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أوال - مقدمة 

أيـدت اجلمعيــة العامــة يف قرارهــا ٢١٩/٥٤ املــؤرخ  - ١
٢٢ كانون األول/ديسمرب ١٩٩٩ املقترح الذي قدمه األمـني 
العام والرامي إىل كفالة استمرارية تنفيذ اســتراتيجية احلـد مـن 
الكـوارث تنفيـذا فعـاال، بوصفـها إطـارا دوليـا لرفـــع التحــدي 
ـــدد واتســاع  الـذي يواجهـه اتمـع الـدويل يف شـكل تزايـد ع
نطاق الكوارث اليت تلحـق جبميـع البلـدان الضعيفـة يف العـامل، 
ال سـيما البلـدان الناميـة، خســـائر هائلــة يف األرواح وأضــرارا 
ـــة  فادحــة طويلــة األجــل يف اــاالت االقتصاديــة واالجتماعي
والبيئية. وأيدت اجلمعية أيضا مقترح األمني العام بإنشاء فرقة 
عمل مشتركة بني الوكاالت وأمانـة مشـتركة بـني الوكـاالت 
لفــترة الســنتني األوليــة ٢٠٠٠-٢٠٠١ كــأداتني رئيســـيتني 

لتنفيذ االستراتيجية.  
ـــة العامــة ٢١٩/٥٤،  ومتشـيا مـع أحكـام قـرار اجلمعي - ٢
يستعرض هذا التقرير حالة تنفيـذ االسـتراتيجية الدوليـة للحـد 
مــن الكــوارث. وهــو يتضمــن أيضــــا اســـتعراضا للترتيبـــات 
املؤسسية القائمة بعد السنة األوىل من العمل ويقدم توصيـات 

مناسبة يف هذا الشأن. 
  

ثانيا -أثـر الكـوارث الطبيعيـة ومـا يتصـــل ــا مــن 
كوارث بيئية وتكنولوجية 

شــهد اتمــع الــدويل يف الســــنوات األخـــرية تزايـــد  - ٣
حـــدوث الكـــوارث الطبيعيـــة وكذلـــــك الكــــوارث البيئيــــة 
ــــة  والتكنولوجيــة ذات الصلــة. ففــي الســنوات األربــع املاضي
أحدثـــت سلســـــلة مــــن الــــزالزل واجلفــــاف والفيضانــــات 
ــــة خســـائر فادحـــة يف األرواح البشـــرية  والثورانــات الربكاني
ــة.  ودمـارا كبـريا يف اهليـاكل األساسـية االقتصاديـة واالجتماعي
ــــوا متســـارعا يف حـــدوث  وشــهد العقــد األخــري خاصــة من
الكوارث. ففي سنة ١٩٩٩ وحدها، حدثت أكثر مـن ٧٠٠ 

كارثة واسعة النطـاق أسـفرت عـن مقتـل حـوايل ٠٠٠ ١٠٠ 
شخص وحدوث خسائر اقتصادية جتـاوزت ١٠٠ بليـون مـن 
دوالرات الواليات املتحدة، وهو ما ميثل زيادة سـنوية حبـوايل 
١٠ يف املائــة خــالل عقــد التســعينات. ويتوقــع، اســـتنادا إىل 
استقراء ذلك االجتاه، أن يبلغ ما تسببه الكـوارث مـن خسـائر 
اقتصاديــة يف عــام ٢٠٦٥ جــــزءا كبـــريا مـــن النـــاتج احمللـــي 
اإلمجايل. وإذا ما ُأخـذت يف االعتبـار إسـقاطات التأثـري الـذي 
يرجـح أن حيدثـه تغـري املنـاخ علـى حـــدوث الكــوارث، علــى 
النحـو الـوارد يف تقريـر الفريـق احلكومـي الـدويل املعـــين بتغــري 
ــــذا العـــام، فـــإن اخلســـائر يف األرواح والدمـــار يف  املنــاخ، هل
اهلياكل االقتصادية واالجتماعية ستكون أكرب إذا مـا مل تتخـذ 

تدابري صارمة للحد من تلك الكوارث. 
والكـــوارث ال تقتصـــر علـــى منطقـــــة دون أخــــرى  - ٤
وال متيز بني البلدان النامية واملتقدمة النمو. فاحلرائق اليت أتـت 
ـــات طــوال أســابيع يف الواليــات  علـى أجـزاء كبـرية مـن الغاب
املتحدة يف عام ٢٠٠٠، والدمار الذي أحدثتـه الفيضانـات يف 
عـدة أحنـاء مـن أوروبـا، ال سـيما فرنســـا وسويســرا واململكــة 
املتحـدة لربيطانيـا العظمـى وأيرلنـدا الشـمالية، هـي أمثلـة علــى 
تزايد ضعف البلدان املتقدمة النمـو والبلـدان الناميـة علـى حـد 
ســواء يف مواجهــة الكــوارث الطبيعيــة ومــا يتصــل ــــا مـــن 

كوارث بيئية وتكنولوجية. 
ومع أن مجيع البلدان معرضة للكـوارث الطبيعيـة فـإن  - ٥
البلدان النامية أكثر تأثرا ا عند حدوثـها ال سـيما مـن حيـث 
اخلسـائر يف األرواح ونسـبة األضـــرار املاديــة الــيت حتدثــها إىل 
ناجتها احمللى اإلمجايل. وبني العديد من الدراسات الـيت أجرـا 
األمـم املتحـدة أن حـوايل ٩٠ يف املائـة مـن ضحايـا الكــوارث 
هم من سكان البلدان النامية. وأفاد البنك الدويل أن اخلسـائر 
اليت حتدثها الكوارث يف البلدان النامية، مـن حيـث نسـبها إىل 
الناتج احمللي اإلمجايل، تفوق بـ ٢٠ مرة ما حيدث مـن خسـائر 
ـــة  مماثلــة يف البلــدان املتقدمــة النمــو. ويف فــترة الســنة املنقضي
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حدثـت فيضانـات يف بنغالديـش واهلنــد وموزامبيــق وفــرتويال 
وفييـت نـام، وثورانـــات بركانيــة يف إندونيســيا ومونتســريات 
ـــد، أســفرت  والفلبـني وزالزل يف السـلفادور وإندونيسـيا واهلن

عن دمار هائل. 
وتكشف الزالزل املدمرة الـيت حدثـت يف أوائـل هـذا  - ٦
العام يف السلفادور واهلند عن وجود أوجه قصـور أساسـية يف 
النــهج املتبــع يف إدارة الكــوارث. ويعــود حجــم اخلســـائر يف 
األرواح واملمتلكــات عنــد حــدوث الكــــوارث الطبيعيـــة إىل 
ــــدد الســـكان واملمتلكـــات يف األمـــاكن املعرضـــة  ارتفــاع ع
للكـوارث. والسـبب يف ذلـك عـدة عوامـل منـها تزايـد كثافــة 
السكان بسبب تسارع نسق التحضر. وميثل الفقر الذي يدفع 
بالســكان إىل العيــش يف أمــاكن غــري مســــتقرة جغرافيـــا ويف 
مــآوى غــري مناســبة عــامال أساســيا آخــــر يســـهم يف جعـــل 
اتمعـات احملليـة معرضـة لألخطـار. ومـــن العوامــل األخــرى 
املســامهة يف التيــــار احلـــايل املتمثـــل يف تزايـــد ضعـــف تلـــك 
اتمعـات، التخطيـــط غــري املناســب يف اســتخدام األراضــي، 
وســوء تصميــم املبــاين واهليــاكل األساســية وقلـــة الترتيبـــات 
ـــيت حتــد مــن املخــاطر، إضافــة إىل تزايــد  املؤسسـية املناسـبة ال
تدهـور البيئـة، وأحسـن مثـال عـن ذلــك اتســاع نطــاق إزالــة 

الغابات. 
ومــع ذلــك فــإن بإمكــان العمــل اإلنســــاين الواعـــي  - ٧
واإلرادة السياسـية أن خيففـا مـن آثـار الكـوارث يف املســتقبل. 
واحللـول موجـودة واملعرفـــة والتكنولوجيــا الالزمتــان لتطبيــق 
تلك احللول متوافرتان على نطاق واسع. ففي حالـة الـزالزل، 
تتضمن تلك احللول حسـن التخطيـط يف اسـتعمال األراضـي، 
وحتديـد األمـاكن الضعيفـة، ووضـع الســـكان يف منــاطق آمنــة 
واعتماد معايري وخطط مناسبة يف جمـال البنـاء تراعـي املخـاطر 
السيزمية احمللية، وكفالة مراقبة تلك املعايري واخلطـط وإنفاذهـا 
على أساس حوافز اقتصادية وغريها. ومن شأن تنظيم محالت 
توعية منتظمة يشترك فيها السـكان بنشـاط أن يشـجع النـاس 

على العيش يف بيئة أكثر أمنـا. ويف حالـة الكـوارث الطبيعيـة، 
مثـل األعاصـري والفيضانـات، بإمكـــان أنظمــة اإلنــذار املبكــر 
القائمـة علـى تطبيـق املعرفـة العلميـة املتطـورة، أن تلعـــب دورا 

هاما يف احلد من الضعف. 
ــــه الكـــوارث  ولذلــك فــإن اخلطــر الكبــري الــذي متثل - ٨
يقتضــي أن يبــذل اتمــع الــدويل جــــهودا متضـــافرة تدعـــم 

املبادرات االبتكارية الرامية إىل احلد من الكوارث. 
  

ثالثا -االسـتراتيجية الدوليـة للحـد مـن الكــوارث: 
األسس املفاهيمية 

تقوم االستراتيجية الدوليـة للحـد مـن الكـوارث علـى  - ٩
اخلربة املكتسبة من العقد الدويل للحد من الكـوارث الطبيعيـة 
(١٩٩٠-١٩٩٩)، الـــذي أعلنتـــه اجلمعيـــة العامـــة يف عــــام 
١٩٨٩. وجتسـد االسـتراتيجية املبـادئ الـيت أكدهـا عـدد مـــن 
الوثائق الرئيسية اليت اعتمدت خالل العقـد، منـها بـاخلصوص 
ــــادئ  اســتراتيجية يوكوهامــا مــن أجــل عــامل أكــثر أمنــا: مب
توجيهية التقاء الكوارث الطبيعية والتأهب هلا والتخفيف مـن 
حدا(١) والوثيقة املعنونـة ”عـامل أكـثر أمنـا يف القـرن احلـادي 
والعشــرين: احلــد مــن املخــاطر والكــــوارث“(٢)، وقـــد ُأيـــد 
ــــــن ٥ إىل  كالمهــــا يف املنتــــدى الــــذي نظــــم يف جنيــــف م
ـــة جنيــف  ٩ متـوز/يوليـه ١٩٩٩، الـذي اعتمـدت خاللـه والي

للحد من الكوارث(٣). 
وتعكس االستراتيجية التحول املفاهيمي الرئيسي مـن  - ١٠
التشـديد التقليـدي علـى التصـدي للكـــوارث إىل احلــد منــها، 
ـــهج  وهـي تسـعى عمليـا إىل نشـر ”ثقافـة الوقايـة“. ويقـوم الن
الــذي تتبعــه االســتراتيجية علــى مفــهوم يعتــرب أن مــا حتدثـــه 
ــــس أمـــرا  الكــوارث مــن خســائر يف األرواح واملمتلكــات لي
حمتومـا، وأنـه ميكـن التخفيـف مـــن تلــك اخلســائر بــاحلد مــن 
ضعــف اتمعــات احملليــــة يف مواجهـــة الكـــوارث الطبيعيـــة. 
وتسـلم االسـتراتيجية بـأن األخطـار الطبيعيـة ال تـؤدي يف حــد 
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ذاـا بـالضرورة إىل كـوارث، وإمنـا تنتـــج الكــوارث مــن أثــر 
املخاطر الطبيعية على الشبكات االجتماعية الضعيفة. وبعبـارة 
أخــرى، ميكــن اتقــاء الكــوارث الطبيعيــة عــن طريــق العمـــل 

اإلنساين الواعي املصمم للحد من الضعف. 
وللتأكد من أن احلد من الكوارث عملية ميكن القيــام  - ١١
ا، ال بد من التمييز بـني اخلطـر، واهلشاشـة واخلطـر احملتمـل. 
فاألخطــار الطبيعيــة احملتملــة تتضمــن الظواهــر الطبيعيــة مثـــل 
ـــــة،  الــــزالزل والثوارانــــات الربكانيــــة واالنزالقــــات األرضي
وموجات التسونامي، واألعاصري املدارية والزوابع وغريها من 
العواصف، واألعاصري الدوامية والرياح الشـديدة، وفيضانـات 
األار، واملد الساحلي، واحلرائق الكاسحة ومـا يصحبـها مـن 
اغربار، واجلفاف واألضرار الـيت حيدثـها. ودرجـة الضعـف يف 
مواجهــة الكــوارث الطبيعيــة هــي نتيجــة لتصــرف اإلنســــان 
وعمله. وتصف االستراتيجية مدى تأثر أي نظـام اجتمـاعي-
اقتصـادي باألخطـــار الطبيعيــة ومــا يتصــل ــا مــن كــوارث 
ــــى التصـــدي هلـــا. ودرجـــة  تكنولوجيــة وبيئيــة أو قدرتــه عل
اهلشاشـة حتددهـا عـدة عوامـل منـها الوعـي بوجـود األخطــار، 
ــــاكل األساســـية، واإلدارة  وحالــة املســتوطنات البشــرية واهلي
العامــة والسياســات العامــة، والقــدرات التنظيميــــة يف مجيـــع 
جماالت إدارة الكوارث. وخطـر الكارثـة احملتمـل هـو احتمـال 
ــــام اجتمـــاعي- حدوثــها، أي أثــر اخلطــر الطبيعــي علــى نظ
اقتصـادي علـى درجـــة مــا مــن الضعــف. ولذلــك فــإن إدارة 
املخاطرة تتضمن جوانب الوعي باألخطــار، وتقييـم الضعـف، 
والتنبـؤ بآثـار الكـوارث، ووضـع التدابــري املركزيــة املناســبة. 
ـــر الكــوارث  وتتضمـن هـذه التدابـري بدورهـا التخفيـف مـن أث

واحلد من الضعف. 
ــــد االســـتراتيجية مفاهيميـــا،  وجــرى يف ســياق حتدي - ١٢
توضيح العالقة بـني احلـد مـن الكـوارث واتقـاء الكـوارث، إذ 
أن هناك نزعة إىل استعمال املصطلحـني بنفـس املعـين. وميكـن 
اعتبار أن اتقاء الكوارث، مبعىن العبارة الضيـق، يتضمـن اختـاذ 
تدابــري لتجنــب حدوثــها، وهــو أمــر ليــــس ممكنـــا يف مجيـــع 

األحوال. أما احلد من الكوارث فيتضمن، مبعناه الضيق أيضا، 
اختاذ التدابري للحد أو التخفيـف مـن حـدة اآلثـار الـيت حتدثـها 
الكوارث. أما مبعىن العبـارة الواسـع، فـإن احلـد مـن الكـوارث 
يتضمــن مجيــع التدابــري املصممــة لتجنــب األخطــار الطبيعيـــة 
ــا مـن كـوارث بيئيـة وتكنولوجيـة، أو للحـد مـن   وما يتصل
اِآلثار الضارة اليت حتدثـها تلـك األخطـار. ومـن هـذه الزاويـة، 
يتضمن احلد من الكوارث اتقــاء الكـوارث، وقـد أصبـح احلـد 
من الكوارث، مثلما يوحي بذلك اسم االستراتيجية، مفـهوما 

شامال يف هذا اال. 
وعمومـا، تبـذل اجلـهود إلدراج احلـد مـن الكــوارث،  - ١٣
ــــا، يف فلســـفة التنميـــة املســـتدامة يف ســـياق  إدراجــا مفاهيمي
اإلعداد ملؤمتر القمة العاملي املعين بالتنمية املستدامة. وهـذا أمـر 
ضروري نظرا إىل أن احلد من الكـوارث، بـالرغم مـن أمهيتـه، 
ال حيظى بالتشديد الكايف يف االستراتيجيات اإلمنائية احلالية. 

  
ــــن  ـــة للحـــد م ـــتراتيجية الدولي ـــذ االس رابعا -تنفي

الكوارث    
إطار العمل  ألف –

اســتنادا إىل خمتلــف الوثــائق األساســية املشــار إليــــها  - ١٤
أعاله، ومع مراعاة اآلراء اليت أعرب عنها أعضاء فرقـة العمـل 
املشتركة بني الوكاالت واملعنية باحلد من الكوارث، وضعـت 
أمانـة االسـتراتيجية الدوليـة للحـد مـن الكـــوارث إطــار عمــل 
لتنفيذ االســتراتيجية(٤). وتتمثـل هـدف االسـتراتيجية عمومـا، 
كما ورد يف الوثيقة اإلطارية، يف متكني اتمعات مـن حتسـني 
قدراــا علــى التصــدي آلثــار األخطــار الطبيعيــــة والظواهـــر 
التكنولوجيــة والبيئيــة ذات الصلــة بغيــة احلــــد مـــن اخلســـائر 
البشرية واالقتصادية واالجتماعية. وهـي حتـدد، تعزيـزا لذلـك 
اهلـدف، أربعـة أهـــداف أساســية ينبغــي الســعي إىل حتقيقــها، 
هي: زيادة الوعي اجلماهريي؛ وتعزيز التزام السلطات العامة؛ 
وتنشـيط الشـراكات املتعـددة اـــاالت والقطاعــات وتوســيع 
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شبكات احلد من األخطـار؛ وحتسـني املعرفـة العلميـة بأسـباب 
الكوارث الطبيعية، وبآثار األخطار الطبيعية وما يتصل ا من 
ـــــات. وتتضمــــن  كـــوارث تكنولوجيـــة وبيئيـــة علـــى اتمع
االسـتراتيجية أيضـا نشـــاطني منفصلــني أمــرت مــا اجلمعيــة 
العامـة يف سـياق اسـتمرار التعـاون الـدويل للحـد مـن أثـر تيــار 
النينو وغريه من املتغريات املناخية، وتعزيز القدرات على احلد 

من الكوارث، عن طريق تطوير شبكات اإلنذار املبكر. 
وحــددت يف إطــار خمتلــف األهــداف املســــائل ذات  - ١٥
الصلــة مثــل اإلعــالم، والتثقيــف والتدريــب؛ وإدارة املــــوارد 
ـــن األخطــار احملتملــة؛  الطبيعيـة؛ ووضـع اسـتراتيجيات احلـد م
وإنشـاء آليـات تنسـيق فعالـة؛ وإدراج احلـد مـــن الكــوارث يف 
التنميــة املســــتدامة؛ وإجـــراء تقييمـــات لألثـــر االجتمـــاعي-
االقتصـادي الـذي حتدثـــه الكــوارث؛ وإنشــاء قواعــد بيانــات 
مناسبة عن الكوارث؛ ووضع اسـتراتيجيات مناسـبة للتصـدي 
آلثـار الكـوارث؛ ونقـل املعـارف بـني البلـدان؛ وإنشـاء مرافــق 
لتبادل املعلومات. وستكون الوثيقة اإلطاريـة الـيت أقرـا فرقـة 
العمـل املشـتركة بـني الوكـاالت توجيـها برناجميـا عامـا للعمــل 
الـذي يتعـني القيـام بـه دعمـــا ألهــداف اإلســتراتيجية الدوليــة 

للحد من الكوارث. 
  

األنشطة اليت اضطُلع ا دعما لالستراتيجية  باء -
ــــن جمـــاالت  جنحــت فرقــة العمــل يف حتديــد عــدد م - ١٦
األولويـة للقيـام بأعمـال متصلـة بـاحلد مـــن الكــوارث، مبــا يف 
ذلـك مـــا يتصــل بتغــري املنــاخ، واإلنــذار املبكــر، والضعــف، 
واألخطـار احملتملـة، واحلرائـق الربيـة الكاسـحة. وسـعت أيضــا 
إىل الشروع يف مبادرات يف هـذه اـاالت عـن طريـق خمتلـف 
أفرقتـها العاملـة. وحـــددت فرقــة العمــل أيضــا يف اجتماعــها 
األول يف نيسـان/أبريـل ٢٠٠٠ عـــدة جمــاالت ســريكز عليــها 
عملــها، منــها إدارة النظــم اإليكولوجيــة، وإدارة استخــــدام 
األراضـــي واملنـــاطق احلضريـــــة غــــري املخططــــة، والدعــــوة، 

ـــه؛  واإلعــالم، والتعليــم والتدريــب؛ ووعــي اجلمــهور والتزام
وخلــق اإلرادة السياســية ومســات العمــــل الوقـــائي؛ واآلثـــار 
االجتماعيـة والصحيـة الـيت حتدثـها الكـوارث؛ وبنـاء القــدرات 
يف البلــدان الناميــة؛ وإدراج احلــــد مـــن الكـــوارث يف التيـــار 
الرئيسـي للتنميـة املسـتدامة ويف التخطيـط الوطـــين؛ والــدروس 
املكتسـبة مـن اإلجـراءات الـــيت اختــذت للوقايــة مــن كــوارث 
حدثت فعال؛ وشراكات القطاعني اخلاص والعام؛ والكوارث 
ــــوم والتكنولوجيـــا يف احلـــد مـــن  التكنولوجيــة؛ وتطبيــق العل

الكوارث. 
ــام  أنتجـت األمانـة املشـتركة بـني الوكـاالت خـالل ع - ١٧
٢٠٠٠ عـدة دراسـات وتقـارير مثـل مبـــادرة تقييــم األخطــار 
الســـيزمية احملتملـــة علـــى املنـــاطق احلضريـــة، الســــتعماهلا يف 
استراتيجيات احلد من الكـوارث، والتقريـر عـن سـد يوسـوي 
للحمايـة مـن انـزالق التربـــة، وحبــرية ســاريز يف طاجيكســتان 
الذي تضمن تقييما جيدا عن اخلطر الـذي متثلـه البحـرية علـى 
اتمعـات احملليـة احمليطـة ـا. وقـامت األمانـة أيضـا بعـدد مـــن 
األنشـطة يف جمـال توعيـة اجلمـــهور، يف إطــار مناســبات منــها 
احلملـة السـنوية للحـد مـن الكـوارث وجـائزة ساسـاكاوا الــيت 

تسندها األمم املتحدة يف جمال االتقاء من الكوارث. 
وتتضمــن أنشــطة االســتراتيجية الدوليــة للحــــد مـــن  - ١٨
الكوارث يف عام ٢٠٠١ إعداد تقرير عن مبـادرات احلـد مـن 
ـــامل دعمــا لالســتراتيجية. وســيصدر التقريــر  الكـوارث يف الع
الـذي ســـيكون تقــين الطــابع أساســا كــل ســنة وســيقدم إىل 
اتمع الدويل تقييما عن التقـدم احملـرز يف خمتلـف أحنـاء العـامل 
يف تنفيذ االستراتيجية، وسيحدد أيضا الثغرات املوجودة علـى 
صعيدي السياسات واملؤسسات واليت ميكن ملؤها بدعـم مـن 
منظمات األمم املتحدة ووكاالا، وغري ذلك مـن القطاعـات 

ذات الصلة باألوساط العاملة يف جمال احلد من الكوارث. 
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ويف جمال وضع السياسات والتنسيق بـني الوكـاالت،  - ١٩
سـيجري التشـديد علـى توفـري املدخـــالت الفنيــة لعمــل فرقــة 
العمل املشتركة بني الوكاالت، وتعزيز وجود ج منسق بـني 

خمتلف الوكاالت واملنظمات يف جمال احلد من الكوارث. 
وســتواصل أمانــة االســتراتيجية الدوليــة للحــــد مـــن  - ٢٠
الكـوارث وضـــع وتعميــم املنــهجيات فيمــا يتعلــق باملخــاطر 
السيزمية اليت وضعت يف إطار مبادرة تقييم األخطار السيزمية 
احملتملة على املناطق احلضرية والسعي إىل تطبيق نهج مماثلة يف 
تقييم الضعف يف مواجهـة الفيضانـات. وسيشـدد أيضـا علـى 
حتديـد وتبـادل اخلـربة باسـتعمال نـهج ابتكاريـة يف الســعي إىل 
احلد من الكوارث. وسـيتفق علـى مصطلحـات متعلقـة بـاحلد 
من الكوارث لتمكني اتمع الدويل مـن فـهم مشـترك ملفـهوم 

احلد من الكوارث واملفاهيم ذات الصلة. 
وسـتقوم األمانـة يف إطـار الوفـــاء بواليتــها املتمثلــة يف  - ٢١
صياغـة رسـالة األمـم املتحـدة يف جمـــال احلــد مــن الكــوارث، 
ــــق توســـيع برنـــامج منشـــوراا  بــالدعوة واإلعــالم عــن طري
وبتنظيـم محـالت سـنوية عـن احلـد مـن الكـــوارث. وســيكون 
موضوع محلة عام ٢٠٠١ هو ”التصدي للكـوارث: مقاومـة 
الضعف“ وستتضمن احلملة مواضيع فرعية تشدد على تطبيق 
العلـم والتكنولوجيـا يف احلـد مـــن احلــد مــن الكــوارث وبنــاء 
هياكل أساسية تقاوم الكوارث وتعبئة اتمعات احملليـة لدعـم 
احلد من الكوارث. وسيوسع أيضا موقع االستراتيجية الدولية 
للحـد مـن الكـوارث علــى اإلنــترنت كمــا سيوســع مركــز 
مواردها لتمكني األمانة من القيام مبركز تبادل املعلومات عـن 
أنشـطة احلـد مـن الكـوارث. وســـتنفَذ هــذه األنشــطة ــدف 
ــــة والكيانـــات  توعيــة وإشــراك احلكومــات واتمعــات احمللي
اإلقليمية بأمهية اختاذ تدابري حمددة تدعم احلد من الكوارث. 

وتقوم األمانة، تنفيذا لواليتها يف جمال دعـم مـا تقـوم  - ٢٢
بـه الـــربامج الوطنيــة التابعــة لالســتراتيجية الدوليــة يف ميــداين 

السياسات والدعوة، بوضع خطط لدعم عمــل تلـك اهليئـات، 
ال ســيما يف البلــدان الناميــة املعرضــة للكــوارث. وسيشـــدد 
خاصة على تعزيز العمل اإلقليمـي الـذي تسـعى االسـتراتيجية 
إىل إجنــازه بتعزيــز وجــود أنشــطة أمانــة االســتراتيجية علــــى 
الصعيـد اإلقليمـي. واســتنادا إىل اخلــربة املكتســبة مــن خــالل 
وحـدة االســـتراتيجية يف أمريكــا الالتينيــة ومنطقــة الكــارييب، 
تبذل جهود لتطبيق ج مماثل يف مناطق أخرى من العـامل عـن 
طريـق التعـاون مـــع املراكــز اإلقليميــة املوجــودة املشــتركة يف 
شـبكة االسـتراتيجية. وجيـــري أيضــا تنفيــذ شــراكات وإقامــة 
شبكات بني أصحاب املصلحة الرئيسيني يف أوسـاط العـاملني 
على احلد من الكوارث الطبيعية، بغية تعزيز السعي إىل حتقيـق 

أهداف االستراتيجية. 
ومن نتائج اخلربة املكتسبة من العقد الدويل للحد من  - ٢٣
الكـوارث الطبيعيـة أصبحـــت العنايــة تــوىل بوجــه خــاص إىل 
وضـع ترتيبـات مصممـة لتعزيـز اشـتراك األوســـاط العلميــة يف 
وضع ج ابتكارية للحد من الكوارث، وذلك اعترافا بـالدور 
ـــامت وتقــوم بــه األوســاط العلميــة يف تعزيــز  النشـط الـذي ق
مبــادرات دعــم احلــد مــن الكــوارث. وورد يف اســــتنتاجات 
املنتـدى الفرعـي عـن تسـخري العلـم والتكنولوجيـا لدعـم احلـــد 
مـن الكـوارث، الـــذي نظمتــه منظمــة األمــم املتحــدة للتربيــة 
والعلم والثقافة (اليونسكو) واملنظمـة العامليـة لألرصـاد اجلويـة 
يف جنيف من ٦ إىل ٧ متــوز/يوليـه ١٩٩٩، يف سـياق املنتـدى 
ــــهاء  الربنــاجمي املعقــود لالحتفــال يف متــوز/يوليــه ١٩٩٩ بانت
العقـد: ”رغـم أن العلـم والتكنولوجيـا أسـهما كثـريا يف إنقـــاذ 
حيــاة البشــر واحلــد مــن اخلســائر الــيت أصــــابت املمتلكـــات 
واألضـرار الـيت حلقـت بالبيئـة نتيجـة معظـم أشـــكال األخطــار 
الطبيعيـــة الناشـــئة عـــن العوامـــل اجلويـــة واملائيـــة والبحريـــــة 
واجليولوجية، فإن قدرما على املسامهة يف ذلك خالل العقـد 
القادم ستكون أكرب من ذلك. ولكن بشرط تطبيقهما بانتظام 
وعلـى نطـاق واسـع يف السـياق االجتمـاعي األعــم املتمثــل يف 
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ج متكامل للحد من الكوارث، وهو أهـم نتيجـة يفتخـر ـا 
حتققت يف العقد الدويل للحد من الكوارث الطبيعية“(٥). 

ونفـذت مؤسســـات األمــم املتحــدة مشــاريع نشــطة  - ٢٤
ــــرا مؤسســـات  دعمــا للحــد مــن الكــوارث. وقــامت مؤخ
ــة  ووكـاالت تابعـة لألمـم املتحـدة مثـل البنـك الـدويل، ومنظم
األغذيــة والزراعــة، وبرنــامج األغذيــة العــاملي، واليونســـكو، 
ـــة لألرصــاد اجلويــة، وبرنــامج األمــم املتحــدة  واملنظمـة العاملي
اإلمنـائي، وبرنـامج األمـم املتحـدة للبيئـة، بتعزيـز قدرـــا علــى 

احلد من الكوارث يف جمال اختصاص كل منها. 
وشدد البنك الدويل على احلد مـن الكـوارث بوصفـه  - ٢٥
عنصرا هاما يف مكافحة الفقر. ويعمل البنك الـدويل أيضـا يف 
سـعيه إىل حتقيـق أهـداف العقـد الـدويل والتخفيـــف مــن آثــار 
الكـوارث، لتحديـث اسـتراتيجياته وإجراءاتـه بالتشـجيع علـــى 
اعتمـاد نــهج اســتباقية تدمــج الوقايــة والتخفيــف يف أنشــطته 
اإلمنائية. وانطالقا مـن ذلـك، ُأنشـئ مرفـق إدارة الكـوارث يف 
متــوز/يوليــه ١٩٩٨ للتشــجيع علــى إدارة الكــوارث بوصفـــه 
ذلك مسألة ذات أولوية يف جمال التخفيف من الفقـر. ويعمـل 
ـــــم  املرفـــق بنشـــاط لكفالـــة إدراج حتليـــل املخـــاطر يف تصمي
املشــــاريع وإدراج تدابــــري الوقايــــة والتخفيــــف الفعالــــــة يف 
ـــون  اســتراتيجيات البنــك للمســاعدة القطريــة. وُدرب املوظف
ـــم االســتثمار املــأمون ومتكــني  علـى االسـتعانة بـأدوات تصمي
اتمعات احمللية من تعزيز قدراـم علـى التصـدي للكـوارث. 
وجيري أيضا إدراج إدارة األخطـار يف صلـب اجلـهود اإلمنائيـة 
اليت يقوم ا البنك. وقد صممت مشاريع التعمري اليت اضطُلع 
ـا بعـــد زلــزال تركيــا وإعصــار ميتــش يف أمريكــا الوســطى 
والزلزال الذي أصاب كوجـورات يف اهلنـد يف كـانون الثـاين/ 
يناير ٢٠٠١، تصميما يتجاوز جمرد إعادة البناء ويشـدد علـى 
طريقة بناء يعزز القدرة على التصدي للكوارث يف املســتقبل. 
وجيري يف نفس السياق إدراج جهود املرفق يف إطار عمليـات 
البنـك. ومـن األمثلـة علـى تطبيـق هـــذا النــهج مــا حــدث يف 

املكسيك إثر دراسة إفراديـة أجراهـا املرفـق لتقييـم قـدرة البلـد 
على إدارة أخطار الكوارث، فقد طلبـت احلكومـة مـن البنـك 
إعداد مشروع يرمي إىل احلـد مـن اخلسـائر الـيت تتسـبب فيـها 
الكـوارث. ويتعـاون البنـك أيضـا عـن كثـب مـع شـركاء عـــن 
طريـق ”احتـاد الوقايـة“ وهـــو آليــة هامــة تتــآزر فيــها جــهود 
خمتلف الشركاء إلظهار اآلثار االقتصادية واملاليـة الـيت حتدثـها 
الكـوارث يف التنميـة يف األجـــل الطويــل؛ ووضــع منــهجيات 
ومعايري لتقييم األضـرار واالحتياجـات الناجتـة عـن الكـوارث؛ 
وتعزيـز قـدرة اتمعـات احملليـة علـى مقاومـة آثـار الكـــوارث؛ 
والعثـــور علـــى حلـــول ابتكاريـــة يف جمـــايل اتقـــاء األخطــــار 
والتمويل. والبنك الدويل عضو يف فرقـة العمـل املشـتركة بـني 

الوكاالت املعنية باحلد من الكوارث. 
وطـوال عـام ٢٠٠٠ واصـــل برنــامج األمــم املتحــدة  - ٢٦
اإلمنــائي دعــم بنــاء القــدرات يف جمــال احلــد مــن الكــــوارث 
وإدارا على الصعـد اإلقليمـي ودون اإلقليمـي والوطـين، عـن 
طريق أكثر مـن ٥٠ برناجمـا متتـد مـن تعزيـز اإلنـذار املبكـر يف 
ـــام وإثيوبيــا إىل إدارة الكــوارث يف القوقــاز،  الصـني وفييـت ن
ـــرقية وألبانيــا. وإثــر حــدوث  وبنـاء املؤسسـات يف تيمـور الش
كوارث كبرية مثل اليت حدثت يف فرتويال وموزامبيق واهلنـد، 
ـــارات احلــد مــن  اغتنـم الربنـامج اإلمنـائي الفرصـة إلدراج اعتب
أخطـار الكـوارث يف الدعـم الـذي قدمـه إىل تلـك البلـدان إثــر 
تلك الكوارث. واضطلـع الربنـامج اإلمنـائي أيضـا، إىل جـانب 
ـــداف االســتراتيجية الدوليــة  اإلسـهام يف السـعي إىل حتقيـق أه
للحـد مـن الكـوارث عـن طريـق براجمـه العاديـة، بعـدة أنشـطة 
ذات صلـة جبوانـب معينـة مـن االســـتراتيجية. أوال، ويف جمــال 
توعية اجلمهور وإعالمه، سيصدر يف اية عـام ٢٠٠١ العـدد 
األول مــن التقريــــر عـــن ضعـــف بلـــدان العـــامل يف مواجهـــة 
الكـوارث، بتنسـيق مـن برنـامج احلـد مـن الكـوارث ومعاجلـــة 
آثارها الذي يديره الربنامج اإلمنائي. وإثر اجتماع خـرباء عـن 
النهج املعتمدة يف حتديد مؤشرات أخطار الكوارث وجوانـب 
الضعـف يف مواجهتـها، يتواصـل العمـل إلعـداد اجلـزء املتصــل 
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ـــر املذكــور، بالتعــاون مــع برنــامج  بتلـك املؤشـرات يف التقري
قـاعدة البيانـات عـــن املــوارد العامليــة لربنــامج األمــم املتحــدة 
للبيئة. ومن املقرر أيضا إصدار تقـارير وطنيـة عـن الضعـف يف 
مواجهة الكوارث. وأعد الربنامج اإلمنـائي أيضـا منشـورا عـن 
ضعـف أقـل البلـدان منـوا يف مواجهـة الكـــوارث. وهــو يعمــل 
على توجيه املزيد من االهتمام إىل األثر الذي ختلفه الكـوارث 
يف االقتصاد الوطين واالقتصاد املرتيل وما ينتـج عنـها مـن فقـر 
مزمن، خالل مؤمتر األمم املتحـدة الثـالث املعـين بـأقل البلـدان 
منوا الذي سيعقد يف أيار/مايو ٢٠٠١. وأعد الربنامج اإلمنائي 
وقدم ورقة أعدها الس التنفيذي عن استراتيجيته للحـد مـن 
الكـوارث ومعاجلـة آثارهـا تتضمـن إطـارا لألهـداف املنشـــودة 
واالستراتيجيات املتبعة وجماالت العمل املتاحة يف هذا اـال. 
ثانيا، تتعاون مبـادرة الربنـامج اإلمنـائي املعنونـة ”حتـالف مـدن 
العـامل ملقاومـة الفقـر“ وبرنـامج احلـد مـن الكـــوارث ومعاجلــة 
آثارها، يف إطار السعي إىل تعزيـز الـتزام السـلطات يف املنـاطق 
احلضريـــة بضـــرورة تقييـــــم املخــــاطر يف املنــــاطق احلضريــــة 
والتخفيـف مـن أثـر الكـوارث. ويف هـذا السـياق، نظـم مؤمتــر 
حضره عمد أكثر من ١٠٠ مدينـة. ومـن املقـرر إقامـة شـبكة 
إلكترونية تربط بني تلـك السـلطات احملليـة. ثالثـا، يف جمـاالت 
بناء الشراكات، ال سيما فيما يتصل ببناء القدرات اإلقليميـة، 
أقـام الربنـامج اإلمنـائي شـــراكات مــع منظمــات إقليميــة مثــل 
مركز التنسيق التقاء الكـوارث الطبيعيـة يف أمريكـا الوسـطى، 
بغيـة تنفيـذ أنشـطة الربنـامج اإلمنـائي اإلقليميـة املتصلـــة بــإدارة 
األخطـــار يف أمريكـــا الوســـطى، ومـــــع الوكالــــة الكاريبيــــة 
لالســتجابة الســريعة يف حــاالت الكــوارث، بشــــأن املبـــادرة 
الكاريبية إلدارة األخطار، اليت جتمـع بـني احلـد مـن الكـوارث 
والشواغل املتصلة بتغري املناخ؛ ومع اجلماعة اإلمنائية للجنـوب 
األفريقـي بغيـة تعزيـز القـدرات اإلقليميـة والوطنيـة علـــى إدارة 
ــــ ١٢؛ ومــع االحتــاد  الكـوارث يف بلـدان اجلنـوب األفريقـي ال
الدويل جلمعيات الصليب األمحر واهلالل األمحر، ومـع منظمـة 
حلف مشال األطلسي، ومع الوكالة االحتاديـة إلدارة األزمـات 
يف الواليات املتحدة، لوضع مبادرة تأهب ووقايـة يف حـاالت 

الكــوارث لبلــدان جنــوب شــــرقي أوروبـــا يف إطـــار حلـــف 
االستقرار يف جنوب شرقي أوروبـا. ويقـود الربنـامج اإلمنـائي 
أيضا فريقا مشتركا بني الوكـاالت معنيـا بـالتخفيف مـن آثـار 
الكــوارث يضــم برنــامج األغذيــة العــاملي، ومنظمــة الصحـــة 
ــة  العامليـة، وصنـدوق األمـم املتحـدة للسـكان، ومنظمـة األغذي
والزراعــة، واليونيســيف، يرمــي إىل وضــع مبــــادئ ومبـــادئ 
توجيهيـــة إلدراج أخطـــــار الكــــوارث يف التقييــــم القطــــري 
املشـترك، وإطـار املسـاعدة اإلمنائيـة لألمـــم املتحــدة. وُأعــدت 
ـــة وســيجري  ورقـة تضمنـت مبـادئ توجيهيـة وسياسـات عام

اختبارها يف بلدان خمتارة. 
ويـــرأس الربنـــامج اإلمنـــائي يف إطـــار فرقـــــة العمــــل  - ٢٧
املشـتركة بـني الوكـاالت املعنيـة بـــاحلد مــن الكــوارث، وهــو 
عضو فيها، الفريـق العـامل التـابع لالسـتراتيجية الدوليـة للحـد 
من الكوارث واملعين بتقييم أخطار الكوارث وآثارهـا وأوجـه 
الضعــف يف مواجهتــها ، الــذي يعمــل علــى وضــــع مبـــادئ 
ــب،  توجيهيـة لتقييـم األثـر االجتمـاعي. رابعـا، يف جمـال التدري
ينسق الربنامج اإلمنائي برناجمــا للتدريـب علـى إدارة الكـوارث 
يشدد على التدريب على احلد من الكوارث يف بلدان أمريكـا 
الوسـطى اخلمسـة. وجتمـع تلـك املبـادرة بـني مجيــع الشــركاء 
الوطنيــني واإلقليميــني يف جمــال تنميــة املــــوارد البشـــرية. ويف 
اجلنوب األفريقي، تتواصـل املبـادرات التدريبيـة املشـتركة بـني 
الوكـاالت يف حـــوايل ١٠ بلــدان، يكملــها برنــامج إقليمــي. 
وعلـى الصعيـد احمللـي، وسـعيا إىل تعميـق الوعـي واإلســهام يف 
التخفيف من أثر الكوارث على الفقـراء يف املنـاطق احلضريـة، 
يتعاون الربنامج اإلمنائي مع االحتاد الدويل جلمعيـات الصليـب 
األمحر واهلالل األمحر يف تقييم خمـاطر الكـوارث يف اخلرطـوم، 
ــــدرات  وكيــب تــاون، وهــو يقــوم بوضــع برنــامج لتعزيــز ق
اتمعات احمللية على إدارة تلك األخطار. ونظم برنامج احلـد 
مـن الكـوارث ومعاجلـة آثارهـا، الـــذي يديــره برنــامج األمــم 
ـــائي، بالتعــاون مــع مرفــق البنــك الــدويل إلدارة  املتحـدة اإلمن
الكوارث، مؤمترا دوليا عن متكـني الفقـراء مـن احلصـول علـى 
متويــالت وقــــروض صغـــرية تســـاعدهم علـــى معاجلـــة آثـــار 
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الكــوارث. وُوضــع بعــد ذلــك برنــامج لوضــع أدوات ماليـــة 
تســاعد الفقــراء علــى إدارة األخطــار. ويف جمــال احلــــد مـــن 
الكوارث البيئية والتكنولوجية، وأثر انسكاب السيانيد يف ـر 
البـوس يف رومانيـا، قـدم الربنـامج اإلمنـائي مســـاعدة تقنيــة يف 
جمال التقييم البيئي سامهت يف حتسـني اإلنـذار املبكـر، ووضـع 
برامج للتأهيل البيئـي وقـدم تدريبـا للسـلطات الوطنيـة واحملليـة 

على إدارة الكوارث يف املستقبل. 
وتقــدم منظمــــة األمـــم املتحـــدة لألغذيـــة والزراعـــة  - ٢٨
ــة  مسـاعدة مـتزايدة إىل اجلـهود الراميـة إىل وضـع برامـج للوقاي
وخطـــط للتـــأهب. ويف هـــذا الســـياق يعتـــرب إطـــار العمـــــل 
االستراتيجي الذي وضعته املنظمـة للفـترة ٢٠٠٠-٢٠١٥(٦) 
احلـد مـن الكـوارث مـن أهـم االسـتراتيجيات الــيت تســعى إىل 
ـــن  تلبيـة احتياجـات الـدول األعضـاء فيمـا يتصـل بتحقيـق األم
الغذائي والقضاء على الفقر يف األريـاف. وقدمـت املنظمـة يف 
إطـار سـعيها إىل احلـد مـن ضعـــف نظــم اإلنتــاج الزراعــي يف 
مواجهة الكوارث مساعدة إىل الدول األعضـاء لتعـزز قدراـا 
علــى التخفيــف مــن أثــر األخطــار الطبيعيــة. ومشلــت تلــــك 
املسـاعدة جمـــاالت إنشــاء مــزارع حميطيــة واقيــة، والتشــجري، 
وإدارة الغابــات، وإدارة مصبـــات األـــار، ومقاومـــة حتـــات 
التربة، وتنويع احملاصيل الزراعية، وإنتاج البذور علــى مسـتوى 
اتمعـات احملليـة، وبنـاء شـبكات الصـرف وســـدود التصــدي 
ـــــد  للفيضانـــات، وكذلـــك املعلومـــات البيئيـــة وإنشـــاء قواع
البيانـات، وأدوات دعـم اختـاذ القـــرارات فيمــا يتصــل برصــد 
الكوارث وتقييمها واإلنذار املبكـر حبدوثـها. وقـامت املنظمـة 
أيضـــا بتعبئـــة الدعـــم الـــدويل عـــن طريـــق نظامـــها العــــاملي 
للمعلومات واإلنذار املبكر. ونظمت يف عام ٢٠٠١ بالتعاون 
مـع املنظمـة الدوليـة لألخشـاب املداريـة اجتمـاع خـــرباء دويل 
عـن إدارة حرائـق الغابـات، وهـي تعـتزم عقـد مؤمتـر يف تــايلند 
ـــط اهلــادئ  مـن ١٢ إىل ١٥ حزيـران/يونيـه ملنطقـة آسـيا واحملي
عـن الكـوارث الـيت تتـهدد األغذيـة والزراعـة واإلنـــذار املبكــر 

بتلـك الكـوارث والتـــأهب هلــا واتقائــها وإدارــا. وواصلــت 
منظمة األغذية والزراعة أيضا تقدمي خدمات تشغيلية يف جمال 
املعلومـات البيئيـــة عــن طريــق شــبكة رصــد ســاتلية متطــورة 
للمعلومات البيئية. ومنظمـة األمـم املتحـدة لألغذيـة والزراعـة 
عضو يف فرقة العمل املشتركة بني الوكاالت املعنية بـاحلد مـن 

الكوارث. 
ويف عـــام ١٩٩٩، حـــدد برنـــامج األغذيـــة العــــاملي  - ٢٩
التخفيف من أثر الكوارث بوصفه من اـاالت اخلمسـة ذات 
األولويـة يف ”التنميـة التمكينيـة“ وهـــي الوثيقــة االســتراتيجية 
الرئيسـية الـيت جتمـل دور الربنـامج يف التنميـة. وتشـدد أنشــطة 
برنـامج األغذيـة يف جمـال التصـدي للكـوارث علـى احلـــد مــن 
آثـار األخطـار الطبيعيـة علـى األمـن الغذائـــي لفئــات الســكان 
الضعيفة(٧). وُأنشئت جلنة توجيهيـة معنيـة بـالتخفيف مـن أثـر 
الكـوارث لتحـدد سـبل مسـاعدة املكـاتب القطريـة واإلقليميــة 
ـــن أثــر الكــوارث يف براجمــها  علـى إدراج أنشـطة التخفيـف م
اإلمنائيـة. وأسـفرت واليـة الربنـامج املزدوجـة الـــيت جتمــع بــني 
التنمية والتصدي حلاالت الطوارئ عن ربط األنشطة اإلمنائيـة 
بشكل ييسر التصدي للحاالت الطارئـة عنـد حدوثـها. وحيـد 
هذا الربط من أثر األخطار الطبيعية علـى فئـات السـكان الـيت 
تفتقر لألمن الغذائي. وُأعدت مبادئ توجيهيـة للتخفيـف مـن 
أثــر الكــوارث، ونظمــت بعثــات مســاعدة تقنيــــة إىل ســـبعة 
ــادئ  مكـاتب قطريـة رائـدة. واختـربت تلـك البعثـات تلـك املب
التوجيهية يف امليدان، وساعدت املكاتب القطرية على تصميم 
ـــة للتخفيــف مــن أثــر الكــوارث. ويتضــح  اسـتراتيجيات فعال
الـدور الرمسـي الـذي بـدأ يقـوم بـه برنـامج األغذيـة العـــاملي يف 
احلد من أثر الكوارث يف اجليل اجلديد مـن الوثـائق الربناجميـة. 
فقــد تضمنــت ٩ مــــن بـــني اخلطـــط االســـتراتيجية القطريـــة 
والربامج القطرية الـ ١١ اليت وافـق عليـها الـس التنفيـذي يف 
عام ٢٠٠٠ أنشطة للتخفيف من أثر الكـوارث. ومـن املتوقـع 
املوافقــة علــى املزيــد مــن اخلطــط والــربامج املماثلــة يف عــــام 
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٢٠٠١. ففي السـودان، مثـال، سـيدعم الربنـامج أنشـطة مجـع 
ــــر اجلفـــاف علـــى ســـبل املعيشـــة يف  امليــاه للتخفيــف مــن أث
األريــاف، وســيقوم أيضــا بأنشــــطة حتســـب للطـــوارئ. ويف 
ـــاك  مجهوريـة ترتانيـا املتحـدة، سيسـتعمل الربنـامج القطـري هن
أنشطة الغذاء مقابل العمل لتوليد أصـول مثـل خمـازن احلبـوب 
ــل،  وطـرق ريفيـة بغيـة حتسـني األمـن الغذائـي يف األجـل الطوي
والتقليل يف الوقت نفسه من ضعف األسر املعيشية يف مقاومـة 
اجلفاف. وبرنامج األغذية العاملي أيضا عضـو يف فرقـة العمـل 

املشتركة بني الوكاالت واملعنية باحلد من الكوارث. 
وقامت منظمة األمم املتحـدة للتربيـة والعلـم والثقافـة  - ٣٠
ـــف  (اليونسـكو) يف جمـال التصـدي لألخطـار الطبيعيـة والتخفي
مـن آثارهـا، بأنشـطة ترمـي إىل تعميـق فـهم حـــدوث وتــوّزع 
الكـوارث يف الزمـان واملكـان. ومــن اــاالت األخــرى الــيت 
نشــطت فيــها اليونســكو وضــع مــواد تثقيفيــة تعمــق وعــــي 
اجلمهور وتيسر إعـالم الـرأي العـام وتقـدم املشـورة التقنيـة يف 
جمـايل بنـاء مـدارس مقاومـة للمخـاطر الطبيعيـة ومحايـة الــتراث 
الثقـايف. وســتبدأ املنظمــة أيضــا برناجمــا خمصصــا للحــد مــن 
الكـــوارث الطبيعيـــة خـــالل فـــترة الســـنتني ٢٠٠٢-٢٠٠٣ 
وتواصل تعزيز إسهام اليونسـكو العلمـي والتقـين يف احلـد مـن 
الكوارث من خالل برامج املنظمـة املتعلقـة باملخـاطر الطبيعيـة 
وعلـــوم األرض، اســـتنادا إىل مخـــس برامـــج علميـــــة دوليــــة 
وحكومية دولية، هي برنـامج الـترابط اجليولوجـي، والربنـامج 
املـائي الـدويل، وبرنـامج اإلنســـان واحمليــط احليــوي، واللجنــة 
األوقيانوغرافيـة احلكوميـة الدوليـة، وبرنـامج إدارة التحـــوالت 
االجتماعيـة. ويقـدم النظـام العـاملي لرصـد احمليـط التـابع للجنــة 
األوقيانوغرافيـة احلكوميـة الدوليـة إطـــار عمــل ينســق الرصــد 
املنتظم للمحيطات يف العامل. ومن املتوقع أن تتضمن كـل مـن 
االســتراتيجية املتوســطة األجــل (٢٠٠٢-٢٠٠٧) وبرنــــامج 
وميزانيـــة الفـــترة ٢٠٠٢-٢٠٠٣ اللـــذان ســـــيقرمها مؤمتــــر 
اليونسكو العام، أحكاما تتعلق بالربنامج املتعـدد التخصصـات 

للحـد مـــن الكــوارث الطبيعيــة. وتتعــاون اليونســكو يف هــذا 
اـال عـن كثـب مـع أمانـة االســـتراتيجية الدوليــة للحــد مــن 
الكـوارث ومـــع منظمــات وكيانــات أخــرى عاملــة يف جمــال 
تعزيز أهداف االستراتيجية الدولية. واليونسكو عضو أيضا يف 
ــــاحلد مـــن  فرقــة العمــل املشــتركة بــني الوكــاالت واملعنيــة ب

الكوارث. 
ومبـا أن حـوايل ثالثـة أربـاع مجيـع الكـوارث الطبيعيــة  - ٣١
ـــات واألعاصــري املداريــة واجلفــاف وحرائــق  مبـا فيـها الفيضان
الغابات واألوبئة هي كوارث متصلـة بـالطقس واملنـاخ، تديـر 
ــــق  املنظمــة العامليــة لألرصــاد اجلويــة عــددا مــن الــربامج تتعل
بـالتخفيف مـن أثـر تلـك الكـوارث. وقـــد اشــتركت املنظمــة 
بنشاط يف تنفيذ العقـد الـدويل للحـد مـن الكـوارث الطبيعيـة، 
ــر  أساسـا عـن طريـق براجمـها العلميـة والتقنيـة وباشـتراك الدوائ
ـــة  الوطنيـة لألرصـاد اجلويـة واملائيـة وعـدد مـن املراكـز اإلقليمي
ـــة  املتخصصـة لألرصـاد اجلويـة يف أحنـاء العـامل. واملنظمـة العاملي
لألرصاد اجلوية عضو يف فرقة العمل املشتركة بـني الوكـاالت 
واملعنيــة بــاحلد مــن الكــوارث، وهــي تدعــم عمــــل أفرقتـــها 
العاملــة، الســيما الفريــق العــامل املعــين باملنــاخ واحلــــد مـــن 
الكـوارث (الـــذي تتــوىل فيــه املســؤولية الرئيســية)، والفريــق 
العــامل املعــين بــاإلنذار املبكــر وتقييــم الضعــف واألخطــــار. 
وقدمـت املنظمـة أيضـا الدعـم إىل أمانـة االســتراتيجية الدوليــة 
للحـد مـن الكــوارث وأعارــا أحــد كبــار موظفيــها. وتتبــع 
هيئـات املنظمـة، مبـــا فيــها املؤمتــر والــس التنفيــذي املبــادئ 
ــداف  التوجيهيـة املتعلقـة جبوانـب سياسـات وتقنيـات تنفيـذ أه
االستراتيجية على الصعيديـن اإلقليمـي والعـاملي، وهـي تسـهم 

أيضا يف وضع تلك املبادئ. 
ونفــذت املنظمــة العامليــة لألرصـــاد اجلويـــة الـــربامج  - ٣٢
واألنشطة احملددة التاليـة دعمـا ألهـداف االسـتراتيجية الدوليـة 
للحـد مـن الكـوارث. وينسـق الربنـامج العـاملي ملراقبـة الطقــس 
التــابع للمنظمــة إعــداد البيانــــات اجلويـــة واملناخيـــة واملائيـــة 
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وتعميمها، ويقدم إىل مجيع البلدان حتليـالت وتنبـؤات. وهـذه 
أكفأ طريقة من حيث التكلفة للحصـول علـى خدمـات عاليـة 
اجلــودة للتنبــؤ واإلنــذار واملشــورة واملعلومــات املســـتعملة يف 
احملافظـــــــــــة علــــى األرواح واملمتلكــــات وصــــون التنميــــــة 
االجتماعيـة - االقتصاديـة. وتسـاعد املنظمـة الدوائـــر الوطنيــة 
لألرصاد اجلوية واملائية يف دوهلا األعضـاء علـى تنفيـذ وتطبيـق 
التكنولوجيـات اجلديـدة ذات الصلـة، وعلـى تنسـيق أنشـــطتها 
لكفالـــة توافـــر اإلنـــذار واخلدمـــات االستشـــارية يف الوقــــت 
املناسب للجمهور وللمجتمع الـدويل وتكفـل املنظمـة يف هـذا 
السياق تعقب الظواهر اجلوية اخلطرة القصرية املدة باسـتخدام 
منذجـــة عاليـــة التحليـــل ملنـــاطق حمـــدودة املســـــاحة والتنبــــؤ 
باألحداث اجلوية واملائية اخلطرة قبل حدوثها بعـدة أيـام، عـن 
طريق التنبؤات اجلوية الواسعة النطـاق الـيت تسـتخدم النمـاذج 
الرقمية للتنبؤ اجلوي. ويرمي برنامج األعاصـري املداريـة التـابع 
للمنظمة إىل إنشاء نظم وطنية وإقليمية منسقة لكفالة التـأهب 
املسبق الفعال والتقليـل إىل حـد أدىن مـن اخلسـائر يف األرواح 
ـــة ــا.  واملمتلكـات نتيجـة األعاصـري املداريـة والظواهـر املتصل
ويكفـل الربنـامج بنـاء القـــدرات ويســعى إىل مواصلــة تطويــر 
املراكـز اإلقليميــة املتخصصــة يف رصــد األعاصــري املداريــة يف 
منـاطق العـــامل املعرضــة لتلــك األعاصــري. وبغيــة تقييــم أمهيــة 
وجود مصدر عاملي مركزي ملعلومـات اإلنـذار الـيت تصدرهـا 
الدوائر الوطنية لألرصاد اجلوية واهليدرولوجية، بدأت املنظمــة 
العاملية لألرصاد اجلوية مشروعا رائـدا للتـأكد مـن فـائدة فتـح 
موقع على اإلنترنت. وجيري استحداث واختبـار املشـروع يف 
شكل موقع علـى اإلنـترنت خمصـص لألعاصـري املداريـة، بغيـة 
التعجيل بتنفيذه يف املنطقة اليت ترصدها جلنة األعاصـري التابعـة 
ـــــة  للمنظمـــة العامليـــة لألرصـــاد اجلويـــة يف اللجنـــة االقتصادي
واالجتماعية آلسيا واحمليط اهلـادئ. وسـيؤدي جنـاح املشـروع 
إىل القيام يف األجل الطويل بوضع مفـهوم التصـدي للمخـاطر 
ــــة العامليـــة  اجلويــة األخــرى تصديــا عامليــا. وصممــت املنظم

لألرصـــاد اجلويـــة مثانيـــة مراكـــز إقليميـــة لألرصـــاد اجلويــــة 
ــة  املتخصصـة لوضـع منتجـات منوذجيـة النتقـال الظواهـر اجلوي
السـتعماهلا يف التصـــدي حلــاالت الطــوارئ البيئيــة يف العــامل. 
واهلدف من ذلك هـو تقـدمي منتجـات وخدمـات تسـتعمل يف 
ــــق النوويـــة  حــاالت الطــوارئ البيئيــة املتصلــة حبــوادث املراف
وحوادث اإلشعاع. وقد ثبت أن تلـك املنتجـات فعالـة للغايـة 
يف حالة حرائق الغابات مثلما حدث يف حالـة انتقـال الدخـان 
والضبـاب يف جنـوب شـرق آسـيا يف عـــامي ١٩٩٨/١٩٩٧. 
وميكــن اســتعمال هــذه املنتجــات أيضــا يف حــوادث انتشـــار 

الرماد الربكاين وحوادث تسرب الغازات الكيميائية. 
ويعزز برنامج اخلدمات اجلوية العامة التابعة للمنظمـة  - ٣٣
العامليــة لألرصــاد اجلويــة الدوائــر الوطنيــة لألرصــــاد اجلويـــة 
واهليدرولوجيــة يف التخطيــط للحــــد مـــن الكـــوارث بتقـــدمي 
جمموعة متنوعة من التنبؤات واملعلومـات املنتظمـة الـيت حتسـن 
نوعية املعيشة يف خمتلف البلدان. ويتركز الربنامج علـى كفالـة 
سالمة البشر وممتلكام، وهـي أوىل مسـؤوليات احلكومـات. 
ـــي: تعزيــز  وحتقيقـا لذلـك الغـرض يشـدد الربنـامج علـى مـا يل
قــــدرة األعضــــاء علــــى التنبــــؤ واإلنــــذار؛ ونقــــل املعرفـــــة 
والتكنولوجيا؛ وحتسني العالقات مـع أوسـاط القـائمني بـإدارة 
الكــوارث والوكــاالت احلكوميــة ووســائط اإلعــالم املهتمـــة 

بتوعية اجلمهور وتثقيفه وتدريبه. 
ولربنامج املناخ العــاملي صـوت مسـموع يف األوسـاط  - ٣٤
العلمية املهتمة باملناخ وتقلبه وتغريه. ويساعد الربنامج البلدان 
ــــة  علــى تســخري املعلومــات واملعــارف املناخيــة خلدمــة التنمي
الوطنيـة املسـتدامة، مبـا يف ذلـك التنبـؤ اجلـوي واإلنـذار املبكــر 
بــالكوارث الطبيعيــة املتصلــة باملنــاخ. وييســر الربنــامج مجـــع 
البيانـات املناخيـة وإدارـا بفعاليـة ورصـد نظـام املنـاخ العــاملي 
مبا يف ذلك مراقبة وتقييم تقلب املناخ وتغريه. ويسهم برنامج 
املناخ العاملي يف تقييم ما ميكن أن حيدثه ذلــك التقلـب والتغـري 
مــن أثــر كبــري علــى النظــــم اإليكولوجيـــة وعلـــى األنشـــطة 
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ـــل الربنــامج أيضــا إطــار عمــل  االقتصاديـة واالجتماعيـة. وميث
للبحـوث الراميـة إىل تعميـق فـــهم العمليــات املناخيــة ليمكــن 
التنبؤ حبدوثها. وصمم مشروع خدمات املعلومات والتنبؤات 
املناخيــة، وهــو جــزء مــن الربنــامج، ملســاعدة البلــدان علـــى 
استخدام البيانات املناخية امعة يف السابقة يف قطاعات مثـل 
ــــة الصحـــة  التــأهب للكــوارث، وإدارة املــوارد املائيــة، ومحاي
البشرية. ويتيح مشروع احلوسبة املناخية، وهو مبادرة أخـرى 
يف إطار برنامج املناخ العـاملي، أنظمـة متقدمـة تسـمح للعديـد 
مـن البلـدان بـإدارة قواعـد البيانـــات املناخيــة ذات التطبيقــات 
ـــــن أثــــر الكــــوارث،  يف العديـــد مـــن جمـــاالت التخفيـــف م

ال سيما اجلفاف. 
وتواصـل املنظمـــة العامليــة لألرصــاد اجلويــة مســاعدة  - ٣٥
أعضائها، عن طريق برناجمها لألرصـاد اجلويـة الزراعيـة، علـى 
تطوير تقنيات تقييم ومكافحة اجلفاف والتصحر وغريمها مـن 
األحــوال املناخيــة احلــادة. وستســاهم املنظمــة، عــــن طريـــق 
رئاستها للفريق العامل املعين باالستراتيجية الدوليـة للحـد مـن 
الكــوارث، مســامهة كبــرية يف اســتعراض النظــم االقتصاديــــة 
املوجودة داخل منظومة األمم املتحدة وخارجها والـيت ترصـد 
الكوارث الطبيعية املتصلة باملناخ وبتياري النينـو والنينـا وتتنبـأ 
مـا. ويف هـذا الصـدد، ميكـــن للمنظمــة، حبكــم موقعــها، أن 
تنسق التقييمات اليت تقوم ا وكاالت األمم املتحـدة وغريهـا 
مـن اهليئـات يف سـياق األحـداث املتصلـة بتيـار النينـو. وهنـــاك 
جهود تبذل إلتاحة التنبؤات الفصليـة والسـنوية بوسـائل عـدة 
عن طريق خدمات األرصاد اجلويـة الوطنيـة. ويرمـي الربنـامج 
العـاملي للبحـوث اجلويـة إىل وضـع تقنيـات حمسـنة وفعالـة مـــن 
حيث التكلفة للتنبؤ بـالظواهر اجلويـة الشـديدة التأثـري وتعزيـز 
تطبيقاا بني البلدان. وترمي مشاريع هذا الربنامج إىل حتسـني 
التنبؤ باحلاالت اجلوية احلادة يف مجيع األمـاكن واألوقـات مـع 
تشــديد خــاص علــى التطبيــق وعلــى اآلثــــار االجتماعيـــة -
االقتصادية. وتستهدف هذه املشاريع احلـوادث اجلويـة احلـادة 

الـيت ميكــن أن تعــرض للخطــر حيــاة البشــر أو أن تــؤدي إىل 
خسـائر ماديـة فادحـة. وهـي تشـمل األمطـار اجلبليـة الشــديدة 
واألعاصري املدارية الـيت تنقـل األتربـة وتكسـو الطـائرات أثنـاء 
الطريان طبقة من اجلليد، والزوابع الرملية والترابيـة، واألمطـار 

الصيفية الشديدة اليت تتسبب يف فيضانات شديدة. 
ويواصـل برنـامج األنشـــطة واملــوارد املائيــة مســاعدة  - ٣٦
ــم  الدوائـر اهليدرولوجيـة الوطنيـة يف الـدول األعضـاء علـى تقيي
األخطار املتصلة باملياه والتنبؤ ا، ال سيما ما يتعلق باحلاالت 
احلادة من الفيضـان أو اجلفـاف. ويتطلـب ذلـك مجـع وجتـهيز 
البيانات األساسية عن عنـاصر مثـل كميـات األمطـار، وتدفـق 
األار، ومستويات املياه السطحية واجلوفية، إضافة إىل إنشـاء 
شبكات للتنبؤ حبالة امليـاه. وتواصـل املنظمـة العامليـة لألرصـاد 
اجلويـة تيســـري تبــادل التكنولوجيــا بــني البلــدان دعمــا لتلــك 
اجلهود. وهي تتعاون أيضا مـع مؤسسـات أخـرى يف منظومـة 
األمم املتحدة ومع منظمات غري حكومية. وهناك بـاخلصوص 
ـــــة للميــــاه تدعــــو  مبـــادرة جديـــدة اختذـــا الشـــراكة العاملي
املنظمــــة العامليــــة لألرصــــاد اجلويــــــة إىل تـــــويل مســـــؤولية 
جمموعــة متنوعــة مــن األنشــطة مصممــة لوضــع ــج شـــامل 
للتصـدي ألخطـــار الفيضانــات، يعــىن بــاجلوانب االجتماعيــة 
واالقتصاديـــة إضافـــة إىل اجلوانـــــب اجليوفيزيائيــــة والتقنيــــة. 
وسيكون ذلك النهج جزءا ال يتجزأ مـن إدارة املـوارد املائيـة. 
وسـعيا إىل متكـني أمانـة املنظمـة العامليـة لألرصـــاد اجلويــة مــن 
تقدمي مساعدة سريعة فعالة إىل أعضائها يف حـاالت الطـوارئ 
والكـــوارث، أنشـــــئ فريــــق للتصــــدي حلــــاالت الطــــوارئ 
والكوارث داخل أمانة املنظمة. ويتمثـل أحـد أهـداف الفريـق 
يف املسـاعدة علـى تـأهيل اهليـاكل األساسـية القائمـة باألرصــاد 
اجلويـة واملائيـة يف البلـدان األعضـاء إثـر الكـوارث. وحتــدد أحل 
احتياجات الدوائر الوطنية لألرصاد اجلوية واهليدرولوجية عن 
طريـــق زيـــارات تـــؤدى حســـب االقتضـــاء، يف حـــني تلــــىب 
االحتياجــات املتوســطة والطويلــة األجــل عــن طريــق إعـــداد 
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خطط املشاريع ذات األولوية وعن طريق تنسيق الدعم الـذي 
يقدمه شركاء التعاون. 

ــــة األمـــم املتحـــدة دعمـــها ألهـــداف  وتشــدد جامع - ٣٧
االسـتراتيجية الدوليـة للحـد مـن الكـــوارث يف ثالثــة جمــاالت 
أساسية: أوال، اجلوانب االجتماعيـة لضعـف املنـاطق احلضريـة 
ـــد اختــذت اجلامعــة بشــأنه مبــادرة  يف مواجهـة الكـوارث، وق
ترمـي إىل وضـع وتعميـــم منــهجيات لتحليــل أوجــه الضعــف 
ـــــة؛ ثانيــــا، أنشــــطة تتعلــــق  االجتمـــاعي يف املنـــاطق احلضري
باملعلومات والتكنولوجيات املتصلة بالكوارث، تنفذ بالتعـاون 
مع املركز الدويل هلندسـة التخفيـف مـن أثـر الكـوارث التابعـة 
جلامعــة طوكيــو؛ ثالثــا، تعزيــز التــــأهب للكـــوارث املتصلـــة 
ـــد  باملنـاخ، وهـو مـن اـاالت الـيت توليـها اجلامعـة أولويـة. وق
أسهم العديد من هذه املبادرات اليت اختـذت خـالل السـنوات 
ـــة إســهاما كبــريا يف  املاضيـة ملعاجلـة هـذه املسـائل العامليـة اهلام
اجلمع بني األوسـاط العلميـة ومنظومـة األمـم املتحـدة. وأحـد 
األمثلة على ذلك هي دراسـة ظـاهرة تيـار النينـو الـيت أجريـت 
يف شكل مشروع مشترك بني جامعة األمم املتحدة، وبرنـامج 
األمـم املتحـدة اإلمنـائي، واملركـز الوطـين للبحـــوث اجلويــة يف 
بولــدر، كولــورادو، بالواليــات املتحــــدة، واملنظمـــة العامليـــة 
لألرصــاد اجلويــة، وأمانــة االســتراتيجية الدوليــة للحــــد مـــن 
الكــوارث. وأســفر هــذا النشــاط الــذي مشــل أعمــال أفرقــــة 
متعـددة االختصاصـات يف ١٦ بلـــدا، إىل اســتنتاجات كــانت 
هلا أمهية حامسة يف حتسني التأهب لعودة تيار النينو وغـريه مـن 
الكـوارث األخـرى املتصلـة باملنـاخ. وكمتابعـة ملشـــروع تيــار 
النينو، وضعت جامعـة األمـم املتحـدة برناجمـا جديـدا لشـؤون 
ـــب  املنـاخ يشـمل جمموعـة واسـعة مـن املسـائل متتـد مـن اجلوان
ــــر الظواهـــر  املهنيــة ووضــع السياســات يف هــذا اــال إىل أث
املناخية. ومن اجلوانب اهلامـة الـيت ستسـهم ـا هـذه املبـادرة، 
إنشـاء برامـج تعليميـة متعـددة االختصاصـات عـــن ”الشــؤون 
املناخية“، اليت يتوقع أن تكـون مفيـدة يف بنـاء القـدرات علـى 

احلد من الكوارث، وأخريا، تتعاون جامعة األمـم املتحـدة مـع 
ـــدمي  جامعــة جنيــف ومــع املدرســة االحتاديــة يف لــوزان يف تق
زمـاالت لطلبـة متخرجـني مـــن بلــدان ناميــة حلضــور الــدورة 
الدراسـية الدوليـة عـــن حتليــل املخــاطر اجليولوجيــة وإدارــا. 
وتشـترك جامعـة األمـم املتحـدة أيضـا يف أعمـال فرقـــة العمــل 
املشتركة بني الوكات واملعنية بـاحلد مـن الكـوارث، بوصفـها 
عضـوا يف الفريـق العـامل املعـين بتيـاري النينـــو والنينــا، وتغــري 

املناخ، وتقلبه. 
ونفذ برنامج األمم املتحدة للبيئـة عـددا مـن األنشـطة  - ٣٨
الراميــة إىل احلــد مــن أثــر الكــوارث الطبيعيــة وغريهــــا مـــن 
الكـوارث البيئيـة والتكنولوجيـة ذات الصلـة، دعمـــا ألهــداف 
االســـتراتيجية. وميثـــل برنـــامج التوعيـــة حبـــاالت الطـــــوارئ 
والتأهب هلا على الصعيد احمللي، التابع لربنامج األمـم املتحـدة 
اإلمنائي، أداة لالتقاء مـن الكـوارث والتـأهب هلـا أسـهمت يف 
تعميــق وعــــي الـــرأي العـــام باحلاجـــة إىل التـــأهب حلـــاالت 
الطوارئ واتقائها واحلد من منها ومن األضرار البيئية. وكـان 
برنامج البيئة نشطا بشكل خاص يف تقييـم الـدروس املكتسـبة 
ـــــيت أصــــابت يف عــــامي ١٩٩٩  مـــن الكـــوارث العديـــدة ال
و ٢٠٠٠ العديـد مـن البلـدان، منـها الصـــني، حيــث تعــززت 
أنشـطة الربنـامج يف جمـال التصـدي للفيضانـات، بالتعـاون مـــع 
مركز األمم املتحدة للمسـتوطنات البشـرية؛ وفـرتويال، حيـث 
ـــم  ينفــذ مشــروع مشــترك مــع حكومــة فــرتويال يتعلــق بتقيي
جوانـب الضعـف وحتديـد املخـــاطر؛ وموزامبيــق وكينيــا. ويف 
سعي لتعزيز القـدرات الوطنيـة ودعـم التعـاون التقـين يف جمـال 
التخفيف من أثر الفيضانات وإدارا يف بلـدان جنـوب آسـيا، 
وضـع برنـــامج األمــم املتحــدة للبيئــة ومركــز األمــم املتحــدة 
للمستوطنات البشرية مشروعا مشتركا متعلقـا بــ ”التخفيـف 
ـــها“؛  مـن أثـر الفيضانـات يف جنـوب آسـيا وإدارـا ومكافحت
وعقــد اجتماعــان تقنيــــان يف عـــام ٢٠٠٠ باشـــتراك خـــرباء 
ومســؤولني حكوميــــني مـــن بنغالديـــش، والصـــني، واهلنـــد، 
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ونيبـال، وفييـــت نــام. وإثــر الكــوارث الطبيعيــة الــيت جــدت 
مؤخـرا يف فـرتويال، وموزامبيـق، وكينيـا، أوفـد برنـامج األمـــم 
ـــة قدمــت توصيــات بشــأن  املتحـدة للبيئـة بعثـات لتقييـم احلال
جوانـب التـأهب واالتقـاء. وبـاملثل، اشـترك برنـــامج البيئــة يف 
ــــا، ويوغوســـالفيا، إثـــر  بعثــة مشــتركة إىل هنغاريــا، وروماني
انسكاب السيانيد الـذي أضـر بتلـك البلـدان. وبرنـامج األمـم 
املتحـدة للبيئـة عضـو يف فرقـة العمـل املشـتركة بـني الوكــاالت 
واملعنية باحلد من الكوارث، وهو يـرأس فريقـها العـامل املعـين 

باإلنذار املبكر. 
ويصــادف وضــع االســتراتيجية الدوليــة للحــــد مـــن  - ٣٩
الكوارث تعزيز عملية إعادة البناء الـيت يقـوم ـا مركـز األمـم 
املتحدة للمستوطنات البشرية. ومن العناصر الرئيسية يف هـذه 
العمليـــة وضـــع برنـــــامج إدارة الكــــوارث وإنشــــاء وحــــدة 
متخصصـــة إلدارة األخطـــار والكـــوارث، تعـــــىن بالطلبــــات 
املـتزايدة مـن البلـدان األعضـاء للحصـول علـى الدعــم التقــين، 
وبــاألدوات املعياريــة وأدوات السياســــات العامـــة، والقـــدرة 
التشغيلية امليدانية على االتقـاء مـن الكـوارث وختفيـف آثارهـا 
وإعـادة تـأهيل املسـتوطنات البشـــرية إثــر الكــوارث. وتشــدد 
أنشـطة مركـز األمـم املتحـدة للمسـتوطنات البشـــرية يف جمــال 
ـــة للمــأوى واهليــاكل  الكـوارث علـى العنـاصر املاديـة واإلداري
األساسية واخلدمات، مع إعطاء أولوية لألنشطة على الصعيـد 
احمللــي. ونتيجــــة ملـــا تقـــدم، أصبـــح مركـــز األمـــم املتحـــدة 
للمسـتوطنات البشـرية شـريكا نشـطا يف االسـتراتيجية الدوليــة 
للحـــد مـــن الكـــوارث، ال ســـيما يف جمـــــاالت إدارة األرض 
واملنـاطق احلضريـة، وتقييـم آثـار الكـوارث، وبنـــاء القــدرات. 
ـــات مثــل ”احلملــة مــن أجــل احلكــم احلضــري  ومتثـل العملي
ــــة العامـــة االســـتثنائية عـــن  اجليــد“ واإلعــداد لــدورة اجلمعي
ــــر األمـــم  االســتعراض والتقييــم الشــاملني لتنفيــذ نتــائج مؤمت
املتحدة املعين باملستوطنات البشرية (املوئل الثاين) فرصا هامـة 

لتعزيز احلد من الكوارث يف املناطق احلضريـة وتعزيـز التعـاون 
مع السلطات احمللية. 

وكثّـف مكتـب شـؤون الفضـاء اخلـارجي أنشـــطته يف  - ٤٠
ـــر  جمـال التطبيقـات الفضائيـة للحـد مـن الكـوارث. ودعـا مؤمت
األمـم املتحـدة الثـالث املعـين باستكشـاف الفضـاء واسـتخدامه 
ــة  يف األغـراض السـلمية، يف مجلـة أمـور، إىل إقامـة شـبكة عاملي
متكاملة، ال سيما عن طريق التعاون الدويل، إلدارة احلـد مـن 
أثر الكوارث الطبيعية، وتعزيـز أنشـطة اإلغاثـة والوقايـة، ذات 
الطــــابع الــــدويل خصوصــــا، عــــــن طريـــــق رصـــــد األرض 
ــــن األنشـــطة الفضائيـــة(٨). وتعـــاون  واالتصــاالت وغريهــا م
املكتب أيضا مع جلنة استخدام الفضاء اخلارجي يف األغـراض 
الســـلمية وجلنتـــها الفرعيـــة العلميـــة والتقنيـــة، ومـــــع أمانــــة 
االستراتيجية الدولية للحـد مـن الكـوارث، وفريـق دعـم إدارة 
الكـوارث التـابع للجنـة املعنيـة بسـواتل رصـد األرض وغريهـــا 
مـــن املنظمـــات يف الســـــعي إىل حتقيــــق األهــــداف التاليــــة: 
(أ) تعميـق وعـي املديريـن وصنـاع القـرار املشـــتركني يف إدارة 
الكـــوارث باملنـــافع الـــيت ميكـــن أن حتققـــها التكنولوجيـــــات 
الفضائيـة وبفعاليتـــها مــن حيــث التكلفــة؛ (ب) حتديــد نــوع 
ـــــن  املعلومـــات واالتصـــاالت الالزمـــة إلدارة نـــوع معـــني م
الكوارث ومدى ما ميكن القيام به عـن طريـق التكنولوجيـات 
الفضائية؛ (ج) وضع خطة عمل ميكـن أن تـؤدي يف املسـتقبل 
القريـب إىل تنفيـذ مشـاريع رائـدة تتضمـن اختبــار واســتخدام 
أدوات فضائيــة يف إدارة الكــوارث. وينظــم مكتــــب شـــؤون 
الفضاء اخلارجي يف هـذا السـياق سلسـلة مـن حلقـات العمـل 
الدوليـة عـن اسـتخدام التكنولوجيـا الفضائيـة لدعـم احلــد مــن 
الكـوارث وإدارة احلـاالت الطارئـة، الـيت ميكـــن أن تــؤدي إىل 
تنفيذ مشاريع رائدة متكن املؤسسات الوطنية املعنيـة املسـؤولة 
عن إدارة الكوارث من إدراج اختبار التكنولوجيات الفضائية 
واســـتخدامها يف أنشـــطتها. ونظمـــت أول حلقـــة عمـــــل يف 
تشـرين الثـاين/نوفمـرب ٢٠٠٠، لفـائدة بلـدان أمريكـا الالتينيــة 
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ومنطقــة الكــارييب، واشــتركت فيــها اشــتراكا نشــــطا أمانـــة 
االستراتيجية الدولية للحد مــن الكـوارث. وأخـريا تبـادل كـل 
مــن مكتــب شــؤون الفضــاء اخلــارجي وأمانــة االســـتراتيجية 
رســـائل يف عـــام ٢٠٠٠ تضـــع اإلطـــار الرمســـــي لتعاومــــا 
ـــات الفضائيــة للحــد  املشـترك بـني الوكـاالت يف جمـال التطبيق

من الكوارث. 
وواصلت منظمة الصحة للبلـدان األمريكيـة أنشـطتها  - ٤١
الراميــة إىل احلــد مــن أثــر الكــوارث الطبيعيــة وغريهــــا مـــن 
الكوارث البيئية والتكنولوجية ذات الصلــة يف األمريكتـني ويف 
منطقـة الكـارييب. واضطلـع باألنشـطة التاليـة يف جمـال التـــأهب 
للكـوارث واحلـد مـن أثرهـا: (أ) يف جمـال تعزيـــز املؤسســات، 
دعمــت منظمــة الصحــة للبلــدان األمريكيــة وضــع وحتســـني 
الربامج املتصلة بالكوارث يف وزارة الصحة، وعززت التنسيق 
مـــع قطاعـــات أخـــرى مشـــتركة يف احلـــد مـــن الكــــوارث؛ 
(ب) ويف جمـال التدريـب، نظمـت عـدة مئـات مـن الـــدورات 
الدراسية وحلقات العمل بشأن مجيع جوانب إدارة الكـوارث 
استفاد منها سنويا اآلالف من املهنيني العـاملني يف جمـال احلـد 
من أثر الكوارث. وتشجع منظمـة الصحـة للبلـدان األمريكيـة 
أيضا اجلامعات يف كـامل املنطقـة علـى إدراج إدارة الكـوارث 
يف براجمــها التعليميــة الرمسيــة. وميثــل إعــــداد وتعميـــم املـــواد 
التدريبية حجر زاويـة يف الربنـامج. وأسـفرت اجلـهود املبذولـة 
خـالل العقديـن املـاضيني عـن إنتـاج كميـــة كبــرية مــن املــواد 
التقنية (منشورات، وشرائح، وبرامـج فيديـو). وتعمـم النسـخ 
املطبوعة جمانا على املؤسسات املعنية باحلد مـن أثـر الكـوارث 
ـــة متاحــة أيضــا علــى  يف البلـدان األعضـاء والنسـخ اإللكتروني
اإلنـترنت للحصـول عليـها مـن أي مكـان يف العـــامل. وتســعى 
املنظمة، على أعلى مستوى، إىل أن يصبـح التخفيـف مـن أثـر 
الكـوارث يف البلـــدان األعضــاء جــزءا ال يتجــزأ مــن الــربامج 
الوطنيـة للحـد مـن الكـوارث. وبـالرغم مـــن أن هــذه التدابــري 
ال متنـع حـدوث الكـوارث، فإـا ختفـف مـن أثرهـا. وتتعـــاون 

املنظمـة، يف حـاالت الكـــوارث، مــع البلــد املتضــرر لتحديــد 
وتقييـم االحتياجـــات واألضــرار يف القطــاع الصحــي، مبــا يف 
ذلك شــبكات املـاء واملرافـق الصحيـة. وتقـوم املنظمـة يف هـذا 
السياق بتسجيل ونشر أهم الـدروس املكتسـبة ليتسـىن حتسـني 
إدارة الكـوارث يف املسـتقبل. ووقعـت املنظمـة مؤخـرا رســـالة 
ـــن الكــوارث،  تفـاهم مـع أمانـة االسـتراتيجية الدوليـة للحـد م
وافـق فيـها الطرفـان علـى عـدد مـن التدابـري الراميـــة إىل تعزيــز 
التعــاون يف اــاالت ذات األولويــــة يف املنطقـــة، مثـــل نشـــر 
الدراســـات، وتبـــادل املعلومـــات عـــن الـــدروس املكتســــبة، 
واالســتعراضات املشــتركة بــني الوكــاالت، وتعزيــز االحتــــاد 
اإلقليمي املتكون مـن االسـتراتيجية الدوليـة، ومنظمـة الصحـة 
للبلــدان األمريكيــة/منظمــة الصحــة العامليــة، ومركــز تنســـيق 
االتقـاء مـن الكـوارث الطبيعيـة يف أمريكـا الوسـطى، واالحتـــاد 
الـدويل جلمعيـات الصليـب األمحـر واهلـــالل األمحــر، ومنظمــة 
”أطباء بدون حـدود“، واللجنـة الوطنيـة لكوسـتاريكا املعنيـة 
باالتقـاء مــن الكــوارث وإدارة حــاالت الكــوارث، وتتعــاون 
منظمــة الصحــة للبلــدان األمريكيــة أيضــا مــع االســــتراتيجية 
ـــذ خطــة إمنائيــة للمركــز  الدوليـة للحـد مـن الكـوارث يف تنفي
ــــات عـــن الكـــوارث يف أمريكـــا الالتينيـــة  اإلقليمــي للمعلوم
ومنطقة الكارييب يف سان خوسيه، كوسـتاريكا. ويف حـني أن 
املنظمة هي املصدر الرئيسي للدعم التقين واإلداري واملـايل يف 
املركز املذكور، فإن االستراتيجية تقدم دعما ماليـا وتنسـيقيا، 
بينمــا يقــدم املركــز الوطــــين يف كوســـتاريكا احلـــيز املكـــاين 
للعمليــــة. واتفقــــت منظمــــة الصحــــة للبلــــدان األمريكيـــــة 
واالسـتراتيجية الدوليـــة علــى تكثيــف تبــادل املعلومــات عــن 
ــــدان  الكــوارث وتكثيــف العمــل يف إطــار الشــبكات بــني بل
ـــم مشــترك يقدمــه املركــز  ومنظمـات املنطقـة، عـن طريـق دع
اإلقليمـي للمعلومـات عـن الكـوارث، واالســـتراتيجية الدوليــة 
ــة إىل  للحـد مـن الكـوارث، ومنظمـة الصحـة للبلـدان األمريكي
الشــبكات الوطنيــة ودون اإلقليميــة املعنيــة باملعلومــات عــــن 
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الكـــوارث، مبـــا فيـــها الشـــبكة الكاريبيـــة للمعلومـــات عــــن 
الكوارث. 

واصلت اللجنة االقتصادية ألمريكـا الالتينيـة ومنطقـة  - ٤٢
البحـر الكـارييب القيـام بـدور نشـــط يف احلــد مــن الكــوارث، 
وشددت بشكل خــاص علـى األثـر االجتمـاعي – االقتصـادي 
للكوارث الطبيعية وغريها من املخـاطر ذات الصلـة. ونظمـت 
اللجنـة يف هـذا السـياق سلسـلة مـن الدراسـات التقييميـة ألثــر 
الكـــوارث الطبيعيـــة يف املنطقـــة، مبـــا يف ذلـــك الفيضانـــــات 
واالنزالقات األرضية اليت حدثت يف عام ١٩٩٩ يف فـرتويال، 
والزالزل اليت أصابت كولومبيا يف عـام ١٩٩٩، والسـلفادور 
يف عام ٢٠٠١، وكذلك األعاصري جورج وميتـش (١٩٩٨) 
وكيث (٢٠٠٠). ووضعت اللجنة وعممت أيضـا منهجيتـها 
املتعلقة بآثار الكوارث الطبيعية يف شـكل منشـورات مطبوعـة 
باالنكليزيـــة واالســـبانية ويف شـــكل إلكـــتروين عـــن طريـــــق 
اإلنترنت. وجيري استكمال هذه املنهجية لتشمل حتليـل األثـر 
البيئي، ومنظورا جنسانيا، وحتليال أكمل ألثـر الكـوارث علـى 
صعيـد االقتصـاد اجلزئـي وأثـره علـى خطـــط التشــييد. وتقــوم 
اللجنـة أيضـا بوضـع مؤشـــرات عــن الضعــف واألخطــار مــن 
حيــث التحليــل العلمــي وقيــــاس الظواهـــر الطبيعيـــة وأثرهـــا 
االقتصـادي واالجتمـاعي. وأخـريا، نفـذت اللجنـة عـن طريـــق 
مكتبها اإلقليمي ملنطقة الكارييب برامج تدريبية للدول اجلزرية 

الصغرية النامية املعرضة لألعاصري. 
ووصلــت اللجنــــة االقتصاديـــة واالجتماعيـــة آلســـيا  - ٤٣
واحمليط اهلادئ جهودها الرامية إىل بناء قدرات البلدان الناميـة 
يف جمال احلد من الكوارث وإدراجه يف صلب التيـار الرئيسـي 
ـــــة اللجنـــة يف هـــذا  للتنميــة املستدامـــــة. وتركــــــزت أنشطـــ
السـياق علـى الكـوارث املتصلـة بامليـاه، ال سـيما الفيضانــات، 
ـــها تنظيــم حلقــات  ومشلـت جمموعـة واسـعة مـن األنشـطة، من
ـــات وإدارــا، واســتعراضا  ودورات دراسـية ملكافحـة الفيضان
إقليميا للخربات املكتسبة يف إدارة الكوارث املتصلـة بامليـاه يف 

ـــط  آسـيا، ومشـروعا إقليميـا عـن ”تعزيـز القـدرة علـى التخطي
واإلدارة القائمني على املشـاركة يف احلـد مـن أثـر الفيضانـات 
والتـأهب هلـا يف أحـواض األـار الكبـــرية“. وقدمــت اللجنــة 
أيضا، بالتعاون مع املنظمــة العامليـة لألرصـاد اجلويـة، مسـاعدة 
للقيام باستقصاء إقليمي كان منطلقا لتعزيـز التعـاون اإلقليمـي 
يف التنبـؤ بالفيضانـات واالتقـاء مـن الكـــوارث والتــأهب هلــا. 
وباملثل، قدمت اللجنة خدمـات استشـارية إىل أمانـة جلنـة ـر 
ــــات  امليكونـــغ يف وضـــع اســـتراتيجية إقليميـــة إلدارة الفيضان

والتخفيف من أثرها. 
إن معهد األمم املتحدة للتدريب والبحث (اليونيتـار)  - ٤٤
ـــز فعاليــة  هيئـة مسـتقلة داخـل األمـم املتحـدة تعمـل علـى تعزي
أنشـطة األمـم املتحـدة عـــن طريــق تقــدمي التدريــب والبحــث 
ــــيت  املناســبني. ولليونيتــار ســجل حــافل بأنشــطة التدريــب ال
ـــاال يف الوقــت املناســب، وباخلدمــات الــيت  نظمـها تنظيمـا فع
قدمها ملشاريع تنمية السياسات والتنمية املؤسسـية يف جمـاالت 
إدارة املــواد الكيميائيــة والنفايــات، وتغــري املنــــاخ، والتنـــوع 
ـــة، والقــانون البيئــي، واملفاوضــات  البيولوجـي، وتدهـور الترب
ـــات، والســلطات احملليــة.  البيئيـة، والتعمـري، وشـبكات املعلوم
ومن بني األنشطة اليت قام ا املعهد مؤخرا فيما يتصـل بـاحلد 
من الكوارث إنشاء املركــز الـدويل لتدريـب العنـاصر الفاعلـة. 
وهـو برنـامج تعـاونت يف تنفيـذه عـدة منظمـات تابعـــة لألمــم 
املتحـــدة، وســـــلطات حمليــــة، ومنظمــــات غــــري حكوميــــة، 
وجامعـات، إضافـة إىل القطـاع اخلـاص. وميثـل املركـز هيكـــل 
خدمات ومكانا لعقـد االجتماعـات الدوليـة وتبـادل اخلـربات 
وشبكة عمل مفتوحة جلميع العنـاصر الفاعلـة يف جمـال التنميـة 
االجتماعيــة والبشــرية املســتدامة والتعــاون الــــدويل. ويســـلم 
اليونيتـــــار بـــــأن وجـــــود شـــــبكات معلومـــــات جغرافيــــــة 
وتكنولوجيات معلوماتية واتصاليـة جديـدة هـي أدوات ال بـد 
منـها للحـد مـن الكـوارث. ولذلـك، نظـم اليونيتـار منــذ عــام 
١٩٨٦ أكثر من ١٠٠ دورة تدريبية يف هذه ااالت. ونظـم 
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املعهد أيضا بني عامي ١٩٩٩ و ٢٠٠١ عـدة أنشـطة متصلـة 
بــاحلد مــن الكــوارث، منــها: ١٢ دورة تدريبيــــة يف أفريقيـــا 
ملوظفــي اخلدمــــة املدنيـــة الوطنيـــة يف جمـــال تدهـــور التربـــة؛ 
و ١٠ حلقات تدريبية للسلطات احمللية يف لبنان وشبه جزيـرة 
ـــدان جنــوب  القـرم؛ وحلقـة تدريبيـة توعويـة يف كينشاسـا وبل
القوقـاز لصنـاع القـرار يف جمـــال الشــبكات اإلعالميــة التقــاء 
الكوارث واحلد منها. واملعهد مستعد أيضا للتعاون مـع أمانـة 
االستراتيجية الدولية للحد مـن الكـوارث علـى وضـع برنـامج 
تدرييب حمدد يف إطار االستراتيجية للحد من الكـوارث، يقـوم 
علـى أنشـطة تقييـم مشـتركة تقـوم ـا أمانـة االسـتراتيجية مــع 
خمتلف شركائها. واملعـهد مسـتعد يف هـذا السـياق إىل القيـام، 
يف إطار املركز الدويل لتدريب العناصر الفاعلـة احملليـة، بتنفيـذ 
عنصـر تدريـب أقـوى يف جمـال احلـد مـن الكـوارث للســلطات 
احملليـة. واملعـهد مسـتعد أيضـا، نظـــرا خلربتــه الطويلــة يف هــذا 
اال، لوضع برنامج تدرييب حمدد عن شـبكات املعلومـات يف 
جمال احلد من الكوارث. وبإمكان الربنامج التدرييب أن يشــدد 
على تطوير قاعدة بيانـات حمـددة تقـوم مبواءمـة ومجـع وجتـهيز 
وحتليل البيانات الالزمة، ووضـع منـاذج حمـددة ونظـم لإلنـذار 

املبكر، وتعزيز القدرات احمللية. 
ـــة الدوليــة للدفــاع املــدين بنشــاط يف  وتشـترك املنظم - ٤٥
تعزيــز األنشــطة املتصلــة بــاحلد مــن الكــوارث. وعقـــدت يف 
تشــرين األول/أكتوبــر ٢٠٠٠ مؤمتــرا دوليــا اعتمــــد إعالنـــا 
معنونـا ”الدفـاع املـدين يف خدمـة التنميـــة املســتدامة“. وأعــد 
أيضــا الدليــل الــدويل للدفــاع املــدين، لعــــام ٢٠٠١، الـــذي 
يتضمن معلومات عن الترتيبات املؤسسية القائمة يف أكثر مـن 

١٠٠ بلد إلدارة الكوارث وحاالت الطوارئ. 
  

خامسا - الترتيبات املؤسسية 
مثلما ذكر أعاله، أنشئت فرقـة العمـل املشـتركة بـني  - ٤٦
الوكـاالت وأمانـة االسـتراتيجية الدوليـة للحـد مـــن الكــوارث 

بوصفهما اآلليتني الرئيسيتني لتنفيذ االسـتراتيجية. ومتثـل هـذه 
الترتيبــات املؤسســية، الــيت أقرــا اجلمعيــة العامــة يف قرارهـــا 
٢١٩/٥٤، حمـور شـبكة عامليـة كثيفـة تقـوم بدعـم احلـــد مــن 
ـــف وكــاالت األمــم املتحــدة،  الكـوارث، بتعبئـة قـدرات خمتل
واألوســـاط العلميـــة، والقطـــاع اخلـــاص، واملنظمـــات غـــــري 
احلكومية، وغريهم من أصحاب املصلحة يف األوساط املهتمـة 

باالستراتيجية. 
  

ـــل املشــتركة بــني الوكــاالت واملعنيــة  فرقـة العم ألف -
باحلد من الكوارث 

عمال بقرار اجلمعيـة العامـة ٢١٩/٥٤، وبالتوصيـات  - ٤٧
الـواردة يف تقريـر األمـني العـام عـن العقـد الـــدويل للحــد مــن 
 ،(A/54/497) الكــوارث الطبيعيــة: الترتيبــات الــيت ســــتخلفه
أنشــئت يف أوائــل عــام ٢٠٠١ فرقــة العمــل املشــــتركة بـــني 
الوكــاالت واملعنيــة بـــاحلد مـــن الكـــوارث بوصفـــها احملفـــل 
الرئيسي داخل منظومة األمـم املتحـدة لوضـع االسـتراتيجيات 
ـــاحلد مــن األخطــار الطبيعيــة؛ وحتديــد  والسياسـات املتعلقـة ب
الثغـرات يف سياسـات وبرامـج احلـد مـن الكـوارث، والتوصيـة 
باختــاذ اإلجــراءات الالزمــة لســــد تلـــك الثغـــرات؛ وكفالـــة 
ـــاالت املشــتركة يف احلــد مــن  التكـامل بـني مـا تقـوم بـه الوك
الكـوارث؛ ووضـــع التوجيــه للسياســات الــيت تتبعــها األمانــة 
العامة؛ وعقد اجتماعات اخلرباء بشـأن املسـائل املتصلـة بـاحلد 

من الكوارث. 
وتضم فرقة العمل املشتركة بـني الوكـاالت ٨ ممثلـني  - ٤٨
عــــن منظمــــات وكيانــــات يف منظمــــــة األمـــــم املتحـــــدة، 
و ٦ كيانات إقليمية و ٨ ممثلني عن اتمع املدين واملنظمـات 
ـــني  غـري احلكوميـة. وهـي بذلـك متثـل ائتالفـا ثالثيـا ابتكاريـا ب
هذه الكيانات. ويرد يف مرفق هذا التقرير تكوين فرقــة العمـل 
املشـتركة بـني الوكـاالت حاليـا، الـــيت يرأســها وكيــل األمــني 

العام للشؤون اإلنسانية. 
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وعقـدت الفرقـة منـذ إنشـائها ثالثـة اجتماعـــات – يف  - ٤٩
ــار/مـايو  نيسان/أبريل ويف تشرين األول/أكتوبر ٢٠٠٠ ويف أي
٢٠٠١. وقضـت الفرقـة وقتـا طويـال خـالل اجتماعـــها األول 
ـــع أمانــة االســتراتيجية  لتوضيـح واليتـها ومهامـها وعالقتـها م
الدولية للحد من الكوارث، بيـد أن مداوالـا يف االجتمـاعني 
الالحقـني كـانت بنـاءة ومسحـت بتحديـــد عــدد مــن املســائل 
ذات األولوية اليت ينبغي للمجتمع الدويل أن يعاجلـها يف جمـال 
ـــني  احلــد مــن الكــوارث. وأنشــأت فرقــة العمــل املشــتركة ب
الوكـاالت يف االضطـالع بأنشـطتها أربعـة أفرقـة عمـل. يــهتم 
الفريـق العـامل األول الـذي ترأســـه املنظمــة العامليــة لألرصــاد 
اجلوية باملناخ والكوارث؛ ويشدد الفريـق العـامل الثـاين الـذي 
يرأسه برنامج األمم املتحدة للبيئة على اإلنـذار املبكـر؛ ويـهتم 
الفريـق العــامل الثــالث الــذي يرأســه برنــامج األمــم املتحــدة 
اإلمنائي بالضعف يف مواجهة األخطـار وتقييـم آثرهـا. ويـرأس 
الفريـق العـامل الرابـع الـذي أنشـئ يف االجتمـاع الثـاين لفرقـــة 
العمل املركز العاملي لرصد احلرائق الذي يوجد يف فرايبـورغ، 

أملاينا، وهو يهتم باحلرائق الكاسحة. 
ــــة أن  ويتضــح مــن اســتعراض أنشــطة األفرقــة العامل - ٥٠
أنشـطتها األوليـة مـن حيـث حتديـد أعضائـها، واالتفـاق علـــى 
برامج عملها، وحتديد املواضيع الفنية اليت ينبغي معاجلتها، هو 
أمر يتطلب بذل جهود هائلـة مـن جـانب الوكـاالت الرائـدة. 
وهناك أيضا قيود على عقد االجتماعات تتمثل يف قلـة مـوارد 
التمويل، وصعوبة اشتراك أعضاء األفرقة العاملة، ال سيما مـن 
مؤسسات البلدان النامية. وحلسـن احلـظ، أشـار أحـد املـاحنني 
مؤخرا إىل اهتمامه بإتاحة موارد تيسر اشتراك خمتلـف األفرقـة 
العاملة يف تلك االجتماعات. ومن املتوقع أن يـؤدي ذلـك إىل 

حتسني أداء األفرقة العاملة. 
وجيدر باإلشارة أن األفرقة العاملـة أقـامت، يف قيامـها  - ٥١
ــــة  بأنشـــطتها، عـــدة أنـــواع مـــن عالقـــات العمـــل مـــع أمان
االسـتراتيجية الدوليـة للحـد مـن الكـوارث. وأنشـــأت األمانــة 

ـــاك اعــتراف  نقـاط تنسـيق لدعـم أنشـطة األفرقـة العاملـة. وهن
مـتزايد بقـدرة األفرقـــة العاملــة علــى االســتفادة مــن تكثيــف 
اتصاالـا مـع أمانـة االسـتراتيجية وأنـه ينبغـي بالتـايل التشــديد 

على تعزيز تلك العالقة يف املستقبل. 
ومــن حيــــث تكويـــن فرقـــة العمـــل املشـــتركة بـــني  - ٥٢
الوكاالت، على النحو الوارد يف الفقرة ٢٢ من تقريــر األمـني 
العـام (A/54/497)، اتفـق علـــى تنــاوب عضويــة فرقــة العمــل 
املشتركة بني الوكاالت كل سـنتني، بشـكل يراعـي كـال مـن 
”استمرارية العمل“ واحلاجـة إىل كفالـة ”عـدم االنقطـاع يف 
اشتراك القطاعات الرئيسية ذات الصلـة التابعـة ملنظومـة األمـم 
املتحدة“. وأسفر القرار األويل باالقتصار على ٨ أعضـاء مـن 
مؤسسـات منظومـة األمـم املتحـدة ووكاالـا يف فرقـــة العمــل 
املشـتركة بـني الوكـــاالت عــن اســتبعاد عــدد مــن املنظمــات 
والوكاالت الرئيسية من تلك العضوية، وكان بإمكاـا القيـام 
بدور نشط يف احلد من الكـوارث. ولذلـك يقـترح، سـعيا إىل 
كفالــة إدراج ”مجيــع قطاعــات“ منظومــــة األمـــم املتحـــدة، 
توسيع عضوية فرقة العمل لتشمل عددا أقصـاه ١٤ مـن تلـك 
املنظمــات والوكــــاالت. وإضافـــة لذلـــك تبقـــى مؤسســـات 
ووكاالت األمم املتحدة األخرى اليت ال تعتـرب رمسيـا مـن بـني 
أعضــاء فرقــة العمــــل املشـــتركة بـــني الوكـــاالت، واملهتمـــة 
باالشـتراك يف اجتماعاـا، مؤهلـة لالشـــتراك بدعــوة خاصــة. 
أما مؤسسات األمم املتحدة ووكاالا اليت اختريت لالشتراك 
كأعضاء يف فرقة العمـل املشـتركة بـني الوكـاالت فلـن تكـون 
ـــــك املنظمــــات، خالفــــا  خاضعـــة للتنـــاوب نظـــرا إىل أن تل
للكيانـــات اإلقليميـــة، واتمـــــع املــــدين، واملنظمــــات غــــري 
احلكومية، هلا واليات عاملية للحد من الكوارث وهـي بالتـايل 
حباجـــة إىل االشـــتراك بشـــكل مســـــتمر يف تعزيــــز أهــــداف 
االســـتراتيجية. وســـيتطلب ذلـــك تغيـــريا للصيغـــــة األصليــــة 
ــــني  املســـتعملة يف حتديـــد تكويـــن فرقـــة العمـــل املشـــتركة ب
الوكاالت، اليت تنص على التناوب كل سنتني بالنسـبة جلميـع 
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ـــار  فئــات األعضــاء. وســتواصل جلنــة التنســيق اإلداريــة اختي
وكاالت األمم املتحـدة الـيت ستسـاهم يف أنشـطة فرقـة العمـل 
ـــى أســاس التمثيــل املوســع هلــذه  املشـتركة بـني الوكـاالت عل

املؤسسات يف فرقة العمل. 
ومــع ذلــك، ونظــرا للعــــدد الكبـــري مـــن املنظمـــات  - ٥٣
ــــك  اإلقليميــة ومنظمــات اتمــع املــدين، ينبغــي الشــتراك تل
الكيانــات أن يكــون بالتنــاوب كــل ســنتني، اعتبــارا مـــن ١ 
كــانون الثــاين/ ينــاير ٢٠٠٢، علــى أســاس تنــاوب نصــــف 
أعضاء كل من هـاتني الفئتـني. ومتشـيا مـع اإلجـراء الـوارد يف 
ــام  تقريـر األمـني العـام A/54/497، سـيواصل وكيـل األمـني الع
للشؤون اإلنسانية تعيني ممثلي املؤسسات اإلقليميـة. وسـيتوىل 
أيضـا مسـؤولية تعيـني ممثلـي اتمـــع املــدين، واملنظمــات غــري 
احلكوميـة، نظـرا إىل أن اللجنـة العلميـة والتقنيـة للعقـد الــدويل 
للحـد مـن الكـوارث الطبيعيـــة، الــيت عينــت لتتــوىل مســؤولية 
االختيار األويل لتلك اهليئات، مل تعد موجودة بانتـهاء العقـد. 
وتيسريا الشتراك املنظمات اإلقليميـة يف فرقـة العمـل، سـيزداد 
عدد ممثليها إىل احلد األقصى البالغ مثانية. وسيشـدد يف حتديـد 
املنظمات اإلقليمية اليت ستشـترك يف فرقـة العمـل علـى اختيـار 
ـــيت ســتتضمن  املنظمـات اإلقليميـة الـيت أنشـأا احلكومـات وال

على األقل نصف أعضاء فرقة العمل من تلك الفئة. 
  

ـــــة  األمانــــة املشــــتركة بــــني الوكــــاالت والتابع باء -
لالستراتيجية الدولية للحد من الكوارث 

عمال باملقترح الوارد يف الفقرة ٢١ من تقريـر األمـني  - ٥٤
العـــام (A/54/136-E/1999/89) بشـــــأن التوصيــــات املتعلقــــة 
بالترتيبـات املؤسسـية ألنشـطة احلـد مـن الكـوارث يف منظومــة 
األمـم املتحـدة بعـد انتـهاء العقـد الـدويل للحـد مـن الكــوارث 
ـــه اجلمعيــة العامــة بقرارهــا ٢١٩/٥٤،  الطبيعيـة، والـذي أيدت
أنشئت األمانة املشتركة بني الوكاالت اعتبـارا مـن ١ كـانون 
الثـــاين/ينـــــاير ٢٠٠٠ لالضطــــالع باملــــهام التاليــــة: القيــــام 

بـدور مركـز التنسـيق داخـل منظومـــة األمــم املتحــدة لتنســيق 
اسـتراتيجيات وبرامـج احلـد مـــن الكــوارث الطبيعيــة وكفالــة 
التضـــــافر بـــــــني اســــــتراتيجيات احلــــــد مــــــن الكــــــوارث 
واالستراتيجيات املتخذة يف ااالت االجتماعية – االقتصاديـة 
واإلنسـانية؛ ودعـم فرقـة العمـل املشـــتركة بــني الوكــاالت يف 
ـــز ثقافــة  وضـع سياسـات احلـد مـن الكـوارث الطبيعيـة؛ وتعزي
عامليــة للحــد مــن األضــرار الــيت حتدثــها األخطــار الطبيعيـــة، 
عن طريق محالت الدعـوة؛ والقيـام بـدور مركـز دويل لتبـادل 
املعلومـــات واملعـــارف املتعلقـــة باســـــتراتيجيات احلــــد مــــن 
الكـوارث؛ ودعـم السياسـات وأنشـطة الدعـوة الـيت تقـوم ـــا 
اللجــان الوطنيــة للحــد مــن الكــوارث الطبيعيــة. واعتمـــدت 
ـــــهام جــــا متعــــدد القطاعــــات  األمانـــة يف القيـــام ـــذه امل
واالختصاصــات اعترافــا بالطـــابع املتعـــدد األوجـــه ألنشـــطة 
احلـد مـــن الكــوارث. وواصلــت أيضــا االهتمــام عــن كثــب 
ـــود املاليــة،  بالنـهج اإلقليميـة، بيـد أـا مل تتمكـن، بسـبب القي
ـــودة  مــن الوصــول إىل منــاطق أخــرى وفقــا للترتيبــات املوج
ــــــد أن  بالنســــبة ألمريكــــا الالتينيــــة ومنطقــــة الكــــارييب. بي
األمانــة وضعــت صيغــة ملقــترح بالقيــام بأنشــــطة يف أفريقيـــا 
يف إطــار مؤسســة يتوقــع أن حتصــل علــى متويــل مــن مــــانح 
مهتم. وجيري وضـع مقترحـات مماثلـة بالنسـبة آلسـيا ومنطقـة 

احمليط اهلادئ. 
 ،A/54/497) ومثلمـــا ورد يف تقريـــر األمـــــني العــــام - ٥٥
املرفـــق)، تتـــألف أمانـــة االســـتراتيجية الدوليـــة للحـــد مـــــن 
ــل  الكـوارث، الـيت يرأسـها مديـر ويشـرف عليـها مباشـرة وكي
األمــني العــام للشــؤون اإلنســانية مــن ١٤ موظفــا أساســــيا. 
وُرصــد أيضــا اعتمــاد لتعيــــني عـــدد حمـــدود مـــن املوظفـــني 
ــــل.  اإلضــافيني للقيــام مببــادرات حمــددة، رهنــا بتوافــر التموي
ـــة، بــدون  وأعـارت املنظمـة العامليـة لألرصـاد اجلويـة إىل األمان
تكلفة، أحد كبار خربائها يف األرصاد اجلويـة. ومطلـوب مـن 
الوكـاالت األخـرى أن تقتفـي أثـــر املنظمــة العامليــة لألرصــاد 
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اجلوية بإعارة خرباء إىل أمانة االسـتراتيجية الدوليـة للحـد مـن 
الكوارث، لتعزيز قدرا التقنية ومتكينها من مواصلة التصـدي 
بنجــاح للتحديــات املــتزايدة الــيت متثلــها الكــوارث ولتعزيــــز 

طابعها املتعدد الوكاالت. 
وتوحـي اخلـربة املكتسـبة يف السـنة األوىل مـــن العمــل  - ٥٦
بأن مالك املوظفني احلايل كاف للقيـام باملـهام املعـهود ـا إىل 
ــــل انتقـــاال مـــن  األمانــة. وواضــح أن عــام ٢٠٠٠ الــذي ميث
الترتيبات القدميــة للعقـد الـدويل للحـد مـن الكـوارث الطبيعيـة 
ــــذي كـــانت أمانـــة  محــل معــه حتديــات كبــرية يف الوقــت ال
ـــة  االسـتراتيجية تسـعى فيـه إىل توضيـح طـابع عالقتـها مـع فرق
العمـل املشـتركة بـني الوكـاالت مـن حيـث حتديـد واليـة كــل 
منهما. وبدأت أمانة االستراتيجية أيضـا مهمـة أساسـية تتمثـل 
يف التطويــر املفــاهيمي لالســتراتيجية ويف وضــع إطــار عمــــل 

برناجمي ييسر تنفيذها. 
وانطالقــا مــــن تكويـــن عالقـــة تعاونيـــة بـــني أمانـــة  - ٥٧
ـــف منظمــات األمــم املتحــدة ووكاالــا،  االسـتراتيجية وخمتل
ــــا مـــن العنـــاصر الفاعلـــة يف احلـــد مـــن  واحلكومــات وغريه
الكــوارث، كــان االجتماعــان الثــاين والثــالث لفرقــة العمـــل 
ــــاالت واملعنيـــة بـــاحلد مـــن الكـــوارث،  املشــتركة بــني الوك
املعقودان يف تشرين األول/أكتوبر ٢٠٠٠ وأيار/مايو ٢٠٠١ 
علــى التــوايل، اجتمــــاعني بنـــاءين للغايـــة وجنحـــا يف حتديـــد 
عـدد مـن املسـائل ذات األولويـة الـيت ينبغـــي معاجلتــها حتقيقــا 

ألهداف االستراتيجية. 
ــــــر األمـــــني العـــــام  وتنــــص الفقــــرة ٢٨ مــــن تقري - ٥٨
ــــى أن أمانـــة االســـتراتيجية  (A/54/497)، يف مجلــة أمــور، عل
سـتعمل خـــالل الفــترة التجريبيــة األوىل الــيت ســتدوم ســنتني 
”بوصفـــها هيكـــال يتســـم باملرونـــــة والتطــــور“ و ”ســــيتم 
اســتعراضها يف عمليــة ســتبدأ بعــــد ســـنة التشـــغيل األوىل“. 
ومتشـيا مـــع هــذا احلكــم، واســتنادا إىل اســتعراض أداء أمانــة 

االستراتيجية، يوصي األمني العام بـأن تواصـل القيـام بدورهـا 
كـــأداة فعالـــة يف االســـتجابة للتحديـــات املتمثلـــة يف تكــــاثر 
الكوارث واتساع نطاقـها، وهـو مـا ميثـل، مثلمـا ورد أعـاله، 

خطرا على العامل. 
ومتشــيا مــع الفقــــرة ٢٩ مـــن تقريـــر األمـــني العـــام  - ٥٩
ـــــرة ٦ مــــن قــــرار اجلمعيــــة العامــــة  (A/54/497) ومـــع الفق
٢١٩/٥٤، اتفق على أن متول أمانة االسـتراتيجية مـن خـارج 
ــــد  امليزانيــة وعلــى إعــادة تســمية الصنــدوق االســتئماين للعق
الــدويل للحــد مــن الكــــوارث الطبيعيـــة صندوقـــا اســـتئمانيا 
لالســتراتيجية الدوليــة للحــد مــن الكــوارث، بغــرض تلقــــي 
التربعات لدعم األنشــطة الـيت تضطلـع ـا األمانـة. وقـد تلقـى 
الصنـدوق االسـتئماين منـذ إنشـــائه تربعــات بلغــت ٢,٢ مــن 
ـــــترة الســــنتني  ماليـــني دوالرات الواليـــــــــات املتحــــــــدة لف
٢٠٠٠-٢٠٠١، قدمــها ٨ مــــاحنني رئيســـيني، هـــم كنـــدا، 
ـــنرويج، وجنــوب أفريقيــا،  والدامنـرك، وإيطاليـا، واليابـان، وال
والسويد، وسويسرا. وتلقـت األمانـة مؤخـرا أيضـا تربعـا مـن 
ـــيت قدمــها  الفلبـني، ولكـن، وبـالرغم مـن التربعـات السـخية ال
هؤالء املاحنني، ال يزال متويــل أمانـة االسـتراتيجية غـري كـاف. 
ولذلـــك، يطلـــب مـــن املـــاحنني زيـــادة تربعـــــام إىل أمانــــة 
االستراتيجية، ال سيما وأن مبالغ التربعات اليت قدمها اتمـع 
الدويل إىل أنشطة احلد من الكوارث ال تزال متواضعة نسبيا. 

  
سادسا - االستنتاجات والتوصيات 

يوحـي التحليـل الـوارد أعـاله بـأن الكـوارث ال تــزال  - ٦٠
متثل حتديا كبريا للمجتمع الـدويل، وأن كـال مـن فرقـة العمـل 
ـــة املشــتركة بــني الوكــاالت  املشـتركة بـني الوكـاالت واألمان
اللتني أيدمها قرار اجلمعية العامة ٢١٩/٥٤ تقومان بدور هـام 

يف متكني اتمع الدويل من التصدي بفعالية هلذا التحدي. 
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واستنادا هلذا االستعراض الذي جـرى عمـال بأحكـام  - ٦١
الفقرتني ٤ و ١٣ من القرار املذكور أعاله، يود األمــني العـام 

تقدمي التوصيات التالية. 
  

املسائل الفنية  ألف -
ينبغــي للمجتمــع الــدويل أن يواصــل االهتمــام علـــى  - ٦٢
ســـبيل األولويـــة بتعزيـــز االســـتراتيجية الدوليـــة للحـــد مــــن 
الكـوارث بوصفـها برناجمـا مشـتركا للتصـدي للتحديـات الــيت 

ميثلها تكاثر الكوارث واتساع نطاقها. 
ينبغـي إلطـار العمـل الـذي أعدتـه أمانـة االســتراتيجية  - ٦٣
الدولية للحد من الكوارث وأيدتـه فرقـة العمـل املشـتركة بـني 
الوكــاالت أن يكـــون اإلطـــار التوجيـــهي األساســـي لتنفيـــذ 

االستراتيجية. 
يطلـب مـــن احلكومــات أن تشــجع وضــع برامــج أو  - ٦٤

مراكز تنسيق للحد من الكوارث. 
ينبغي للماحنني أن يزيدوا مـن تربعـام لدعـم أنشـطة  - ٦٥
احلد من الكوارث، بوصف ذلـك اسـتثمارا يف محايـة األرواح 
وجتنـب اخلسـائر االقتصاديـة الفادحـة نتيجـة تدمـري املمتلكــات 

املادية. 
ـــة  ينبغـي للمجلـس االقتصـادي واالجتمـاعي وللجمعي - ٦٦
العامة أن يبدآ استعراض تنفيذ نتائج املؤمتر العاملي املعين باحلد 
من الكوارث الطبيعية (ياكوهاما بعد ١٠ سنوات) بدايـة مـن 
عام ٢٠٠٢ لكفالة إجراء تقييـم شـامل للتقـدم احملـرز يف احلـد 
مـن الكـوارث، بغيـة حتديـد سـبل زيـادة تعزيـز جـهود اتمـــع 

الدويل لدعم ذلك اهلدف. 
 

الترتيبات املؤسسية   باء -
فرقة العمل املشتركة بني الوكاالت  - ١

ينبغــي لفرقــة العمـــل املشـــتركة بـــني الوكـــاالت أن  - ٦٧
ـــات  تواصــل القيــام بــدور املنتــدى الرئيســي لصياغــة السياس

املتعلقة باحلـــد من الكـــوارث وأداء املهــــام التـــــي عهـــــدت 
 .(A/54/497) بــها إليها الفقرة ١٥ من تقرير األمني العام

ينبغي تغيري صيغـة تكويـن فرقـة العمـل املشـتركة بـني  - ٦٨
ــــن اشـــتراك املنظمـــات  الوكــاالت بشــكل يســمح بــاملزيد م
اإلقليمية وكذلك باستمرار عضوية ”وكاالت األمـم املتحـدة 
ـــيت ينبغــي هلــا، حبكــم والياــا العامليــة ودورهــا  الرئيسـية“ ال
النشط يف احلد من الكوارث، أن تواصـل االشـتراك باسـتمرار 
يف أنشـطة فرقـة العمـل املشـتركة بـني الوكـــاالت. وينبغــي يف 
هذا الصدد أن تقوم جلنة التنسيق اإلداريــة بتحديـد الوكـاالت 
االسـتراتيجية الرئيســـية الــيت ستشــترك يف فرقــة العمــل والــيت 
ينبغـي زيـادة عددهـا مـن ٨ إىل مـا ال يتجـــاوز ١٤. وبــاملثل، 
ينبغـي زيـادة عـدد املنظمـات اإلقليميـة إىل مـــا ال يتجــاوز ٨. 
وينبغي أن يتناوب كل سنتني، اعتبارا من كــانون الثـاين/ينـاير 
٢٠٠٢، نصـف األعضـاء الذيـن ميثلـون املؤسســـات اإلقليميــة 
واملنظمـات غـري احلكوميـة. وينبغـي ملمثلـــي هــاتني الفئتــني يف 
فرقة العمل املشتركة بني الوكاالت أن خيتارهم وكيـل األمـني 
العام للشؤون اإلنسانية، بعد إجراء مشاورات مع احلكومـات 
وعضو ممثل عن املنظمات اإلقليمية واتمع املدين واملنظمــات 

غري احلكومية. 
  

ــــــني الوكــــــاالت والتابعــــــة  األمانـــــة املشـــــتركة ب - ٢
لالستراتيجية الدولية للحد من الكوارث 

ســـتقوم أمانـــة االســــتراتيجية الدوليــــة للحــــد مــــن  - ٦٩
ـــة، مبواصلــة  الكـوارث، الـيت ينبغـي أن تكـون هلـا وظـائف ثابت
القيام مبهام على النحو الوارد يف الفقرة ٢٥ من تقريـر األمـني 

 .(A/54/497) العام
ـــة أن تواصــل القيــام مبهامــها بوصفــها  وينبغـي لألمان - ٧٠
كيانــا منفصــال مســؤوال مباشــرة أمــام وكيــل األمـــن العـــام 

للشؤون اإلنسانية. 
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ــــني  وينبغــي لألمانــة أن تواصــل اإلبقــاء علــى املوظف - ٧١
ـــق تقريــر األمــني العــام  التكميليـني علـى النحـو الـوارد يف مرف
(A/54/497) رهنا بأية تغيريات قد جتري يف املستقبل استجابة 

لطابع التحديات املتغري يف جمال احلد من الكوارث. 
وينبغي ملنظمات األمم املتحدة ووكاالا القيام جبـهد  - ٧٢
خـاص إلعـارة موظفـني تقنيـــني إىل األمانــة بغيــة الزيــادة مــن 

تعزيز قدرا التقنية. 
وينبغي لألمانة أن تواصل تعزيـز وصـول خدماـا إىل  - ٧٣
األقاليم والتوعية بضرورة السعي إىل احلد مـن الكـوارث، مـع 

توجيه اهتمام خاص الحتياجات أفريقيا. 
وينبغي لألمانة أن تواصل تعميق فهم اجلمهور بأمهيـة  - ٧٤
احلـد مـن الكـوارث عـن طريـق أنشـــطة منــها تنظيــم محــالت 

سنوية للحد من الكوارث. 
وينبغي لألمانة أن تعد تقارير سنوية عن التقدم الذي  - ٧٥
حتـرزه منظومـة األمـم املتحـدة يف تعزيـز أهـداف االســتراتيجية 
وأن تقدم تلك التقارير إىل اجلمعية العامة عن طريـق القنـوات 

املناسبة. 
وينبغـي لألمانـة أن تبـــادر بتنظيــم اجتماعــات لفريــق  - ٧٦
اتصــال غــري رمســي مكــون مــن البعثــات الدائمــة يف جنيــف 
لكفالة إقامة حوار عملـي املنحـى مـع احلكومـات بشـأن احلـد 

من الكوارث. 
ويطلب من املاحنني الزيادة من تربعام إىل الصندوق  - ٧٧
االسـتئماين لالسـتراتيجية الدوليـــة للحــد مــن الكــوارث بغيــة 

توفري مستوى أمثل من التمويل لألمانة وأنشطتها. 
  

جيم - عموميات 
يعــتزم األمــني العــام أن يقــدم، إىل جــــانب التقـــارير  - ٧٨
الســنوية الــيت تقــدم إىل اجلمعيــة العامــة عــن طريــــق الـــس 
االقتصادي واالجتماعي، تقريرا شـامال عـن تنفيـذ التوصيـات 

الواردة يف هذا التقرير إىل اجلمعية يف دورـا احلاديـة والسـتني 
عن طريق الس، كأساس لتحديـد التغيـريات الـيت قـد ينبغـي 
إدخاهلا على االستراتيجية، مع مراعاة التوصيات الـيت سيسـفر 
عنـها االسـتعراض املقـترح ملؤمتـر يوكوهامـا بعـد مـــرور عشــر 

سنوات على عقده. 
 

احلواشي  
 

A/CONF.172/9، القرار ١، املرفق األول.  (١)
ــــــع  متاحـــــة يف http://www.unisdr.org/unisdr/safer.htm. (اطُل (٢)

عليها يف ١١ أيار/مايو ٢٠٠١). 
http://www.unisdr.org/unisdr/forum/ man- متاحــة أيضــا يف (٣)

date.htm. (اطُلع عليها يف ١١ أيار/مايو ٢٠٠١). 

 .http://www.unisdr.org/unisdr/framework.htm  متاحــــة يف (٤)
(اطُلع عليها يف ١١ أيار/مايو ٢٠٠١). 

http://www.unisdr.org/unisdr/forum/ wmo- متاحــــــة يف  (٥)
conc.htm. (اطُلع عليها يف ١٤ أيار/مايو ٢٠٠١). 

 .http://www.fao.org/docrep/x3550e/x3550e00.htm متاحــة يف (٦)
(اطُلع عليها يف ١٤ أيار/مايو ٢٠٠١). 

http://www.wfp.org/info/POLICY/Food3/FAAD3- متاحــة يف (٧)
912e.PDF. الفقــــرات مــــن ٨٩ اىل ٩٣. (اطُلــــع عليــــــها يف 

١٤ أيار/مايو ٢٠٠١). 
ــــــرار ١،  انظــــــــــــر A/CONF.184/6، الفصــــــــل األول، القـــــ (٨)

الفقرة ١ (ب) ’٢‘. 
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مرفق 
أعضاء فرقة العمل املشتركة بني الوكاالت يف الفقرة ٢٠٠٠-٢٠٠١      

الرئيس (حبكم املنصب) وكيل األمني العام للشؤون االنسانية 
مديــر أمانــة االســــتراتيجية الدوليـــة  األمني (حبكم املنصب)

للحد من الكوارث  
وكاالت منظومة األمم املتحدة 

منظمة األمم املتحدة لألغذية والزراعة 
منظمة األمم املتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) 

االحتاد الدويل لالتصاالت السلكية والالسلكية 
املنظمة العاملية لألرصاد اجلوية 
برنامج األمم املتحدة اإلمنائي 

برنامج األمم املتحدة للبيئة 
برنامج األغذية العاملي 

البنك الدويل لإلنشاء والتعمري (البنك الدويل) 
  

الكيانات اإلقليمية 
جملس أوروبا 

املركز اآلسيوي للتأهب للكوارث 
منظمة الوحدة األفريقية 

منظمة الدول األمريكيـة/جلنـة البلـدان األمريكيـة املعنيـة بـاحلد 
من الكوراث الطبيعية 

جلنة جنوب احمليط اهلادئ لعلوم األرض التطبيقية 
جملس رابطة الدول املستقلة 

الوكالة الروسية لإلغاثة 

ممثلو اتمع املدين واملنظمات غري احلكومية 
السيدة ماريتا كوتش - فيزر 

املديرة العامة السابقة لالحتاد الدويل حلفظ الطبيعة  
(غالند، سويسرا) 

 
السيدة إيفا فون أولرايتش 

مديرة إدارة التأهب للكوارث 
االحتــاد الــدويل جلمعيــات الصليــب األمحــر واهلـــالل 

األمحر 
جنيف، سويسرا 

 
السيد روبرت هاميلنت 

رئيس اللجنة املعنية باحلد من الكوارث 
الس الدويل للعلوم 

باريس، فرنسا 
 

السيدة إيفون دوترا ميزوناف 
مديرة اإلدارة الوطنية لألرصاد اجلوية 

وزارة الدفاع 
مونتيفيديو، أوروغواي 

 
السيد الصادق الزنايدي 

املدير العام للمنظمة الدولية للدفاع املدين 
جنيف، سويسرا 
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السيد برهاين نيانزي 
منسق املشاريع 

مركز رصد اجلفاف 
هراري، زمبابوي 

 
السيد غريهارد بريتز 

عضو اإلدارة التنفيذية 
شركة ميونيخ إلعادة التأمني 

ميونيخ، أملانيا 
 

السيد توشياسو نودا 
مدير املكتب احلكومي للتأهب للكوارث 

حكومة اليابان 
طوكيو، اليابان 

 


