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الدورة السابعة واخلمسون 
البند ٨٩ (ب) من القائمة األولية* 

البيئــــة والتنميــــة املســـــتدامة: االســـــتراتيجية 
  الدولية للحد من الكوارث 

 تنفيذ االستراتيجية الدولية للحد من الكوارث 
  تقرير األمني العام** 

موجز 
يقدم هذا التقرير معلومات مسـتكملة عـن تنفيـذ برنـامج االسـتراتيجية الدوليـة للحـد 
مـن الكـوارث، عمـال بالتوصيـات الـواردة يف قـرار اجلمعيـة العامـة ١٩٥/٥٦. كمـــا يتضمــن 
التقريـر فرعـا يصـور األعمـال الـيت تضطلـع ـا الوكـاالت واملؤسسـات التابعـة ملنظومـة األمـــم 

املتحدة، يبني درجة التنسيق يف املنظومة يف هذا اال. 
وتربز االستنتاجات أن الربنامج يحرز تقدما مرضيا. وقد أدى تركـيز اتمـع الـدويل 
على احلاجة إىل تطويـر رؤيـة طويلـة األجـل فيمـا يتعلـق بـالكوارث الطبيعيـة والكـوارث ذات 
الصلة إىل حفز روح الشراكة إلطار االستراتيجية. وتعمل اجلهود اليت جيري بذهلا حاليـا لبنـاء 
ــــة علـــى تعزيـــز مشـــاركة اجلمـــهور علـــى الصعيـــد الوطـــين يف تنفيـــذ  اســتراتيجيات إقليمي

االسـتراتيجية. وجيـــري حتســني التنســيق بــني الوكــاالت فيمــا يتعلــق بــاحلد مــن الكــوارث. 
 

 
 

 .A/57/50/Rev.1 *
قُـدم هـذا التقريـر يف ١٠ متـوز/يوليـه ٢٠٠٢ بعـد إجـراء مشـاورات مسـتفيضة مـع وكـاالت األمـم املتحــدة  **

وصناديقها وبراجمها ومؤسساا األخرى املشاركة يف وضعه يف صيغته النهائية. 
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وباإلضافة إىل ذلك، جيري إدماج الشـواغل املتعلقـة بتخفيـض خمـاطر الكـوارث وقابليـة التـأثر 
ا يف ااالت الربناجمية األخرى ذات الصلة. كما ينبغي لربنـامج االسـتراتيجية أن يبحـث يف 

الترابط بني املخاطر الطبيعية واملخاطر التكنولوجية والبيئية ذات الصلة. 
وفيما يتعلق باملعوقات، فإن الصندوق االستئماين للحــد مـن الكـوارث، الـذي يعتمـد 
اعتمادا كليا علـى التربعـات، مل يتلـق مـوارد كافيـة تتيـح ألمانـة االسـتراتيجية إمكانيـة تغطيـة 
احتياجاـا األساسـية أو االضطـالع جبميـع املبـادرات املدرجـة يف خطـــة عملــها. ويعــد عــدم 

وجود وظائف ثابتة ملوظفي األمانة من املعوقات أيضا. 
ــــات للوصـــول بربنـــامج االســـتراتيجية إىل الوضـــع األمثـــل  ويتضمــن التقريــر توصي
وللمساعدة يف تيسري عمل فرقة العمل املشـتركة بـني الوكـاالت واملعنيـة بـاحلد مـن الكـوارث 
ـــأن تزيــد البلــدان مــن  واألمانـة املشـتركة بـني الوكـاالت. ويوصـى، مـن بـني أمـور أخـرى، ب
ـــة ملوظفيــها، وأن  تربعاـا للصنـدوق االسـتئماين، وأن تتمكـن األمانـة مـن تـأمني وظـائف ثابت
ـــل املشــتركة بــني الوكــاالت وأن حتســن  تعـزز بدرجـة ملموسـة املكانـة السياسـية لفرقـة العم

صورا. 
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أوال – مقدمة(١) 
شــهدت الســنتان ٢٠٠١ و ٢٠٠٢ زيــادة يف عــــدد  - ١
األشـخاص املتــأثرين مــن جــراء الكــوارث الطبيعيــة وآثارهــا 
االقتصادية. ووفقا لألرقام اليت أصدرا شركة ميونيخ إلعـادة 
التـأمني، تـويف ٠٠٠ ٢٥ شـخص يف ٧٠٠ كارثـة مســجلة يف 
ـــــة  عـــام ٢٠٠١ وحـــده. وبلغـــت قيمـــة اخلســـائر االقتصادي
املصاحبــة هلــــذه الكـــوارث ٣٦ بليـــون دوالر مـــن دوالرات 
الواليات املتحدة، مبـا ميثـل زيـادة أخـرى علـى السـنة السـابقة 
(٣٠ بليـون دوالر). ووفقـا لالجتاهـات السـائدة حاليـــا، فإنــه 
حبلول عام ٢٠٥٠، قـد يفقـد ٠٠٠ ١٠٠ شـخص أرواحـهم 
كل سنة وقد تتجاوز تكلفة ما تكبـده الكـوارث مـن خسـائر 
٣٠٠ بليون دوالر سنويا يف املتوسط ما مل تتخذ تدابـري قويـة 
للحد من الكـوارث. أمـا اآلثـار غـري املباشـرة للكـوارث علـى 
ـــة يف األجــل  األنشـطة االقتصاديـة وآثارهـا األخـرى علـى البيئ

الطويل، فما زال من املتعذر تقييمها. 
وإزاء هذه اخللفية، أكـدت اجلمعيـة العامـة يف قرارهـا  - ٢
١٩٥/٥٦، املــــؤرخ ٢١ كــــــانون األول/ديســـــمرب ٢٠٠١، 
والييت األمانة املشتركة بـني الوكـاالت واملعنيـة باالسـتراتيجية 
ــــني  الدوليــة للحــد مــن الكــوارث وفرقــة العمــل املشــتركة ب
ـــاحلد مــن الكــوارث بوصفــهما اآلليتــني  الوكـاالت واملعنيـة ب
املؤسستني لتنفيذ االستراتيجية. ويربز هذا املقرر اعتزام تزويد 
ــــدة بقـــدرة معـــززة لتحســـني وتنســـيق  منظومــة األمــم املتح
ــــن  االســـتراتيجيات والـــربامج واملبـــادرات املتعلقـــة بـــاحلد م
الكوارث. وشكّل ذلك تطورا منطقيـا للعمليـة السياسـية الـيت 
انبثقت عن اختتام العقد الدويل للحــد مـن الكـوارث الطبيعيـة 
ـــــامج االســــتراتيجية  يف عـــام ١٩٩٩، وأدت إىل إطـــالق برن
وتدعيمـه. ومـع ذلـك، فـإن الصنـدوق االسـتئماين للحـــد مــن 
الكوارث، الذي يعتمد اعتمادا كليـا علـى التربعـات، مل يتلـق 
ــــة االســـتراتيجية املشـــتركة بـــني  مــوارد تكفــي لتمكــني أمان
ــــالع  الوكــاالت مــن تغطيــة احتياجاــا األساســية أو االضط

جبميع املبادرات الـواردة يف خطـة عملـها. ومـن بـني العقبـات 
ــذا  أيضـا عـدم وجـود وظـائف ثابتـة ملوظفـي األمانـة. وعنـد ه
املنعطف العسري بصفة خاصة، تلقت األمانـة دعمـا يف الوقـت 
املناسـب مـن حكومـيت سويســـرا واململكــة املتحــدة لربيطانيــا 
ــــدا الشـــمالية. وعـــالوة علـــى ذلـــك، تلقـــى  العظمــى وأيرلن
الصندوق االستئماين تربعـات مـن حكومـات أملانيـا وأيسـلندا 

والسويد والفلبني والنمسا واليابان. 
ويقـدم هـذا التقريـر معلومـات مســـتكملة عــن تنفيــذ  - ٣
ـــن معلومــات عــن اإلجــراءات  برنـامج االسـتراتيجية فضـال ع
ـــذ التوصيــات الــيت أصدرــا اجلمعيــة العامــة يف  املتخـذة لتنفي
ــــر  دورــا السادســة واخلمســني. وكمــا أوصــي بــه يف التقري
السـابق، يركِّـز هـــذا التقريــر علــى األنشــطة املضطلــع ــا يف 
منظومــة األمــم املتحــدة. أمــا املعلومــات املتعلقــة باألنشــــطة 
املضطلع ا يف مجيـع أحنـاء العـامل مـن أجـل الـترويج ألهـداف 
االســتراتيجية، فتوجــد يف املنشــور املعنــون �العيــش يف ظـــل 
املخاطر: استعراض مبادرات احلـد مـن الكـوارث يف العـامل�، 
ـــران  الــذي ســيصدر يف آب/أغســطس ٢٠٠٢. ويوفــر التقري
الصــادران عــن االحتــاد الــدويل جلمعيــات الصليــــب األمحـــر 
واهلالل األمحر وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي يف عـام ٢٠٠٢ 

معلومات تكميلية بشأن تدابري احلد من املخاطر. 
 

ــــن  ـــة للحــــد م ـــتراتيجية الدولي ـــذ االس ثانيا -تنفي
الكوارث   

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

عقدت فرقة العمل املشـتركة بـني الوكـاالت واملعنيـة  - ٤
باحلد من الكوارث مخسـة اجتماعـات يف الفـترة منـذ إنشـائها 
ـــع  يف عـام ٢٠٠٠ ونيسـان/أبريـل ٢٠٠٢. وتراوحـت املواضي
اليت ركّزت عليها خالل السنة املاضية بني اجلفاف واحلد مـن 
الكــوارث يف ســياق التنميــة املســتدامة. واســتفادت أفرقتــــها 
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العاملة األربعة من إجراءات الدعــم اجلديـدة الـيت نفّذـا أمانـة 
ــــائج وحتســـني  االســتراتيجية، والــيت أســفرت عــن زيــادة النت
التنسـيق. وكـان أحـد جمـاالت التركـيز بصفـة خاصـــة يف عــام 
٢٠٠٢ هو إجياد سبل للتعـاون فيمـا بـني األفرقـة العاملـة بغيـة 
جتنـب االزدواجيـــة وضمــان اتســاق عملــها مــع واليــة فرقــة 

العمل. 
ونظرا ألن فرقة العمل املشتركة بـني الوكـاالت توفـر  - ٥
منتدى ملناقشة اموعة الكبـرية املتنوعـة مـن اجلوانـب املتصلـة 
بـاحلد مـن الكـــوارث، فــإن عليــها أن تقــوم بــدور يف تيســري 
التنسـيق وتبـادل املعلومـات فيمـــا بــني الوكــاالت والكيانــات 
األخرى ذات الصلة. بيد أنه استنادا إىل اخلربة املكتسـبة علـى 
مـدى السـنتني األوليـني مـن وجودهـــا، هنــاك جمــال لتحســني 
مكانـة فرقـة العمـــل وصورــا لتمكينــها مــن أن تصبــح آليــة 
مالئمة لوضع سياسات واستراتيجيات للحد من الكوارث. 

وتتألف عضوية فرقة العمـل مـن ١٤ وكالـة ومنظمـة  - ٦
تابعــة لألمــــم املتحـــدة، و ٨ كيانـــات إقليميـــة، و ٨ ممثلـــني 
للمجتمع املدين والقطاعــات املهنيـة ذات الصلـة. وجيـري كـل 
ســنتني تنــاوب األعضــاء يف هــذه الفئــــة األخـــرية. ويف عـــام 
ــــا  ٢٠٠٢، أكملــت فرقــة العمــل املرحلــة األوليــة مــن تناو
ــم  األول(٢). وباإلشـارة إىل مـا طلبتـه اجلمعيـة العامـة مـن أن يت
إعالمـها باملعايـري املطبقـة الختيـار األعضـــاء غــري الدائمــني يف 
فرقة العمل، من اجلدير باملالحظة أن فرقة العمـل قـد وضعـت 

املعايري التالية: 
أن يكـــون األعضـــاء املعينـــــون كيانــــات أو  (أ)

منظمات، وليسوا أفرادا؛ 
ـــــات  ينبغــــي أن تكــــون الكيانــــات واملنظم (ب)
املرشـــحة للعضويـــة يف موقـــف يتيـــح هلـــا أن متثِّـــل مصـــــاحل 
القطاعات املهنية العامة أو اخلاصة املعنية بـاحلد مـن الكـوارث 

أو مصاحل عناصر مهمة من اتمع املدين هلا مصلحـة يف احلـد 
من الكوارث؛ 

جيب أن تكون الكيانـات األعضـاء مشـاركة  (ج)
بالفعل يف احلد من الكـوارث كجـزء مـن واليتـها وأن تكـون 
لديـها قـدرة كافيـة علـى تنفيـذ تلـــك الواليــة، الــيت ينبغــي أن 
تكون متسقة مع أهداف وغايات االستراتيجية الدوليـة للحـد 
ــى  مـن الكـوارث؛ كمـا ينبغـي للكيانـات األعضـاء، عـالوة عل
ذلك، أن تكون لديها القدرة على إقامـة شـراكات وعالقـات 
ـــات احلكوميــة والدوليــة يف جمــال احلــد مــن  عمـل مـع املنظم

الكوارث؛ 
ينبغـــي أن يؤخـــذ التـــوازن اجلغـــرايف بعــــني  (د)
االعتبار عند تسمية املرشـحني، وكذلـك تيسـري متثيـل البلـدان 

النامية األكثر عرضة للكوارث؛ 
ينبغــي أن يؤخــذ يف االعتبــــار عنـــد اختيـــار  (هـ)
املرشـحني أن يكـون هنـاك تـــوازن فعلــي بــني خمتلــف أنــواع 
اخلــربات (الــزالزل، الــرباكني، حــاالت اجلفــاف، األعاصـــري 
احللزونية، املخاطر اجليولوجية، خماطر األرصاد اجلوية املتعلقـة 

باملياه). 
األمانـة املشـــتركة بــني الوكــاالت لالســتراتيجية  باء -

الدولية للحد من الكوارث 
ـــــاالت  مــــا برحــــت األمانــــة املشــــتركة بــــني الوك - ٧
لالسـتراتيجية، يف ظـل قيـادة جديـدة، تعـــزز مهامــها وطرائــق 
عملها. وعلى وجــه اخلصـوص، تركِّـز األمانـة علـى يئـة بيئـة 
متكينية لتحسني التعاون فيما بني الوكاالت فيما يتعلـق بـاحلد 
من الكوارث، وتوجيه املشـورة إىل املنظمـات املعنيـة بتصميـم 
وتنفيــذ تدابــري احلــد مــن الكــوارث. وباإلضافــــة إىل ذلـــك، 
شــرعت األمانــة يف عمليــة ــــدف إىل حتقيـــق الـــتزامن بـــني 
أولويــات برنــامج االســتراتيجية وأهــداف إعــالن األلفيــة(٣). 
ـــامج عملــها اســتنادا إىل  وكخطـوة أوىل، وضعـت األمانـة برن
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الواليـة اـددة املنبثقـة عـن قـرارات اجلمعيـة العامـة. وبالنســبة 
للفترة ٢٠٠٢-٢٠٠٣، تتمثل األهداف األساسية فيما يلي: 
توطيـــد االســـتراتيجية الدوليـــة للحـــد مـــــن  (أ)
الكـوارث بوصفـــها اإلطــار العــاملي لتنســيق اإلجــراءات الــيت 
تضطلع ا املنظمات الدولية واملؤسسات املهنيـة واحلكومـات 
لكفالة أن يصبح احلد مـن الكـوارث جـزءا مـن اسـتراتيجيات 
وبرامـج التنميـة املسـتدامة األساسـية وأن ينعكـــس يف جــداول 

األعمال الدولية واخلطط القطاعية ذات الصلة(٤)؛ 
كفالة أن تكون املفاهيم واملنهجيات املتصلـة  (ب)
باحلد من الكوارث مفهومة ومطبقة تطبيقـا فعـاال مـن جـانب 
عدد متزايد من اتمعـات احملليـة املعرضـة للكـوارث يف مجيـع 

أحناء العامل. 
واتساقا مع الطبيعة املشتركة بـني الوكـاالت لألمانـة،  - ٨
عقدت عدة اجتماعات برناجمية مع عدد مـن وكـاالت األمـم 
املتحـدة لتشـاطر األهـداف ومناقشـة األنشـطة املشـــتركة. ويف 
هـذا الصـدد، أقيمـت عالقـات عمـل وثيقـة مـــع مكتــب منــع 
األزمــات واإلنعــاش التــابع لربنــامج األمــم املتحــدة اإلمنـــائي 
ومكتــب تنســيق الشــؤون اإلنســانية باألمانــة العامــة لألمــــم 
املتحدة.وتعقد اجتماعات ثالثية دورية لوضع منهاج للتعـاون 
والتنسـيق يف اـاالت املتصلـة بـاحلد مــن الكــوارث وختفيــف 
حدـا والتـأهب هلـــا، الــيت تكلــف فيــها املنظمــات الشــريكة 
ـــة. ومــا برحــت  الثـالث بواليـات متمـيزة وإن كـانت متكامل
املكاتب الثالثة أيضا تشارك يف املناقشات املتعلقة بدور األمـم 
املتحــدة يف احلــــد مـــن الكـــوارث الطبيعيـــة. وقـــامت أمانـــة 
االسـتراتيجية ومكتـب الربنـامج اإلمنـائي بوضـع إطـار مشــترك 

للتعاون يستهدف زيادة التضافر والتنسيق بني املكتبني. 
وعقــدت مشــاورات إضافيـــــة ــدف زيــادة توثيـــق  - ٩
الروابط التعاونية مع املنظمة العاملية لألرصـاد اجلويـة – مشلـت 
إجـراء مشـاورات بشـــأن إقامــة مركــز دويل لدراســة ظــاهرة 

النينيـو (انظـــر A/57/189) – وبرنــامج األمــم املتحــدة للبيئــة، 
وبرنـامج األمـم املتحـدة للمسـتوطنات البشـرية (موئـــل األمــم 
املتحـدة)، ومنظمـة الصحـة العامليـة، ومكتـب شـــؤون الفضــاء 
اخلـارجي، وإدارة الشـؤون االقتصاديـــة واالجتماعيــة باألمانــة 

العامة لألمم املتحدة. 
وتتبع األمانة أيضا عمليات صياغة السياسـات املتبعـة  - ١٠
يف اـاالت األخـرى ذات الصلـة بـاحلد مـن الكـــوارث، مثــل 
التنميـة املسـتدامة، والبيئـــة، وتغــري املنــاخ، والتصحــر، وامليــاه 
ـــة املؤديــة إىل  العذبـة. وبصفـة خاصـة، حتتـل العمليـة التحضريي
انعقـاد مؤمتـر القمـة العـاملي للتنميـة املسـتدامة مكانـــا بــارزا يف 
ـــات األمانــة طــوال عــامي ٢٠٠١ و ٢٠٠٢.  جـدول اهتمام
وتجري األمانة مشاورات واسعة النطاق مـع جمموعـة متنوعـة 
ـــا يف ذلــك  مـن الشـركاء يف األمـم املتحـدة واتمـع املـدين، مب
منتـدى أصحـاب املصلحـة �مــن أجــل مســتقبلنا املشــترك�. 
وأسـفرت هـذه املشـاورات عـن إدراج احلـد مـن الكــوارث يف 

جدول أعمال مؤمتر القمة. 
وبـــدأت األمانـــة يف التخطيـــط إلجـــراء اســـــتعراض  - ١١
السنوات العشر السـتراتيجية يوكوهامـا مـن أجـل عـامل أكـثر 
أمانا: مبادئ توجيهية التقاء الكـوارث الطبيعيـة والتـأهب هلـا 
وختفيف حدا، وخطة عملها(٥) الـيت اعتمدهـا املؤمتـر العـاملي 
ــــا،  للحــد مــن الكــوارث الطبيعيــة، الــذي عقــد يف يوكوهام
اليابـان، يف عـام ١٩٩٤. ومـــن املتوقــع أن يتيــح االســتعراض 
فرصـة لتقييـم حالـة احلـد مـن الكـوارث يف مجيـع أحنـــاء العــامل 

وحتديد الثغرات وأولويات املستقبل وبرامج العمل. 
وكما مت توقعه يف التقرير السابق لألمـني العـام بشـأن  - ١٢
ـــــرعت األمانــــة يف  االســـتراتيجية (A/56/68 و Corr.1-3)، ش
إجراء استعراض دوري ملبادرات احلد من الكـوارث املضطلـع 
ـــاملي لعــام  ـا يف مجيـع أحنـاء العـامل. ويتضمـن االسـتعراض الع
٢٠٠٢ جمـــاالت االهتمامـــات اجلاريـــة ويعطـــــي مؤشــــرات 
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لالجتاهات العاملية يف ممارسات احلد مـن الكـوارث. وسينشـئ 
هذا السجل عملية منظمة لالحتفاظ مبعلومـات عـن احلـد مـن 
الكـوارث وتعميمـها بصفـة دوريـة. كمـا يتوخـى االســتعراض 
حفز عملية لوضـع وتطبيـق معايـري مهنيـة يتفـق عليـها تعكـس 
التقـدم العـاملي احملـــرز يف احلــد مــن املخــاطر. وهنــاك مبــادرة 
مشـتركة بـني املؤسسـات جيـري االضطـالع ـا حاليـا بغــرض 
زيــادة التنســيق والتضــافر فيمــا بــني املســائل الــيت ســـيتناوهلا 
االســتعراض العــــاملي يف املســـتقبل والتقـــارير األخـــرى الـــيت 
سينشـرها االحتـاد الـدويل جلمعيـات الصليـب األمحـــر واهلــالل 

األمحر والربنامج اإلمنائي. 
واسـتجابة للمطلـب العـام املتعلـق بزيـادة التفـاعل بــني  - ١٣
املمثلني احلكوميني وأمانة االستراتيجية، يسرت األمانــة إنشـاء 
فريق اتصال مفتـوح العضويـة يتـألف مـن البعثـات الدائمـة يف 
جنيف. واجتمع الفريق مرتـني يف عـام ٢٠٠٢ ملناقشـة توجـه 
ـــق االتصــال  سياسـة برنـامج االسـتراتيجية. كمـا سـيبحث فري
ـــل املبــادرات واالحتياجــات األساســية. ويف هــذا  مسـألة متوي
ـــدور رائــد يف الدعــوة إىل  الصـدد، قـامت حكومـة سويسـرا ب
ـــة  انعقـاد فريـق يتـألف مـن مؤيـدي االسـتراتيجية يضـم جمموع
أساســـية مـــن احلكومـــات املهتمـــة بتقـــدمي املشـــورة ودعــــم 

االحتياجات املالية لألمانة املشتركة بني الوكاالت. 
وعمال بدعوة اجلمعية العامة لتوسـيع نطـاق األنشـطة  - ١٤
اليت تضطلع ا األمانة املشتركة بـني الوكـاالت علـى الصعيـد 
اإلقليمـي، ودعـم منـاهج العمـــل الوطنيــة (القــرار ١٩٥/٥٦، 
الفقـرة ١٠)، كثفـت األمانـة مـن جـهودها لتعميـم املعلومــات 
ـــاحلد مــن  والوثـائق واملبـادئ التوجيهيـة للسياسـات، املتعلقـة ب
الكوارث على الصعيد اإلقليمي، مـع وضـع مقترحـات للقيـام 
بأنشطة إقليمية إضافيـة، مبـا يف ذلـك قيـام املنظمـات الشـريكة 

باستضافة مراكز فرعية إقليمية. 

ويف أفريقيـــا، واصلـــت األمانـــة جـــــهودها لتوطيــــد  - ١٥
الشراكات بغية بدء برنامج إقليمـي ألفريقيـا يف عـام ٢٠٠٢، 
سيشمل إقامة مركـز فرعـي يف نـريويب. وتشـمل هـذه املبـادرة 
إقامة روابط دون إقليمية، مثل العملية اجلاريـة حاليـا يف اهليئـة 
احلكومية الدولية املعنية بالتنمية واليت تسـتهدف تعزيـز آليـات 
إدارة الكـوارث واحلـد منـها يف القـرن األفريقـي. كمـا جيـــري 
االضطـالع بأنشـطة مماثلـة يف منـــاطق دون إقليميــة أخــرى يف 
أفريقيا، انطالقا من العمليات اجلارية أو الـيت تعـتزم املنظمـات 

اإلقليمية ذات الصلة القيام ا. 
ويف آسيا، أصبح تعاون األمانـة مـع املركـز اآلسـيوي  - ١٦
للتـأهب للكـــوارث واملركــز اآلســيوي للحــد مــن الكــوارث 
منـهاج عمـل فيمـا يتعلـــق مبختلــف املبــادرات واالجتماعــات 
ــــادل املعلومـــات املســـتمرة. وجتـــري  املشــتركة وعمليــات تب
مناقشـــات مـــع الشـــركاء اآلخريـــن، مبـــا يف ذلـــك اللجنـــــة 
االقتصادية واالجتماعية آلسيا واحمليط اهلادئ، وبرنامج األمـم 
املتحدة للبيئة، ومكتب تنسـيق الشـؤون اإلنسـانية، والربنـامج 

اإلمنائي، لوضع برنامج اتصايل منسق يف عام ٢٠٠٣. 
ويف أمريكـا الالتينيـة ومنطقـة البحـــر الكــارييب، نظــم  - ١٧
املركـز الفرعـي لألمانـة يف كوسـتاريكا، بالتعـاون مـع العديـــد 
مــــن الشــــركاء، جمموعــــة متنوعــــة مــــن حلقــــات العمـــــل 
واالجتماعات األخرى، مبا يف ذلك مؤمتر نصف الكرة بشـأن 
احلــد مــن املخــاطر، الــذي عقــد يف كــــانون األول/ديســـمرب 
٢٠٠١، بالتعـــاون مـــع مكتـــب الواليـــات املتحـــدة لتقــــدمي 
املســاعدات اخلارجيــة يف حــاالت الكــوارث التــــابع لوكالـــة 
ـــة للواليــات املتحــدة، ومنظمــة الصحــة  التنميـة الدوليـة التابع
للبلـدان األمريكيـة، والعديـد مـن املنظمـــات اإلقليميــة ــدف 
متابعة توصيات مؤمتر القمة الثالث للدول األمريكيـة، املعقـود 
ــب  يف نيسـان/أبريـل ٢٠٠١. ومت إنتـاج مسلسـل إذاعـي وكتي
تثقيفـي لألطفـال باالشـتراك مـع اليونيسـيف. ومت تعزيـز موقــع 
األمانـة اخلـاص باملنطقـــة علــى الشــبكة، وإصــدار نشــرة عــن 



02-476027

A/57/190

الـدروس املسـتفادة مـن الزلـزال الـــذي وقــع يف الســلفادور يف 
كـانون الثـــاين/ينــاير ٢٠٠١(٦). ويتواصــل نشــر جملــة أخبــار 
االستراتيجية الدولية للحـد مـن الكـوارث مرتـني يف السنـة، 
كمـا مت تنفيـذ عـدد مـــن األنشــطة األخــرى أو التخطيــط هلــا 
بالتعـاون مـــع منظمــة الصحــة للبلــدان األمريكيــة، الــيت هــي 

شريك رئيسي يف املنطقة. 
وتقــوم أمانــة االســتراتيجية تدرجييــا بتوســيع نطــــاق  - ١٨
قدراا على دعم البلـدان الـيت ترغـب يف إنشـاء آليـات وطنيـة 
متعـددة القطاعـات أو تعزيزهـا ـدف دعـم أنشـطة احلـد مـــن 
الكوارث. وتستفيد الربامج الوطنية املكرسة هلـذا الغـرض مـن 
تبـادل املعلومـات مـع نظرائـها يف البلـدان األخـرى والشـــركاء 
الدوليـني، وكذلـك مـن إمكانيـة الوصـــول بيســر للمناقشــات 
الدولية اجلارية. وتسعى األمانة إىل التعاون مـع برنـامج األمـم 
املتحـدة اإلمنـائي وســـائر الوكــاالت ذات الصلــة لدعــم هــذه 

العملية اليت تعترب ضرورية لنجاح االستراتيجية. 
 

األنشــــطة الــــــيت اضطلعـــــت ـــــا الوكـــــاالت  جيم -
واملنظمات الشريكة دعما لالستراتيجية(٧) 

 

قــام عــدد كبــري مــن الوكــاالت واملنظمــات بتنفيـــذ  - ١٩
العديد من األنشطة دعما ألهـداف ومبـادئ االسـتراتيجية، ال 
ســيما يف اــاالت الــيت ســـلطت عليــها األضــواء يف الوثيقـــة 
ـــــت زيــــادة واضحــــة يف  اإلطاريـــة لغـــرض تنفيذهـــا. وحتقق
ــك  الشـراكات واملبـادرات املشـتركة بـني الوكـاالت ضمـن ذل
اإلطـار، ممـا يؤكـــد االجتــاه العــام حنــو االعــتراف بــاحلد مــن 

الكوارث كشرط أساسي لتحقيق التنمية. 
ويف عـام ٢٠٠١، قـام الربنـامج اإلمنـائي، عـــن طريــق  - ٢٠
ــــه اإلقليميـــة وبراجمـــه املتخصصـــة،  مكاتبــه القطريــة، ومكاتب
وبدعـم تقـين مـن مكتـب منـع األزمـات واإلنعـاش التــابع لــه، 
بتعزيز القدرات يف جمال احلد من الكـوارث يف أكـثر مـن ٦٠ 
بلدا. ومشلت هذه الربامج بناء القدرات احملليـة علـى احلـد مـن 

الكوارث يف منطقة أمريكا الوسطى وجامايكا، وإنشـاء نظـام 
وطـين جديـــد إلدارة املخــاطر والكــوارث يف هــاييت، وتعزيــز 
املكاتب الوطنية للحـد مـن الكـوارث يف بلـدان منطقـة البحـر 
الكـارييب الناطقـة باالنكليزيـة، ووضـــع اســتراتيجيات إقليميــة 
إلدارة الكــوارث يف البلــدان األعضــــاء يف اجلماعـــة اإلمنائيـــة 
ـــف االســتقرار يف جنــوب شــرقي  للجنـوب األفريقـي ويف حل
أوروبـا؛ وحبـث احلـد مـــن خمــاطر الفيضانــات يف حــوض ــر 
تسـزَا (أوكرانيا ورومانيا وهنغاريا)؛ ومعاجلـة خمـاطر اجلفـاف 
يف أوزبكســتان ومجهوريــة إيــران اإلســالمية وطاجيكســـتان. 
ـــامج اإلمنــائي،  ويقـوم عـدد مـن املكـاتب القطريـة التابعـة للربن
كجـزء مـن أطُــرها القطريـة الـيت تشـمل احلـد مـن الكـــوارث، 
بتصميـم برامـــج رئيســية متعــددة الســنوات. وقــدم الربنــامج 
اإلمنـائي أيضـا الدعـم لعـدد مـن برامـج بنـاء القـــدرات، مبــا يف 
ذلـك الـربامج يف ألبانيـا وتيمـور الشـرقية ورومانيـا ومدغشـــقر 
ومالوي. وجيري تصميم برامج إضافية ألفغانستان والسودان 
ونيبـال. وسـاهم أيضـا الربنـامج اإلمنـائي يف تعزيـز السياســـات 
الدولية يف جمال احلد من الكوارث، مبا يف ذلك إجـراء دراسـة 

عن الكوارث يف أقل البلدان منوا. 
ــــت يف بيــــرو  وعلــى أثــر الــزالزل الكبــرية الــيت وقع - ٢١
والسـلفادور وغوجـارات (اهلنـــد) والفيضانــات املفاجئــة الــيت 
حدثــت يف مجهوريــة إيــران اإلســالمية، وإعصــــار ميتـــش يف 
كوبــا، واالنــــدالع الربكـــاين يف غومـــا (مجهوريـــة الكونغـــو 
الدميقراطيـة)، والفيضانـات يف الســـنغال، والعواصــف البرديــة 
والفيضانـــات املفاجئـــة يف بوليفيـــا والـــزالزل يف أفغانســـــتان 
وجورجيا، قام الربنامج اإلمنائي بوضع استراتيجيات لإلنعـاش 
بعد وقوع الكوارث، اسـتخدم فيـها اإلنعـاش لبحـث أهـداف 

احلد من الكوارث. 
ــــا  واعترافــا بأمهيــة توثيــق أفضــل املمارســات وتبادهل - ٢٢
واسـتخالص الـدروس منـها علـــى الصعيديــن اإلقليمــي ودون 
اإلقليمـي، أنشـأ الربنـــامج اإلمنــائي شــبكة للمعــارف املتعلقــة 
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بــاحلد مــن الكــوارث يف وســط وجنــوب غــريب آســــيا، ويف 
أمريكــا الوســطى ومنطقــة البحــر الكــارييب، بالشــــراكة مـــع 
مصرف أمريكا الوسطى للتكامل االقتصادي. ويقوم الربنامج 
ــــدان العـــامل يف  اإلمنــائي أيضــا بــإعداد تقريــر عــن ضعــف بل
مواجهة الكوارث، سريكز فيه يف عام ٢٠٠٢ على الكــوارث 
والتنميــة. وســيتضمن التقريــر دراســات إفراديــة عــن أفضـــل 
املمارســات، ومؤشــــر عـــاملي للكـــوارث واملخـــاطر ومـــدى 
التعرض هلا، ُأعد بالتعاون مع قاعدة بيانـات الربنـامج اإلمنـائي 
عن املوارد العاملية واملعهد الدويل لبحوث التنبؤ باملنـاخ التـابع 

جلامعة كولومبيا (الواليات املتحدة األمريكية). 
ودعما لفرقة العمل املشتركة بـني الوكـاالت واملعنيـة  - ٢٣
باحلد من الكـوارث، يتــرأس الربنـامج اإلمنـائي الفريـق العـامل 
املعين بتقييم خماطر الكوارث وقابليـة التـأثر ـا وآثارهـا الـذي 
ييسر التعاون الدويل يف جمـال وضـع مؤشـر للكـوارث وقابليـة 
التـأثر ـا وحتســـني اتســاق البيانــات املتعلقــة بــأثر الكــوارث 
ودقتها وتغطيتها. ويتعـاون الفريـق العـامل مـع الفريـق العـامل 
املعين باملناخ والكوارث الطبيعية دف حتسني املعلومات عـن 
املخاطر ذات الصلة باملناخ عن طريق مضاهاة قواعد البيانات 

املتعلقة باملناخ والكوارث. 
ومشلت اجلهود اليت يبذهلا الربنامج اإلمنائي يف الدعوة  - ٢٤
للحـد مـن الكـوارث والـــترويج لذلــك، عقــد حلقــة دراســية 
إقليمية بالتعاون مع مركـز التنسـيق التقـاء الكـوارث الطبيعيـة 
يف أمريكــا الوســطى والوكالــة اإلســــبانية للتعـــاون اإلســـباين 
األمريكــي، وكذلــك عقــد حلقتــني دراســــيتني إقليميتـــني يف 
منطقة البحر الكارييب. وفضال عـن ذلـك، عقـدت يف طـهران 
حلقة دراسية إقليمية عن إدارة خماطر اجلفاف. وما فتـئ أيضـا 
الربنامج اإلمنائي يتعاون على حنو وثيق مع أمانـة االسـتراتيجية 
بشـــأن األعمـــال التحضرييـــة ملؤمتـــر القمـــة العـــاملي للتنميــــة 

املستدامة. 

ويف عـام ٢٠٠١، اعـترف الـس التنفيـذي للربنــامج  - ٢٥
اإلمنــائي وصنــدوق األمــم املتحــدة للســكان بــأن احلــد مــــن 
الكـوارث واالنتعـاش هـو جمـال رئيســـي مــن جمــاالت أنشــطة 
ـــائي، وجتلــى ذلــك االعــتراف يف حتويــل شــعبة  الربنـامج اإلمن
مواجهـة حـاالت الطـوارئ السـابقة إىل مكتـب منـع األزمــات 
واإلنعـاش. وجيـري أيضـا إدمـاج مشـاغل احلـد مـن الكـــوارث 
علـى حنـو مـتزايد يف ُأطـر الـربامج القطريـة للربنـــامج اإلمنــائي. 
ويف هـــذا الصـــدد، يقـــوم الربنـــامج اإلمنـــائي بإيفـــاد مخســــة 
مستشارين إقليميني يف جمال احلـد مـن الكـوارث إىل كـل مـن 
أفريقيــا وآســيا وأوروبــا ورابطــة الــــدول املســـتقلة وأمريكـــا 
ـــة األمــم  الالتينيـة ومنطقـة البحـر الكـارييب. ويف سـياق منظوم
ـــز جمــاالت تعاونــه مــع  املتحـدة، يقـوم الربنـامج اإلمنـائي بتعزي
مكتب منسق الشؤون اإلنسانية وأمانة االستراتيجية ويواصـل 

حتديدها. 
ــى إدارة  ويواصـل برنـامج األمـم املتحـدة للتدريـب عل - ٢٦
الكـوارث، الـذي يديـره الربنـامج اإلمنـائي، تقـدمي خدماتـــه يف 
جمـال التثقيـف املتعلـق بـاحلد مـن الكـوارث لكـل مـن منظومــة 
األمــم املتحــدة والــدول األعضــاء، ال ســيما البلــدان الناميــــة 
املعرضة للكوارث بوجـه خـاص. وعلـى أثـر عقـد اجتماعـات 
التقييـم املشـتركة بـــني الوكــاالت وحلقــات العمــل املكرســة 
ــترة  لذلـك، مت وضـع خطـة شـاملة ملنطقـة أمريكـا الوسـطى للف
٢٠٠٢-٢٠٠٤، كما شـرع يف التحضري لعقد حلقات عمل 
قطرية يف كل مــن بنمـا والسـلفادور ونيكـاراغوا وهنـدوراس. 
ومت يف إطار برنامج التدريب، وبالتعاون مـع اجلماعـة اإلمنائيـة 
للجنـوب األفريقـي، تصميـم خطـة للجنـوب األفريقـي للفـــترة 
٢٠٠٢-٢٠٠٥، جيــــري تكميلــــها بدعــــم مشــــــترك بـــــني 
الوكاالت. ومت عقد حلقات عمل وطنيـة يف جورجيـا ونيبـال 
ـــراض  يف حـني شــرع يف الربجمـة املشـتركة بـني الوكـاالت ألغ
تنفيذ مبادرات مستقبلية يف كـل مـن أرمينيـا وألبانيـا والبلقـان 
(باإلضافة إىل بلغاريا ورومانيا)، وبابوا غينيا اجلديــدة وتيمـور 
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الشرقية وإندونيسيا. وُأنشـئت أيضا يف إطار برنامج التدريـب 
قاعدة بيانات لربامج وموارد التدريب يف جمال احلد من خطـر 
الكـوارث املتاحـة يف العـامل بأسـره. وأخـريا مت تصميـم برنــامج 

مشترك بني الوكاالت للتعلم من بـعد. 
ـــتراتيجي للفــترة ٢٠٠٠-٢٠١٥  ومت يف اإلطـار االس - ٢٧
ـــن الكــوارث بوصفــه  ملنظمـة األغذيـة والزراعـة تعيـني احلـد م
إحـــدى االســـتراتيجيات اهلامـــة لتلبيـــة احتياجـــــات الــــدول 
األعضـاء، مـع اإلشـارة بوجـه خـاص إىل القضـاء علـى ظــاهرة 
انعـدام األمـن الغذائـــي والفقــر يف الريــف. ويف هــذا الصــدد، 
ـــاعدة يف وضــع  واصلـت منظمـة األغذيـة والزراعـة تقـدمي املس
وتنفيذ برامج وخطط التأهب املتعلقة باتقاء الكـوارث ـدف 
محايـة نظـم اإلنتـاج الزراعـــي. وتقــدم أيضــا منظمــة األغذيــة 
والزراعة مساعدات تقنية لتعزيز القدرات على اتقـاء املخـاطر 

الطبيعية أو التخفيف من أثرها. 
وتتـوىل شـــعبة عمليــات الطــوارئ واإلنعــاش مبنظمــة  - ٢٨
األغذية والزراعة، بعد أن مت تطويرهـا مؤخـرا مسـؤولية عامـة 
عن الربنامج امليداين للطوارئ والروابط بـني أنشـطة الطـوارئ 
واإلنعـاش والسياسـة اإلنسـانية ملنظمـة األغذيـة والزراعـــة. ومت 
مـن خـالل املركـز العـاملي للمعلومـات الزراعيـة التـابع ملنظمـــة 
األغذيـة والزراعـة إنشـاء موقـع علـى شـبكة اإلنـترنت إلجــراء 
استعراض عام للمعلومات املتعلقة باحلد مـن الكـوارث فضـال 
عـن إمكانيـة البحـث فيـها بتعمــق(٨). وتواصــل أيضــا منظمــة 
األغذيــة والزراعــة، مــن خــالل النظــام العــــاملي للمعلومـــات 
واإلنـذار املبكـر توفـري املعلومـات بشـــأن الكــوارث الزراعيــة، 
وحاالت نقص األغذية وانعدام األمـن الغذائـي وتعبئـة الدعـم 
الـدويل للحـد مـــن الكــوارث الزراعيــة واالضطــالع بأنشــطة 

اإلغاثة. 
ـــة والزراعــة  ويف عـام ٢٠٠١، نشـرت منظمـة األغذي - ٢٩
حتليـالً لآلثـار املتوسـطة األجـــل إلعصــار ميتــش علــى األمــن 

الغذائي يف أمريكا الوسطى. ونظمـت أيضـا اجتماعـاً للخـرباء 
الدوليـني بشـأن إدارة حرائـق الغابـات، بالتعـــاون مــع املنظمــة 
الدولية لألخشاب املدارية ومؤمتر آسـيا واحمليـط اهلـادئ املعـين 
بــاإلنذار املبكــر بــالكوارث الــيت ــدد األغذيــة والزراعـــة يف 
تايلند والتأهب هلا واتقائـها وإدارـا. وطـورت املنظمـة أيضـا 
قدرا على تقدمي اخلدمات التشغيلية بشـأن املعلومـات البيئيـة 
عـن طريـق شـبكة متطـورة لرصـد املعلومـات البيئيـة يف الزمـــن 

احلقيقي باستخدام البيانات الساتلية. 
ــة  وباإلضافـة إىل مشـاركة برنـامج األمـم املتحـدة للبيئ - ٣٠
يف عمل فرقة العمل املشتركة بني الوكاالت، اليت يترأس فيـها 
الفريق العامل املعـين بـاإلنذار املبكـر، نفـذ الربنـامج عـددًا مـن 
ــــة  األنشـــطة الراميـــة إىل احلـــد مـــن تأثـــري الكـــوارث الطبيعي
والكـوارث البيئيـة والتكنولوجيـة ذات الصلـة. ويقـوم برنـــامج 
البيئـة بتنفيـذ إطـار اسـتراتيجي بشـأن اتقـاء حـاالت الطـــوارئ 
والتأهب هلا وتقييمها والتخفيف من حدـا ومواجهتـها. ويف 
جمـال الـدروس املسـتفادة، جيـــري تنفيــذ مشــروع عــن حتليــل 
أسباب الطوارئ وتأثريها البيئـي يف املـدى الطويـل ومـا ميكـن 
أن تنطوي عليه من آثار بالنسبة للحكومات واتمع الدويل. 
ويف جمـال بنــاء القــدرات وتعزيــز املؤسســات، أوفــد  - ٣١
برنــامج البيئــة بعثــة مشــــتركة مـــع برنـــامج األمـــم املتحـــدة 
للمســتوطنات البشــرية (موئــل األمــم املتحــــدة) إىل نيجرييـــا 
لتقييـم آليـات إدارة الكـــوارث وصياغــة اســتراتيجية متكاملــة 
وبرنـامج للدعـم. وواصـل برنـامج البيئـة واملوئـل أيضـــا تنفيــذ 
ـــات يف  مشـروعهما املشـترك بشـأن التخفيـف مـن أثـر الفيضان
جنوب آسيا وإدارا والتحكم فيها. كما ساعد برنامج البيئة 
حكومــة فــرتويال يف جمــال تفســري خرائــط اليــاالت التربــــة 
ـــي. ومت أيضــا إعــداد  وخماطرهـا علـى الصعيديـن الوطـين واحملل
عـدد مـن املشـاريع تـتراوح بـــني إدارة الفيضانــات وشــبكات 
تبادل املعلومات يف أفريقيا وأمريكـا الالتينيـة ومنطقـة جنـوب 

احمليط اهلادئ. 



1002-47602

A/57/190

والربنامج الذي ينفـذه برنـامج البيئـة يف جمـال التوعيـة  - ٣٢
حباالت الطوارئ والتـأهب هلـا علـى الصعيـد احمللـي يعتـرب أداة 
ـــاء الوعــي وحتســني قــدرات اتمعــات احملليــة  مفيـدة يف إذك
املعرضـة حلـاالت الطـوارئ البيئيـة يف جمـال التـــأهب. ويتنــاول 
الربنــامج مجيــع حــاالت الطــوارئ البيئيــة املتعلقــة باألنشـــطة 
الصناعيـة الـيت ميكـن أن تنشـأ عـن النشـاط البشـري أو نتيجـــة 
للكوارث الطبيعية. ويهدف برنامج التوعية حباالت الطـوارئ 
ـــد اتمــع  والتـأهب هلـا علـى الصعيـد احمللـي، عـن طريـق تزوي
احمللـي باملعلومـات ووضـع خطـة اسـتجابة عامـة ومنســـقة، إىل 
محاية السكان واملمتلكات والبيئة. وبدأ إدخـال هـذا الربنـامج 
ــــالل احللقـــات  يف أكــثر مــن ٣٠ بلــدًا وأدى تنفيــذه مــن خ
الدراسية وحلقات العمل القطرية واملراكـز الوطنيـة التابعـة لـه 
إىل حتســني مســــتوى التـــأهب لـــدى الدوائـــر احملليـــة املعنيـــة 
بـالطوارئ وفـهم اتمعـات احملليـــة لكيفيــة مواجهــة حــاالت 

الطوارئ. 
ــــراض احلـــد مـــن  وفيمــا يتعلــق بــاإلنذار املبكــر ألغ - ٣٣
الكوارث، حدد برنامج البيئة وشـركاؤه عـددا مـن البحـريات 
اجلليديـة يف منطقـة جبـــال اهليمااليــا بوصفــها تشــكل خطــرًا 
كبريًا يف حالة طفح الفيضانات منها. ويف هـذا الصـدد، يقـوم 
برنامج البيئة مبساعدة حكومـيت بوتـان ونيبـال يف جمـال وضـع 
نظـم لإلنـذار املبكـر إلنـذار اتمعـات احملليـــة بــأي فيضانــات 
وشـيكة ويف االضطـالع بأعمـــال هندســية للحــد مــن خمــاطر 
الفيضانـات. ويف جمـال آخـر، أصـدر الربنـــامج دراســة علميــة 
تتنـاول جفـاف املسـتنقعات الواقعـة يف بـالد مـا بـني النـــهرين. 
واستنادا إىل هذه الدراسة، تقوم احلكومات يف املنطقـة باختـاذ 
اإلجــراءات الالزمــة لتنفيــذ التدابــري املالئمــة. وأخــريا، قــــدم 
برنـامج البيئـة، مـن خـالل الوحـدة البيئيـة املشـتركة بينـه وبــني 
مكتب منسق الشؤون اإلنسانية، اخلربة البيئية الالزمة لتمكني 
ـــيت هلــا  منظومـة األمـم املتحـدة مـن مواجهـة هـذه الكـوارث ال

تأثري بيئي كبري(٩). 

وتنفــذ املنظمــة العامليــة لألرصــاد اجلويــة عــددًا مــــن  - ٣٤
الــربامج املتعلقــة بــالتخفيف مــن حــدة الكـــوارث الطبيعيـــة، 
وتشـارك بنشـــاط يف تنفيــذ االســتراتيجية الدوليــة للحــد مــن 
الكوارث، وذلك بصورة مباشرة وعن طريق الدوائـر الوطنيـة 
ـــة وعــدد مــن مراكــز األرصــاد  املعنيـة لألرصـاد اجلويـة واملائي
اجلوية املتخصصة اإلقليمية. وساعدت عملية التقييم واإلبالغ 
اليت يضطلع ا الفريق احلكومي الـدويل املشـترك بـني املنظمـة 
العاملية لألرصاد اجلويـة وبرنـامج األمـم املتحـدة للبيئـة واملعـين 
بتغــري املنــاخ علــى حتديــد التأثــري احملتمــل للحــاالت املناخيـــة 
القصوى. وتضطلع املنظمة العاملية لألرصاد اجلوية باملسـؤولية 
األوىل عـن الفريـق العـامل التـابع لفرقـة العمـــل املشــتركة بــني 
ـــة  الوكــاالت واملعنيــة باملنــاخ والكــوارث وتشــترك يف األفرق
العاملــة املعنيــة بــاإلنذار املبكــر واملعنيــة بــالتعرض للمخــــاطر 
وتقييمـها. وواصلـت املنظمـة العامليـة لألرصـــاد اجلويــة تقــدمي 
ــا  الدعـم إىل أمانـة االسـتراتيجية مبـا يف ذلـك عـن طريـق إعار

موظف أقدم. 
وأحـرز تقـدم كبـري يف أنشـطة بنـــاء القــدرات ضمــن  - ٣٥
الربنامج العاملي ملراقبة الطقس. وفضال عن ذلك، يولد املركـز 
األفريقــي لتطبيقــات األرصــاد اجلويــة ألغــــراض التنميـــة، يف 
نيــامي، ومركــز األرصــاد اجلويــة املتخصــص يف ســــنغافورة، 
واملعهد الوطين للبحوث الفضائية يف الـربازيل، ومركـزا رصـد 
اجلفاف يف نريويب وهراري، نواتج تركز على املنطقة. ويقـدم 
برنـامج األعاصـــري املداريــة التــابع للمنظمــة العامليــة لألرصــاد 
اجلويـة الدعـم يف جمـال بنـاء القـدرات ويشـجع تطويـر املراكــز 
اإلقليميـة املتخصصـــة يف رصــد األعاصــري املداريــة يف منــاطق 
العامل املعرضة لألعاصري. وجيـري تنفيـذ هـذا املشـروع ـدف 
توسـيع نطاقـه ليشـــمل منــاطق أخــرى. كمــا قــامت املنظمــة 
العاملية لألرصاد اجلويـة بتعيـني مثانيـة مراكـز رصـد متخصصـة 
إقليميـة لتوفـري منتجـات منوذجيـة لالنتقـال يف الغـالف اجلــوي 
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لالســتجابة حلــــاالت الطـــوارئ البيئيـــة علـــى نطـــاق الكـــرة 
األرضية. 

ولربنـامج املنـاخ العـاملي صـوت علمـي موثـوق بشــأن  - ٣٦
ـــامج  املنــاخ والتقلبــات املناخيــة وتغــري املنــاخ. ويســاعد الربن
البلــدان علــى تســخري املعلومــات واملعــارف املناخيــة خلدمـــة 
التنميـــة الوطنيـــة املســـــتدامة. وصـــــُمم مشــــروع خدمــــات 
املعلومات والتنبؤات املناخيـة التـابع للربنـامج ـدف مسـاعدة 
ـــى اســتخدام البيانــات املناخيــة ألغــراض التــأهب  البلـدان عل

للكوارث وإدارة املوارد املائية ومحاية الصحة البشرية. 
وتســاهم املنظمــة العامليــة لألرصــاد اجلويــة مســــامهة  - ٣٧
كبــرية يف اســتعراض النظــم القطاعيــة داخــل منظومــة األمــم 
املتحـدة وخارجـها، وذلـك لغــرض رصــد حــاالت الطــوارئ 
املتصلـة باملنـاخ. وبإمكـان املنظمـة، حبكـم موقعـها، أن تنســـق 
دراســات تقييــم املخــاطر الــيت تضطلــع ــا وكــاالت األمـــم 
املتحـدة خـالل نوبـة ظـــاهرة النينـــيو احلاليــة. وتـــبذل جــهود 
خاصة لتحسني التنبؤات املناخية الفصلية والسنوية املتاحة مـن 
خدمـات األرصـاد اجلويـة الوطنيـة. وبوجـه خـاص، مـا فتئـــت 
أمانـة االسـتراتيجية التابعـة للمنظمـة العامليـــة لألرصــاد اجلويــة 
تتعاون مع حكومة إكوادور علـى إنشـاء مركـز دويل لدراسـة 

ظاهرة النينـيو. 
وتنظـر منظمـة الصحـة العامليـة إىل الكـوارث بوصفــها  - ٣٨
قضايـا صحيـة عامـــة رئيســية وتعتــرب أن احلــد مــن الكــوارث 
وظيفة أساسية يف قطـاع الصحـة، ولذلـك فـهي تطبـق منـوذج 
الصحة العامة على احلد من الكوارث. وبوجه خاص، تسـهم 
منظمة الصحة العاملية يف تنفيذ االستراتيجية عن طريق: وضـع 
سياسات والقيام بأنشطة دعوة تسلط األضواء على الكوارث 
بوصفـها قضايـا صحيـة عامـــة وعلــى الصحــة بوصفــها هدفــا 
ومقياســا للحــد مــن الكــوارث؛ ونشــر معلومــــات صحيـــة، 
كمسامهة رئيسية يف التنسيق بني القطاعات وبـني الوكـاالت؛ 

ودعم مراكز التنسـيق واهليـاكل املؤسسـية يف الـدول األعضـاء 
والوكـاالت الشــريكة. وجيــري توســيع نطــاق عمــل منظمــة 
الصحة العاملية بشأن التأهب للكـوارث الـذي شـرعت فيـه يف 
ـــاطق أخــرى: وتشــمل  األمريكتـني يف السـبعينات، ليشـمل من
ــــدان حـــوض ـــر  احلــاالت الناجحــة نيبــال وبنغالديــش وبل
امليكونـغ، وموزامبيـق وزمبـابوي واملنـاطق احلدوديـة يف القــرن 
األفريقـي. ويشـكل نشـر أفضـل املمارسـات يف جمـــال الصحــة 
العامــة ألغــراض احلــد مــن الكــوارث جــزءا مــن املســــؤولية 
املعياريـة ملنظمـة الصحـة العامليـة بوصفـــها وكالــة متخصصــة. 
ــة  وأصـدرت منظمـة الصحـة العامليـة، بالتعـاون مـع إدارة التنمي
الدولية يف اململكة املتحـدة، ومفوضيـة األمـم املتحـدة لشـؤون 
ـــــــر  الالجئــــني، واليونيســــيف، وحركــــــــة الصليــــب األمحــ
 CD-ROM سفــري� قــرصا حاسـوبيا� (Sphere) ومشـــــروع
عنوانه مكتبة الصحـة حلـاالت الكـوارث، يضـم ٢٥٠ وثيقـة، 
وجمموعة مواد مكتبة منظمة الصحة العاملية حلـاالت الطـوارئ 
تشمل نسخا مطبوعة من ١٣٠ مبدأ توجيهيا أساسيا. وتعبئـة 
الشراكات هي طريقة أخرى مـن الطـرق الـيت تطبقـها منظمـة 
الصحة العاملية لزيادة مسامهة القطاع الصحي إىل أقصـى حــد 
ممكــن يف احلــد مـــن الكـــوارث. وباإلضافـــة إىل الشـــراكات 
املؤسسـية مـع وزراء الصحـة وســـائر الشــركاء علــى الصعيــد 
الوطـين، مثـل حركـة الصليـب األمحـــر واليونيســيف، تكثـــف 
منظمة الصحة العاملية مشاركتها يف عمل األمم املتحدة بشأن 
التقييم وتعبئة املـوارد لغـرض املبـادرات الوطنيـة واإلقليميـة يف 

جمال احلد من الكوارث. 
ودعمت اليونسكو األنشـطة الـيت ـدف إىل التوصـل  - ٣٩
إىل فهم علمي أفضـل لوقـوع الكـوارث وتوزيعـها مـن حيـث 
الزمـان واملكـان. ومـن القطاعـات األخـرى الـــيت تنشــط فيــها 
اليونسكو تطوير املواد التعليمية، وتقدمي املشورة التقنية بشـأن 
بناء مدارس مقاومة للمخاطر ومحايـة الـتراث الثقـايف. وفضـال 
عـن ذلـــك، شــرع يف عــام ٢٠٠٢ يف تنفيــذ برنــامج خــاص 
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ـــة.  متعــدد التخصصــات يتعلــق بــاحلد مــن الكــوارث الطبيعي
وتنفَّــذ املسـامهة العلميـة والتقنيـة الـــيت تقدمــها اليونيســيف يف 
ـــة  جمــال احلــد مــن الكــوارث يف إطــار برامــج املنظمــة املتعلق
باملخـاطر الطبيعيـة يف جمـال علـوم األرض وتسـتند إىل براجمـــها 
ـــة اخلمســة التاليــة: برنــامج  العلميـة الدوليـة واحلكوميـة الدولي
الـــترابط اجليولوجـــي، والربنـــامج املـــائي الـــدويل، وبرنــــامج 
اإلنسـان واحمليـط احليـوي، واللجنـة األوقيانوغرافيـة احلكوميـــة 
الدوليــة، وبرنــــامج إدارة التحـــوالت االجتماعيـــة. وتشـــمل 
اجلـهود األخـرى اجلاريـة برناجمـا دوليـــا بشــأن التخفيــف مــن 
خماطر اياالت التربة، وبرناجما إقليميا بشـأن احلـد مـن خمـاطر 
الـزالزل يف منطقـة البحـر األبيـض املتوسـط ومشـــروعا بشــأن 
بناء القدرات يف جمال احلد من الكوارث يف أمريكا الوسطى. 
ويدعم موئل األمم املتحدة إنشاء مســتوطنات بشـرية  - ٤٠
مستدامة اجتماعيا وبيئيـا، واإلدارة احلضريـة الرشـيدة وحتقيـق 
هـدف املوئـل املناسـب للجميـع. وأنشـــأ املوئــل برنــامج إدارة 
املخاطـــر والكوارث يف إطـار القسـم املعـين بـالكوارث وفـترة 
مـا بعـد انتـهاء الصـــراع والســالمة اســتجابة لطلبــات الــدول 
ــــين واألدوات  األعضــاء املــتزايدة للحصــول علــى الدعــم التق
املعيارية وأدوات السياسة العامـة، والقـدرة التشـغيلية يف جمـال 
ـــأهيل املســتوطنات  اتقـاء الكـوارث وختفيـف آثارهـا وإعـادة ت
البشـرية بعـد الكـوارث. وتركـز األنشـطة املتعلقـة بـــالكوارث 
بوجــه خــــاص علـــى العنصريـــن املـــادي واإلداري للموئـــل، 
واهلياكل األساسية واخلدمـات، مـع إعطـاء األولويـة لألنشـطة 
على الصعيد احمللي، كما تركز علـى التدريـب والدعـم التقـين 
لتعزيز قدرات السـلطات احملليـة واتمعـات احملليـة علـى إدارة 
الكوارث واملستوطنات البشرية يف سياق إدارة حمليـة رشـيدة. 
وموئل األمم املتحدة شريك نشـط يف تنفيـذ اسـتراتيجية احلـد 
مــن الكــوارث، ال ســيما يف جمــاالت إدارة األرض واملنــــاطق 
احلضرية، وتقييم األثر، وبناء القدرات. وتتيح العمليـات مثـل 
احلملتـني املتعلقتـني بـاحلكم احلضـــري اجليــد واحليــازة اآلمنــة 

ـــة،  فرصـا هامـة لتعزيـز احلـد مـن الكـوارث يف املنـاطق احلضري
دعما للسلطات احمللية. ويدعم الربنامج أيضـا إنشـاء شـبكات 
تعاونيـة يف جنـوب شـــرقي آســيا وأمريكــا الوســطى ومنطقــة 
البحر الكارييب للتقليـل مـن إمكانيـة التعـرض للمخـاطر حمليـا، 
ــــج للتدريـــب وبنـــاء القـــدرات يف اجلنـــوب  فضــال عــن برام

األفريقي. 
ـــك الــدويل بــأن الكــوارث تشــكِّل ديــدا  ويقـر البن - ٤١
رئيسـيا للفقـراء ويواصـل جـهوده لتخفيـف آثـار الكــوارث يف 
حماربتـه للفقـر يف البلـدان الناميـة. وظـل مرفـق إدارة الكــوارث 
التــابع للبنــك يعمــل بفعاليــة منــذ عـــام ١٩٩٨ إلدراج إدارة 
خمـاطر الكـوارث يف اجلـــهود اإلمنائيــة الــيت يقــوم ــا البنــك. 
ـــالكوارث،  ويعمـل املرفـق كمـورد رئيسـي للمسـائل املتعلِّقـة ب
بتقــدمي الدعــم التقــين لعمليــات البنــك وتوجيــــه السياســـات 
ـــزز اإلدارة الفعالــة ملخــاطر  وأنشـطة البحـوث والتعلـم الـيت تع
الكوارث. وقد زاد عدد العمليات اليت تركِّز على الوقايـة مـن 
الكوارث وختفيف حدـا خـالل السـنوات األخـرية؛ وتشـمل 
األمثلــة مشــاريع يف نيكــاراغوا واهلنــد وهنــــدوراس والـــدول 
األعضــاء يف منظمــة دول شــــرق البحـــر الكـــارييب، وتركيـــا 
واملكسيك. ويعمل البنـك أيضـا عـن كثـب مـع شـركائه عـن 
طريق �احتاد الوقاية�، الذي يعمل كشبكة لتعبئة املـوارد مـن 
أجل تعزيز برنامج احلد من خماطر الكوارث متشيا مع أهداف 
االستراتيجية. وتشمل األمثلة علـى األنشـطة الـيت يضطلـع ـا 
�احتاد الوقاية� إجراء حبوث لتوثيق اآلثار االقتصاديـة واملاليـة 
اليت حتدثها الكـوارث يف التنميـة علـى املـدى البعيـد؛ وحتسـني 
معايـري تقييـم األضـرار واحتياجـــات اإلنعــاش؛ وحتديــد البــؤر 
املعرضـة ألخطـار الكـوارث لتوجيـه االسـتثمارات إليـــها علــى 
ـــة بغــرض ختفيــف آثارهــا؛ واستكشــاف ســبل  سـبيل األولوي
أفضـل ملعاجلـة اآلثـار املاليـة للكـوارث وتشـجيع االســـتثمار يف 

جمال الوقاية من الكوارث. 
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وواصــل مكتــب شــــؤون الفضـــاء اخلـــارجي التـــابع  - ٤٢
لألمانة العامة لألمم املتحدة تنفيذ أنشطته يف جمـال التطبيقـات 
الفضائية للحد من الكوارث، وأيضا متشيا مع توصيات مؤمتر 
األمـم املتحـدة الثـالث املعـين باستكشـاف الفضـاء واسـتخدامه 
ـــة الفرعيــة العلميــة  يف األغـراض السـلمية. وستسـتعرض اللجن
والتقنية التابعة للجنـة املعنيـة باالسـتخدامات السـلمية للفضـاء 
ـــاكل التشــغيلية العامليــة املمكنــة  اخلـارجي يف عـام ٢٠٠٣ اهلي
إلدارة الكوارث. وعالوة على ذلـك، أنشـأت اللجنـة يف عـام 
٢٠٠١ فريـق عمـل معـين بـإدارة الكـوارث، تتصـــدره الصــني 
وفرنسا وكندا، لالستجابة لتوصيات املؤمتر الثـالث. وتشـارك 
حاليا ٣٩ دولة و ١١ منظمة وكيان دويل، مبا يف ذلـك أمانـة 

االستراتيجية الدولية للحد من الكوارث يف فريق العمل. 
ـــع  ويتعـاون مكتـب شـؤون الفضـاء اخلـارجي أيضـا م - ٤٣
أمانــة االســتراتيجية واللجنــة املعنيــــة بســـواتل رصـــد األرض 
وغريمهـا مـن املنظمـات يف تشـــجيع اســتخدام أدوات الفضــاء 
إلدارة الكــوارث. ويشــــمل هـــذا التعـــاون تقـــدمي خدمـــات 
استشارية تقنية، وال سيما إىل البلدان النامية، وتنظيم حلقات 
عمــل تتمثــل أهدافــها فيمــا يلــي: إبــالغ املديريــن وصـــانعي 
القــرارات املعنيــني بــإدارة الكــوارث بفوائــد وفعاليــة تكلفـــة 
اســــتخدام تكنولوجيــــات الفضــــــاء؛ وحتديـــــد احتياجـــــات 
املسـتعملني فيمـا يتعلـق بـإدارة كـوارث معينـــة وحتديــد مــدى 
إمكانيــة الوفــاء ــذه االحتياجــات باســتخدام تكنولوجيـــات 
الفضـاء؛ ووضـع خطـة عمـل ميكـن أن تــؤدي إىل االضطــالع 
ــــتعمال أدوات الفضـــاء يف إدارة  مبشــاريع رائــدة إلدخــال اس
الكـوارث. وعلـى سـبيل متابعـة حلقـة العمـل اإلقليميــة األوىل 
ألمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكـارييب، املعقـودة يف تشـرين 
ـــل  الثــاين/نوفمــرب ٢٠٠٠، خطــط املكتــب لعقــد حلقــيت عم
إقليميتني يف عام ٢٠٠٢، إحدامها يف أفريقيا والثانيـة يف آسـيا 
واحمليط اهلادئ. وقد حصلت احللقتان على دعـم أساسـي مـن 

أمانة االستراتيجية. 

ومـا زالـت جامعـة األمـــم املتحــدة تضطلــع مبشــاريع  - ٤٤
دعمــا لتحقيــــق أهـــداف االســـتراتيجية الدوليـــة للحـــد مـــن 
ـــة  الكــوارث. ووضعــت املبــادرة املعنيــة بــاجلوانب االجتماعي
لضعف املناطق احلضرية لتسليط الضوء على منهجيات حتليـل 
أوجـه الضعـف االجتمـاعي يف املنـاطق احلضريـة ووضــع هــذه 
املنهجيات وتعميمها. وما زالت األنشطة املتعلقـة باملعلومـات 
والتكنولوجيات املتصلة بالكوارث تنفذ باالشتراك مع املركـز 
الـدويل هلندســـة التخفيــف مــن أثــر الكــوارث التــابع جلامعــة 
طوكيـو. ولتعزيـز التـأهب لنوبـة ظـاهرة النينيـو املقبلـة وغريهــا 
من الكوارث املتصلة باملناخ، مت تنفيذ مشروع حبثــي بالتعـاون 
ـــز الوطــين للبحــوث  مـع برنـامج األمـم املتحـدة للبيئـة، واملرك
اجلوية بالواليات املتحـدة، واملنظمـة العامليـة لألرصـاد اجلويـة، 
ـــة  وأمانـة االسـتراتيجية. ومتابعـة هلـذه املبـادرة، وضعـت جامع
األمـم املتحـدة برناجمـا متعـدد التخصصـات لبنـاء القـــدرات يف 
ـــة. كمــا تتعــاون جامعــة األمــم املتحــدة مــع  الشـؤون املناخي
جامعـة جنيـــف واملدرســة السويســرية االحتاديــة يف لــوزان يف 
تنظيــم الــدورة الدراســــية الدوليـــة املعنيـــة بتحليـــل املخـــاطر 

اجليولوجية وإدارا.  
وبعـد حـدوث إعصـــار ميتــش يف أمريكــا الوســطى،  - ٤٥
ســاعد مكتــب األمــم املتحــدة خلدمــات املشــاريع يف وضـــع 
وتنفيـذ مبـادرة ال مركزيـة للتعـاون تعـرف مببـادرة �مســاعدة 
املدن للمدن� بالتعـاون مـع الربنـامج اإلمنـائي ومنظمـة العمـل 
الدوليــة وأمانــة االســتراتيجية الدوليــة للحــد مــن الكــــوارث 
وبرنامج األمم املتحدة للمستوطنات البشرية. ودف املبادرة 
إىل وضع منهاج عمل دويل لتوجيه املساعدات التقنية واملاليـة 
املقدمـــة مـــن الســـلطات احملليـــة إىل نظرائـــها األكـــثر تـــــأثرا 
بالكوارث يف أمريكا الالتينية. وتستفيد املبـادرة مـن الشـراكة 
ـــدن  بـني مكتـب األمـم املتحـدة خلدمـات املشـاريع ومنظمـة امل
املتحـدة. ومـن األمثلـة امللموسـة علـــى جنــاح التقــدم يف إطــار 
مبـادرة �مسـاعدة املـدن للمـدن� الدعـم املقـــدم مــن مكتــب 
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خدمــات املشــاريع يف جمــال التعــــاون بـــني كـــانتون جنيـــف 
وبلديات ماتاغالبا وحوض ر ريو غراندي، نيكاراغوا.  

ويف أفريقيا، ما برح مكتـب خدمـات املشـاريع يقـدم  - ٤٦
الدعـــم إىل اهليئـــة احلكوميـــة الدوليـــة املعنيـــة بالتنميـــة منــــذ 
ـــأهب للكــوارث  أيلـول/سـبتمرب ٢٠٠١ لتنفيـذ اسـتراتيجية الت
ـــامج الشــامل  التابعـة هلـا . ومـن املتوقـع  أن يسـتفيد هـذا الربن
املتوسـط األجـل، الـذي يتلقـى الدعـم مـن أمانـة االســتراتيجية 
الدوليـة للحـد مـن الكـوارث والشـركاء اآلخريـن، مـن تعــاون 
الربنامج اإلمنائي، وبرنامج األمم املتحدة للبيئة، وموئـل األمـم 
املتحدة، ومنظمة األغذية والزراعـة، ومنظمـة العمـل الدوليـة. 
ــــابع  وبنــاء علــى طلــب مكتــب منــع األزمــات واإلنعــاش الت
للربنــامج اإلمنــائي، يقــدم مكتــب خدمــات املشــــاريع أيضـــا 
خدمـات تنفيـذا لبعـض برامـج إدارة الكـــوارث، مبــا يف ذلــك 
تلـك املقدمـة يف جيبـويت والسـودان والـــيت ينبثــق بعضــها مــن 
األنشطة اليت يقوم ا برنامج التدريـب علـى إدارة الكـوارث. 
ومنـذ تشـرين األول/أكتوبـر ٢٠٠١، ينفـذ مكتـــب خدمــات 
املشــاريع مشــروعا، بنــاء علــى طلــب معــهد األمــم املتحــدة 
 ،( UNOSAT) للتدريب والبحث، يعرف مبشروع �ينوسـات
والـذي يوفـــر صــورا مــأخوذة بواســطة الســواتل، وخدمــات 
لتجـــهيز الصـــور، وخرائـــط ومعلومــــات جغرافيــــة أخــــرى 
لوكاالت األمم املتحدة واملنظمات غـري احلكوميـة عـن طريـق 

اإلنترنت. 
ــــة واالجتماعيـــة آلســـيا  وواصلــت اللجنــة االقتصادي - ٤٧
ـــادئ مســاعدة البلــدان الناميــة يف املنطقــة يف بنــاء  واحمليـط اهل
القـدرات للحـد مـن الكـوارث، وخباصـة فيمـا يتعلـــق بالتنميــة 
املســتدامة، وتشــجيع قيــام تعــــاون إقليمـــي قـــوي للتصـــدي 
للكـوارث املتعلقـة بامليـاه. وتشـــمل األنشــطة الــيت قــامت ــا 
اللجنــة تنفيــذ مشــروع إقليمــي يف عــام ٢٠٠١ يــــهدف إىل 
�تعزيـــز القـــدرة علـــى التخطيـــط واإلدارة القـــــائمني علــــى 
املشاركة يف احلد من أثر الفيضانات والتأهب هلـا يف أحـواض 

األــار الكبــرية يف آســيا واحمليــط اهلــادئ�. وأجريــت أربـــع 
دراســات إفراديــة يف إطــار املشــروع يف إندونيســيا والصــــني 
وفييت نام واهلند. ومن بني األنشطة املضطلع ـا يف كـل مـن 
ـــات دراســية وطنيــة يف عــام ٢٠٠١  هـذه البلـدان، عقـد حلق
بشــأن رفــع الوعــي العــام واملشــــاركة، يف نـــاجنينغ وكلكتـــا 

وجاكرتا وهانوي. 
وعلى املستوى اإلقليمي، عقدت يف بـانكوك يف عـام  - ٤٨
ـــى  ٢٠٠١ حلقــة عمــل عــن التخطيــط واإلدارة القــائمني عل
املشاركة يف احلد من أثر الفيضانات والتأهب هلـا يف أحـواض 
األـــار الكبـــرية. وباإلضافـــة إىل ذلـــك، ســــاعدت اللجنــــة 
االقتصاديـة واالجتماعيـة آلسـيا واحمليـط اهلـادئ، بالتعـاون مــع 
املنظمــة العامليــة لألرصـــاد اجلويـــة ووزارة األراضـــي والبنيـــة 
التحتية والنقل يف اليابان، جلنة األعاصـري االسـتوائية يف إجـراء 
ــــؤ  اســـتعراض يـــهدف إىل تعزيـــز التعـــاون اإلقليمـــي يف التنب
بالفيضانات والوقاية من الكوارث والتأهب هلا. ومتابعـة هلـذا 
االســتعراض، ســاعدت اللجنــــة، بالتعـــاون مـــع أمانـــة جلنـــة 
األعاصري االستوائية واملنظمة العاملية لألرصاد اجلويـة يف تنفيـذ 
عدة أنشطة مبا يف ذلك وضع برنامج تنفيـذي، وتنظيـم حلقـة 
عمل إقليمية عن إدماج حتليل خمـاطر الكـوارث املتعلقـة بامليـاه 
وإدارا يف عملية التنمية يف منطقة جلنة األعاصـري االسـتوائية، 
ـــه ٢٠٠٢، وتعبئــة أعضــاء جلنــة  تعقـد يف مـانيال يف متـوز/يولي
األعاصـري االسـتوائية لتنفيـــذ أنشــطة ذات أولويــة، وال ســيما 
لتحديد مواقع اخلطر والتنبؤ بالفيضانـات املفاجئـة والكـوارث 

األخرى. 
وينفِّذ مركز األمم املتحدة للتنمية اإلقليميـة مبـادرات  - ٤٩
ودراسات بشأن احلد من الكـوارث. ويف عـام ٢٠٠١، ركّـز 
املركز على الضعف القائم علـى مسـتوى اتمعـات احملليـة يف 
البلـدان الناميـة، مـع االهتمـام بـالزالزل بصفـــة خاصــة بقصــد 
توفري وسائل ممكنة لتقليل خماطرهـا. كمـا أويل اهتمـام خـاص 
لترمجــة التكنولوجيــا إىل ممارســــة عمليـــة بنـــهج قـــائم علـــى 
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املشـاركة. وباإلضافـة إىل ذلـك، عـزز املركـز مبـــادرة ســالمة 
املدارس من خمـاطر الـزالزل. كمـا أجريـت برامـج تدريبيـة يف 
٢١ جمتمع حملي حضري يف البلدان النامية ويف عدة جمتمعـات 
حملية ريفية يف املناطق املتــأثرة بـالزالزل يف غواجـارات بـاهلند. 
ومـن أجـل نشـر أفضـل املمارسـات، نظمـــت مخــس حلقــات 
عمل دولية يف كويب باليابـان يف كـانون الثـاين/ينـاير ٢٠٠١، 
ـــاد، اهلنــد، يف  ويف كيتـو يف آذار/مـارس ٢٠٠١، ويف أمحـد أب
كـانون الثـاين/ينـاير ٢٠٠٢، ومـرة ثانيـة يف كـويب يف كـــانون 
الثاين/يناير ويف شباط/فرباير ٢٠٠٢. وحضر كـل منـها أكـثر 
من ١٠٠ مشارك من القطاعني العام واخلاص معـا. ويف جمـال 
تقدمي اخلدمات االستشارية والربط الشـبكي للمجتمعـات، مت 
تقـدمي الدعـم لعـدة جمتمعـات حمليـة عـن طريـق مبـادرة ســالمة 
املـدارس مـن خمـــاطر الــزالزل وغريهــا مــن املشــاريع لتثقيــف 
الفئات الضعيفة ورفع وعيها وبناء قدراـا، مـع التركـيز علـى 
العون الذايت والتعاون. وقد أنشئت عدة شبكات فعالة وسـط 

خمتلف قطاعات اتمعات احمللية عن طريق هذه األنشطة. 
وأقـرت الـــدول األطــراف يف اتفاقيــة األمــم املتحــدة  - ٥٠
ملكافحـة التصحـر يف البلـدان الـيت تعـاين مـن اجلفـاف الشـــديد 
و/أو التصحـر وخباصـة يف أفريقيـا بأمهيـة االعتمـاد علـــى نظــم 
اإلنـذار املبكـر القائمـة داخـل إطـار برامـج العمـل الوطنيـة مــن 
أجل ختفيف آثار اجلفاف وتعزيز التنمية املستدامة. ومن شأن 
ذلك أن يساعد الدول األطراف يف ختفيف آثار اجلفـاف الـيت 
من املرجح أن تـزداد سـوءا نتيجـة لتغـري املنـاخ. وحتقيقـا هلـذه 
الغايـة، شـجعت أمانـــة االتفاقيــة األطــراف يف االتفاقيــة علــى 
تعزيز القدرات الوطنية ووضع خطط طـوارئ للجفـاف علـى 
كل من املسـتوى احمللـي والوطـين ودون اإلقليمـي واإلقليمـي. 
ـــوم، أكمــل وضــع حنــو ٥٠ برنــامج عمــل وطــين.  وحـىت الي
وأنشـأت جلنـة العلـــم والتكنولوجيــا فريقــي خــرباء خمصصــني 
لدراسة مسألة اإلنذار املبكِّـر يف ضـوء النـهج الـذي اعتمـد يف 
االسـتراتيجية الدوليـة للحـد مـــن الكــوارث بينمــا مت تشــجيع 

األطراف يف االتفاقية على تنفيذ دراسات رائدة بشأن اإلنذار 
املبكر استنادا إىل توصيات الفريقني. 

ــور  ومـا زال عمـل املنظمـة الدوليـة للدفـاع املـدين يتط - ٥١
حنـو إدمـاج اعتبـارات الوقايـة مـن الكـــوارث يف مســائل إدارة 
الكــوارث واحلمايــة املدنيــة، الــيت تعتــرب مــن صميــــم واليـــة 
املنظمـة. ومصـــدر القــوة الرئيســي للمنظمــة الدوليــة للدفــاع 
املدين هو شبكة كيانات الدفاع املدين الوطنية اليت هلـا قنـوات 
اتصال مباشرة معها. وبناء على ذلك، نفّذت املنظمة جمموعة 
مـن املبـادرات تـتراوح بـني توفـــري التدريــب ملــدة تزيــد علــى 
١ ٤٠٠ يـوم مـن التدريـب يف أكـثر مـن ٢٢ بلـدا، وإلصــدار 
منشـورات متخصصـة مثـل األدلـــة وكتيبــات إدارة الكــوارث 
والقوائم املتعددة اللغـات. وباإلضافـة إىل ذلـك، تديـر املنظمـة 
موقعا على الشبكة يستخدم كـأداة لتعزيـز التفـاعل مـع دوهلـا 
األعضــاء وعامــة اجلمــهور(١٠). وقــد أصــدر املؤمتــــر العـــاملي 
الثــاين عشــــر املعـــين بالدفـــاع املـــدين املعقـــود يف جنيـــف يف 
حزيـران/يونيـه ٢٠٠١ تقريـرا فنيـا عـن الدفـاع املـــدين كــأداة 
ـــارس  للتضـامن الـدويل يف مواجهـة الكـوارث، نشـر يف آذار/م

 .٢٠٠٢
 

ثالثا - االستنتاجات 
وبصفة عامة، حترز عملية تنفيذ برنـامج االسـتراتيجية  - ٥٢
ـــــا. أوال، أدى  الدوليـــة للحـــد مـــن الكـــوارث تقدمـــا مرضي
االهتمــام الــذي أواله اتمــع الــدويل للحاجــة لوضــع رؤيـــة 
طويلــة األجــل فيمــا يتعلــق بــالكوارث الطبيعيــة والكـــوارث 
ذات الصلـة إىل حفــز روح الشــراكة يف إطــار االســتراتيجية. 
وثانيا، تعزز اجلهود املبذولة حاليا لبناء اسـتراتيجيات وبرامـج 
إقليميـة، مشـاركة اجلمـهور علـى الصعيــد الوطــين يف برنــامج 
االســتراتيجية وتعميــق وعيــه بــاحلد مــن الكــوارث. وثالثــــا، 
ـــوس يف التنســيق املشــترك بــني الوكــاالت  حـدث حتسـن ملم
داخل منظومة األمم املتحدة فيمـا يتعلـق بـاحلد مـن الكـوارث 
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لصاحل مجيع الوكـاالت واملنظمـات املعنيـة. ودور فرقـة العمـل 
املشـتركة بـني الوكـاالت واملعنيـة بـاحلد مـن الكـوارث جديـــر 
بالتنويه يف هذا الصدد. وأخريا، جيري حاليا إدراج اهتمامات 
احلـد مـن املخـاطر والضعـف يف جمـــاالت برامــج مثــل التنميــة 
املسـتدامة والتصحـر والصحـة والتعليـم وتغـــري املنــاخ والبيئــة. 
ـــتراتيجية إىل  ومــن الناحيــة األخــرى، ســيحتاج برنــامج االس
تناول املخاطر الطبيعية والبيئية واملخاطر املتعلقة بالتكنولوجيـا 
بأسلوب أكثر مشولية لضمان عدم جتاهل ترابطـها مـع بعضـها 

البعض. 
ومت حتقيـق بعـض النتـائج اإلجيابيــة أيضــا فيمــا يتعلــق  - ٥٣
بالتضـافر بـني أنشـطة احلـد مـــن الكــوارث يف منظومــة األمــم 
ــــــاالت االجتماعيـــــة  جــــرى يف ااملتحــــدة وتلــــك الــــيت ت
واالقتصاديـــة واإلنســـانية. فمــــن ناحيــــة، يشــــكل برنــــامج 
ــــامج  االســتراتيجية أفضــل تكملــة للــربامج الــيت ينفذهــا الربن
اإلمنائي يف البلدان النامية. ومن الناحيـة األخـرى، فيمـا يتعلـق 
باإلغاثة يف حاالت الطوارئ، هناك صلة واضحة بني املراحـل 
ــــن الضعـــف  املختلفــة إلدارة الكــوارث واحتياجــات احلــد م
املتعلقة بالسياسات اإلمنائية الطويلة األجـل. ويتـم االضطـالع 
بالعمل يف هذا اـال علـى حنـو خـاص يف إطـار االجتماعـات 
الــيت يعقدهــا الربنــــامج اإلمنـــائي ومكتـــب تنســـيق الشـــؤون 

اإلنسانية وأمانة االستراتيجية معا. 
وــدف سياســة األمانــة القائمــة علـــى الشـــراكة يف  - ٥٤
معاجلتها للتعاون فيما بني الوكاالت إىل متكني منظومة األمـم 
املتحدة من االستفادة من كـامل إمكانياـا يف جمـال احلـد مـن 
الكــوارث. وتســتفيد وكـــاالت ومنظمـــات األمـــم املتحـــدة 
ـــة واــاالت االجتماعيــة واالقتصاديــة  النشـطة يف جمـال التنمي
واإلنسـانية مـن دور األمانـة بوصفـها مركـــز االتصــال داخــل 
منظومـة األمـم املتحـــدة للحــد مــن الكــوارث. وبــالرغم مــن 
ذلك، ومن إدراج احلـد مـن الكـوارث ضمـن أهـداف إعـالن 

األلفيـة، فإنـه يلـزم زيـادة حتسـني صـورة احلـــد مــن الكــوارث 
داخل منظومة األمم املتحدة. 

ومـــــا زال عـــــدم اســـــتجابة جمتمـــــــع املــــــاحنني إىل  - ٥٥
االحتياجـات املاليـة ألمانـة االسـتراتيجية موضــع قلــق خطــري، 
وخباصــة عنــد مقارنتــه باملــهام املوكولــة لألمانــة والتوقعـــات 
املتزايدة أبدا للمجتمع الدويل فيما يتعلق باحلد من الكوارث. 
ويتعــارض هــذا الوضــع مــع تنفيــذ االســتراتيجية وميكــــن أن 
يقوضـها وخباصـــة فيمــا يتعلــق بتحقيــق أهدافــها وغاياــا يف 

البلدان النامية. 
ويف املســتقبل القريــب، ســيكون هنــاك جمــاالن مـــن  - ٥٦
جماالت االهتمام الرئيسية مها العمل املتعلق بتنفيذ نتائج مؤمتر 
القمة العاملي للتنمية املستدامة، الذي سيسـمح بإنشـاء روابـط 
بني احلد من الكـوارث والسياسـات واملمارسـات الـيت ـدف 
إىل حتقيــق التنميــة املســتدامة وعمليــة اســتعراض اســـتراتيجية 
وخطة عمل يوكوهاما بعد ١٠ سنوات الـيت سـتجرى خـالل 

الفترة ٢٠٠٣-٢٠٠٤. 
 

رابعا - التوصيات 
ينبغــي أن تواصــــل الـــدول األعضـــاء دعـــم برنـــامج  - ٥٧
االستراتيجية الدولية للحد من الكوارث واستخدامه كمنهاج 
عمـل مشـترك متعـدد التخصصـات لوضـع سياســـات وتدابــري 
للحد من آثار املخاطر الطبيعية واملخاطر األخرى ذات الصلــة 
على اتمعات القابلة للتـأثر وإلدمـاج احلـد مـن الكـوارث يف 

ختطيطها على املدى البعيد. 
ينبغـي أن تبـذل مجيـع البلـدان جـــهودا إضافيــة لدعــم  - ٥٨
الصندوق االستئماين للحد من الكوارث واحتياجـات األمانـة 
ـــن دعــم العمــل  إلدارتـه، بغيـة متكـني الصنـدوق االسـتئماين م
الـذي يضطلـع بـــه يف إطــار االســتراتيجية ولتيســري شــراكات 
أصحاب املصلحة املتعددين يف احلد من الكوارث وخباصـة يف 

البلدان النامية. 
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ينبغي أن تستفيد وكاالت ومنظمـات منظومـة األمـم  - ٥٩
املتحـــدة واملنظمـــات والكيانـــات احلكوميـــة الدوليـــة وغــــري 
احلكومية ذات الصلة من برنـامج االسـتراتيجية كبيئـة متكينيـة 
لتعزيز التنسيق والتضافر والتعاون كمـا ينبغـي أن تسـتفيد مـن 
دور أمانة االستراتيجية يف وضع مبادرات ودراسـات وبرامـج 

مشتركة للحد من الكوارث واملخاطر. 
بالنظر إىل األمهية املنسوبة إىل احلـد مـن الكـوارث يف  - ٦٠
األعمـال التحضرييـة ملؤمتـــر القمــة العــاملي للتنميــة املســتدامة، 
يوصـى بـأن تتـابع أمانـة االســـتراتيجية عــن كثــب التوصيــات 
املنبثقـة عـــن مؤمتــر القمــة العــاملي وأن تقــوم بــدور يف تنفيــذ 

االلتزامات الناشئة عنها حسب االقتضاء. 
ينبغــي أن تبــدأ أمانــة االســــتراتيجية، بالتعـــاون مـــع  - ٦١
احلكومات والوكاالت والكيانات األخـرى املعنيـة، يف إجـراء 
اســـتعراض كـــامل الســـتراتيجية وخطـــة عمـــل يوكوهامــــا. 
وستساعد عملية االستعراض هذه يف حتديد الثغرات ووسـائل 
التنفيـذ علـى حنـو ينظـم مسـار العمـل للعقـد القـادم، مـع أخــذ 

نتائج مؤمتر القمة العاملي يف االعتبار. 
ينبغي أن يواصل برنامج االستراتيجية تطويـر وصـول  - ٦٢
خدماتــه إىل األقــاليم، مــع إدمــاج االســتراتيجيات اإلقليميــــة 
وشـبكة منـاهج العمـل الوطنيـة للحـد مـن الكـوارث يف رؤيـــة 

واحدة عن طريق وضع كتيبات ومبادئ توجيهية مالئمة. 
ينبغــــي أن تواصــــل أمانــــة االســــــتراتيجية إصـــــدار  - ٦٣
اســـتعراضات دوريـــة ملبـــادرات احلـــد مـــن الكـــوارث الــــيت 
اضطلعت ا يف مجيع أحناء العامل كوسيلة لتوثيـق تطـور جمـال 
احلـــد مـــن الكـــــوارث واجتاهاتــــه. وينبغــــي أن تتــــم هــــذه 
االسـتعراضات يف تضـافر تدرجيـي مـع التقـارير األخـرى، مثــل 
تقرير قابلية التأثر بالكوارث يف العـامل، الـذي ينشـره الربنـامج 
اإلمنــائي وتقريــر الكــوارث يف العــامل الــذي يصــدره االحتـــاد 
الدويل جلمعيات الصليب األمحـر واهلـالل األمحـر. وينبغـي أن 

ينظــر إىل هــذه االســتعراضات علــى املــدى البعيــد بوصفــــها 
مكونا هاما من مكونات مركز دويل لتبادل املعلومات بشـأن 

احلد من الكوارث تطوره أمانة االستراتيجية وشركاؤها. 
ينبغــي مواصلــة تقويــــة أمانـــة االســـتراتيجية، عمـــال  - ٦٤
بقراري اجلمعية العامـة ٢١٩/٥٤ املـؤرخ ٢٢ كـانون األول/ 
ديسمرب ١٩٩٩ و ١٩٥/٥٦، وينبغي استطالع تدابري لتوفـري 
مـوارد ماليـة أكـثر اسـتقرارا وميكـــن التنبــؤ ــا. واتســاقا مــع 
ـــني  توصيـات اجلمعيـة وتلـك الـواردة يف التقـارير السـابقة لألم
العام، ينبغي تزويد أمانة االستراتيجية بالقدرات الكافيـة ألداء 
املـهام املوكولـة إليـها، والـيت سـتتضمن إنشـاء وظـــائف دائمــة 

ملوظفيها لتتناسب مع احتياجات التشغيل الفعلية. 
ينبغي تعزيز املكانـة السياسـية لفرقـة العمـل املشـتركة  - ٦٥
بني الوكاالت واملعنيـة بـاحلد مـن الكـوارث وحتسـني صورـا 
عن طريق رفع مستوى اجتماعاا تدرجييا، مبا يف ذلك تنظيـم 
دورات رفيعــة املســــتوى متثِّـــل فيـــها املنظمـــات والكيانـــات 
األعضـاء علـى أعلـى مسـتوى. ويف الوقـــت نفســه، ينبغــي أن 
يتــأكد رئيــس فرقــة العمــل مــن أن األفرقــة العاملــة تشــــكِّل 
ترتيبات خاصة ذات أهداف وجـداول زمنيـة حمـددة بوضـوح 

وأن أنشطتها تتفق مع الوالية العامة لفرقة العمل وأهدافها. 
ينبغي أن تستفيد فرقـة العمـل مـن املسـامهات املنبثقـة  - ٦٦
عن املنتديات املرتبطـة ـا، جلمـع اخلـربة مـن الدوائـر املختلفـة 
مثـل فريـق االتصـال املعـين باالســـتراتيجية الدوليــة للحــد مــن 
الكـــوارث، واتمـــع املـــدين واملنظمـــات غـــــري احلكوميــــة، 
والقطاعات املهنية واألكادميية والعلميـة ذات الصلـة، ومنـاهج 
العمـــل الوطنيـــة للحـــــد مــــن الكــــوارث. وينبغــــي ألمانــــة 
االسـتراتيجية أن تيسـر إنشـاء هـذه املنتديـات املرتبطـة ــا وأن 

تكفل أا تتصل بعمل فرقة العمل املشتركة بني الوكاالت. 
ينبغـي إطـالع اجلمعيـة العامـة بـالتقدم احملـرز يف جمـــال  - ٦٧
تنفيذ برنامج االستراتيجية يف دورا الثامنة واخلمسني يف عام 
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٢٠٠٣، وال ســـيما أنشـــطة فرقـــــة العمــــل املشــــتركة بــــني 
ـــة يف الفقــرة ٣ مــن قرارهــا  الوكـاالت وفقـا ملـا قررتـه اجلمعي

 .١٩٥/٥٦
احلواشي 

ـــد مــن املعلومــات وللوصــول إىل الوثــائق  للحصـول علـى املزي (١)
واملنشــورات ذات الصلــة املذكــــورة يف هـــذا التقريـــر، انظـــر 

 .www.unisdr.org

حىت حزيران/يونيه ٢٠٠٢، كانت الكيانات واملنظمات التالية  (٢)
أعضاء يف فرقة العمل: برنامج األمــم املتحـدة اإلمنـائي، برنـامج 
األمـم املتحـدة للبيئـة، برنـامج األغذيـة العـاملي، برنـــامج األمــم 
املتحدة للمستوطنات البشـرية، منظمـة األمـم املتحـدة لألغذيـة 
والزراعة، منظمة األمم املتحدة للتربية والعلم والثقافـة، منظمـة 
الصحــــة العامليــــة، االحتــــاد الــــدويل لالتصــــاالت الســــــلكية 
ـــدويل،  والالسـلكية، املنظمـة العامليـة لألرصـاد اجلويـة، البنـك ال
جملـس أوروبـا. املركـــز اآلســيوي للتــأهب للكــوارث، املركــز 
اآلسيوي للحد من الكوارث، االحتاد األفريقي، ومنظمة الدول 
األمريكية، وجلنة جنوب احمليط اهلادئ لعلوم األرض التطبيقية، 
وجملـس رابطـة الـدول املسـتقلة، والرابطـة األيبرييـــــة األمريكيــة 
لكيانــات الدفــاع املـــدين واحلمايـــة املدنيـــة، االحتـــاد الـــدويل 
جلمعيــات الصليــب األمحــر واهلــالل األمحــر، الــس الـــدويل 
للعلوم، مركز رصد اجلفاف بنريوبــي، شـركة ميونيــخ إلعـادة 

التأمني، واملركز العاملي لرصد احلرائق. 
يــوِرد الفــرع الرابــــع مـــن اإلعـــالن املعنـــون �محايــــة بيئتنـــا  (٣)
املشتركة�، هدفا يتعلق علـى حنـو خـاص بـاحلد مـن الكـوارث 
ويتصل بربنامج االستراتيجية، وهو �تكثيف التعاون من أجـل 
خفض عدد وآثار الكـوارث الطبيعيـة والكـوارث الـيت يتسـبب 

فيها اإلنسان�. 
تغطي اخلطط القطاعية جماالت مثل البيئة واملستوطنات البشرية  (٤)

والزراعة والصحة والتعليم. 
A/CONF.172/9، القرار ١، املرفق األول.  (٥)

 .www.eird.org للحصول على مزيد من املعلومات، انظر (٦)
يسلط الفرع الضوء على بعض السياسات األخـرية واملبـادرات  (٧)
الربناجمية اليت اضطلعت ا وكاالت منظومة األمم املتحدة اليت 
قدمت معلومات لألمانـة، ولذلـك، ال تــذكر مجيـع الوكـاالت 
واملنظمــات العاملــة يف جمــال احلــد مــن الكـــوارث. وحيتـــوي 
االستعراض العاملي ملبـادرات احلـد مـن الكـوارث علـى بيانـات 

تتعلق بعدد كبري من املبادرات الـيت نفَّــذها شـركاء مـن داخـل 
وخارج منظومة األمم املتحدة. 

يركِّز املوقع على الشبكة علـى الوقايـة مـن الكـوارث وختفيـف  (٨)
حدا والتأهب هلا واإلغاثة بعـد حـاالت الطـوارئ واإلنعـاش، 
اللذيـن حددمـا منظمـــة األغذيــة والزراعــة كمجــاالت ذات 

أولوية للعمل املتعدد التخصصات. 
انفجار مستودع الذخرية يف نيجرييـا، والفيضانــات يف بوليفيـا،  (٩)
وحادث انسكاب املواد الكيميائية يف جيبويت. ويواصل برنامج 
األمم املتحدة للبيئة أيضا عمله بشأن التقييـم البيئـي بعـد انتـهاء 

الصراع. 
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