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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)
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 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)


