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  مؤمتر األمم املتحدة العاملي الثالث املعين باحلد من أخطار الكوارث
  اللجنة التحضريية

  الدورة الثانية
  ٢٠١٤نوفمرب / تشرين الثاين١٨-١٧جنيف، 

  ن جدول األعمال املؤقت  م٥البند 
  ٢٠١٥االعتبارات املتعلقة بإطار احلد من أخطار الكوارث ملا بعد عام 

  ٢٠١٥إطار احلد من أخطار الكوارث ملا بعد عام     

  مسودة أوىل مقدمة من رئيسي اللجنة التحضريية    
، لعرضها على ٢٠١٥مرفق طياً املسودة األوىل إلطار احلد من الكوارث ملا بعد عام             

الدورة الثانية للجنة التحضريية ملؤمتر األمم املتحدة الثالث املعين باحلد من أخطار الكوارث،             
  . ٢٠١٤نوفمرب / تشرين الثاين١٨ و١٧املقرر عقدها يف جنيف يومي 

وأعد هذه املسودة األوىل رئيسا اللجنة التحضريية لتكون أساساً للمفاوضات الـيت              
  . للجنة التحضرييةسُتجرى يف إطار الدورة الثانية 

وتعتمد املسودة األوىل على املسودة قبل األوىل اليت تستند بدورها إىل اآلراء الـيت                
أبدهتا الدول األعضاء واألفرقة الرئيسية أثناء االجتماع األول للجنة التحـضريية املعقـود يف         

ة الستة للحد   ، باإلضافة إىل نتائج املنتديات اإلقليمي     ٢٠١٤يوليه  / متوز ١٥ و ١٤جنيف يومي   
من أخطار الكوارث، وتقارير املشاورات اليت شارك فيها جهات معنية متعددة بشأن إطـار              

  . ٢٠١٢مارس /، املعقودة اعتباراً من آذار٢٠١٥احلد من أخطار الكوارث ملا بعد عام 
متاحة يف  (وجتدر اإلشارة إىل أن املسودة األوىل تأخذ بعني االعتبار اآلراء والتعليقات              

  اليت أُبديت أثناء االجتماعات    ) http://www.wcdrr.org/preparatory/viewsandcommentsوقع  امل
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التشاورية غري الرمسية املفتوحة العشر مع الدول األعضاء واملشاورات اخلمـس مـع األفرقـة               
، ٢٠١٤ أكتوبر/ تشرين األول  ١٣سبتمرب إىل   / أيلول ٥الرئيسية، املعقودة يف جنيف يف الفترة من        

وباإلضـافة إىل ذلـك، ُعقـد       . وفقاً للتكليف الصادر عن االجتماع األول للجنة التحضريية       
  . ٢٠١٤سبتمرب / أيلول١٩اجتماع مشترك مع الدول األعضاء واألفرقة الرئيسية يف 

، ٢٠١٣ديـسمرب   / كانون األول  ٢٠ املؤرخ   ٦٨/٢١١ووفقاً لقرار اجلمعية العامة       
 تكون موجزة ومركزة وتطلعية وعملية املنحى، تقتـرح         الذي دعا إىل إصدار وثيقة ختامية     

املسودة األوىل إعداد وثيقة مستقلة تقوم أساساً على إطار عمل هيوغو وحتل حمله، بغية تقدمي               
وهتدف املـسودة األوىل أيـضاً إىل       . وثيقة مرجعية واحدة إىل رامسي السياسات واملمارسني      

 ومفصلة بشأن جمموعة متنوعة من املسائل املهمة     حتقيق توازن بني احلاجة إىل توجيهات دقيقة      
ذات الطابع الشامل واملهمة جلميع الدول واجلهات األخرى املعنية، من جانب، واحلاجة إىل             

  . وثيقة ختامية موجزة ومركزة وعملية، من جانب آخر
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  احملتويات
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  ]٢٠١٥ا بعد عام إطار احلد من أخطار الكوارث مل[    
  االسم املؤقت

  الديباجة  -أوالً  
 يف مؤمتر األمـم املتحـدة       ٢٠١٥اعُتمد إطار احلد من أخطار الكوارث ملا بعد عام            -١

 ٢٠١٥مارس  / آذار ١٨ إىل   ١٤الثالث املعين باحلد من أخطار الكوارث، املعقود يف الفترة من           
 لكي تقوم   ؤمتر العاملي فرصة فريدة للبلدان    وأتاح امل . يف مدينة سنداي، مبقاطعة مياغي، باليابان     

 يكـون مـوجزاً   ٢٠١٥تعتمد إطاراً للحد من أخطار الكوارث ملا بعد عـام      ‘ ١‘: مبا يلي 
حتدد طرائق التعاون واالستعراض الدوري لتنفيذ هـذا        ‘ ٢ ‘؛ومركزاً وتطلعياً وعملي املنحى   

اخلربة املكتسبة من االستراتيجيات اإلطار بناًء على تقييم واستعراض تنفيذ إطار عمل هيوغو و
اإلقليمية والوطنية، واملؤسسات، وخطط احلد من أخطار الكوارث، فضالً عن االتفاقـات            

  . اإلقليمية واملتعددة األطراف ذات الصلة

  الدروس املستفادة والثغرات اليت ُحددت: إطار عمل هيوغو    
نية واإلقليمية املرحلية املتعلقة بتنفيـذ      تشري املعلومات املوثقة الواردة يف التقارير الوط        -٢

إطار عمل هيوغو إىل أن البلدان واجلهات األخرى املعنية أحرزت تقدماً يف احلد من أخطار               
الكوارث على الصعيد احمللي والوطين واإلقليمي والعاملي، وذلك عقب اعتماد إطار عمـل              

، )١(ة يف حاالت املخاطر   وأسهم ذلك يف احلد من خطر حدوث الوفا       . ٢٠٠٥هيوغو يف عام    
ومثة دليل متزايد على أن احلد من خطر الكوارث استثمار          . كالفياضانات والعواصف املدارية  

وأدت آليـات التعـاون     . وقد عززت البلدان قدراهتا   . عايل املردود يف منع اخلسائر مستقبالً     
ليمية للحد من أخطار    الدولية، مثل املنتدى العاملي للحد من أخطار الكوارث، واملنتديات اإلق         

الكوارث، دوراً حمورياً يف وضع سياسات واستراتيجيات ويف النهوض باملعارف وتعزيز التعلم 
وعموماً، كان إطار عمل هيوغو وسيلة مهمة لزيادة وعي اجلمهور واملؤسـسات،            . املتبادل

ة من اجلهات   وتوليد االلتزام السياسي، وتركيز وحتفيز اإلجراءات اليت تتخذها جمموعة متنوع         
  . املعنية على الصعيد احمللي والوطين واإلقليمي والعاملي

__________ 

و نشاط بشري ميكن أن يكون مضراً وأن يؤدي إىل خـسائر يف             حدث أو ظاهرة مادية أ    : "ُيعرَّف اخلطر بأنه   ) ١(
األرواح أو إىل اإلصابة جبروح، أو إحلاق الضرر باملمتلكات، أو إىل اختالل النشاط االقتصادي أو االجتماعي                

وميكن أن تشمل األخطار الظروف الكامنة اليت قد متثّل هتديدات مستقبلية ذات مـصادر              . أو إىل تدهور البيئة   
ور البيئي  التده(أو ناجتة عن األنشطة البشرية      ) جيولوجية ونامجة عن الرطوبة اجلوية وبيولوجية     (طبيعية  : لفةخمت

 .٢٠٠٤االستراتيجية الدولية للحد من الكوارث، جنيف /األمم املتحدة ")واألخطار التكنولوجية
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ورغم ذلك، واصلت الكوارث يف العقد نفسه إحداث خسائر فادحة، إذ فقد أكثر               -٣
 مليون شخص إلصـابات، وفقـد       ١,٤ شخص حياهتم، وتعرض أكثر من       ٧٠٠ ٠٠٠من  
 مليـار  ١,٥ تأثر أكثر من وبشكل عام،.  مليون شخص منازهلم من جراء الكوارث    ٢٣ حنو

 تريليـون  ١,٣وزادت اخلسائر االقتصادية الكليـة علـى    . شخص بالكوارث بطرق خمتلفة   
 ١٤٤ تـشرد  ٢٠١٢ إىل عـام     ٢٠٠٨وباإلضافة إىل ذلك، شهدت الفترة من عام        . دوالر

وتتزايد وترية الكوارث وشدهتا، وتؤدي الكوارث الـيت        . مليون شخص من جراء الكوارث    
وتـشري  . ل تغري املناخ إىل إعاقة شديدة للتقدم احملرز حنو حتقيق التنمية املـستدامة            تتفاقم بفع 

األدلة إىل أن تعرض األشخاص واملمتلكات للخطر يف مجيع البلدان قد ازداد بوترية أسرع من    
، مما قد يؤدي إىل أخطار جديدة وزيادة مطـردة يف اخلـسائر        )٢(وترية تراجع أوجه الضعف   

 اقتصادية كبرية يف األجل القريـب واملتوسـط         -وارث وإىل آثار اجتماعية     النامجة عن الك  
وتؤثر الكوارث املتكررة والبطيئة الظهـور  . والبعيد، ال سيما على الصعيدين احمللي واجملتمعي 

والواسعة النطاق بشكل خاص يف اجملتمعات واألسر املعيشية املـشاريع الـصغرية احلجـم              
 -وتواجه مجيع احلكومات    . ة مئوية عالية من مجيع اخلسائر     واملتوسطة احلجم، وتشكل نسب   

ال سيما حكومات البلدان النامية اليت ترتفع هبا اخلسائر النامجة عـن الوفيـات واخلـسائر                
 واألعمال التجارية مستويات عالية من التكاليف احملتملـة    -االقتصادية ارتفاعاً غري متناسب     

وقد يتأثر  . قيق االلتزامات املالية وغريها من االلتزامات     غري الظاهرة، وتواجه حتديات تعوق حت     
  . أيضاً أمن الناس واجملتمعات والبلدان

ومثة حاجة عاجلة وملحة إىل أن نتوقـع سـيناريوهات          . إننا نقف يف مفترق طرق      -٤
األخطار وأن خنطط للتصدي هلا على مدى اخلمسني عاماً القادمة على األقل، من أجل محاية               

  . سان وممتلكاته والنظم اإليكولوجية على حنو أكثر فعاليةحقوق اإلن
وينبغي اختاذ هنج وقائي للتصدي ألخطار الكوارث يكون أوسع نطاقاً وأكثر تركيـزاً               -٥

وال غىن عن العمل املعزز على مجيع املستويات من أجل معاجلة أوضاع التعـرض              . على البشر 
وينبغي تركيز مزيد من العمل املتفاين      . خطارللمخاطر والضعف، وضمان املساءلة عن نشوء األ      

على عمليات التصدي لألسباب الكامنة للمخاطر والعوامل اليت تزيدها تعقيداً، مثـل الـتغري              
الدميغرايف، وعواقب الفقر وعدم املساواة، وسوء اإلدارة، وعدم كفاية السياسات وعدم إحاطة            

ملستوى احمللـي، وسـوء إدارة التنميـة        السياسات باملخاطر، وضعف القدرات ال سيما على ا       
وتـؤثر  . احلضرية والريفية، وتدهور النظم اإليكولوجية، وتغري املناخ وتقلبه، وأوضاع الـرتاع          

أسباب املخاطر هذه على قدرة األسر املعيشية واجملتمعات واألعمال التجارية والقطاع العـام             
ستوى التأهـب لالسـتجابة     وعالوة على ذلك، من الضروري مواصلة رفع م       . على التحمل 
__________ 

االجتماعية واالقتصادية والبيئية، اليت    الظروف الناجتة عن العوامل أو العمليات املادية و       : "ُيعرَّف الضعف بأنه   )٢(
االستراتيجية الدولية للحد من الكـوارث،      /األمم املتحدة ". تزيد من إمكانية تعّرض جمتمع ما ألثر املخاطر       

 .٢٠٠٤جنيف 
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وإعادة اإلعمار، واستخدام عمليات إعادة اإلعمار واإلنعاش عقب الكوارث للحد من أخطار            
  . الكوارث يف املستقبل

ولكي تتسم ممارسات احلد من أخطار الكوارث بالكفاءة والفعالية، جيب أن تـستند               -٦
لضروري ضمان مشاركة مجيـع     ومن ا . إىل املعرفة مبخاطر متعددة وأن تكون شاملة وميسورة       

اجلهات املعنية، واملرأة، واألطفال والشباب، واألشخاص ذوي اإلعاقة، والسكان األصـليني،           
وينبغي . واملتطوعني، وجمتمع املمارسني، واملسنني يف تصميم وتنفيذ السياسات واخلطط واملعايري         

فرص للتعاون، وينبغي أيـضاً أن      أن يتعاون القطاعان العام واخلاص تعاوناً وثيقاً، وأن يتيحا ال         
  . تدمج األعمال التجارية أخطار الكوارث يف ممارساهتا اإلدارية واستثماراهتا وحساباهتا

وال يزال التعاون على الصعيدين العاملي واإلقليمي وعرب احلدود عامالً حمورياً يف دعم       -٧
ية إىل احلد مـن أخطـار       الدول والسلطات احمللية واجملتمعات والشركات يف مساعيها الرام       

وينبغي توجيه اهتمام ودعم خاصني     . وحتتاج اآلليات القائمة إىل مزيد من التقوية      . الكوارث
إىل البلدان النامية، ال سيما الدول اجلزرية الصغرية النامية، والبلدان النامية غـري الـساحلية،          

نائيـة األطـراف واملتعـددة      وأقل البلدان منواً، وبلدان أفريقيا، وذلك من خالل القنوات الث         
  .قنياً ونقل التكنولوجيا إليهااألطراف، من أجل بناء قدراهتا ومساعدهتا مالياً وت

ومع . وبشكل عام، قدم إطار عمل هيوغو توجيهات مهمة للحد من أخطار الكوارث            -٨
 ذلك، أبرز تطبيق هذا اإلطار ثغرات يف التصدي لعوامل اخلطر الكامنة ويف صياغة األهـداف              

وأبرز تطبيق هذا اإلطار أيـضاً      . ، واحلاجة إىل حتديثها وإعادة ترتيبها     )٣(وحتديد أولويات العمل  
  . احلاجة إىل تسليط الضوء على مستويات التنفيذ، والتركيز على أصحاب املصلحة ودورهم

خ ، املتعلقة بالتنمية املستدامة وتغري املنـا      ٢٠١٥وتوفر العمليات املتزامنة ملا بعد عام         -٩
واحلد من أخطار الكوارث، فرصة فريدة للمجتمع الدويل لتأكيد االتساق والتوافق يف مجيع             

  .السياسات واملمارسات والشراكات املتعلقة بالتنفيذ
وانطالقاً من هذا األساس، وبغية احلد من أخطار الكوارث عن طريـق التـصدي                -١٠

تركيز العمل على فهم    :  القيام مبا يلي   للتحديات الراهنة واالستعداد للتحديات املقبلة، ينبغي     
املخاطر وكيفية نشوئها؛ وتعزيز آليات اإلدارة على مجيع املستويات؛ واالستثمار يف حتقيـق             
القدرة على التكيف اقتصادياً واجتماعياً وثقافياً وبيئياً؛ وحتـسني االسـتعداد واالسـتجابة             

  .واإلنعاش واإلعمار على مجيع املستويات

__________ 

 كفالة أن يكون احلد من خمـاطر الكـوارث     -١): ٢٠١٥-٢٠٠٥(فيما يلي أولويات إطار عمل هيوغو        )٣(
 حتديد أخطار الكوارث وتقييمهـا ورصـدها        -٢ساس مؤسسي متني للتنفيذ؛     أولوية وطنية وحملية ذات أ    

 االستفادة من املعارف واالبتكارات والتعليم لبناء ثقافة للسالمة والقدرة علـى            -٣وحتسني اإلنذار املبكر؛    
تعزيز التأهب للكوارث    -٥ من عوامل اخلطر األساسية؛       احلد -٤ت؛  مواجهة الكوارث على مجيع املستويا    

 .غية التصدي هلا بفعالية على مجيع املستوياتب
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  تيجة املتوقعة واهلدفالن  -ثانياً  
رغم إحراز بعض التقدم يف احلد من اخلسائر، يتوقف احلد من اخلـسائر، بـشكل                 -١١

كبري، على العمل مبثابرة وإصرار مع مزيد من التركيز الصريح على األشخاص وقياس التقدم              
ـ         . احملرز الل وانطالقاً من إطار عمل هيوغو، يهدف هذا اإلطار إىل حتقيق النتيجة التاليـة خ

  :العشرين عاماً القادمة
احلد بشكل كبري من اخلسائر النامجة عن الكوارث، يف األرواح واألصول             

  .االجتماعية واالقتصادية والبيئية لألفراد واجملتمعات احمللية والبلدان
ويستلزم حتقيق هذه النتيجة وفاء القيادة السياسية يف كل بلـد بالتزامهـا املعلـن                 

وينبغي تقاسم املسؤولية بني احلكومات املركزيـة وهيئـات         . ستوىومشاركتها على كل م   
احلكم على الصعيد دون الوطين، ومجيع أصحاب املصلحة، على النحو املناسـب لظروفهـا       

  . الوطنية ونظم احلكم هبا
  :ولتحقيق النتيجة املتوقعة، ينبغي العمل على حتقيق اهلدف التايل  -١٢

ن األخطار القائمة عن طريق التـدابري       منع نشوء أخطار الكوارث واحلد م       
االقتصادية واالجتماعية والثقافية والبيئية اليت تعاجل التعرض للخطر وأوجه الضعف،          

  .مما يعزز القدرة على التحمل
وبغية دعم عملية تقييم التقدم العاملي احملرز حنو حتقيق النتيجة املنـشودة، ُحـددت                -١٣

بنسبة مئوية معينة منـسوبة  (ات النامجة عن الكوارث خفض الوفي: مخسة أهداف عاملية، هي   
بنـسبة  (؛ وخفض عدد األشخاص املتأثرين      ٢٠]xx[حبلول عام   ) إىل عدد األحداث اخلطرية   

؛ وخفض اخلسائر االقتصادية    ٢٠]xx[حبلول عام   ) مئوية معينة منسوبة إىل األحداث اخلطرية     
؛ ٢٠]xx[حبلول عام   ) األحداث اخلطرية بنسبة مئوية معينة منسوبة إىل      (النامجة عن الكوارث    

بنسبة مئوية معينة   (واحلد من األضرار اليت تلحق باملرافق الصحية والتعليمية بسبب الكوارث           
؛ وزيادة عدد البلدان الـيت لـديها        ٢٠]xx[حبلول عام   ) منسوبة إىل عدد األحداث اخلطرية    

  .٢٠]xx[حبلول عام ) بنسبة مئوية معينة(استراتيجيات وطنية وحملية 
وينطبق إطار العمل هذا على اخلطر احملدود النطاق والواسع النطاق، املتكرر وغـري               -١٤

املتكرر، والكوارث البطيئة الظهور النامجة عن األخطار الطبيعية فضالً عن األخطار واملخاطر            
ارث البيئية والتكنولوجية املتصلة هبا، ويهدف إطار العمل إىل توجيه عمل إدارة أخطار الكو            

  . يف التنمية على الصعيد احمللي والوطين واإلقليمي والعاملي
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  املبادئ التوجيهية   -ثالثاً  
 وإطـار عمـل هيوغـو،     )٤(استناداً إىل املبادئ املدرجة يف استراتيجية يوكوهامـا         -١٥

  :سيسترشد إطار العمل هذا باملبادئ التالية
 أخطار الكوارث بطريقة تضطلع كل دولة باملسؤولية األساسية عن احلد من  )أ(  

  مشولية، مبا يف ذلك عن طريق التعاون؛
جيب أن تستهدف عملية إدارة الكوارث محاية األشخاص، وممتلكـاهتم،            )ب(  

  وأسباب معيشتهم، وأصوهلم اإلنتاجية، مع احترام حقوق اإلنسان املكفولة هلم؛
لقطاعـات  يعتمد احلد من أخطار الكوارث على آليات اإلدارة يف مجيع ا            )ج(  

ويتطلب . على الصعيد احمللي والوطين واإلقليمي والعاملي، وعلى التعاون بني هذه القطاعات          
ذلك املشاركة الكاملة من جانب مجيع مؤسسات الدولة ذات الطابع التنفيذي والتـشريعي             
على الصعيدين الوطين واحمللي، مع التحديد الواضح ملسؤوليات مجيع اجلهات املعنية العامـة             

  خلاصة، مبا يف ذلك الشركات، لضمان التواصل املتبادل والشراكة واملساءلة؛وا
ال غىن عن القيادة ومتكني السلطات احمللية واجملتمعات احمللية من أجل احلد              )د(  

. من أخطار الكوارث، على أن ُتحدد سلطات اختاذ القرار واملوارد واحلوافز بناًء على ذلـك              
  مكيين والتنسيقي للحكومة املركزية؛وال غىن أيضاً عن الدور الت

يتطلب احلد من أخطار الكوارث مشاركة مجيع قطاعات اجملتمع ومتكينـها             ) ه(  
واملساواة فيما بينها، كما يتطلب املشاركة الشاملة واملتيسرة وغري التمييزية، مع إيالء اهتمـام              

. على الـصعيد الـدويل    خاص للفئات املعرضة للخطر متشياً مع حقوق اإلنسان املتفق عليها           
  وينبغي إدماج منظور نوع اجلنس، والعمر، واإلعاقة، والثقافة يف عملية إدارة أخطار الكوارث؛

حيقق التصدي لعوامل اخلطر الكامنة، عن طريـق االسـتثمارات العامـة              )و(  
واخلاصة القائمة على درء املخاطر، مردودية أعلى من االعتماد بصورة أساسية على التصدي             

  إلنعاش بعد وقوع الكوارث، ويسهم يف استدامة التنمية؛وا
مع أن أسباب األخطار قد تكون حملية أو وطنية أو عابرة للحدود أو عاملية                )ز(  

النطاق، تتسم أخطار الكوارث خبصائص حملية حمددة جيب فهمها، نظراً إىل اختالف قدرات             
  . ذه األخطارالبلدان واجملتمعات، كي يتسىن حتديد تدابري احلد من ه

يتطلب احلد من أخطار الكوارث عملية اختاذ قرار تتسم بالشفافية والدرايـة              )ح(  
باإلخطار، وتستند إىل بيانات مفتوحة ومصنفة حبسب نوع اجلنس والعمـر واإلعاقـة، وإىل              

__________ 

املبادئ التوجيهية التقاء الكوارث الطبيعية والتأهـب هلـا         : استراتيجية يوكوهاما من أجل عامل أكثر أمناً       )٤(
 .١٩٩٤وختفيف حدهتا، وخطة عملها، املعتمدة يف عام 
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معلومات عن األخطار تكون متاحة دون قيود، ويسهل الوصول إليها، وحمدثة، وسهلة الفهم،             
  ى العلم، وغري حساسة، تكملها معارف حملية وتقليدية وأصلية، حبسب االقتضاء؛وقائمة عل
ينبغي أن هتدف عملية وضع وتنقيح وتنفيذ السياسات واخلطط واملمارسات            )ط(  

واآلليات الوطنية والدولية ذات الصلة إىل حتقيق االتساق والتعزيز املتبادل يف إطـار جـداول               
مو، وتغري املناخ وتقلبه، واإلدارة البيئيـة، واحلـد مـن أخطـار             أعمال التنمية املستدامة والن   

  ويعد تعميم مسألة احلد من أخطار الكوارث عامالً حمورياً يف استدامة التنمية؛. الكوارث
تتسم مرحلة اإلنعاش واإلعمار عقب الكوارث بأمهية بالغة يف احلد مـن              )ي(  

  ر الكوارث؛أخطار الكوارث، ويف تثقيف اجلمهور وتوعيته بأخطا
ال غىن عن التعاون على الصعيد العاملي واإلقليمي وعرب احلدود، وينبغـي              )ك(  

  مواصلة تعزيزه وفقاً لاللتزامات الدولية؛
حتتاج البلدان النامية، ال سيما أقل البلدان منواً، والدول اجلزرية الصغرية النامية،              )ل(  

  .إىل دعم حمدد يناسب احتياجاهتا وأولوياهتاوالبلدان النامية غري الساحلية، وبلدان أفريقيا 

  أولويات العمل  -رابعاً  

  اعتبارات عامة    
تضطلع كل دولة باملسؤولية األساسية عن تنميتها املستدامة وعن اختاذ تدابري فعالـة               -١٦

للحد من خطر الكوارث، مبا يف ذلك محاية السكان يف أراضيها وهياكلها األساسية وغريها              
ويف الوقت ذاته، ويف سياق زيادة الترابط العـاملي،         .  الوطنية من أثر الكوارث    من املمتلكات 

فإن املطلوب هو تعاون دويل متسق وبيئة دولية ممكِّنة حلفز تنمية املعارف والقدرات واإلرادة              
  .الالزمة واإلسهام فيها سعيا للحد من خطر الكوارث على مجيع املستويات

اعلة على بناء شراكات جتمع بني خمتلف األطراف املعنية،         وتشجَّع مجيع العناصر الف     -١٧
على كافة املستويات، حسب االقتضاء، وعلى أساس طوعي، بغية اإلسهام يف تنفيذ إطـار              

كما تشجَّع الدول وغريها من العناصر الفاعلة على النهوض بتعزيز أو إنشاء فرق      . العمل هذا 
والدولية، واليت ميكن أن تتاح للبلدان وللمجتمـع        املتطوعني على الُصُعد الوطنية واإلقليمية      

  .ؤر الضعف واحلد من خطر الكوارثالدويل لإلسهام يف التصدي لب
إن النهوض بثقافة اتقاء الكوارث، مبا يف ذلك عن طريق تعبئة املوارد الكافية للحد                -١٨

  .من خطر الكوارث، استثمار للمستقبل ينطوي على عائدات هامة
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  لأولويات العم    
إىل حتقيـق   ن تنفيذ إطار عمل هيوغو، وسـعياً        أخذاً يف االعتبار اخلربة املكتسبة م       -١٩

النتيجة واهلدف املنشودين، ينبغي للدول أن تركز العمل على مجيع القطاعات على الـصعد              
  :احمللي والوطين واإلقليمي والعاملي، وذلك يف اجملاالت التالية ذات األولوية

  ث؛فهم أخطار الكوار  -١  
  تعزيز قدرات اإلدارة واملؤسسات على إدارة أخطار الكوارث؛  -٢  
االستثمار يف تعزيز القدرة على حتمل الصدمات االقتصادية واالجتماعيـة            -٣  

  والثقافية والبيئية؛
حتسني االستعداد لالستجابة الفعالة، وإعادة البناء على حنو أفضل يف جمال             -٤  

  .اإلنعاش واإلعمار
ميع أصحاب املصلحة، يف إطار النهج الذي يتبعونه للحـد مـن أخطـار              وينبغي جل   -٢٠

الكوارث، أن يضعوا يف االعتبار األنشطة الرئيسية املدرجة حتت كل واحدة من هذه األولويات              
  .األربع، وأن ينفذوا هذه األنشطة، حبسب االقتضاء، وفقاً لظروفهم وقدراهتم الذاتية

    ١األولوية     
  فهم أخطار الكوارث

ينبغي أن ترتكز السياسات واملمارسات املتعلقة بإدارة أخطار الكوارث على فهـم              -٢١
األخطار جبميع أبعادها، اليت تشمل قابلية األشخاص واألصول للتأثر بالكوارث، وضـعف            

ويستلزم ذلك تضافر جهـود     . قدرهتم على التصدي هلا، وتعرضهم هلا، وخصائص املخاطر       
ملعنية يف إطار عدد من جماالت العمل، مثل مجـع املعلومـات            مجيع الدول ومجيع اجلهات ا    

والبيانات وحتليلها ونشرها، والنهوض بأنشطة البحث، ووضع وتبادل مناذج أخطار املصدر           
  .املفتوح، فضالً عن استمرار الرصد وتبادل املمارسات والدروس املستفادة

  املستويان الوطين واحمللي    
  :من املهم القيام مبا يلي  -٢٢

وضع خطوط أساس وإجراء تقييم دوري ألخطار الكوارث، مبا يف ذلـك              )أ(  
القابلية للتأثر هبا والتعرض هلا وخصائص املخاطر، وذلك يف النطاق املكاين املناسب، مثالً يف              

  إطار حوض هنر، أو على السواحل؛
إجراء دراسة استقصائية منهجية جلميع اخلسائر النامجـة عـن الكـوارث       )ب(  

  ارها االقتصادية واالجتماعية والصحية، وتسجيل وبيان كل ذلك بطريقة منهجية؛وآلث
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إتاحة املعلومات غري احلساسة املتعلقة باألخطار والكوارث واخلسائر، دون           )ج(  
قيود، وتيسريها، وضمان نشرها على مجيع املستويات، مع مراعاة احتياجات خمتلف فئـات             

ل إىل البيانات يف الوقت املناسب، واالسـتفادة مـن          ومن املهم ضمان الوصو   . املستخدمني
  ابتكارات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف حتسني عملية مجع البيانات وحتليلها ونشرها؛

بناء قدرات مسؤويل احلكومات احمللية واملوظفني احلكوميني واجملتمعـات           )د(  
ج التدريب والتعلم يف جمال احلد من       احمللية واملتطوعني، عن طريق التشارك يف اخلربات، وبرام       

أخطار الكوارث، واستهداف قطاعات معينة لضمان االتساق يف عمليـات مجـع وحتليـل            
واستخدام املعلومات املتعلقة بتقييم األخطار، وتنفيذ السياسات واخلطط املتعلقـة مبواجهـة            

  أخطار الكوارث؛
العلمية، مبـا يف ذلـك      تشجيع وتعزيز احلوار والتعاون فيما بني األوساط          )ه(  

العلوم االجتماعية والصحية واالقتصادية والبيئيـة، واملمارسـني، واألعمـال التجاريـة،            
  واألشخاص املعرضون لألخطار، ورامسي السياسات؛

ضمان االستفادة من املعارف التقليدية واحمللية يف تكميل املعارف العلميـة،             )و(  
  وارث ووضع وتنفيذ السياسات واخلطط والربامج؛حسب االقتضاء، يف جمال تقييم أخطار الك

تعزيز القدرات العلمية والتقنية الالزمة لوضع وتطبيق املنهجيات واملعـايري            )ز(  
واملقاييس والنماذج اليت تكفل تقدير أوجه الضعف والتعرض جلميع املخاطر، مـع مراعـاة              

نظام اإليكولوجي  اعتبارات مستوى سطح األرض ومستجمعات املياه ووظائف وخدمات ال        
  اليت هتدف إىل احلد من أخطار الكوارث يف بروتوكوالت تقدير األخطار؛

االستثمار يف البحث واالبتكار والتكنولوجيا، وتشجيع اختاذ هنج طويـل            )ح(  
األمد يتصدى ملخاطر متعددة، والبحث الذي يهدف إىل إجياد حلول يف جمال إدارة أخطـار               

و أفضل للثغرات والتحديات اجملتمعية واألخطـار وأوجـه         الكوارث، بغية التصدي على حن    
  الترابط الناشئة؛

تشجيع إدماج التثقيف بأخطار الكوارث، مبا يف ذلـك االسـتعداد هلـا،        )ط(  
املناهج الدراسية على مجيع املستويات ويف نظم التعليم غري الرمسي، وكذلك يف التعلـيم               يف

  املهين التخصصي؛
يات الوطنية الرامية إىل تعزيز تثقيف وتوعية اجلمهـور         تشجيع االستراتيج   )ي(  

باملعلومات واملعارف املتعلقة باألخطار عن طريق احلمالت، ووسائط اإلعالم االجتماعيـة،           
  .وحشد جهود اجملتمع، وغري ذلك من الوسائل، مع مراعاة فئات اجلمهور احملددة واحتياجاهتا

  املستويان العاملي واإلقليمي    
  :هم القيام مبا يليمن امل  -٢٣
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التشارك والتعاون يف وضع منهجيات ومعايري مشتركة قائمة على العلم بغية     )أ(  
وضع مناذج للمخاطر وتقديرها، وألغراض الرصد، واإلنذار املبكـر، ومـسك سـجالت             

  .الكوارث وإحصاءاهتا، ومجع البيانات املصنفة
ومـات واالتـصاالت    مواصلة تشجيع استخدام وتطبيق تكنولوجيات املعل       )ب(  

 عن  املرتكزة على الفضاء واخلدمات ذات الصلة هبا، وتيسري تكلفتها واحلصول عليها، فضالً           
، من أجل دعم    عدعية أو عن طريق االستشعار عن بُ      تعّهد وتعزيز عمليات رصد األرض املوق     

الم  مجيع املستويات، وتعزيز االستفادة من وسائط اإلع       ىجهود احلد من أخطار الكوارث عل     
  االجتماعية وشبكات اهلواتف احملمولة لدعم التواصل الناجح بشأن األخطار؛

تعزيز اجلهود املشتركة، يف ظل الشراكة مع األوساط العلميـة والقطـاع              )ج(  
  اخلاص، من أجل إرساء ممارسات دولية جيدة؛

دعم تطوير ُنظُم وخدمات حملية ووطنية وإقليمية وعاملية، تكـون سـهلة              )د(  
عمال من أجل تبادل املعلومات بشأن املمارسات اجليدة، وتكنولوجيات احلد من أخطار االست

الكوارث الفعالة من حيث التكلفة والسهلة االستعمال، وبشأن الـدروس املـستفادة مـن              
   باحلد من أخطار الكوارث؛ تصلةالسياسات واخلطط والتدابري امل

علـى  (وعية اجلمهور وتثقيفـه    مواصلة احلمالت العاملية بوصفها أدوات لت       )ه(  
: ، ومتكني املدن من مواجهة الكـوارث      "مليون من املدارس واملستشفيات اآلمنة    "سبيل املثال   

، ومناسبة األمم املتحدة "جائزة األمم املتحدة ساساكاوا للحد من الكوارث     "و! مدينيت تستعد 
وقاية، وُتهّيئ لفهم خطر    ذلك أهنا تشجع ثقافة ال    ")  للحد من الكوارث   ويلاليوم الد "السنوية  

الكوارث، وتدعم التعلم املتبادل وتبادل اخلربات، وتشجع مجيع أصـحاب املـصلحة مـن              
القطاعني العام واخلاص على املشاركة الفعالة يف املبادرات من هذا القبيل واالنضمام إليهـا،              

  والعاملي؛ ووضع مبادرات جديدة هلا نفس األغراض على الصعد احمللي والوطين واإلقليمي 
تعزيز العمل العلمي والتقين بشأن احلد من أخطار الكوارث من خالل تعبئة            )و(  

شبكات املؤسسات العلمية والبحثية القائمة على الصُعد الوطين واإلقليمي والدويل من أجل            
تعزيز قاعدة األدلة الداعمة لتنفيذ هذا اإلطار ورصده، وتشجيع البحث العلمـي يف أمنـاط               

واجتاهاهتا، ويف مسببات الكوارث على املديني القصري والطويل واآلثار املترتبة عليها           األخطار  
يف اجملتمع، واالستعانة مبا هو موجود من املمارسات اجليدة والدروس املـستفادة، وتقـدمي              
املشورة بشأن منهجيات ومعايري تقييم األخطار، ومنذجة األخطار واسـتخدام البيانـات،            

التكنولوجية والبحثية ووضع التوصيات بشأن جماالت البحث ذات األولوية         وحتديد الفجوات   
يف جمال إدارة أخطار الكوارث، وتعزيز ودعم توافر العلم وتطبيقـه يف اختـاذ القـرارات،                

 والتعاون يف ذلـك     ٢٠٠٩واملسامهة يف حتديث مصطلحات احلد من أخطار الكوارث لعام          
 فرصا لتعلم الـسياسات العامـة   عتبارها الكوارث باالشأن، واالستعانة باستعراضات ما بعد 

  .والنهوض هبا
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    ٢األولوية     
   احلوكمة ومؤسسات إدارة أخطار الكوارثتعزيز
. ترهن احلوكمة مدى فعالية وكفاءة إدارة أخطار الكوارث على مجيع املـستويات             -٢٤

 ت، فـضالً  وال بد من وجود رؤية واضحة وخطة وتوجيه وتنسيق على نطاق مجيع القطاعا            
وبالتايل، فإن تعزيز احلوكمة يف إدارة      . عن مشاركة كافة أصحاب املصلحة حسب االقتضاء      

  . أخطار الكوارث أمر ضروري

  الصعيدان الوطين واحمللي     
  : من املهم القيام مبا يلي  -٢٥

تعزيز اتساق األطر القانونية واللوائح والسياسات العامة الوطنيـة واحملليـة             )أ(  
طويرها حسب االقتضاء، مبا يف ذلك ما يتعلق منها بالتنمية واحلد من الفقر والتكيف            وزيادة ت 

مع تغري املناخ واإلدارة البيئية، حيث يسترشد هبا القطاع العـام، مـن خـالل حتديـدها                 
التصدي ألخطار الكوارث يف اخلدمات واهلياكل       ‘١‘:  للقيام مبا يلي   يات،واملسؤول لألدوار

تنظـيم احلـوافز     ‘٢‘ للسلطات العامة أو اخلاضعة إلدارهتا أو تنظيمها، و        األساسية اململوكة 
وتوفريها لتشجيع اإلجراءات اليت يتخذها األشخاص واألسر املعيشية واجملتمعـات احملليـة            

  واملؤسسات التجارية؛ 
اعتماد وتنفيذ خطط وطنية وحملية، خمتلفة األطر الزمنية، ترمي إىل التصدي             )ب(  

رث يف املديات القصري واملتوسط والطويل، علـى أن ُتحـدد هلـا أهـداف               ألخطار الكوا 
  ومؤشرات وآجال زمنية؛ 

تعزيز آليات رصد التقدم الذي حترزه مجيع اجلهات صـاحبة املـصلحة يف      )ج(  
م بصورة دورية،   القطاعني العام واخلاص يف وضع اخلطط الوطنية واحمللية، وتقييم ذلك التقد          

  وضمان امتثال تلك اجلهات، وتقدمي تقارير عامة عن ذلك؛ 
القيام، حسب االقتضاء، بتحسني األطر واآلليات املعيارية ذات الصلة مـن     )د(  

  ؛أجل تعزيز الكشف عن أخطار الكوارث واملساءلة بشأهنا
ليـة  تشجيع اجلمهور على متحيص التقارير املرحلية املتعلقـة بـاخلطط احمل         )ه(  

والوطنية، وتشجيع املؤسسات على مناقشتها، مبا يف ذلك املناقشات اليت جيريها الربملـانيون             
  ؛وغريهم من املسؤولني املنتخبني

إنشاء أو زيادة تعزيز آليات التنسيق بني عمـوم اجلهـات املعنيـة علـى             )و(  
ومـن  . أخطار الكوارث الصعيدين الوطين واحمللي، من قبيل املنابر الوطنية واحمللية للحد من           

الضروري أن تنهض هذه اآلليات على أساس متني من األطر املؤسسية الوطنية وأن تـسند               
إليها مسؤوليات واضحة وتوكل إليها سلطة القيام جبملة أمور منها حتديد األخطار القطاعية             
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 واملتعددة القطاعات، وإذكاء الوعي باألخطار وبناء املعارف بـشأهنا عـن طريـق تبـادل          
املعلومات والبيانات املتعلقة باألخطار ونشرها، واإلسهام يف التقـارير املتعلقـة بأخطـار             

 محالت التوعية العامة بشأن أخطار الكـوارث،        سيقالكوارث احمللية والوطنية وتنسيقها، وتن    
فيما بني احلكومات احمللية، على     (دد القطاعات على الصعيد احمللي      وتيسري ودعم التعاون املتع   

، واملسامهة يف حتديد اخلطط الوطنية واحمللية إلدارة أخطار الكـوارث وإعـداد             )يل املثال سب
 وهذه السلطة عن طريق قوانني ولوائح ومعايري ولياتوينبغي إنشاء هذه املسؤ  . التقارير بشأهنا 

  وإجراءات، حسب االقتضاء؛ 
 بالوسـائل  متكني السلطات احمللية واجملتمعات األهلية والشعوب األصـلية،    )ز(  

التنظيمية واملالية، من العمل على الصعيد احمللي يف جمال إدارة أخطار الكوارث وقيادة جهود              
  اإلدارة تلك؛ 

التحفيز، وفقا للممارسات الوطنية، على وضع معايري وآليـات لتحديـد             )ح(  
ة النوعية يف جمال إدارة أخطار الكوارث، منها على سبيل املثال إصدار شـهادات، مبـشارك    

  . القطاع اخلاص والرابطات املهنية واملنظمات العلمية

  الصعيدان العاملي واإلقليمي     
  :من املهم القيام مبا يلي  -٢٦

مواصلة توجيه العمل على الصعيد اإلقليمي من خـالل االسـتراتيجيات             )أ(  
اإلقليمية ودون اإلقليمية املتفق عليها للحـد مـن أخطـار الكـوارث، وتعـديل تلـك                 

  اتيجيات، حسب االقتضاء، يف ضوء إطار العمل؛ االستر
تعزيز التعاون والشراكة فيما بني اآلليات واملؤسسات املسؤولة عن تنفيـذ             )ب(  

الصكوك ذات الصلة بأخطار الكوارث، من قبيل الصكوك املتعلقة بـتغري املنـاخ والتنميـة     
  املستدامة، والبيئة، والصحة وغريها، حسب االقتضاء؛ 

رار يف التعاون الفعال مع املنتدى العاملي للحد من أخطار الكوارث           االستم  )ج(  
واملنتديات اإلقليمية ودون اإلقليمية للحد من أخطار الكوارث واحملافل التخصصية اليت متثـل   
آليات فعلية ألصحاب املصلحة املتعددين من أجل إقامة شراكات، وإجراء تقييمات دوريـة             

بادل املمارسـات واملعـارف املتعلقـة بالـسياسات والـربامج       وت التنفيذ،للتقدم احملرز يف    
  . واالستثمارات املراعية لألخطار، مبا فيها تلك املتعلقة بالتنمية، وقضايا املناخ

مواصلة تعزيز القدرات واآلليات، من قبيل منتديات احلـد مـن أخطـار               )د(  
 العابرة للحدود، مبا يف     الكوارث اليت تركز على املخاطر، من أجل احلد من أخطار الكوارث          

  ذلك خطر التشرد؛ 
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تشجيع استعراضات النظراء الطوعية والقائمة علـى املبـادرات الذاتيـة             )ه(  
واستخدامها فيما بني البلدان واحلكومات احمللية ألهنا قد تشكل آلية مفيدة لـدعم اجلهـود               

ل، وتقاسم املمارسات اجليدة    احمللية والوطنية، وعمليات استعراض التقدم احملرز، والتعلم املتباد       
 للتعاون التقين يف املستقبل، وتبادل املعلومـات، ونقـل التكنولوجيـا        معينةوحتديد جماالت   

  والدعم املايل، حسب االقتضاء؛ 
تعزيز التعاون والدعوة إىل املسامهة يف تطوير آليات الرصد الدولية، مثـل              )و(  

مال نظم الرصد الوطنية واحمللية، وتوفري فهم مرصد إطار عمل هيوغو، اهلادفة إىل دعم واستك     
هـذه املعلومـات    . عملي لعموم اجلهود اإلقليمية والعاملية الرامية إىل إدارة أخطار الكوارث         

  .  يف التقدم احملرز يف خطة وأهداف التنمية املستدامة، وتغري املناخالنظرمهمة ألغراض 

    ٣األولوية     
  قتصادية واالجتماعية والثقافية والبيئية يف قدرات املواجهة االاالستثمار

االستثمار يف الوقاية من األخطار واحلد منها من خالل التدابري اهليكلية وغري اهليكلية               -٢٧
ضروري لتعزيز قدرات املواجهة االقتصادية واالجتماعية والثقافية لدى األشخاص واجملتمعات 

 فـة وهذه التدابري فعالة من حيث التكل     . البيئة عن النهوض ب   احمللية والبلدان وممتلكاهتا، فضالً   
وال بد من استمرار التركيز على اجملاالت       . وتسهم يف إنقاذ األرواح ومنع اخلسائر واحلد منها       

اإلمنائية الرئيسية متكاملة، مثل الصحة والتعليم، والزراعة، واملياه، وإدارة النظم اإليكولوجية،           
  . ية العامة، واآلليات املالية وآليات حتويل األخطارواإلسكان، والتراث الثقايف، والتوع

  الصعيدان الوطين واحمللي    
  : من املهم القيام مبا يلي  -٢٨

ختصيص املوارد على مجيع مستويات اإلدارة من أجـل وضـع وتنفيـذ               )أ(  
  سياسات وخطط وقوانني ولوائح للحد من أخطار الكوارث يف مجيع القطاعات ذات الصلة؛ 

ز االستثمارات العامة يف املرافق احليوية واهلياكل األساسـية املاديـة،           تعزي  )ب(  
سيما التدابري اهليكلية ملنع الكوارث واحلد منها، واملدارس والعيـادات واملستـشفيات             وال

وحمطات ضخ املياه وتوليد الطاقة، وخطوط االتصاالت والنقل احليوية، ومراكـز اإلنـذار             
التصميم السليم، مبا يف ذلك مبادئ التصميم العام، والبنـاء          بالكوارث وإدارهتا، من خالل     

على حنو أفضل من البداية، والتحديث وإعادة البناء، مع مراعاة تقييمات األثر من النـواحي               
  االقتصادية واالجتماعية والبيئية؛ 

محاية أو دعم محاية املتاحف وغريها من املواقع التارخيية والثقافية والدينية،             )ج(  
   عن محاية أماكن العمل؛ الًفض
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إيالء اهتمام خاص لوضع وتنفيذ سياسات استخدام األراضي، مبا يف ذلك             )د(  
التخطيط احلضري واإلسكان غري النظامي وغري الدائم، بسبب األثر املباشر املترتب عليها يف             

  التعرض لألخطار؛ 
يـة الريفيـة،   تعزيز إدراج تقييم أخطار الكوارث يف ختطـيط وإدارة التنم           )ه(  

سيما فيما يتعلق مبناطق السهول الفيضية يف املناطق اجلبلية والساحلية، بوسائل منها حتديد  وال
  األراضي املتاحة واآلمنة ألنشطة االستيطان البشري؛ 

تشجيع تنقيح قواعد ومعايري البناء وممارسات اإلصالح واإلعمار احلاليـة            )و(  
دين الوطين أو احمللي، حسب االقتضاء، هبدف جعلـها         استحداث اجلديد منها على الصعي     أو

أنسب تطبيقاً يف السياق احمللي، وخباصة يف املستوطنات البشرية غري النظامية، وتعزيز القدرة             
   ورصدها وإنفاذها، من خالل هنج قوامه التوافق يف اآلراء؛واعدعلى تطبيق تلك الق

طريق إدماج احلد من أخطـار  تعزيز قدرة النظم الصحية على املواجهة عن    )ز(  
الكوارث يف الرعاية الصحية األولية، وال سيما على الصعيد احمللي، وتطوير قدرات العاملني             
يف اجملال الصحي على فهم األخطار، وتطبيق وتنفيذ هنج احلد من أخطار الكوارث يف قطاع               

  الكوارث؛  اجملتمعية وتدريبها على هنج احلد من أخطار صحةالصحة، ودعم أفرقة ال
تعزيز تنفيذ آليات شبكات األمان االجتماعي ملساعدة الفقـراء والفئـات             )ح(  

املعرضة للخطر، مثل كبار السن، واألشخاص ذوي اإلعاقة، واملشردين، واملهاجرين وغريهم           
  من فئات السكان املعرضة ألخطار الكوارث واملتضررة من الكوارث؛ 

قنية واملؤسسية يف جمال إدارة أخطار الكوارث       تعزيز القدرات السياساتية والت     )ط(  
  احمللية والوطنية، مبا يف ذلك تلك املتعلقة بالتكنولوجيا، والتدريب، واملوارد البشرية واملادية؛ 

استعراض األدوات املالية والضريبية القائمة من أجل دعـم االسـتثمارات             )ي(  
اج اعتبارات وتدابري احلد من أخطـار       العامة واخلاصة املراعية لألخطار، والتشجيع على إدر      

الكوارث يف التقييمات االقتصادية، وتتبع االسـتثمارات، وحتلـيالت العائـد للتكـاليف،      
 والقرارات االسـتثمارية، وتـصنيفات الـديون، وحتليـل          فسية،واستراتيجيات القدرة التنا  

  األخطار، وتوقعات النمو، وامليزنة واحملاسبة، وحتديد احلوافز؛ 
تعزيز استخدام النظم اإليكولوجية وإدارهتا بصورة مستدامة، وتنفيذ هنـج            )ك(  

  . متكاملة تشمل احلد من أخطار الكوارث يف إدارة البيئة واملوارد الطبيعية

  الصعيدان العاملي واإلقليمي    
  : من املهم القيام مبا يلي  -٢٩

الل األمـم   االعتراف مبختلف العمليات املتعددة األطراف، والعمل من خ         )أ(  
املتحدة وغريها من املؤسسات والعمليات ذات الصلة، حسب االقتضاء، لتعزيز االتساق على            
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مجيع املستويات وعلى نطاق السياسات واخلطط والربامج املتعلقة بالتنمية املـستدامة وتغـري    
   الكوارث؛املناخ واحلد من أخطار 

خطار وتقامسها وتعزيز   التشجيع على وضع آليات مالية وآليات لتحويل األ         )ج(  
  تلك اآلليات، حسب احلالة، بالتعاون الوثيق مع قطاع األعمال واملؤسسات املالية الدولية؛ 

تعزيز التعاون مع املؤسسات املعنية بالتنظيم املايل، يف مسعى لتحقيق فهـم              )د(  
فراد، وبالتايل  أفضل لآلثار املترتبة على الكوارث يف االستقرار املايل للبلدان والشركات واأل          

  . الترويج لسياسات حمورها االستقرار املايل والشمول

    ٤األولوية     
 التأهب من أجل االستجابة الفعالة، وإعادة البناء على حنو أفضل متهيـدا     تعزيز

  لإلنعاش واإلعمار
يشري النمو املطرد ألخطار الكوارث، مبا يف ذلك زيادة تعرض األشخاص واملمتلكات              -٣٠

قرونا بالدروس املستخلصة من الكوارث السابقة، إىل ضرورة مواصلة تعزيز التأهب           للخطر، م 
وقد أثبتت الكوارث أن من الـضروري التخطـيط         . من أجل االستجابة على مجيع املستويات     

 قبل وقوع الكارثة، وأن هذه املرحلة حامسة األمهية بالنـسبة إلعـادة   عمارملرحلة اإلنعاش واإل 
  . ل، وجعل األمم واجملتمعات أقدر على مواجهة الكوارثالبناء على حنو أفض

  الصعيدان الوطين واحمللي    
  : من املهم القيام مبا يلي  -٣١

إعداد أو استعراض خطط وسياسات التأهب للكوارث والطوارئ وحتديثها           )أ(  
دورياً على مجيع املستويات، مع التركيز بوجه خاص على منع حـاالت التـشرد احملتملـة                

هتها، وضمان مشاركة مجيع القطاعات وجمموعات أصحاب املصلحة، مبا يف ذلـك            ومواج
   خطيط؛أشد الفئات ضعفا، يف عمليات التصميم والت

االستمرار يف زيادة تعزيز نظم اإلنذار املبكر، وتفصيلها حسب احتياجات            )ب(  
  املستخدمني، مبا يف ذلك املتطلبات االجتماعية والثقافية؛ 

لى إجراء متارين منتظمة على التأهب للكوارث، مبـا يف ذلـك       التشجيع ع   )ج(  
متارين اإلجالء، بغية ضمان االستجابة السريعة والفعالة للكوارث واحلصول على مواد اإلغاثة   

  الغذائية وغري الغذائية األساسية، حسب ما تقتضيه االحتياجات احمللية؛ 
 والقدمي، آمنة وقادرة على     جعل املستشفيات واملرافق الصحية، اجلديد منها       )د(  

  أداء وظائفها أثناء الكوارث؛ 
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اعتماد سياسات عامة وإقامة آليات وإجراءات للتنسيق والتمويل من أجل            )ه(  
  التخطيط واإلعداد لإلنعاش واإلعمار يف مرحلة ما بعد الكوارث؛ 

ضمان مشاركة مؤسسات متنوعة، وسلطات متعددة، وأصحاب املصلحة          )و(  
  املستويات، بالنظر للطبيعة املعقدة واملكلفة للتعمري بعد الكوارث؛ على مجيع 
التعلم من برامج اإلنعاش واإلعمار على مدى العقد الذي مضى على إطار              )ز(  

عمل هيوغو، وتبادل املعارف والدروس املستفادة من أجل تطوير إرشادات للتأهب لإلعمار،     
  راضي وحتسني املعايري اهليكلية؛ مبا يف ذلك إرشادات بشأن ختطيط استخدام األ

تشجيع إدراج إدارة أخطار الكوارث يف عمليات اإلنعاش وإعادة التأهيـل             )ح(  
بعد الكوارث واستغالل الفرص خالل مرحلة اإلنعاش لتطوير قدرات للحد مـن أخطـار              

  . الكوارث يف املدى املتوسط، بوسائل منها تبادل اخلربات واملعارف والدروس املستفادة

  الصعيدان العاملي واإلقليمي    
  : من املهم القيام مبا يلي  -٣٢

تعزيز هنج إقليمية منسقة وسياسات إقليمية وآليات تنفيذية، واسـتحداثها            )أ(  
املرافـق   استخدام   تشملاللزوم، واستغالل أفضل التكنولوجيات واالبتكارات، اليت قد         عند

 عن خطط ونظم اتـصاالت      ب، فضالً واخلدمات التجارية واألصول العسكرية حسب الطل     
 والفعال هلا يف احلاالت الـيت تفـوق قـدرات           يعللتأهب للكوارث وضمان التصدي السر    

  التصدي الوطنية؛ 
تشجيع مواصلة وضع املعايري والقواعد والصكوك التوجيهية األخرى لدعم           )ب(  

مارسـة يف جمـال     التأهب واالستجابة، واملسامهة يف استخالص الدروس املستفادة إلنارة امل        
  السياسات العامة وبرامج اإلعمار؛ 

تشجيع مواصلة وضع آليات اإلنذار املبكر اإلقليمية الفعالة للتأكد مـن أن              )ج(  
  مجيع البلدان املعنية تتصرف بناء على املعلومات ذات الصلة؛ 

تعزيز اآلليات الدولية، مثل الربنامج الدويل للتعايف من آثـار الكـوارث،              )د(  
  ادل اخلربات والتعلم املتبادل بني البلدان ومجيع أصحاب املصلحة؛ لتب

وضع إرشادات عملية وجتميع املمارسـات اجليـدة لـدعم التخطـيط              )ه(  
  . واالستثمارات ووضع السياسات واختاذ القرارات

  دور أصحاب املصلحة  -خامساً  
رث، يضطلع أصحاب بينما تتحمل الدول املسؤولية العامة عن احلد من أخطار الكوا   -٣٣

املصلحة بدور جوهري باعتبارهم جهات متكينية تقدم الدعم للـدول، وفقـا للـسياسات              
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وستكون احلاجة . الوطنية، يف تنفيذ إطار العمل على الصُعد احمللي والوطين واإلقليمي والعاملي   
  .  وحسن نواياهم ومعارفهم وخرباهتم ومواردهمهمقائمة إىل التزام

 قد تقرر، باالستناد إىل الصكوك الدولية القائمة ذات الـصلة، أدوارا       ومع أن الدول    -٣٤
ومسؤوليات أكثر حتديدا جلميع أصحاب املصلحة من القطاعني العام واخلاص وفقا للخطط            

  : واألولويات الوطنية، فإنه ينبغي تشجيع اختاذ اإلجراءات التالية
ؤسسات املاليـة للقطـاع     قيام املؤسسات التجارية والرابطات املهنية وامل       )أ(  

اخلاص، مبا يف ذلك هيئات التنظيم املايل واهليئات احملاسبية، واملؤسسات اخلريية بـدمج إدارة            
أخطار الكوارث، مبا يف ذلك استمرارية األعمال، يف مناذج األعمال واملمارسات، وال سيما             

ئها، واملشاركة   والصغرية واملتوسطة، وتوعية وتدريب موظفيها وعمال      غرىيف الشركات الص  
 عن االستفادة الكاملة من التكنولوجيـا يف إدارة         يف جهود البحث واالبتكار ودعمها، فضالً     

أخطار الكوارث، وتبادل املعارف واملمارسات والبيانات ونشرها، واملشاركة النشطة مـع           
خطـط   عن سياسات و ومعايري اجلودة واللوائح، فضالًنظيميةالقطاع العام يف وضع األطر الت   

  إدماج احلد من أخطار الكوارث؛ 
تركيز الدوائر األكادميية وهيئات البحث على الطبيعة التطورية لألخطـار            )ب(  

وعلى وضع سيناريوهات يف األمدين املتوسط والطويل، وزيادة البحوث يف جمال التطبيق على 
السياسة والعلم من   الصعيد احمللي ودعم عمل اجملتمعات والسلطات احمللية، ودعم التفاعل بني           

  أجل فعالية اختاذ القرارات؛ 
تعاون الفئات االجتماعية واملتطوعني واجملتمع املدين واملنظمات الدينية مع            )ج(  

املؤسسات العامة وقطاع األعمال لتحقيق مجلة أمور منها إتاحة املعارف احملددة والتوجيـه             
يري واخلطط املتعلقة باحلد مـن أخطـار        العملي يف سياق تطوير وتنفيذ األطر التنظيمية واملعا       

 يف تنفيذ اخلطط واالستراتيجيات احمللية والوطنية واإلقليميـة والعامليـة   ملشاركةالكوارث؛ وا 
ورصدها؛ واملسامهة يف جهود توعية اجلمهور وتثقيفه بأخطار الكوارث ودعم تلك اجلهود؛            

 الكوارث يكون معـززا للحمـة       الدعوة إىل اتباع هنج شامل لعموم اجملتمع يف إدارة أخطار         
  : وخبصوص هذه النقطة، ينبغي اإلشارة إىل ما يلي. اجملتمع مبختلف فئاته

األطفال والشباب أدوات للتغيري وقادرون على اإلسهام خبرباهتم، وينبغـي           '١'
  منحهم احليز الالزم ومتكينهم من طرائق القيام بذلك؛

لية، ويف تصميم سياسات املرأة عنصر حموري يف إدارة أخطار الكوارث بفعا       '٢'
احلد من أخطار الكوارث وخططه وبراجمه املراعية للمنظور اجلنساين وتوفري          

  املوارد هلا وتنفيذها؛ 
األشخاص ذوو اإلعاقة هلم دور حاسم األمهية يف تقييم األخطار، وتصميم            '٣'

  وتنفيذ خطط مفصلة لتالئم متطلبات حمددة وفقا ملبادئ التصميم العام؛
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تمتعون بسنوات قوامها املعارف واملهارات واحلكـم، وهـي         كبار السن ي   '٤'
مكاسب ال تقدر بثمن للحد من أخطار الكوارث، وينبغـي إشـراكهم يف             
  بلورة السياسات واخلطط واآلليات، مبا يف ذلك تلك املتعلقة باإلنذار املبكر؛ 

تقدم الشعوب األصلية من خالل خرباهتا ومعارفها التقليدية مسامهة هامة يف  '٥'
  . ضع وتنفيذ اخلطط واآلليات، مبا يف ذلك تلك املتعلقة باإلنذار املبكرو

اضطالع وسائط اإلعالم بدور فعال على الصُعد احمللي والوطين واإلقليمي            )د(  
والعاملي يف املسامهة يف زيادة وعي اجلمهور وفهمه، ونشر املعلومـات املتعلقـة باألخطـار           

ارث الصغرية احلجم، بطريقة بسيطة سهلة الفهم ويف        واملخاطر والكوارث، مبا يف ذلك الكو     
متناول اجلميع، بتعاون وثيق مع الدوائر العملية واألكادميية؛ واعتماد سياسات اتصالية حمددة            
للحد من أخطار الكوارث؛ ودعم نظم اإلنذار املبكر، حسب االقتضاء؛ وحفز ثقافة الوقاية             

وعية العامة املتواصلة، واملشاورات العامة على مجيع       واملشاركة القوية من اجملتمع يف محالت الت      
  . مستويات اجملتمع

، ٢٠١٣ديسمرب  / كانون األول  ٢٠ املؤرخ   ٦٨/٢١١وباإلشارة إىل قرار اجلمعية العامة        -٣٥
وال بـد أن تكـون      . فإن االلتزامات مفيدة يف حتديد طرائق التعاون وتنفيذ إطـار العمـل           

هبا وهلا آجال زمنية من أجل دعم إقامة الـشراكات علـى            االلتزامات حمددة وميكن التنبؤ     
 واإلقليمي والعاملي، وتنفيذ خطط إدارة أخطار الكـوارث احملليـة           الوطيناملستويات احمللي و  

وُيشجع مجيع أصحاب املصلحة على الترويج اللتزاماهتم بدعم تنفيذ إطار العمل،           . والوطنية
لية، من خالل املوقع الشبكي الستراتيجية احلد       أو خطط إدارة أخطار الكوارث الوطنية واحمل      

  .من الكوارث

  التعاون الدويل والشراكة العاملية  -سادساً  

  اعتبارات عامة     
نظراً لتفاوت قدرات البلدان النامية، فإهنا تتطلب إقامة شراكة عاملية معّززة للتنمية،              -٣٦

استمرار الدعم الدويل للحـد مـن       وتوفري وتعبئة مجيع وسائل التنفيذ على النحو املالئم، و        
  . أخطار الكوارث

والبلدان النامية املعرضة للكوارث، وخباصة منها أقل البلدان منواً، والدول اجلزريـة              -٣٧
الصغرية النامية، والبلدان النامية غري الساحلية، وأفريقيا، حتتاج إىل عناية خاصة بسبب ارتفاع   

رياً ما تفوق قدرهتا على التصدي لتلك الكـوارث  مستويات الضعف واخلطر لديها، واليت كث    
وتتطلب أوجه الضعف هذه القيام، على وجه السرعة، بتعزيز التعاون الـدويل            .  منه التعايفو

وضمان إقامة شراكات حقيقية ودائمة على الصعيدين اإلقليمي والدويل من أجل دعم البلدان   
  . جاهتا الوطنيةالنامية لتنفيذ هذا اإلطار وفقا ألولوياهتا واحتيا



A/CONF.224/PC(II)/L.3 

21 GE.14-19079 

وأثبت التعاون الدويل املعزز، مبا يف ذلك التعاون بني بلدان الـشمال واجلنـوب،                -٣٨
مشفوعا بالتعاون فيما بني بلدان اجلنوب والتعاون الثالثي، أن دوره حموري يف احلـد مـن                

وسوف تضطلع الشراكات بدور مهم من خالل       . أخطار الكوارث، وال بد من زيادة تعزيزه      
 الكاملة بني احلكومات على مجيع املستويات، واألعمال التجارية،         ة إمكانات املشارك  تسخري

وهي أدوات فعالة لتعبئـة     . واجملتمع املدين، وجمموعة واسعة من أصحاب املصلحة اآلخرين       
املوارد البشرية واملالية واخلربات والتكنولوجيا واملعارف، وميكن أن تشكل حمركات قوية من            

  . هيةواالبتكار والرفاأجل التغيري 
والتمويل من مجيع املصادر، احمللية والدولية، والعامة واخلاصة، وكذلك تطوير ونقل             -٣٩

التكنولوجيا احلديثة املوثوقة وامليسورة التكلفة بشروط متفق عليها، وتقدمي املساعدة يف جمال            
 ر مجيع املستويات هي أمو    بناء القدرات، وهتيئة البيئات املؤسسية والسياساتية التمكينية على       
  . تشكل يف جمموعها وسيلة بالغة األمهية للحد من أخطار الكوارث

  التنفيذ واملتابعة    
قد يتطلب تقدمي الدعم للبلدان لتنفيذ هذا اإلطار اختاذ إجراءات بشأن التوصـيات               -٤٠
  : التالية

زرية الـصغرية   تتطلب البلدان النامية، ال سيما أقل البلدان منواً والدول اجل           )أ(  
النامية والبلدان النامية غري الساحلية وأفريقيا، مساعدة دولية ميكن التنبؤ هبا وكافية ومستدامة             
ومنسقة، من خالل القنوات الثنائية واملتعددة األطراف، بغية تطوير وتعزيز قدراهتا، بوسـائل    

  ا؛  املساعدة املالية والتقنية ونقل التكنولوجيا بشروط متفق عليهمنها
تعزيز فرص احلصول على التكنولوجيا السليمة بيئياً، والعلم واالبتكار ونقلها،            )ب(  

 عن تبادل املعارف واملعلومات من خالل اآلليات القائمة، أي الترتيبات التعاونية الثنائيـة              فضالً
  واإلقليمية واملتعددة األطراف، مبا يشمل األمم املتحدة واهليئات األخرى ذات الصلة؛ 

إدماج تدابري احلد من أخطار الكوارث على النحو املناسـب يف بـرامج               )ج(  
املساعدة اإلمنائية املتعددة األطراف والثنائية، ومنها الربامج املتصلة باحلد من الفقـر، وإدارة             

  املوارد الطبيعية، والتنمية احلضرية، والتكيف مع تغري املناخ؛ 
ية، مبا يف ذلك األمم املتحدة واملؤسسات       الدول واملنظمات اإلقليمية والدول     )د(  

املالية الدولية، مدعوَّة إىل إدماج اعتبارات احلد من أخطار الكوارث يف سياساهتا وخططهـا              
  وبراجمها اإلمنائية املستدامة على مجيع املستويات؛ 

ينبغي أن تعزز الدول واملنظمات اإلقليمية والدولية التنسيق االسـتراتيجي            )ه(  
ة أوسع بني األمم املتحدة، وغريها من املنظمات الدولية مبا يف ذلـك املؤسـسات    على قاعد 

املالية الدولية، واهليئات اإلقليمية، والوكاالت املاحنة، واملنظمات غري احلكومية العاملة يف جمال 
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وينبغي إيالء االعتبار خالل السنوات القادمة لضمان تنفيذ وتعزيز         .  أخطار الكوارث  ناحلد م 
  كوك القانونية الدولية ذات الصلة باحلد من أخطار الكوارث؛ الص

كيانات منظومة األمم املتحدة، مبا يف ذلك الصناديق والربامج والوكاالت            )و(  
خطة عمل األمم املتحدة للحد من أخطار الكوارث من أجل زيـادة    "املتخصصة، من خالل    

الصلة واهليئات املنشأة مبعاهـدات،     القدرة على التحمل، وغريها من املنظمات الدولية ذات         
يف ذلك مؤمتر األطراف يف اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ، واملؤسـسات               مبا

املالية الدولية على الصعيدين العاملي واإلقليمي، وحركة الصليب األمحر واهلـالل األمحـر،             
نامية، بناء على طلبها، وغريها من      مدعوة لضمان االستخدام األمثل للموارد ودعم البلدان ال       

 هذا اإلطار يف ظل التآزر مع أطر العمـل األخـرى ذات             فيذأصحاب املصلحة يف جمال تن    
الصلة، بوسائل منها تطوير وتعزيز القدرات، ووضع برامج واضحة ومركزة لدعم أولويات            

  . الدول بطريقة متوازنة ومستدامة
ة احلد من الكوارث دعم تنفيـذ       يطلب على وجه اخلصوص من استراتيجي       )ز(  

هذا اإلطار ورصده واستعراضه، بوسائل منها إعداد تقارير مرحلية دورية عن التنفيذ؛ ودعم             
تطوير آليات رصد عاملية وإقليمية متسقة يف ظل التآزر، حسب االقتـضاء، مـع اآلليـات                

صد إطار عمل هيوغو     املستدامة وتغري املناخ، وحتديث مر     ميةاألخرى ذات الصلة املتعلقة بالتن    
القائم على الويب، حسبما يقتضيه احلال؛ واخلروج بإرشادات بشأن التنفيذ تسندها األدلـة             
وعملية املنحى، عن طريق التعاون الوثيق مع اخلرباء وتعبئتهم هلذا الغرض؛ وتعزيـز ثقافـة               

د اخلـرباء    تقدمي الدعم لتطوير املعايري على ي      اللالوقاية لدى مجيع أصحاب املصلحة، من خ      
واملنظمات التقنية ومبادرات الدعوة، ونشر املعلومات والسياسات واملمارسـات املتعلقـة           
باألخطار؛ وتقدمي الدعم إىل البلدان، بوسائط منها املنتديات الوطنية أو ما يعادهلا، من أجل              

ار  واخلسائر النامجة عنها واآلث    وأمناطها،وضع خطط وطنية ورصد اجتاهات أخطار الكوارث        
املترتبة عليها؛ وعقد املنتدى العاملي للحد من أخطار الكوارث، ودعم تنظيم منتديات إقليمية             
للحد من أخطار الكوارث؛ وقيادة عملية تنقيح خطة عمل األمم املتحدة للحد من أخطـار               

 بالفريق االستشاري العلمـي     وضالكوارث من أجل زيادة القدرة على التحمل؛ وتيسري النه        
لتابع الستراتيجية احلد من الكوارث ومواصلة خدمته يف إطار تعبئة العلوم واألعمال            والتقين ا 

قة باحلـد مـن     التقنية للحد من أخطار الكوارث؛ وقيادة وتنسيق حتديث املصطلحات املتعل         
  ؛ ومسك سجل التزامات أصحاب املصلحة؛ ٢٠٠٩أخطار الكوارث لعام 

صندوق األمم املتحدة االستئماين للحد     ينبغي تقدمي تربعات مالية كافية إىل         )ح(  
وينبغي استعراض  . من الكوارث، حرصا على توافر الدعم الكايف ألنشطة متابعة هذا اإلطار          

االستخدام احلايل للصندوق وجدوى توسيع نطاق عمله جلملة أغراض منها مساعدة البلدان            
  طار الكوارث؛  على وضع استراتيجيات وطنية للحد من أخارثالنامية املعرضة للكو
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تشجيع االحتاد الربملاين الدويل وسائر اهليئات اإلقليمية وآليات الربملـانيني            )ط(  
  ذات الصلة على مواصلة دعم ومناصرة، احلد من أخطار الكوارث، وتعزيز األطر القانونية؛ 

تشجيع منظمة املدن املتحدة واحلكومات احمللية وهيئات احلكـم احمللـي             )ي(  
لصلة على مواصلة دعم التعاون والتعلم املتبادل فيما بني احلكومـات احملليـة             األخرى ذات ا  

  للحد من أخطار الكوارث وتنفيذ هذا اإلطار؛ 
سوف خيضع تنفيذ هذا اإلطار الستعراض دوري من جانب اجلمعية العامة             )ك(  

ائمة، مثـل   لألمم املتحدة، واللجنة االقتصادية واالجتماعية عن طريق العمليات واآلليات الق         
املنتدى السياسي الرفيع املستوى املعين بالتنمية املستدامة، ومبواءمة معها، للـسماح بتقيـيم             

 اجلديدة الناشئة، وصياغة توصيات الختاذ مزيد مـن اإلجـراءات،           خطاراملوقف وحتديد األ  
  .وإدخال التدابري التصحيحية املمكنة

        


