمية،              تقدمي تقر  `9`
، مبا يف   )2003(عـن تنفيذ التوصيات الربناجمية الصادرة عن املؤمتر الدويل الثاين املعين باإلنذار املبكر              

لتعزيز اإلنذار   للحد من الكوارث  ذلـك آلـية الدعم التابعة لـه املتمثلة يف حمفل االستراتيجية الدولية             
 .املبكر

العمـل، يف الذكـرى اخلامسة والعاشرة للمؤمتر العاملي املعين باحلد من الكوارث، على تنسيق إعداد                 `10`
 .تقارير شاملة للتشاور بشأن التقدم العاملي احملرز يف سبيل حتقيق األهداف واألولويات

يته االقتصادية واالجتماعية، وال مغاالة يف التأكيد على دور السياسات           مسؤولية أساسية عن تنم    كل بلد يتحّمل   -15
 للحد من الكوارث أداة قوية حلفز وبناء املعارف والقدرات          الدعم اإلقليمي والدويل  ويعد  . الوطنية واستراتيجيات التنمية  

اهلياكل الثنائية املناسبة، إىل    والدول األعضاء مدعوة، من خالل      . والدوافـع املطلوبـة عـلى الصـعيدين الوطين واحمللي         
 :االضطالع باملهام التالية

دعـم اجلهـود الـيت تبذهلا البلدان النامية وتعبئة املوارد على مجيع املستويات للمساعدة يف احلد من                   `1`
 .املخاطر، من خالل تدابري منها بناء القدرات وتقدمي املساعدة املالية والتقنية

يف سياسات ) أي اإلقرار بأخطار الكوارث واحلد منها والتأهب هلا    " (ع املخاطر التعايش م "تعزيز مفهوم    `2`
التنمـية املستدامة واعتبار احلد من املخاطر عامالً أساسياً ينبغي النظر فيه عند تصميم مشاريع التنمية                 

 .وتنفيذها

 .انيةجعل احلد من خطر الكوارث أحد املبادئ اليت تسترشد هبا برامج املساعدة اإلنس `3`

 االستراتيجية  دعـم التنسيق فيما بني مؤسسات األمم املتحدة وغريها من املنظمات، من خالل آليات              `4`
 .سعياً وراء احلد من خطر الكوارث الدولية للحد من الكوارث

الـتعاون مـع منظمات أخرى يف جماالت الدراسات املتقدمة ودراسات التكاليف والفوائد واملشاريع               `5`
 .بغية وضع هنُج حمسنة إلدارة املخاطر واحلد منهااإلرشادية 

تشـجيع ودعم إدراج أنشطة الوقاية من الكوارث يف برامج اإلنعاش والتأهيل بعد الكوارث، على حنو                 `6`
 .أفضل تنسيقاً
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دعم قدرات اآلليات واملنظمات اإلقليمية على وضع خطط وسياسات وممارسات إقليمية لبناء شبكات              `7`
 .ادل املعلومات واخلربات وللتصدي ألخطار الكوارث اليت تتجاوز احلدودإقليمية لتب

دعـم أنشـطة املتابعة اليت يضطلع هبا املؤمتر العاملي املعين باحلد من الكوارث من خالل تعبئة املوارد                   `8`
والقـدرات الكافـية لدى الدول األعضاء واهليئات الدولية ذات الصلة، داخل منظومة األمم املتحدة               

 .خارجها، مبا يف ذلك من خالل تقدمي مسامهات إىل الصندوق االستئماين للحد من الكوارثو

 آلية الشراكة -رابعاً 

إن الـبلدان واملـنظمات واملصـارف اإلقليمية ومؤسسات اإلقراض والقطاع اخلاص مدعوة إىل بدء وتوسيع                 -16
ف واألولويات وأنشطة املتابعة الوارد ذكرها، من       شراكات طوعية تضم العديد من أصحاب املصلحة لدعم حتقيق األهدا         

االلتزام بإجناز اإلجراءات املستهدفة أو إثبات جناحها من جانب البلدان          ) أ(خـالل عقـد شـراكات كربى تساهم يف          
نية تطوير ابتكارات يف جماالت السياسة العامة واملنهجية التق       ) ج(تعبـئة املوارد وبناء القدرات، أو       ) ب(واملـنظمات، أو    
 .واملمارسات اجليدة

أن تضع وحتفظ سجالً للشراكات يستجيب للمعايري        وُيطلب إىل أمانة االستراتيجية الدولية للحد من الكوارث        -17
السـابقة ويتمشى مع مبادئ الشراكة اليت حددهتا اجلمعية العامة، مبا يف ذلك احلاجة إىل احترام الشفافية واملساءلة، وأن                   

وينبغي القيام بذلك بالتعاون مع جلنة التنمية املستدامة، اليت . ر ما حققته الشراكات من إجنازات  تسـاعد يف تـرويج ونش     
. غخطة تنفيذ جوهانسرب   و 21تعمـل كجهـة وصل للشراكات اليت تعزز التنمية املستدامة وتنفيذ جدول أعمال القرن               

مع أمانة جلنة التنمية املستدامة لضمان إدراج       وُيطلـب إىل أمانـة االسـتراتيجية الدولية للحد من الكوارث أن تتعاون              
الشـراكات املسـجَّلة يف قاعدة البيانات املتعلقة بالشراكات اليت تقوم بتشغيلها جلنة التنمية املستدامة وإخضاعها ملعايري                 

 .اإلدارة وإجراءات اإلبالغ ذاهتا

- - - - - 

 

 


