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فھي تشكل األساس لالجتماعات .2015الكوارث لما بعد عام  مخاطرتعد الوثیقة الحالیة مسودة تمھیدیة إلطار الحد من  .1

االستشاریة غیر الرسمیة المفتوحة التي سیجریھا رئیسا مكتب اللجنة التحضیریة لمؤتمر األمم المتحدة العالمي الثالث 
بموجب تكلیف من اللجنة  2014الكوارث خالل شھري أیلول/سبتمبر وتشرین األول/أكتوبر  مخاطرالمعني بالحد من 

. وبناًء على ھذه االجتماعات 2014تموز/یولیو  15و 14ا األول المنعقد بجنیف في یومي التحضیریة في اجتماعھ
االستشاریة، فسوف یقوم الرئیسان بحلول منتصف تشرین األول/أكتوبر بإعداد مسودة أولى لالجتماع الثاني للجنة 

 .2014فمبر من تشرین الثاني/نو 18و 17التحضیریة المقرر انعقاده في جنیف بسویسرا في یومي 
 
بأنھ سینتج عن المؤتمر العالمي  A/RES/68/211وقد أقرت الجمعیة العامة لألمم المتحدة بموجب قرار رقم  .2

 إصدار وثیقة ختامیة مركزة تطلعیة وموجزة ذات طابع عملي.
 
الكوارث إطار العمل الدولي للعقد الدولي للحد من وقد أخذت المسودة التمھیدیة في االعتبار عدة مصادر مثل: .3

؛ واإلستراتیجیة الدولیة 1994؛ و"إستراتیجیة یوكوھاما من أجل عالم أكثر أمًنا" لعام 1989) لعام IDNDRالطبیعیة (
؛ واستعراض منتصف المدة إلطار عمل ھیوغو نفسھ؛ 2005؛ وإطار عمل ھیوغو لعام 1999للحد من الكوارث لعام 

؛ 2013الكوارث لعام  مخاطرلجلسة الرابعة للمنتدى العالمي للحد من وقرارات الجمعیة العامة ذات الصلة؛ ومداوالت ا
 2015الكوارث لما بعد عام  مخاطرفضالً عن التقریر التجمیعي بشأن مشاورات إطار الحد من 

)A/CONF.224/PC(I)/6 الكوارث في إفریقیا واألمریكتین وآسیا ومنطقة  مخاطر)؛ ونتائج المنتدیات اإلقلیمیة للحد من
الكوارث  مخاطر؛ واالجتماع الوزاري األوروبي المعني بالحد من 2014المحیط الھادئ في عام 

)A/CONF.224/PC(I)/7, 8, 9, 11, 12 ؛ والبیانات الصادرة عن الدول والمجموعات الرئیسیة المشاركة في الدورة(
لكوارث؛ ھذا باإلضافة إلى ا مخاطرؤتمر األمم المتحدة العالمي الثالث المعني بالحد من األولى للجنة التحضیریة لم

مل المفتوح العضویة المعني بأھداف التنمیة المستدامة؛ ومصطلحات مكتب األمم المتحدة للحد من العفریق مقترح 
 .2009الكوارث لعام  مخاطر) فیما یتعلق بالحد من UNISDRالكوارث ( مخاطر
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 اسم مؤقت
 ]2015الكوارث لما بعد عام  مخاطر[إطار الحد من 

 دیباجة .أ 
 
الكوارث وتعزیز التعاون فیما بین أصحاب  مخاطر) توجیھات بالغة األھمیة للحد من HFAقدم إطار عمل ھیوغو ( .1

المصلحة على المستویات المحلیة والوطنیة واإلقلیمیة والعالمیة.ومع ذلك، فقد أظھرت عملیة التنفیذ وجود ثغرات في صیاغة 
 2و 1اتسمت األولویات رقم ، وكذلك في الدور المقرر ألصحاب المصلحة.4لعمل واألھداف، وخاصة األولویة رقم أولویات ا

، وال شك أن ھذا األمر 4، المتداخلة في بعض أجزائھا، بمزید من قابلیة التنفیذ المباشر والتحدید عن األولویة رقم 5و 3و
إلستراتیجیة وإعادة ترتیبھا تأتي في موضع الصدارة، وذلك من خالل قد جعل الحاجة إلى تحدیث األھداف واألولویات ا

، كما وفر إمكانیة الرؤیة الخاصة بھا لجمیع المستویات مع التركیز 2015الكوارث لما بعد عام  مخاطرإطار الحد من 
 على أصحاب المصلحة ودورھا في تطویر األولویات.

 
المشاورات بشأن تقرر في مرصد إطار عمل ھیوغو، وما ورد في بشكل خاص، ومنذ إقرار إطار عمل ھیوغو، وكما  .2

، حققت البلدان بجمیع المناطق تقدًما تدریجًیا في تعزیز أطر العمل المؤسسیة 2015الكوارث لما بعد عام  مخاطرإطار الحد من 
وارث.وقد ساھم ھذا األمر في تقلیل والتشریعیة والسیاسیة الخاصة بھا، وخاصة فیما یتعلق باإلنذار المبكر والتأھب لمواجھة الك

حدوث الوفیات، وخاصة في حالة حدوث الفیضانات والعواصف المداریة.كما تحقق أیًضا تطور ملحوظ فیما یتعلق بتقییم  مخاطر
 اطرلمخوالتثقیف والبحث والتوعیة العامة.وفضالً عن ذلك، أعلنت البلدان عن زیادة استثماراتھا في مجاالت الحد من ا مخاطرال

مثل التأمین، والتأمین القائم على مؤشرات لخسائر المحاصیل واألعاصیر، وسندات الكوارث  المخاطروتطویر آلیات تحویل 
المحددة، وخطط تأمین األسرة والمجتمع.وقد استلھم إطار عمل ھیوغو تعریًفا وتنظیًما للمبادئ والقواعد القانونیة التي توضح طریقة 

كما تم توضیح أمثلتھا في مسودة القراءة األولى للجنة األمم المتحدة للقانون الدولي حول حمایة األشخاص الكوارث،  مخاطرإدارة 
وبشكٍل عام، ظل إطار عمل ھیوغو أداة لھا أھمیتھا في رفع وعي المؤسسات وزیادة التوعیة العامة، في حاالت الكوارث.

تي اتخذتھا مجموعة كبیرة من أصحاب المصلحة وتحفیزھا على ودعم اإلرادة السیاسیة؛ وفي التركیز على اإلجراءات ال
 المستویات المحلیة والوطنیة واإلقلیمیة والعالمیة.

 
تقریر من التقاریر التي تقدمھا البلدان كل عامین حول تنفیذ إطار عمل  300وفي الوقت نفسھ، أشار حوالي  .3

قد تزاید بمعدل أسرع من انخفاض قابلیة التضرر، مما  مخاطرھیوغو إلى أن تعرض األفراد واألصول بجمیع البلدان لل
جدیدة وحدوث زیادة ثابتة في الخسائر المترتبة على الكوارث مع وجود تأثیر بالغ على الجانبین  مخاطرأدى إلى ظھور 

یٌر وجداالجتماعي واالقتصادي على المدى القصیر والمتوسط والطویل، وخاصة على المستوى المحلى ومستوى المجتمع.
لم تلَق االھتمام الكافي بالرغم من أنھا تشكل بالفعل عوامل الخطر  مخاطربالذكر أن ھناك عدًدا من العوامل المسببة لل

ا ناتجة عن الكوارث ومن ثّم تؤثر على مستویات الخسائر المترتبة على الكوارث، ومن مخاطراألساسیة.كذلك، تشكل بعض العوامل 
االقتصادیة غیر المتكافئة، وسوء إدارة التنمیة الحضریة واألنظمة البیئیة، والفقر وعدم المساواة، وضعف أمثلة ھذه العوامل التنمیة 

الحوكمة القائمة على المشاركة، وضعف اإلنفاذ، والقدرات المحلیة غیر الكافیة، والسیاسات والموارد غیر الكافیة وغیر المالئمة، 
تحدد زیادة القدرة على المجابھة لدى  مخاطرعلى ذلك، فإن ھذه العوامل المسببة للوالصراعات، وتغیر المناخ وتنوعھ.عالوًة 

العائالت والمجتمعات والشركات التجاریة والقطاع العام، ومن ثّم فإنھا تؤثر على ما إذا كانت الخسائر المترتبة على الكوارث ستنتج 
قصیرة المدى وطویلة المدى أم ال.وفضالً عن ذلك، تواجھ جمیع  مجموعة أكبر من التأثیرات االجتماعیة والسیاسیة واالقتصادیة

الحكومات، وخاصة في البلدان النامیة، ارتفاًعا في مستویات التكالیف والتحدیات المحتملة ذات الطبیعة الخفیة للوفاء بااللتزامات 
كوارث على سالمة وأمن األفراد والمجتمعات ال مخاطرالكوارث.وقد تؤثر أیًضا  مخاطرالمالیة وغیرھا من االلتزامات بسبب وقوع 

 والبلدان.
 
تسھم بعض االتجاھات، مثل زیادة التواصل والترابط الناتجین عن العولمة، وكثافة اعتماد العالم على التكنولوجیا، وأنماط  .4

صھا، كما تعمل على الكوارث وخصائ مخاطراالستھالك واإلنتاج، وتغیر المناخ، وتدھور األراضي وتصحرھا، في تغییر طبیعة 
.وھذه االتجاھات، بدورھا، تتطلب مواصلة تمتع اإلجراءات والبرامج التي تم بدء العمل بھا وفًقا إلطار مخاطرتضخیم آثار تلك ال

وتجدر اإلشارة إلى أن الزخم الناتج عن إطار عمل ھیوغو بحاجة إلى مزید من الدعم من عمل ھیوغو بالثبات واالستمراریة.
 مخاطر، وذلك عن طریق التركیز بشكل أكبر على توقع سیناریوھات ال2015الحد من الكوارث لما بعد عام خالل إطار 

الحالیة وتعزیز القدرة  مخاطرجدیدة والحد من ال مخاطروالتدابیر الملموسة على المدى الطویل لمنع التسبب في حدوث 
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 مخاطرمن خالل معالجة أسباب تعرض األفراد واألصول لل االقتصادیة واالجتماعیة على المجابھة لدى البلدان واألفراد
 وقابلیتھم للتضرر.

 
توجیھات  2015الكوارث لما بعد عام  مخاطروفضالً عن ذلك، فقد قدمت المشاورات بشأن إطار الحد من  .5

 واضحة تتعلق باألمور التالیة:
التنمیة أكثر فعالیة من حیث التكلفة عن االعتماد ُیعد االستثمار في معالجة عوامل الخطر األساسیة ودعم استثمارات  -

 والتعافي. مخاطراألساسي على االستجابة لل
الكوارث یمثل  مخاطرإن التزام القیادة السیاسیة المنصوص علیھ على جمیع المستویات وفي شتى البلدان بإدارة  -

 قوة تحفیزیة لھا أھمیتھا في تحقیق النجاح وتعزیز التعاون.
الكوارث مع األخذ في االعتبار لكل من البنیة السیاسیة  مخاطرسیاسات والخطط الخاصة بإدارة تجب صیاغة ال -

 واإلداریة للدولة.
الكوارث والتنمیة المستدامة  مخاطریوجد إجماع لدى البلدان وأصحاب المصلحة على أن أطر العمل للحد من  -

لتناسق وتتمیز توجیھاتھا السیاسیة وآلیات تنفیذھا ، برغم اختالف طبیعتھا، یجمعھا ا2015وتغیر المناخ لما بعد 
بتآزرھا وواقعیتھا؛ واستناًدا إلى إطار كانكون للتكیف، فإن المراجع الالزمة ألغراض تنفیذ إطار الحد من الكوارث 

على  في أدوات التنمیة المستدامة المستقبلیة وتغیر المناخ ستكون واقعیة تجاه المستقبل، كما ستعمل 2015لما بعد 
 من اإلسھام في تحقیق استدامة البیئة. 2015تمكین إطار الحد من الكوارث لما بعد 

یتم تشجیع البلدان على تحسین الحوكمة والتعبیر عنھا في سلطات المؤسسة وتصمیمھا، وكذلك في الخطط  -
القرارات واتخاذ اإلجراءات واإلستراتیجیات الخاصة بكل قطاع، كما یتم التشجیع على مشاركة المواطنین في صنع 

بشأن القضایا بالغة األھمیة للمستقبل مع توفیر الظروف المالئمة للشراكة مع أصحاب المصلحة والحفاظ على 
 استعدادھم وتأھبھم.

من الضروري االعتراف بأصحاب المصلحة وتولیھم األدوار الخاصة بھم وتحملھم المسؤولیات المنوطة بھم كي  -
امة شراكات وطیدة تأتي في إطار ذلك المسعى المشترك، حیث إن مؤسسات الدول ال یمكنھا یؤدوا دورھم في إق

 الكوارث بمفردھا؛ مخاطرمواجھة جمیع التحدیات وإدارة كل 
الكوارث في المجتمعات والسلطات المحلیة مع  مخاطریلزم التحام القیادات والقدرات والموارد الخاصة بالحد من  -

 مخاطرالمحلیة والجماعات والمجتمع المدني، والشركات التجاریة للتخطیط في إدارة  الشراكات بین السلطات
 الكوارث على المستوى المحلي وتنفیذھا؛

تشكل الكوارث صغیرة النطاق نسبة مئویة مرتفعة للغایة من الخسائر في جمیع البلدان، وتتطلب اھتماًما بالًغا  -
 لمواجھتھا.

الناتجة عن الكوارث، وتسھم سیاسات التنمیة التي تركز على  مخاطریة المسببة للیمثل الفقر أحد العوامل األساس -
الكوارث ودعم القدرة على المجابھة لدى كل من الفقراء واألشخاص األكثر  مخاطرتقلیلھ بدورھا في الحد من 

 قابلیة للتضرر.
 تویین الوطني والدولي.واألدوات المالیة المدعومة أھمیتھا على المس مخاطرلالستثمارات معلومة ال -
 الكوارث ودمجھا في برامج التعاون اإلنمائي الثنائیة ومتعددة األطراف. مخاطریجب تعزیز عملیة تعمیم تقییم  -
یجب االھتمام بشكل خاص بالبلدان النامیة، وخاصة الدول النامیة الجزریة الصغیرة والبلدان النامیة غیر الساحلیة وأقل البلدان  -

وعلى وجھ الخصوص، تعد مشاركة المعلومات والمعرفة والتكنولوجیا والخبرات أمًرا ضرورًیا، كما .نمًوا وإفریقیا
 یجب توجیھ المزید من الدعم لآللیات والممارسات واألدوات الحالیة.

لق تظھر األھمیة البالغة للتعاون الدولي من خالل طرق التنفیذ الكافیة والمستدامة التي یمكن التنبؤ بھا فیما یتع -
 بالتمویل ونقل التكنولوجیا والتعاون الفني وبناء القدرات لجمیع البلدان، وال سیما في البلدان النامیة.

 
یعتمد إطار العمل ھذا على إطار عمل ھیوغو، وذلك من خالل الحفاظ على النتائج المتوقعة إلطار عمل ھیوغو  .6

 مخاطریة أكبر لمعالجة العوامل الضمنیة المسببة للودمج سبل التركیز على أولویات العمل ودعمھا، مع إعطاء أھم
 .وتعزیز القدرة على المجابھة من خالل األھداف اإلستراتیجیة الجدیدة التي تحل محل أھداف إطار عمل ھیوغو
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 الغرض، والنطاق، والنتائج واألھداف .ب 

 
الكوارث والمناخ في التنمیة على المستویات المحلیة والوطنیة  مخاطریھدف إطار العمل الحالي إلى إدارة  .7

 واإلقلیمیة والعالمیة لزیادة قدرة األفراد والمجتمعات والبلدان على المجابھة.
 
صغیرة وكبیرة النطاق، سواء أكانت متكررة أو غیر متكررة، الناتجة  مخاطرینطبق إطار العمل الحالي على ال .8

 البیئیة والتكنولوجیة. مخاطروال مخاطرالطبیعیة وما یتعلق بھا من ال مخاطرالعن الكوارث التي تسببھا 
 
في سبیل الحفاظ على النتائج المتوقعة إلطار عمل ھیوغو، یھدف إطار العمل الحالي إلى الحد بشكل جوھري  .9

 ة للمجتمعات والبلدان.من الخسائر الناتجة عن الكوارث، في كل من األرواح واألصول االجتماعیة واالقتصادیة والبیئی
 

خفض وفیات الكوارث لدعم تقییم التقدم العالمي في تحقیق النتائج المتوقعة، تم تحدید خمسة أھداف عالمیة تتمثل في: .10
]، وخفض عدد األفراد xx[ 20بمقدار [نسبة مئویة معینة في الدالة التي تعبر عن عدد األحداث الخطیرة] مضروًبا في 

]، وتقلیل xx[ 20بة مئویة معینة في الدالة التي تعبر عن عدد األحداث الخطیرة] مضروًبا في المتضررین بمقدار [نس
الخسائر االقتصادیة الناتجة عن الكوارث [نسبة مئویة معینة في الدالة التي تعبر عن عدد األحداث الخطیرة] مضروًبا في 

20 ]xxنشآت الصحیة والتعلیمیة بمقدار [نسبة مئویة معینة في ]، وتقلیل األضرار الناتجة عن الكوارث التي تتحملھا الم
]، وزیادة عدد البلدان التي تتبنى إستراتیجیات وطنیة xx[ 20الدالة التي تعبر عن عدد األحداث الخطیرة] مضروًبا في 

 ].xx[ 20ومحلیة بمقدار [نسبة مئویة معینة] مضروًبا في 
 

 تحقیق األھداف اإلستراتیجیة المتآزرة الثالثة التالیة، وھي: للحصول على النتائج المتوقعة، یتم السعي إلى .11
 

نمو وتنمیة إبالغ الخطر والتى تھدف الى لالوقایة من إحداث مخاطر الكوارث وذلك یتطلب تدابیر  .1
 معالجة الزیادة فى التعرض للمخاطر وقابلیة التضرر.

لمعالجة وتقلیل التعرض وقابلیة التضرر ، بما اطر الكوارث الحالیة والتى تتطلب منا تدابیر الحد من مخ .2
 فى ذلك االستعداد لألستجابة للكوارث الطبیعیة المحدقة بالمنطقة.

لمجابھة الكوارث التى تتطلب تدابیر اجتماعیة قدرة األفراد والمجتمعات والمؤسسات والدول تعزیز  .3
لى استیعاب الخسائر وتقلیل آثارھا واقتصادیة وبیئیة لتمكین األفراد والمجتمعات والمؤسسات والدول ع

  والتعافي منھا.

 
 
 
 المبادئ التوجیھیة .ج 

 
تحتفظ المبادئ التي تتضمنھا إستراتیجیة یوكوھاما واالعتبارات العامة إلطار عمل ھیوغو بصلتھا الوثیقة  .12

 بالموضوع وتأتي مكملة لدلیل التنفیذ على النحو التالي
 

الكوارث من خالل منھج كلي شامل بما في ذلك ما یمكن  مخاطرتتحمل كل دولة المسؤولیة األولیة عن إدارة  )أ 
 تحقیقھ من خالل التعاون.

 
 الكوارث أیًضا إلى حمایة األفراد وموارد رزقھم وممتلكاتھم مع احترام حقوقھم اإلنسانیة. مخاطرتھدف إدارة  )ب 
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الكوارث مكوًنا حیوًیا من مكونات الحوكمة على المستویات المحلیة والوطنیة واإلقلیمیة  مخاطرتعد إدارة  )ج 
والعالمیة، حیث یتطلب ذلك االلتزام الكامل من جمیع مؤسسات الدولة ذات الطبیعة التنفیذیة والتشریعیة على 

 المستویین المحلي والمركزي.
 

الكوارث التزام جمیع أطراف المجتمع وتمكینھم وتحقیق المساواة بینھم والمشاركة الشاملة  مخاطرتتطلب إدارة  )د 
ویجب أن تؤثر االعتبارات الجنسانیة على جمیع السیاسات والممارسات، كما یجب تعزیز دور القیادة غیر التمییزیة.

شعوب األصلیة بشكل كامل في تحدید النسائیة.ویلزم أیًضا مشاركة األطفال والشباب واألشخاص ذوي اإلعاقة وال
 السیاسات وتنفیذھا.

 
الناتجة  مخاطروعواقبھا بأنھا ذات نطاق وطني أو عابر للحدود أو عالمي، فإن لل مخاطرفي حین تتسم أسباب ال )ه 

عن الكوارث خصائصھا المحلیة والمحددة ومن ثم تتطلب إدارتھا توفر القیادة الكاملة والتمكین للمجتمعات 
 ومدیري البرامج المحلیین. المحلیة

 
یتعین إقرار المسؤولیات وصیاغتھا ومواءمتھا بشكل واضح لدى مختلف أصحاب المصلحة العامة والخاصة،  )و 

 الكوارث ودعم المساءلة. مخاطربما في ذلك المتطوعون، وذلك لضمان تنفیذ طرق إدارة 
 

خاصة بمختلف أطیاف المجتمع، وخاصة الفقراء یعد بناء اإلمكانات وتعزیزھا، فضالً عن مراعاة االحتیاجات ال )ز 
 الكوارث. مخاطرواألفراد القابلین للتضرر، مطلًبا حیوًیا وذلك من أجل وضع سیاسات وممارسات فعالة إلدارة 

 
الكوارث في كل من المعامالت واالستثمارات  مخاطریلزم تحقیق الشفافیة والوضوح فیما یتعلق بمعلومات  )ح 

 .مخاطرني قیم المساءلة فیما یتعلق بالتسبب في الالعامة والخاصة مع تب
 

، والتي تتطلب حریة توفر مخاطرالناتجة عن الكوارث على اتخاذ قرارات معلومة ال مخاطرتعتمد اإلدارة السلیمة لل )ط 
في المعلومات وتمكن وصول العامة لھا فضالً عن بساطتھا وسھولة فھمھا واستنادھا إلى أساس علمي وعدم حساسیتھا بما 

وتأثر  مخاطرذلك المعلومات الخاصة بالخسائر المترتبة على الكوارث والتأثیرات االجتماعیة واالقتصادیة وخصائص ال
یلزم مراعاة المعارف والثقافة والممارسات األفراد واألصول بالتعرض وقابلیة التضرر على جمیع المستویات.

 المحلیة األصیلة والتقلیدیة ذات الصلة.
 

الخاصة بالبلدان والمجتمعات استیعاًبا تاًما، ھذا إلى جانب مراعاة القدرات  مخاطرب بیانات الیجب استیعا )ي 
 الكوارث. مخاطرالمتفاوتة بشكل كاٍف عند التخطیط والتنفیذ إلدارة 

 
 ویجب أن تكون االستثمارات العامة والخاصة معلومةالكوارث. مخاطرتعتمد استدامة التنمیة على القدرة على إدارة  )ك 

 .مخاطرال
 

جدیدة والحد  مخاطرتعد مرحلة التعافي واإلعمار بعد وقوع الكوارث فرصة بالغة األھمیة للوقایة من حدوث  )ل 
 الحالیة وتعزیز القدرة على المجابھة. مخاطرمن ال

 
الكوارث بكفاءة وفعالیة.كما  مخاطریلزم توفر الشراكة العالمیة والتعاون الدولي بشكل فعال ومجٍد، وذلك إلتاحة إدارة  )م 

یجب االھتمام بشكل خاص بالبلدان النامیة، وخاصة أقل البلدان نمًوا والدول النامیة الجزریة الصغیرة والبلدان النامیة غیر 
تمثل طرق التنفیذ المستدامة التي یمكن التنبؤ بھا، بما في ذلك الحصول على الموارد الساحلیة وإفریقیا.
 ناصر بالغة األھمیة في ھذا الصدد، كما تحتاج إلى وضع التزامات محددة المدة.والتكنولوجیا، ع

 
الكوارث من أجل زیادة  مخاطریلزم تضافر منظومة األمم المتحدة، من خالل خطة عمل األمم المتحدة للحد من  )ن 

القدرة على التحمل، وغیرھا من المنظمات الدولیة المرتبطة بھا، والعمل مًعا مع تبني رؤیة محددة لتجنب 
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التكرار ولضمان االستخدام األمثل للموارد في دعم البلدان وتحقیق االستفادة بالنسبة للجھات األكثر قابلیة 
 للتضرر.

 
 

 أولویات العمل .د 
 

ق األھداف اإلستراتیجیة الثالثة واستنباًطا للمعارف والخبرات المكتسبة من خالل تنفیذ إطار عمل سعًیا لتحقی .13
ھیوغو واألدوات السابقة، ھناك حاجة إلى اتخاذ إجراءات مركزة ومحددة یدعم بعضھا بعًضا في السیاقات المحلیة 

الكوارث، وتعزیز  مخاطر، وھو ما یعني استیعاب والوطنیة واإلقلیمیة والعالمیة في النطاقات ذات األولویة األساسیة
الكوارث، والتأھب لالستجابة، والتعافي واإلعمار، واالستثمار في القدرة على المجابھة على  مخاطرالحوكمة إلدارة 

 المستویات االجتماعیة واالقتصادیة والبیئیة.
 

I. السیاق الوطني والمحلي 
 

 الكوارث مخاطر استیعاب
 

بجمیع  مخاطرالكوارث إلى استیعاب واضح لل مخاطریجب أن تستند السیاسات والممارسات الوطنیة والمحلیة إلدارة  .14
وال سیما على المستوى  مخاطرومدى قابلیتھم للتضرر، فضالً عن خصائص ال مخاطرأبعادھا المتعلقة بتعرض األفراد واألصول لل

 ویجب أن تتضمن اإلجراءات ما یلي:المحلي.
 

لدراسة االستقصائیة لجمیع الخسائر المترتبة على الكوارث والتأثیرات االقتصادیة واالجتماعیة وتسجیلھا بشكل ا )أ 
 منھجي مع األخذ في عین االعتبار البیانات المصنفة حسب النوع والجنس والعمر واإلعاقة.

 
قتصادیة والمالیة ومدى قابلیتھم الكوارث تقییًما دورًیا، بمعنى تقییم تعرض األفراد واألصول اال مخاطرتقییم  )ب 

 .مخاطرللتضرر، باإلضافة إلى خصائص ھذه ال
 

والكوارث والخسائر بحریة وانفتاح، ونشرھا على  مخاطرتشجیع إتاحة الوصول إلى المعلومات الخاصة بال )ج 
 جمیع المستویات مع مراعاة احتیاجات المستخدمین بفئاتھم المختلفة.

 
والكوارث وتبادلھا ونشرھا من خالل ترتیبات التنسیق الشاملة، مثل  مخاطربال تعزیز جمع المعلومات الخاصة )د 

المنتدیات الوطنیة والمحلیة والمراكز المجتمعیة، ودعم التزام ومشاركة القطاع الخاص في االستثمارات التي 
 تتمتع بالقدرة على المجابھة.

 
برامج التدریب والتعلم في مجال الحد من بناء قدرات موظفي الحكومة وأصحاب المصلحة، وخاصة من خالل  )ه 

 مخاطرالكوارث التي تستھدف قطاعات معینة من أجل ضمان تنفیذ السیاسات والخطط المرتبطة ب مخاطر
 الكوارث تنفیًذا متناسًقا.

 
دعم الشبكات القائمة بین خبراء الكوارث والمسؤولین عن إدارتھا والتخطیط لھا في مختلف القطاعات  )و 

وضع أو تعزیز إجراءات الستغالل الخبرات المتاحة عند قیام الوكاالت وغیرھا من الجھات والمناطق، و
 .مخاطرالفاعلة الھامة بوضع خطط محلیة للحد من ال

 
النھوض بمبادرات للتدریب على مستوى المجتمع المحلي تراعي دور المتطوعین عند  االقتضاء، بغیة تعزیز  )ز 

 دة الكوارث والتكیف معھا.القدرات المحلیة على التخفیف من ح
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تعزیز وتحسین الحوار والتعاون بین األوساط العلمیة والعاملین في مجال الحد من خطر الكوارث، وتشجیع  )ح 
الشراكات بین األطراف المعنیة، بما یشمل األطراف التي تتناول في عملھا األبعاد االقتصادیة واالجتماعیة للحد 

 من خطر الكوارث.
 

التقنیة والعلمیة على استحداث وتطبیق منھجیات ودراسات ونماذج تكفل تقییم مدى القابلیة تعزیز القدرة  )ط 
الجیولوجیة وتلك المتعلقة باألحوال الجویة والمیاه والمناخ، بما في ذلك تحسین قدرات  مخاطرللتضرر وأثر ال

 الرصد والتقییم اإلقلیمیة.
 

في ذلك التأھب، في المناھج الدراسیة على جمیع  الكوارث، بما مخاطرالتشجیع على إدراج التثقیف ب )ي 
 المستویات، فضالً عن األنظمة التعلیمیة غیر الرسمیة.

 
تعزیز تثقیف الجمھور والتوعیة العامة من خالل الحمالت ووسائل التواصل االجتماعي والتعبئة المجتمعیة  )ك 

 وغیر ذلك من الوسائل المتاحة.
 

 ثالكوار مخاطرتعزیز الحوكمة إلدارة 
 

ومن خالل الكوارث. مخاطرتعد الحوكمة وھیكلتھا من األمور بالغة األھمیة، فھي تشكل اإلدارة ذات الكفاءة والفعالیة ل .15
 الكوارث ترتیب األولویات على النحو التالي: مخاطرالقدرات التي تتمتع بھا البلدان، قد یحتم تعزیز الحوكمة إلدارة 

 
والعمل على تنفیذھا مع وضع أھداف ومؤشرات وأطر زمنیة واضحة تھدف إقرار خطط وطنیة ومحلیة محددة  )أ 

 الحالیة ودعم القدرة االقتصادیة على المجابھة. مخاطروالحد من ال مخاطرإلى الوقایة من حدوث ال
 

 توفر آلیات المراقبة والتقییم الدوري وإعداد التقاریر للعامة حول ما تحقق من تقدم. )ب 
 

النقاشات العامة والمؤسسیة وإجراء عملیات التدقیق لتقاریر التقدم الذي حققتھ الخطط المحلیة التشجیع على عقد  )ج 
 والوطنیة، بما في ذلك النقاشات وعملیات التدقیق التي یجریھا البرلمانیون وغیرھم من المسؤولین المنتخبین.

 
معنیین، بما في ذلك المجتمعات، وضع آلیات محددة لتحقیق المشاركة الفعالة والملكیة ألصحاب المصلحة ال )د 

الكوارث وال سیما االعتماد على إقرار حاجة األفراد والمجتمعات والبلدان إلى حمایة أصولھم  مخاطربإدارة 
 والحفاظ على مكتسباتھم من التنمیة، فضالً عن تعزیز روح العمل التطوعي.

 
مھا على المستویین الوطني والمحلي، مثل وضع األسس آللیات التنسیق بین أصحاب المصلحة أو العمل على دع )ه 

ویجب أن تتمتع ھذه اآللیات بأساس قوي في اإلعداد الكوارث. مخاطرالمنتدیات الوطنیة والمحلیة للحد من 
المؤسسي، بما فیھا القوانین واللوائح والمعاییر واإلجراءات مع وضوح المسؤولیات المحددة والسلطات 

 ارث الوطنیة والمحلیة، وتنفیذھا، وإعداد التقاریر بشأنھا.المفوضة لتحدید خطط إدارة الكو
 

وقیادتھا من خالل الوسائل التنظیمیة والمالیة التي تتوالھا السلطات المحلیة  مخاطرتمكین العمل المحلي إلدارة ال )و 
 والمجتمعات والشعوب األصلیة.

 
 

واللوائح والسیاسات العامة، بل وتطویرھا تعزیز التناسق بین أطر العمل المحلیة والوطنیة الخاصة بالقوانین  )ز 
 حسب الضرورة، من خالل تحدید األدوار والمسؤولیات:

الكوارث التي تؤثر على الخدمات والبنیة التحتیة المملوكة للجمھور  مخاطرتوجیھ القطاع العام للتعامل مع  -
 لبیئة.التي تؤثر على ا مخاطرأو المدارة أو الخاضعة للوائح، وكذلك التعامل مع ال
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تنظیم الحوافز وتوفیرھا لإلجراءات التي تتخذھا العائالت واألفراد والمجتمعات والشركات التجاریة،  -
 وخاصة على المستوى المحلي.

 
الكوارث في السیاسات والخطط الخاصة بالتنمیة على جمیع المستویات  مخاطرتعزیز عملیة تضمین إدارة  )ح 

 الحكومیة، بما في ذلك إستراتیجیات الحد من الفقر والقطاعات والسیاسات والخطط متعددة القطاعات.
 

الكوارث، بما في ذلك  مخاطرتحفیز التنمیة التي تنطبق علیھا معاییر الجودة وآلیات االمتثال الخاصة بإدارة  )ط 
 التصدیق في قطاعات محددة، وذلك بالتعاون مع القطاع الخاص والرابطات المتخصصة والمؤسسات العلمیة.

 
 "إعادة البناء بشكل أفضل" -التأھب لالستجابة والتعافي واإلعمار 

 
لذلك النداء، كما كان ھناك نداء لتعزیز أنظمة اإلنذار المبكر بالكوارث والتأھب لھا، وقد كان تزاید األحداث الكارثیة دافًعا  .16

الدلیل على أن تلك األنظمة تسھم في الحفاظ على حیاة األفراد وتزید من كفاءة التأھب واالستجابة.ومع زیادة كم التأثیرات الناتجة 
فاع عن الكوارث، لیس أقلھا في األماكن األكثر تحضًرا، وكذلك مع زیادة عدد الكوارث التي تؤثر على عدد كبیر من األفراد وارت

ویجب أن تتضمن اإلجراءات قیمة البنى التحتیة الوطنیة والمحلیة واألصول االقتصادیة، ترتفع تكلفة عملیة اإلعمار وتزداد تعقیًدا.
 ما یلي:
 
إعداد أو استعراض خطط وسیاسات التأھب للكوارث والطوارئ على جمیع المستویات وتحدیثھا دورًیا مع  )أ 

المجموعات االجتماعیة، بما فیھا المجموعات األكثر قابلیة للتضرر، في التركیز بوجھ خاص على مشاركة كل 
 التصمیم والتخطیط.

 
مواصلة زیادة الدعم ألنظمة اإلنذار المبكر وتخصیصھا لتالئم احتیاجات المستخدمین، بما في ذلك المتطلبات  )ب 

 االجتماعیة والثقافیة.
 

في ذلك التدریبات على اإلخالء في حاالت الطوارئ مع تعزیز التدریبات الدوریة على التأھب للكوارث، بما  )ج 
تبني رؤیة لضمان االستجابة بسرعة وفعالیة للكوارث ووصول إمدادات اإلغاثة الضروریة الغذائیة وغیر 

 الغذائیة حسبما تقتضیھ االحتیاجات المحلیة.
 

ل التخطیط لمرحلة ما بعد إقرار سیاسات عامة محددة ووضع أسس وآلیات وإجراءات التنسیق والتمویل من أج )د 
 الكوارث واإلعداد لھا وإعادة التأھیل واإلعمار والنزوح للتخفیف من حدة الخسائر والتقلیل منھا.

 
العمل على مشاركة مختلف المؤسسات والسلطات وأصحاب المصلحة المتعددین على جمیع المستویات نظًرا للطبیعة  )ه 

ویعد التعلم من برامج اإلعمار من خالل عقد إطار عمل ھیوغو كوارث.المعقدة والمكلفة لإلعمار فیما بعد وقوع ال
 وتبادل الخبرات أمًرا حیوًیا لتوفیر التوجیھات الخاصة بالتأھب لإلعمار مستقبالً.

 
الكوارث في عملیات التعافي وإعادة التأھیل فیما بعد وقوع الكوارث،  مخاطرالتشجیع على إدماج إدارة  )و 

الكوارث على  مخاطرواستغالل الفرص المتاحة خالل مرحلة التعافي لتطویر القدرات التي یمكنھا الحد من 
 المدى المتوسط، بما في ذلك ما یتم من خالل مشاركة الخبرات والمعارف والدروس المستفادة.

 
 ي القدرة االجتماعیة واالقتصادیة والبیئیة على المجابھةاالستثمار ف

 
ُتعد االستثمارات االجتماعیة واالقتصادیة والبیئیة أساسیة لتقویة القدرة على المجابھة لدى األفراد والمجتمعات  .17

والدول وأصولھم. فما زال مطلوًبا مواصلة التركیز على مجاالت التنمیة الرئیسیة، مثل الصحة والتعلیم واألمن الغذائي 
لتراث الثقافي والتوعیة العامة واآللیات المبتكرة المالیة وتلك الخاصة بتحویل والمیاه وإدارة النظام البیئي والتعلیم وا
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، وخاصة للحكومات المحلیة والعائالت والفقراء من الفئات الضعیفة. وبوجھ خاص، یمكن إعطاء األولویة لما مخاطرال

 یلي:
 

لمعرضة بوجھ خاص، مثل كبار تعزیز تنفیذ آلیات شبكة األمان االجتماعي لمساعدة الفقراء وخاصة الفئات ا )أ 
 الكوارث والمتضررین بالكوارث. مخاطرالسن وذوي اإلعاقات والفئات األخرى المعرضة ل

 
تحسین خطط التعافي بما في ذلك برامج التدریب النفسي االجتماعي من أجل تخفیف األضرار النفسیة التي تقع  )ب 

 على الفئات الضعیفة، وخاصة األطفال، في أعقاب الكوارث.
 

حمایة وتعزیز المرافق العامة الحساسة والبنیة التحتیة المادیة، وخاصة المدارس والعیادات والمستشفیات  )ج 
ومحطات المیاه والطاقة، وخطوط االتصاالت والنقل الحیویة، ومراكز اإلنذار بالكوارث وإدارتھا، واألراضي 

ید وإعادة البناء من أجل إكسابھا القدرة الكافیة والمباني ذات األھمیة التاریخیة من خالل التصمیم السلیم والتجد
 .مخاطرعلى مجابھة ال

 
 .مخاطرالسعي للتأكد، عند االقتضاء، من أن برامج المشردین لن تزید المخاطر والقابلیة للتضرر بال )د 

 
 مخاطرتخصیص الموارد على جمیع مستویات اإلدارة لوضع وتنفیذ سیاسات وخطط وقوانین ولوائح إدارة  )ه 

 رث في جمیع القطاعات ذات الصلة.الكوا
 

المناخ والكوارث ودعم االستثمارات  مخاطراستعراض األدوات التمویلیة والمالیة القائمة من أجل دمج تمویل  )و 
 . مخاطرالعامة والخاصة المراعیة لل

 
الكوارث، بما في ذلك  مخاطرتعزیز السیاسات والقدرات الفنیة والمؤسسیة في اإلدارة المحلیة والوطنیة ل )ز 

 السیاسات والقدرات المتعلقة بالتكنولوجیا والتدریب والموارد البشریة والمادیة.
 

الكوارث في التقییمات االقتصادیة وتحلیالت التكلفة والعوائد، وإستراتیجیات  مخاطرتشجیع دمج إجراءات إدارة  )ح 
وتوقعات النمو، فضالً عن تحدید  مخاطریل الالمنافسة وقرارات االستثمار، بما في ذلك تصنیف الدیون وتحل

 الحوافز ونطاق االستثمار وتوقیت الصرف وتوزیع التكالیف على مدار الوقت. 
 
یجب االھتمام اھتماًما خاًصا بوضع وتنفیذ سیاسات استخدام األراضي، بما في ذلك التخطیط الحضري  )ط 

 .مخاطرلمباشر على التعرض للوالمساكن غیر النظامیة وغیر الدائمة وذلك نظًرا ألثرھا ا
 

الكوارث في تخطیط وإدارة التنمیة الریفیة، وبخاصة في المناطق الجبلیة والسھول  مخاطرتشجیع دمج تقییم  )ي 
الساحلیة المعرضة للفیضانات، ویشمل ذلك تحدید مناطق األراضي المتاحة واآلمنة إلقامة المستوطنات 

 البشریة.
 

 تدامین للنظم البیئیة.تعزیز االستخدام واإلدارة المس )ك 
 

 الكوارث. مخاطراتباع ُنھج متكاملة إلدارة البیئة والموارد الطبیعیة تتضمن الحد من  )ل 
 

تشجیع تنقیح قواعد ومعاییر البناء وممارسات اإلصالح واإلعمار الحالیة أو استحداث الجدید منھا على  )م 
طبیقاً في السیاق المحلي، وبخاصة في الصعیدین الوطني أو المحلي، حسب االقتضاء، بھدف جعلھا أنسب ت

المستوطنات البشریة غیر النظامیة والمھّمشة، وتعزیز القدرة على تطبیق تلك القواعد ورصدھا وإنفاذھا، من 
 خالل نھج قوامھ التوافق في اآلراء، بغیة تعزیز البنى المقاِومة للكوارث.
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II. السیاق العالمي واإلقلیمي 
 

 الكوارث مخاطرفھم 
 

المستقبلیة جھًدا تشترك  مخاطرالكوارث ونشأة سیناریوھات ال مخاطرفھم االتجاھات والعوامل المسببة لیتطلب  .18
فیھ جمیع مؤسسات الدولة وجمیع أصحاب المصلحة في عدد من مجاالت العمل، مثل جمع المعلومات وتحلیلھا ونشرھا، 

والتبادل المستمر للممارسات والدروس المستفادة. فضالً عن الرصد  مخاطروالنھوض بالبحث وإقامة خدمات للتوعیة بال
 وفي ھذا الصدد:

 
ورصدھا وتسجیل الكوارث وإعداد إحصائیاتھا ومشاركة  مخاطریجب أن تظل المنھجیات المشتركة لتقییم ال )أ 

ألغراض  مخاطرالمعلومات ضمن األولویات، ویشمل ذلك أیًضا توفیر الدعم الالزم لجمع المعلومات ونمذجة ال
 طیط.التخ

 
وُتعد الحمالت العالمیة، مثل "حملة الملیون مدرسة ومستشفى آمنة" و"تمكین المدن من مجابھة الكوارث:  )ب 

مدینتي تستعد" و"جائزة األمم المتحدة ساساكاوا للحد من الكوارث" و"الیوم الدولي للحد من الكوارث" الذي 
الكوارث وفھمھا ودعم التعلم  مخاطرالوقایة من  تنظمھ األمم المتحدة سنوًیا، من الوسائل المھمة لنشر ثقافة

المشترك وتبادل الخبرات. ونحن نشجع جمیع أصحاب المصلحة، سواء من القطاع العام أو الخاص، على 
المشاركة بفاعلیة في ھذه المبادرات واالنضمام لھا وعلى طرح مبادرات جدیدة ذات أھداف مماثلة على 

 قلیمیة والعالمیة.المستویات المحلیة والوطنیة واإل
 

من المھم مواصلة تشجیع استخدام وتطبیق وإتاحة تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت والتكنولوجیا الفضائیة  )ج 
 الكوارث. مخاطروالخدمات المتعلقة بھا، فضالً عن مراصد األرض، لدعم الحد من 

 
الصادر في  44/236عیة العامة رقم كما یجب إحیاء اللجنة العلمیة والتقنیة، التي تأسست بموجب قرار الجم )د 

، بوصفھا آلیة دولیة استشاریة علمیة، تقوم على شبكة من المؤسسات الوطنیة واإلقلیمیة، 1989دیسمبر  22
 مخاطرمن أجل تعزیز قاعدة األدلة التي تؤید تنفیذ إطار العمل ھذا ورصده وتشجیع البحث العلمي في أنماط ال

الكوارث في المجتمع وتشجیع ودعم توفیر البیانات العلمیة واستخدامھا  رمخاطواتجاھاتھا وأسباب وآثار 
ألغراض اتخاذ القرار واالستفادة من استعراضات ما بعد الكوارث بوصفھا فرًصا للتعلم وتحسین السیاسة 

 العامة.
 

 الكوارث مخاطرتعزیز الحوكمة إلدارة 
 

الكوارث التي ُوضعت على مدار األعوام  مخاطرأثبتت أطر عمل التعاون الدولي الشاملة والتشاركیة إلدارة  .19
العشرة الماضیة على المستویات اإلقلیمیة والدولیة أنھ قد تكون ھناك حاجة لمزید من التعزیز لفعالیة جھود حشد أصحاب 

الكوارث. وفي ھذا  مخاطرأكثر اتساًقا في دعم البلدان إلدارة  المصلحة والمشاركة في اعتماد المنظمات الدولیة لنھج
 الصدد:

 
الكوارث في توجیھ العمل على  مخاطریجب أن تستمر اإلستراتیجیات اإلقلیمیة وما دون اإلقلیمیة للحد من  )أ 

 المستوى اإلقلیمي، بما في ذلك تركیز تمویل مبادرات التعاون ثنائیة األطراف ومتعددة األطراف. 
 

الكوارث مثل تلك المتعلقة  مخاطریجب ضمان التعاون ما بین اآللیات والمؤسسات لتطبیق الوثائق المتعلقة ب )ب 
 بتغیر المناخ والتنمیة المستدامة وغیرھا حسب االقتضاء.

 
 مخاطرالكوارث والمنتدیات اإلقلیمیة ودون اإلقلیمیة للحد من  مخاطریجب أن یظل المنتدى العالمي للحد من  )ج 

رث آلیات مھمة تضم العدید من أصحاب المصلحة إلقامة الشركات وتقییم التقدم المحرز بشأن تطبیق الكوا
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، بما في ذلك مخاطرومشاركة الممارسات والمعارف المتعلقة بالسیاسات والبرامج واالستثمارات التي تراعي ال
 قضایا التنمیة والمناخ. 

 
یة أو التي تأتي بمبادرات ذاتیة بین البلدان والمدن ألن مثل یجب النظر بجدیة في استعراضات األقران التطوع )د 

ھذه االستعراضات قد تمثل آلیة مفیدة جًدا لدعم الجھود الوطنیة واستعراض التقدم والتعلم المتبادل وتبادل 
وجیا الممارسات الفضلى وتحدید مجاالت بعینھا للتعاون التكنولوجي في المستقبل وتبادل المعلومات ونقل التكنول

 والدعم المالي، حسبما ینطبق.
 

ال غنى عن الرصد لتقییم التقدم المحرز واعتماد اإلجراءات التصحیحیة الالزمة. الھدف من آلیات الرصد  )ه 
الدولیة، مثل مرصد إطار عمل ھیوغو، ھو دعم وتكمیل أنظمة الرصد الوطنیة والمحلیة وفھم الجھود اإلقلیمیة 

الكوارث. مثل ھذه المعلومات قد تكون مھمة عند النظر في التقدم المحرز  اطرمخوالدولیة، إجماالً، إلدارة 
بشأن برنامج عمل وأھداف التنمیة المستدامة وتغیر المناخ. سیتم تعزیز مرصد إطار ھیوغو القائم لزیادة فعالیتھ 

ق بین مرصد إطار في قیاس التقدم، بما في ذلك القیاس باستخدام مؤشرات النتائج والمخرجات، وضمان االتسا
ھیوغو العالمي وعملیات وتقاریر النتائج من مراصد إطار ھیوغو اإلقلیمیة، فضالً عن دعم والمشاركة في 

 رصد التقدم المحرز في برنامج عمل وأھداف التنمیة المستدامة، حسبما ینطبق.
 

 التأھب لالستجابة والتعافي واإلعمار
 

المستوى اإلقلیمي والعالمي بشأن التأھب لالستجابة والتعافي واإلعمار من المھم مواصلة تعزیز التعاون على  .20
 وقد یتطلب ذلك اإلجراءات اإلضافیة التالیة:

 
تعزیز الُنھج اإلقلیمیة المنسقة، أو وضعھا عند الضرورة، وإعداد سیاسات إقلیمیة وآلیات تشغیلیة وخطط ونظم  )أ 

للكوارث في المواقف التي تتجاوز القدرات الوطنیة على  لالتصاالت للتأھب وضمان االستجابة بسرعة وفاعلیة
 التعامل.

 
تشجیع وضع المزید من المعاییر والوثائق التوجیھیة األخرى التي تدعم التأھب واالستجابة والمشاركة في  )ب 

 الدروس المستفادة من تطبیق السیاسات وبرامج اإلعمار.
 

لتأھب واالستجابة، والتي قد تتضمن استخدام المرافق تشجیع وضع آلیات تعاون وتنسیق یمكن التنبؤ بھا ل )ج 
 والخدمات التجاریة واألصول العسكریة حسبما یكون الحال وحسب االقتضاء.

 
تشجیع وضع المزید من آلیات اإلنذار المبكر اإلقلیمیة لضمان التصرف بناء على المعلومات من جانب جمیع  )د 

 البلدان المعنیة.
 

ي للتعافي إلى أنھ قد تكون ھناك حاجة لتعزیز اآللیات الدولیة لمشاركة الخبرات تشیر تجربة البرنامج الدول )ه 
 والتعلم بین البلدان وجمیع أصحاب المصلحة، فضالً عن وضع التوجیھات.

 
 االستثمار في القدرة االجتماعیة واالقتصادیة والبیئیة على المجابھة

 
وتحلیل وتلخیص ونشر وتبادل المعلومات والبیانات ھناك حاجة لالستثمارات لتعزیز القدرة على تسجیل  .21

 الكوارث واآلثار والخسائر. وفي ھذا الصدد: مخاطرو مخاطراإلحصائیة بشأن تخطیط ال
 

یجب تعزیز الوصول إلى التكنولوجیا السلیمة بیئًیا، فضالً عن العلوم واالبتكارات والمعارف والمعلومات،  )أ 
ة، بما في ذلك األمم المتحدة والھیئات األخرى ذات الصلة، من أجل دعم ونقلھا وذلك من خالل اآللیات القائم

 الكوارث. مخاطرالبلدان في إدارة 
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الكوارث كما یجب في برامج المساعدة اإلنمائیة، سواء الثنائیة أو متعددة  مخاطریجب دمج إجراءات الحد من  )ب 
الطبیعیة والتنمیة الحضریة والتكیف مع تغیر  األطراف، بما في ذلك المتعلقة بالحد من الفقر وإدارة الموارد

 المناخ.
 

یجب تشجیع واستكشاف الفرص االبتكاریة للشراكة بین القطاعین العام والخاص وبین الشمال والجنوب  )ج 
والجنوب والجنوب والتعاون الثالثي، وخاصة على المستوى اإلقلیمي، من أجل دعم جھود البلدان في إدارة 

 الكوارث. مخاطر
 

III. أصحاب المصلحة دور 
 

سیتطلب تطبیق اإلجراءات على المستویات المحلیة والوطنیة واإلقلیمیة والعالمیة االلتزام التام وحسن النیة  .22
والمعارف والخبرات والموارد من جمیع أصحاب المصلحة، حسب االقتضاء. یمكن للشراكات الفعالة والھادفة إلدارة 

الكوارث، سواء المحلیة أو الوطنیة أو اإلقلیمیة أو العالمیة، أن تساھم مساھمة عظیمة في تطور نظام أقوى  مخاطر
 للتعاون ویمكن التنبؤ بھ أكثر.

 
بینما یجوز للدول األعضاء، في ضوء الوثائق الدولیة القائمة ذات الصلة، أن تخصص دوًرا أكثر تحدیًدا لكل  .23

ین العام والخاص وذلك بما یتفق مع الخطط واألولویات الوطنیة، إال أننا نقدم فیما یلي من أصحاب المصلحة من القطاع
 بعض المؤشرات:

 
ُتشجع الشركات واالتحادات المھنیة ومؤسسات القطاع الخاص المالیة والمؤسسات الخیریة على المشاركة  -

الكوارث، وتأسیس قرارات  مخاطربفاعلیة مع القطاع العام في وضع القوانین والسیاسات والخطط إلدارة 
الكوارث في نماذج وممارسات األعمال، ووضع  مخاطر، ودمج إدارة مخاطراالستثمار على اعتبارات ال

الكوارث في المشروعات  مخاطرالكوارث واالھتمام اھتماًما خاًصا بتعزیز إدارة  مخاطرمعاییر لجودة إدارة 
الكوارث ومشاركة المعارف  مخاطراالبتكار في مجال إدارة الصغیرة والمتوسطة والمشاركة ودعم البحث و

الكوارث من خالل سالسل التورید والدفاع  مخاطروالممارسات واالستثمار في الوقایة وتعزیز ممارسات إدارة 
 الكوارث مع العمالء. مخاطرعن إدارة 

 
والسیناریوھات في المدى  مخاطرلُتشجع المؤسسات األكادیمیة واألبحاث على: التركیز على الطبیعة الناشئة ل -

المتوسط والطویل وزیادة البحث في التطبیقات المحلیة ودعم إجراءات المجتمعات المحلیة والسلطات ودعم 
 التعاون ما بین السیاسات والعلم من أجل اتخاذ القرارات بفاعلیة.

 
نیة واإلقلیمیة والعالمیة للمساھمة في ُتشجع وسائل اإلعالم على القیام بدور فعال على المستویات المحلیة والوط -

والكوارث، بما في ذلك  مخاطررفع مستوى وعي الجمھور وفھمھ ولنشر المعلومات المتعلقة بالمخاطر وال
المعلومات المتعلقة بالكوارث ذات النطاق الصغیر، وذلك بأسلوب بسیط سھل الفھم ومن خالل تعاون وثیق مع 

ة وتحفیز ثقافة الوقایة والمشاركة القویة من المجتمع في حمالت مستمرة رجال العلم والمؤسسات األكادیمی
 لتوعیة الجمھور والتشاور مع الجمھور على جمیع مستویات المجتمع.

 
ُتشجع المؤسسات المالیة واالستثماریة والتجاریة على مراجعة وتنقیح اللوائح التجاریة في ضوء اعتبارات إدارة  -

 المتوفرة عنھا. الكوارث والمعلومات مخاطر
 

ُتشجع الجماعات االجتماعیة والمتطوعون والمجتمع المدني والمنظمات الدینیة على المشاركة مع المؤسسات  -
العامة واألعمال بما في ذلك المشاركة في: تقدیم معارف محدودة وإرشاد عملي في مجال وضع وتطبیق أطر 

ركة في تطبیق الخطط واإلستراتیجیات المحلیة الكوارث والمشا مخاطرمعیاریة ومعاییر وخطط للحد من 
الكوارث ودعم ھذه التوعیة  مخاطروالوطنیة واإلقلیمیة والعالمیة ورصدھا، والمساھمة في توعیة الجمھور ب
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الكوارث تضم جمیع أفراد المجتمع مما یعزز التآزر بین الجماعات. كما یجب  مخاطروالدفاع عن إدارة شاملة ل
 وجھ الخصوص:مراعاة ما یلي على 

 
o  یجب تقدیر مساھمات األطفال والشباب من خالل وجھات نظرھم ومعارفھم ومھاراتھم واحتیاجاتھم وذلك

الكوارث وتخصیص الموارد لھا وتطبیقھا وفًقا لذلك، كما یجب أن ُیتاح  مخاطرلضمان إعداد خطط 
 لألطفال والشباب مساحة وقنوات للمشاركة.

 
o  مخاطرالكوارث ولتصمیم إدارة  مخاطریجب االعتراف بأھمیة المرأة لزیادة القدرات المتاحة إلدارة 

 الكوارث وتخصیص الموارد لھا وتنفیذھا بما یراعي الفروق بین الجنسین.
 

o ووضع وتنفیذ خطط تناسب المتطلبات  مخاطریجب االعتراف بالدور المھم لذوي اإلعاقة في تقییم ال
 الكوارث تراعي احتیاجات الجمیع. مخاطرالمحددة وفي زیادة التوعیة بالحاجة إلى إدارة ل

 
، فإن 2013دیسمبر  20الصادر في A/RES/68/211وباإلشارة إلى قرار الجمعیة العامة لألمم المتحدة  .24

ھذا اإلطار. یجب أن تكون االلتزامات محددة ویمكن التنبؤ بھا  التعاون وتنفیذ طرائقلتحدید  ال غنى عنھاااللتزامات 
ومقیدة بوقت من أجل دعم تطویر شراكات على المستویات المحلیة والوطنیة واإلقلیمیة والعالمیة وتنفیذ خطط إدارة 

 الكوارث المحلیة والوطنیة. مخاطر
 

جیة الدولیة للحد من مخاطر الكوارث ُیشجع جمیع أصحاب المصلحة على اإلعالن من خالل موقع اإلستراتی .25
 الوطنیة والمحلیة.     مخاطرعلى اإلنترنت عن التزاماتھم في دعم تنفیذ ھذا اإلطار أو خطط إدارة ال

 
 
 
 الشراكة الدولیة في عملیة التطبیق والمتابعة .ه 

 
الكوارث، فإن ھناك توقعات قویة فیما یتعلق  مخاطرمع أن الدول األعضاء تتحمل المسؤولیة األولى عن إدارة  .26

الكوارث تتطلب  مخاطرالكوارث.  فإدارة  مخاطربالمزید من التعزیز للتعاون الدولي وإقامة شراكات دولیة للحد من 
جھًدا من جمیع الدول ومن جمیع أصحاب المصلحة نظًرا لمدى تعقد المھمة الماثلة وأھمیتھا لإلنسانیة جمعاء. وفي ھذا 

 لصدد:ا
 

ال تزال البلدان النامیة، وخاصة أقل البلدان نمًوا والدول الجزریة الصغیرة النامیة والبلدان نامیة غیر الساحلیة  )أ 
وإفریقیا ھي األكثر قابلیة للتضرر بالكوارث وأثر تغیر المناخ ولھذا تتطلب مساعدة دولیة كافیة، من خالل 

أجل تنمیة وتعزیز قدراتھا في مجاالت الوقایة من الكوارث  القنوات ثنائیة األطراف ومتعددة األطراف، من
وبناء القدرة على المجابھة، ویشمل ذلك المساعدة المالیة والفنیة ونقل التكنولوجیا بناء على شروط یتفق علیھا 

 الطرفان.
 

لكوارث ا مخاطریجب أن تستمر األولویة في جھود التعاون الدولي لتعزیز قدرات الدول وطرائقھا إلدارة  )ب 
عابرة الحدود، بما في ذلك التشرد المحتمل المتعلق بالكوارث، من خالل المزید من التطویر ألنظمة اإلنذار 

 المبكر ومشاركة المعارف وتوفر خدمات المناخ وأنظمة الرصد األرضي األخرى ذات الصلة.
 

ي ذلك المؤسسات المالیة الدولیة مثل یجب توجیھ الدعوة للمنظمات الحكومیة الدولیة العالمیة واإلقلیمیة، بما ف )ج 
مجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي ومصارف التنمیة اإلقلیمیة وكیانات منظومة األمم المتحدة، بما في 

الكوارث  مخاطرذلك الصنادیق والبرامج والوكاالت المتخصصة، من خالل خطة عمل األمم المتحدة للحد من 
لتحمل، فضالً عن حركة الصلیب األحمر والھالل األحمر، وذلك لدعم البلدان من أجل زیادة القدرة على ا

وأصحاب المصلحة اآلخرین في تطبیق إطار العمل ھذا، ویشمل ذلك وضع سیاسات ومعاییر للقطاعات ذات 
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 الصلة  وآلیات الرصد وتعزیز القدرات من خالل برامج واضحة تتسم بالتركیز تدعم أولویات البلدان على نحو
 متوازن ومستدام.

 
ینبغي تقدیم تبرعات مالیة كافیة لصندوق األمم المتحدة االستئماني للحّد من الكوارث، سعًیا لتوفیر الدعم الكافي  )د 

كما یجب استعراض االستخدام الحالي لھذا الصندوق وجدوى توسیعھ لتحقیق أمور منھا ألنشطة متابعة إطار العمل ھذا.
 الكوارث. مخاطرعرضة للكوارث على وضع إستراتیجیات وطنیة للحد من مساعدة البلدان النامیة الم

 
یتم تشجیع االتحاد البرلماني الدولي والھیئات اإلقلیمیة األخرى المعنیة وآلیات البرلمانیین على دعم تنفیذ  )ه 

 الكوارث. مخاطرالمباحثات المعتمدة حتى اآلن مع الدعوة إلدارة 
 

والحكومات المحلیة المتحدة وغیرھا من الھیئات ذات الصلة من الحكومات المحلیة ویتم تشجیع منظمة المدن  )و 
 على المضي قدًما في تنفیذ المباحثات المعتمدة حتى اآلن، ودعم التعاون والتعلم المتبادل بین الحكومات المحلیة.

 
إطار العمل ھذا ورصده الكوارث على وجھ الخصوص دعم تنفیذ  مخاطرُیطلب من مكتب األمم المتحدة للحد من  )ز 

إعداد تقاریر دوریة عما تم إحرازه من تقدم في التنفیذ، ووضع توجیھات مستندة إلى واستعراضھ من خالل:
األدلة، ودعم البلدان، بما یشمل الدعم الذي یتم من خالل المنتدیات الوطنیة أو الجھات المكافئة لھا، في رصد 

الخسائر واآلثار المترتبة على الكوارث، وعقد المنتدى العالمي للحد االتجاھات واألنماط في إدارة الكوارث و
الكوارث، وتعزیز ثقافة الوقایة من خالل  مخاطرالكوارث، ودعم تنظیم المنتدیات اإلقلیمیة للحد من  مخاطرمن 

 .مخاطرمبادرات الدعوة ونشر المعلومات والسیاسات والممارسات المتعلقة بال
 

المنظمات اإلقلیمیة والدولیة لتعزیز التعاون والدعم المشترك في السیاسات یجب تشجیع المؤسسات و )ح 
واإلستراتیجیات واألدوات والبرامج من أجل التنفیذ المتسق إلطار العمل ھذا وأھداف التنمیة المستدامة وبرنامج 

 واتفاق تغیر المناخ، وخاصة في دعم البلدان النامیة. 2015عملھا لما بعد 
 

لعمل ھذا بأنھ مفتوح العضویة وستقوم الجمعیة العامة لألمم المتحدة وكذلك المجلس االقتصادي یتمیز إطار ا )ط 
] عام، من خالل عملیات االستعراض الحالیة، من أجل السماح بالتقییم Xواالجتماعي باستعراضھ دورًیا كل [

 وصیاغة التوصیات لمزید من العمل وإدخال التدابیر التصحیحیة الممكنة.
 

الكوارث بتقدیم تقریر دوري عما تم إحرازه من تقدم فیما یتعلق  مخاطرسیقوم مكتب األمم المتحدة للحد من  )ي 
باالعتبارات، ودعم مباحثات المنتدى السیاسي الرفیع المستوى للتنمیة المستدامة في دوراتھ تحت رعایة 

 المجلس االقتصادي واالجتماعي والجمعیة العامة.
 

 
 التحولمرحلة .و 

 
األنشطة المقترحة ضمن أولویات إطار عمل ھیوغو ذات صلة، وذلك لمواصلة التنفیذ من أجل الحفاظ  تظل .27

على الزخم اإلیجابي، وكذلك ألن التأثیر والتغییر المنھجیین البارزین یتطلبان المواظبة والمثابرة من جمیع أصحاب 
 المصلحة.

 
ادة المشاورات التقنیة مع البلدان والخبراء من المنظمات الكوارث قی مخاطرسیواصل مكتب األمم المتحدة للحد من  .28

الدولیة، بما في ذلك منظومة األمم المتحدة وأصحاب المصلحة اآلخرین الستكمال العمل الجاري الستعراض مرصد إطار عمل 
استخدامھا.وسیكون ھیوغو الحالي وتعزیزه، بما في ذلك مؤشراتھ، مع ضمان استمراریة البیانات التي تم جمعھا حتى اآلن و

التركیز، على وجھ الخصوص، على نظام المؤشرات واالنتظام وطرق إعداد التقاریر والتآزر بین الرصد وإعداد التقاریر على 
المستویات العالمیة واإلقلیمیة والوطنیة، باإلضافة إلى أوجھ التآزر المحتملة مع أنظمة الرصد وإعداد التقاریر األخرى ذات الصلة، 

كما سیقوم المكتب بقیادة المشاورات التقنیة من أجل تحدیث ي ذلك أھداف التنمیة المستدامة وبرنامج عملھا وتغیر المناخ.بما ف
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 مخاطرالكوارث، وقیادة مراجعة خطة عمل األمم المتحدة للحد من  مخاطربشأن الحد من  2009مصطلحات عام 
 ادة تنشیط اللجنة العلمیة والتقنیة وتحویلھا وتوفیر الدعم لھا.الكوارث من أجل زیادة القدرة على التحمل، وتسھیل إع

 
 قد یتم تعدیل اإلستراتیجیات والخطط والبرامج اإلقلیمیة الحالیة بما یراعي إطار العمل ھذا. .29
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