
A/62/340  األمــم املتحـدة 

 

  اجلمعية العامة
Distr.: General 
14 September 2007 
Arabic 
Original: English 

 

 
051007    051007    07-50620 (A) 

*0750620* 

 الدورة الثانية والستون
 *من جدول األعمال املؤقت) ج (٥٦البند 
 ةــة الدوليـستراتيجيالا :ةـة املستدامــالتنمي

 للحد من الكوارث
  

 لدراسة االستقصائية العاملية لنظم اإلنذار املبكرا  
 

 **ير األمني العامتقر  
  

 موجز 
عمـال بطلـب اجلمعيـة      دراسة استقصائية عاملية لنظم اإلنذار املبكر       األمني العام    ىأجر 

إلنـذار  اقـدرات نظـم     يف تطـوير    قدماً  املضي  بغرض  ، وذلك   ٦١/١٩٨العامة الوارد يف قرارها     
ــة املبكــر  ــع العاملي ــةاملخــاطرجبمي ــوُو . الطبيعي ــر الدراســة    ِض ــى تقري عت اللمــسات األخــرية عل
إىل أنه يف حـني أن بعـض نظـم اإلنـذار          التقرير   وخلص   .٢٠٠٦سبتمرب  /تقصائية يف أيلول  االس

ســيما يف البلــدان الناميــة ومــن حيــث   ثغــرات وأوجــه قــصور كــثرية، ال فثمــة متقدمــة للغايــة، 
وأوصــى تقريــر . الوصــول بــشكل فعــال إىل األشــخاص املعرضــني للخطــر وتلبيــة احتياجــاهتم   

يف الـنظم  يـضرب جبـذوره    لإلنـذار املبكـر،   نظام شامل عامليداث باستحالدراسة االستقصائية  
جمموعة من اإلجراءات احملددة الـيت هتـدف إىل         أيضا  رح  ـ واقت .والقدرات القائمة لإلنذار املبكر   

  يكـون حمورهـا اإلنـسان علـى حنـو يـسد الثغـرات الرئيـسية يف                  إلنذار املبكـر  نظم وطنية ل  إنشاء  
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ذار املبكر، ويعزز األسـس العلميـة وتلـك اخلاصـة بالبيانـات يف جمـال                القدرات العاملية على اإلن   
املقـدم  تقريـر  هـذا ال ويـورد   .لإلنذار املبكر ة لنظام عاملييرسي األسس املؤسسُيو اإلنذار املبكر 
ومــا خلــصت إليــه مــن اســتنتاجات، ئية لعمليــة االستقــصا مــوجزا ل٦١/١٩٨لقــرار اســتجابة ل

 لدول األعـضاء ومنظومـة األمـم املتحـدة        ملتابعة اليت ينبغي ل   اإجراءات  ويتضمن توصيات بشأن    
 .اختاذها
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 مقدمة -ال أو 
بليــون  ٢,٥أضــراراً حبــوايل إمجــاال ، أحلقــت الكــوارث ٢٠٠٥-١٩٩٦الفتــرة خــالل   - ١

-٢٠٠٥وحيـدد إطـار عمـل هيوغـو للفتـرة       . آخـرين ٩٠٠ ٠٠٠شـخص وأودت حبيـاة قرابـة    
ستراتيجية، وجمـاالت  ا أهدافاً )١(الكوارثالتأقلم مع بناء قدرة األمم واجملتمعات على  :٢٠١٥
ر اخطــأأولويــة، ومــسؤوليات مؤســسية الغــرض منــها احلــد بدرجــة كــبرية مــن         ذات عمــل 

سـبل  إلنـذار املبكـر وحتـسني       ا قدرات   تطويردد احلاجة إىل    حي ووه. الكوارث على مدى الِعقد   
احلــد مــن أخطــار  عنــصر إدمــاج ينطــوي علــى التأهــب واالســتجابة، كجــزء مــن هنــج شــامل   

ثقافـة وقايـة وبنـاء القـدرات     إجياد التخطيط اإلمنائي واملمارسات اإلمنائية، وعملية الكوارث يف  
  .التأقلمعلى 
 السابقة أنـه ميكـن لإلنـذار املبكـر أن يكـون أداة يف غايـة الفعاليـة        وقد أثبتت التجارب    - ٢

وعلـى  .  طبيعيـة  خمـاطر املمتلكـات يف حالـة حـدوث        محايـة   إنقـاذ حيـاة األشـخاص و      من حيـث    
وقـوع الكـوارث خـالل الـسنوات اخلمـسني املاضـية، فـإن              امللحوظة يف تواتر    زيادة  الالرغم من   

بقـدر   الكوارث تراجعـت بـشكل عـام، وهـو أمـر يعـزى       اخلسائر يف األرواح املترتبة على    نسبة  
فاخنفـضت بـشكل بـالغ     .لتأهـب واالسـتجابة  ا إىل اإلنذار املبكـر ومـا يتـصل بـه مـن نظـم       كبري

حـاالت اجلفـاف الـشديد والعواصـف العاتيـة      الـيت تـنجم عـن      يف األرواح   اهلائلـة   نسبة اخلـسائر    
ضـحى اآلن مـن املـألوف أن تـؤدي         وأ. العشرينوالفيضانات الكربى اليت حدثت خالل القرن       

فعلـى سـبيل    . مـن األمـاكن املعرضـة للخطـر       األشـخاص   نظم اإلنـذار املبكـر إىل إجـالء ماليـني           
واإلنذارات املتـصلة هبـا     التنبؤ باألعاصري   سبل  املثال، أنقذت عمليات اإلجالء اليت استندت إىل        

، ٢٠٠٥ يف عـام     ضرب إعـصار كاترينـا    قبـل أن يـ    دون شك حياة آالف مؤلفة من األشخاص        
النظم التقنية لإلنـذار املبكـر وأمهيـة        أوجه قصور   أيضاً بوضوح   كان احلدث قد أظهر      حىت وإن 

والتثقيــف العــام لتعزيــز العامــة تبــاع هنــج شــامل للحــد مــن أخطــار الكــوارث يــشمل التوعيــة   ا
   .التأهب واالستجابة

ــة للحــد مــن  ســتراتيجيةالبــشأن ا وغــريه مــن القــرارات  ٦٠/١٩٥يف قرارهــا و  - ٣  الدولي
مـن عناصـر   بشكل ثابت بأمهية اإلنـذار املبكـر كعنـصر أساسـي     تسلم اجلمعية العامة    الكوارث  

واملنتـديات والقـرارات الدوليـة    العمـل   كثري من بـرامج     أيضا  ويشري  . حلد من أخطار الكوارث   ا
سـتراتيجية  ا مبـا يف ذلـك    أداة هامة للحد من أخطار الكوارث،       على أهنا   إىل نظم اإلنذار املبكر     

املبادئ التوجيهية للوقاية من الكـوارث الطبيعيـة والتأهـب          : يوكوهاما من أجل عامل أكثر أماناً     
ــها،    ــا وختفيــف حــدهتا وخطــة عمل ــدتا   هل ــتني اعتم ــن الكــوارث    الل ــاملي للحــد م ــؤمتر الع يف امل

__________ 
 )١( A/CONF.206/6 و Corr.1 متاح على . ٢، القرارhttp://www.unisdr.org/eng/hfa/hfa.htm. 
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دول للـ مـن أجـل التنميـة املـستدامة     عمـل بربـادوس   برنـامج   ؛)٢()١٩٩٤ ،يوكوهاما(الطبيعية،  
مـــؤمتر القمـــة العـــاملي للتنميـــة املـــستدامة تنفيـــذ  خطـــة ؛)٣()١٩٩٤(اجلزريـــة الـــصغرية الناميـــة 

املؤمتر الدويل الثاين املعـين باإلنـذار املبكـر،         بيان املؤمتر الصادر عن      ؛)٤()٢٠٠٢جوهانسربغ،  (
ج االجتمــاع الــدويل الســتعراض تنفيــذ برنــام نتــائج  ؛)http://cwc.2.org؛ انظــر ٢٠٠٣ ،بــون(

 ؛)٥()٢٠٠٥ ،موريـشيوس (العمل من أجل التنميـة املـستدامة للـدول اجلزريـة الـصغرية الناميـة،                
لكارثة احمليط اهلندي واإلجـراءات املـستقبلية بـشأن         البلدان الثمانية   مؤمتر قمة جمموعة    استجابة  

ــز (الكــوارث احلــد مــن أخطــار   ــن إيغل ــؤمتر ؛http://www.g8.gov.uk)انظــر  ()٢٠٠٥ ،غل  وامل
ميثــل و). http:/www.ewc3.orgانظــر  ()٢٠٠٦ ،بــون(ويل الثالــث املعــين باإلنــذار املبكــر،  الــد

 يف البلـدان    عمليـات اتفاقيـة األمـم املتحـدة ملكافحـة التـصحر           إطار   يف   ا هام ااإلنذار املبكر هدف  
، وأنـشطة األمـن   )٦(أو من التصحر، وبشكل خاص يف أفريقيا/اليت تعاين من اجلفاف الشديد و    

، ويف   مـن املنظمـات الدوليـة      ألمم املتحدة وغريهـا   مؤسسات ا كثري من   تضطلع هبا   ي اليت   الغذائ
ــة ســائر ــسانية والبيئي ــة جــزءاً أساســياً مــن    توســ . اجملــاالت اإلن ــذار املبكــر الفعال كون نظــم اإلن

ستراتيجيات التكيف مع تغري املناخ، بالنظر إىل توقعات الفريـق احلكـومي الـدويل املعـين بـتغري       ا
  .املناطق الدافئةواملناخية يف يف حدة األحوال اجلوية  اتزياددوث  حب)٧(خاملنا
 

 وجمراهاالعاملية لنظم اإلنذار املبكر أصول الدراسة االستقصائية  - اثاني 
، ويف أعقــاب كارثــة تولــد أمــواج تــسونامي يف احملــيط  ٢٠٠٥ينــاير /يف كــانون الثــاين - ٤

 كـان هنـاك نظـام فعـال لإلنـذار           لوإنقاذ آالف األرواح    اهلندي، وإدراكاً بأنه كان من املمكن       
__________ 

 )٢( A/CONF/172/9 ــرار ــاح علـــــــــــــــــى . ، املرفـــــــــــــــــق األول١، الفـــــــــــــــــصل األول، القـــــــــــــــ متـــــــــــــــ
http://www.unisdr.org/eng/about_isdr/bd-yokohama-strat-eng.htm. 

/  نيـسان  ٢٥تقرير املؤمتر العاملي للتنمية املستدامة للدول اجلزريـة الـصغرية الناميـة، بريـدج تـاون، بربـادوس،                    )٣( 
، الفـصل األول،  ) وتـصويبات A.94.I.18منشورات األمم املتحـدة، رقـم املبيـع        (١٩٩٤مايو  / أيار ٦ ‐أبريل  
 . http://www.un.org/esa/sustdev/sids/sidstbc.htmمتاح على . ، املرفق الثاين١القرار 

/  آب٢٦تقريـــــر مـــــؤمتر القمـــــة العـــــاملي للتنميـــــة املـــــستدامة، جوهانـــــسربغ، جنـــــوب أفريقيـــــا، مـــــن     )٤( 
ــول ٤ إىل أغــسطس ــبتمرب /أيل ــع      (٢٠٠٢س ــم املبي ــم املتحــدة، رق ــشورات األم ــصويبA.03.II.A.1من ، ) وت

ــصل ــرار الفــــــــــــــــــــــــ ــاح علــــــــــــــــــــــــــى  ). ، املرفــــــــــــــــــــــــــق٢ األول، القــــــــــــــــــــــــ متــــــــــــــــــــــــ
http://www.un.org/esa/sustdev/documents/WSSD_POI_PD/English/WSSD_PlanImpl.pdf . 

تقرير االجتماع الدويل الستعراض تنفيذ برنامج العمـل مـن أجـل التنميـة املـستدامة للـدول اجلزريـة الـصغرية                       )٥( 
حدة، رقم املبيع   منشورات األمم املت   (٢٠٠٥يناير  / كانون الثاين  ١٤‐١٠النامية، بورت لوي، موريشيوس،     

A.05.II.A.4املرفقان األول والثاين١، الفصل األول، القرار ) وتصويب ،. 
 .٣٣٤٨٠، الرقم ١٩٥٤، اجمللد سلسلة املعاهداتاألمم املتحدة،  )٦( 
 .http://www.ipcc.chتقارير الفريق احلكومي الدويل املعين بتغري املناخ، متاحة على  )٧( 
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نظـام عـاملي لإلنـذار املبكـر     إنشاء املبكر بتولد أمواج تسونامي يف املنطقة، دعا األمني العام إىل       
الــصادر يف يف تقريــره طلــب وعليــه،  .يتــصدى جلميــع املخــاطر الطبيعيــة ويغطــي مجيــع األمــم 

صـوب  : يف جـو مـن احلريـة أفـسح    ” واملعنـون يـة  تنفيـذ إعـالن األلف   بـشأن  ٢٠٠٥مـارس  /آذار
ة عامليـة لقـدرات     ـــة استقـصائي  ـــ إجـراء دراس   ،“حتقيق التنمية واألمن وحقوق اإلنسان للجميـع      

 :اليت تشوهبا، وذلك على النحو التايلنظم اإلنذار املبكر والثغرات 

تعكــف بلــدان منطقــة احملــيط اهلنــدي، مبــساعدة مــن األمــم املتحــدة وجهــات     
 .ى، اآلن على اختاذ خطوات إلقامة نظام إقليمي لإلنذار املبكر بأمواج تسوناميأخر

لكن دعونا ال ننسى املخاطر األخرى الـيت يتعـرض هلـا النـاس يف مجيـع منـاطق العـامل،                     
ــاالت األرضــية وموجــات        ــاف واالهني ــضانات وحــاالت اجلف ــها العواصــف والفي ومن

ملبـــادرات األعـــم املتعلقـــة بالتأهـــب  وإلكمـــال ا. احلـــرارة واالنفجـــارات الربكانيـــة
للكــوارث والتخفيــف منــها، أوصــي بإقامــة نظــام لإلنــذار املبكــر جبميــع األخطــار   

ويف . الطبيعية على نطاق العامل، يضيف إىل القدرات الوطنيـة واإلقليميـة املوجـودة           
سـتراتيجية الدوليـة للحـد      السبيل املساعدة على إقامة هذا النظـام، سـأطلب إىل أمانـة ا            

، بالتعـاون   املـصادفة ن الكوارث أن تنسق عملية إجراء استقصاء للقدرات والثغـرات           م
مــع مجيــع الكيانــات املعنيــة التابعــة ملنظومــة األمــم املتحــدة، وأتطلــع إىل تلقــي النتــائج    

 ).٦٦، الفقرة  (A/59/2005 والتوصيات اليت ستنبثق عن هذا االستقصاء
لحـد مـن الكـوارث تنـسيق الدراسـة االستقـصائية         سـتراتيجية الدوليـة ل    الوتولت أمانة ا   - ٥

تعزيـز اإلنـذار املبكـر التـابع     العمـل ل ، وذلـك عـن طريـق منـهاج        إجراءها اليت طلب األمني العام   
ــا ــدورة ويف . هل ــال ــن      ة عــشرةاحلادي ــة باحلــد م ــني الوكــاالت واملعني ــشتركة ب ــة العمــل امل  لفرق

وتقـدمي الـدعم    لتـوفري التوجيـه     مـل   ايـق ع  ، ُشـكِّل فر   ٢٠٠٥مايو  /يف أيار املعقودة  ،  )٨(الكوارث
ــصا ل ــة االستق ــر ئيةلعملي ــداد تقري ــل    و. وإع ــق العام املركــز : األعــضاء اآليت ذكــرهم ضــم الفري

 مركز التنبؤ باملناخ وتطبيقاته التـابع       ؛املركز العاملي لرصد احلرائق   ؛  اآلسيوي للتأهب للكوارث  
الــدويل جلمعيــات الــصليب األمحــر واهلــالل   االحتــاد  ؛للهيئــة احلكوميــة الدوليــة املعنيــة بالتنميــة 

منظمــة األمــم املتحــدة   ؛ برنــامج األمــم املتحــدة اإلمنــائي ؛ االحتــاد الــدويل لالتــصاالت ؛األمحــر
برنــامج األمــم املتحــدة للبيئــة، برنــامج األمــم املتحــدة للمــستوطنات    ؛ للتربيــة والعلــم والثقافــة 

رئــيس ( تنــسيق الــشؤون اإلنــسانية مكتــب؛ معهــد األمــم املتحــدة للتــدريب والبحــث ؛البــشرية
املنظمـة  ؛  )رئـيس مـشارك   (معهد البيئة واألمن البشري التـابع جلامعـة األمـم املتحـدة             ؛  )مشارك

 ةاحلاديـ الـدورة  لمناقـشات الـيت جـرت يف    واسـتنادا ل . )رئـيس مـشارك    (العاملية لألرصاد اجلوية  
__________ 

 .http://www.unisdr.org/eng/task%20force/tf-meeting-11th-eng.htmانظر  )٨( 



A/62/340  
 

07-50620 7 
 

خلـصت فرقـة العمـل     ،لكـوارث  لفرقة العمل املشتركة بني الوكاالت واملعنية باحلد من ا         ةعشر
أي إجـراء   بـدال مـن     املـواد املتاحـة بالفعـل       مـن   الدراسـة االستقـصائية     إىل أنه ينبغـي أن تـستفيد        

  . جديدةدراسات أولية

مـن  باالنتـهاء   واملتعلـق  ٦٠/١٩٥باإلضافة إىل طلب اجلمعية العامة، الوارد يف قرارهـا           - ٦
قـد  الـدول األعـضاء إىل تقـدمي إسـهامات          اجلمعيـة   للدراسة االستقصائية العاملية، دعت     اإلعداد  

  .ستراتيجية الدولية للحد من الكوارث على إعداد الدراسة االستقصائيةالتساعد أمانة ا

ــها احلكومــات       - ٧ ــيت ســبق وقدمت ــوفرة ال وتناولــت الدراســة االستقــصائية املعلومــات املت
أكتــوبر / املبكــر يف تــشرين األولحتــضريها للمــؤمتر الــدويل الثــاين لإلنــذار إطــار واملنظمــات يف 

 الــذي كــان  ٢٠٠٥ينــاير / وللمــؤمتر العــاملي للحــد مــن الكــوارث يف كــانون الثــاين      ٢٠٠٣
احلكومــات وهيئــات األمــم ت يــدعوباإلضــافة إىل هــذا،  . تقريــراً قطريــا١٢٢ًمعــروض عليــه 

ة باحلـد  ومنظمات أعـضاء يف فرقـة العمـل املـشتركة بـني الوكـاالت واملعنيـ             ذات الصلة   املتحدة  
 .دراســة استقــصائية منهجيــةإجــراء  عــن طريــق  إىل تــوفري املزيــد مــن املعلومــاتمــن الكــوارث

حلـصول  باالطلـب  ومن املفوضـية األوروبيـة اسـتجابة لـذلك          )٩( حكومة ٢٣ت ردود من    جاءو
الـيت تـصادفها يف هـذا       ثغـرات   المـن   وعن قدراهتا يف جمال اإلنذار املبكـر        إضافية  على معلومات   

فرقـة العمـل   الفريـق العامـل املـذكور أعـاله التـابع ل         ووردت معلومات أيضاً مـن أعـضاء        . اجملال
 ومـن منظمـات أخـرى مـن قبيـل منظمـة             .كاالت واملعنية باحلد من الكـوارث     املشتركة بني الو  

ــة األمــم املتحــدة ملكافحــة التــصحر،     ــة اتفاقي ــة، وأمان ــة  األمــم املتحــدة للطفول ــامج األغذي وبرن
ألغذيــة والزراعــة، واملركــز اآلســيوي للحــد مــن الكــوارث،  ألمــم املتحــدة لاالعــاملي، ومنظمــة 

ــوب احملــيط اهلــادئ، ومركــز        ــة جلن ــوم األرضــية التطبيقي ــة العل ــة االســتباقية، وجلن واحتــاد الوقاي
   .البحوث املشترك التابع للمفوضية األوروبية

اجلويـة  باملخـاطر  بكـر  ونظرت الدراسة االستقصائية يف املقـام األول يف نظـم اإلنـذار امل     - ٨
العوامـــل البيولوجيـــة والبيئيـــة واإلنـــسانية بوأيـــضاً بـــل اجليولوجيـــة، باملخـــاطر اهليدرولوجيـــة و

غـزو اجلـراد   حـاالت  مىت اقتضى األمر ذلك، على سبيل املثال اجملاعـات و    هبا  والصناعية املتصلة   
، باإلضـافة إىل فـرص   ثغرات اإلنذار املبكر وقدراتهالوقوف على وسعت إىل . وحرائق الغابات 

احلكومـات واملنظمـات   تفيـد بـأن تتخـذ      ميـع أحنـاء العـامل، ووضـع توصـيات           املعاجلة بالنسبة جل  
ــة لإلنــذار املبكــر     ونظــرت الدراســة  .إجــراءات يف املــستقبل مــن أجــل وضــع نظــم أكثــر فعالي

__________ 
والربتغـال وبـنغالديش وبوليفيـا      ) اإلسالمية - مجهورية(أذربيجان واألرجنتني واألردن واإلمارات العربية املتحدة وإيران         )٩( 

ــسويد وصــربيا    ــسلفادور وال ــا وال ــل األســود وجامايكــا وجورجي ــران  (  واجلب ــل حزي ــه /جــاءت قب ــ) ٢٠٠٦يوني صني وال
 .وغواتيماال والفلبني وقربص وكندا ومصر وموريشيوس واليمن واليونان
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 خـاطر فيتخطـى كـثري مـن امل    .لـنظم اإلنـذار  إدارة آليات مؤسسية وآليات إقامة االستقصائية يف 
كــم مــن وإجيــاد ممارســات مــشتركة مثــة حاجــة إىل اعتمــاد الطبيعيــة احلــدود اإلقليميــة وبالتــايل 

ــة   ــة واإلقليميـ ــات الدوليـ ــادل اآلليـ ــات لتبـ ــشر البيانـ ــذارونـ ــة  . اتاإلنـ ــر الدراسـ ــدرج تقريـ وُيـ
االستقصائية يف مرفق أمساء كثري مـن املنظمـات اإلقليميـة والدوليـة الـيت تـدعم تطـوير وتـشغيل                   

املعرفــة ) أ: (م اإلنــذار املبكــر واألدوار الــيت تــضطلع هبــا يف إطــار املكونــات األربعــة التاليــة  نظــ
القـدرة  ) د(؛ اإلبـالغ عنـها   واتاإلنـذار نـشر   ) ج(خدمات الرصد واإلنـذار؛     ) ب(باألخطار؛  

 .على االستجابة يف حاالت الطوارئ
يف اعــاً لفريــق خــرباء ســتراتيجية الدوليــة للحــد مــن الكــوارث اجتم الوعقــدت أمانــة ا - ٩
ــانون األول ١٢ ــن    ٢٠٠٥ديـــسمرب /كـ ــد مـ ــر عمـــل وتقـــدمي مزيـ ــتعراض مـــشروع تقريـ  السـ

وقــدم . تقريــر الدراســة االستقــصائيةوالتوصــيات الــواردة يف اإلســهامات بــشأن االســتنتاجات 
فرقة العمـل املـشتركة بـني الوكـاالت واملعنيـة باحلـد مـن الكـوارث أيـضاً                   الفريق العامل التابع ل   

، ٢٠٠٦فربايـر  / وشـباط ينـاير /تشاور يف كانون الثـاين نقاط وجرى تعميم مشروع  .هاماتإس
املؤمتر الدويل الثالث لإلنذار املبكر الـذي ُعِقـد يف        خالل  شبه هنائية من التقرير     صيغة  وصدرت  

وُوضعت اللمـسات األخـرية علـى       . ٢٠٠٦مارس  / آذار ٢٩ إىل   ٢٧من   بأملانيا يف الفترة     ،بون
 .)١٠(٢٠٠٦سبتمرب /أيلولالتقرير يف 

لعرضـها علــى   )A/C.2/61/CRP.1(وأُعـدَّت ورقـة اجتمـاع عــن الدراسـة االستقـصائية       - ١٠
سـتراتيجية  الا :التنميـة املـستدامة  ”مـن جـدول األعمـال،    ) ج (٥٣البنـد   يف إطـار  للجنة الثانيةا

ــن الكــوارث   ــة للحــد م ــا    . “الدولي ــة يف قراره ــة العام ــن مث، طلبــت اجلمعي عــن  ٦١/١٩٨وم
الدراسـة  نتـائج   عـن  اتقريـر أن يقـدم   إىل األمـني العـام       ستراتيجية الدولية للحد من الكـوارث     الا

مـا يتـصل هبـا    االستقصائية العاملية لنظم اإلنذار املبكر، مبا يف ذلك توصياته بشأن كيفية معاجلة         
  .ثغرات واحتياجات تقنية ومالية وتنظيميةمن 

 
  ة االستقصائيةالنتائج الرئيسية للدراس - اثالث 

ــيم األخطــار       - ١١ ــة لتقي ــة الالزم ــارف واألدوات التقني ــدم ملحــوظ يف تطــوير املع حتقــق تق
ــدار  ــها وإصـ ــذارات واإلبـــالغ عنـ ــؤات واإلنـ ــ ، الالتنبـ ــيما نتيجـ ــامي  ةسـ ــم العلمـــي املتنـ  للفهـ

تكنولوجيـات  اآلن  وتتـوفر   . التلمعلومـات واالتـصا   ل احلديثة   واالستخدام املتزايد للتكنولوجيا  
. أغلب أنواع املخـاطر وهـي تعمـل علـى األقـل يف بعـض بقـاع العـامل        تصل ب تنظم إنذار مبكر    ل

ــة يف     ــة القائم ــدرات التقني ــوفر اخلــربة والق ــداً    جمــال وت ــذار املبكــر أساســاً جي ــة نظــم اإلن إلقام
__________ 

 .http://www.unisdr.org/eng/about_isdr/basic_docs/SG-report/SG-report-c2-61-CRPI-GSEWS.pdfمتاح على  )١٠( 
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الــشبكات واالســتفادة مــن الــنظم القائمــة لإلنــذار املبكــر ســواء علــى املــستوى احمللــي أو تلــك   
 . نفيذ نظم جديدةتخاطر بعينها واملخصصة مل

م اإلنذار املبكر القائمـة،     ــي نظ ــور كبرية ف  ــه قص ــن ذلك، فهناك أوج   ــوعلى الرغم م   - ١٢
، ٢٠٠٤كمـا تــبني مــن جتربـة أمــواج تــسونامي الـيت تولــدت يف احملــيط اهلنـدي يف أواخــر عــام     

 الـيت  ثلك مـن األحـدا  ، وغري ذ٢٠٠٥وإعصار كاترينا الذي هب يف خليج املكسيك يف عام   
جرت أخرياً مـن قبيـل موجـات احلـرارة وحـاالت اجلفـاف واجملاعـة وحرائـق الغابـات وأمـواج                     

سـيما يف البلـدان    وتفتقـر نظـم اإلنـذار املبكـر، ال     .تسونامي والفيضانات واالهنيـاالت األرضـية  
ــية،    ــدات األساس ــة، إىل املع ــوظفني ذوي النامي ــشغيلية، و  وإىل م ــة وت ــارات تقني ــوارد  إىلمه امل

ومـن بـني التحـديات     .علـى اإلطـالق بالنـسبة لـبعض املخـاطر     توجـد أي مـوارد    فـال املالية، بل 
ــنظم       ــة يف ال ــصادية املعني ــة واالقت ــة إدمــاج معــارف ورؤى اجملتمعــات االجتماعي ــسية كيفي الرئي

 لترمجـــة اإلنـــذارات باملخـــاطر إىل إنـــذارات ةأســـس تقنيـــالغالـــب علـــى القائمـــة يف املوجـــودة 
  .إلشارات اإلنذاراالستجابة كيفية  املشورة عن هاخطار، وتضمينباأل
ــيت توصــلت إليهــا الدراســة االستقــصائية أن أضــعف       - ١٣ ــسية ال ــائج الرئي وكــان أحــد النت

وينطبـق هـذا    . يف املعتاد نشر اإلنذارات والتأهـب لالسـتجابة هلـا   وعناصر نظم اإلنذار املبكر ه
اإلنـذارات إىل مجيـع احملتـاجني    ال تـصل  فقـد   . على حد سواءعلى األمم النامية واملتقدمة النمو

وكـثريا  ،   عمومـا  الختاذ اإلجراءات، مبا يف ذلك السلطات احمللية واملنظمات اجملتمعية واجلمهور         
وكــثرياً مــا يغيــب الفهــم اجليــد    .ُتفهــم تلــك اإلنــذارات جيــداً أو تؤخــذ مبحمــل اجلــد  ال مــا 

ويبـدو   .حدث مـا احلقيقية واخلطر الذي يشكله  ضعفهم ملواطنللجمهور واملنظمات اجملتمعية 
عمليـة  ، وضـعف   كـاف التـزام سياسـي  وجـود  عدم األساسية ألوجه القصور هذه أن األسباب   
الفاعلة اليت كثرياً ما تكـون خمتلفـة، وعـدم كفايـة الـوعي العـام                جمموعات اجلهات   التنسيق بني   
  .شغيلهايف تطوير نظم لإلنذار املبكر وتالعامة واملشاركة 

 :للدراسة االستقصائية ما يلياألخرى وتشمل بعض النتائج اهلامة  - ١٤
علـى  ف؛  الـيت ينطـوي عليهـا األمـر       تستند نظم اإلنذار املبكر إىل طبيعة املخـاطر          )أ( 

أمواج تـسونامي عنـها مـن اإلنـذار     بـ االحتياجـات إىل اإلنـذار املبكـر     ختتلف كثريا   سبيل املثال،   
إىل عت النظم احلاليـة اسـتناداً إىل املعـارف التقنيـة احملـددة باملخـاطر و               ِضُو وقد. اجلفافباملبكر  

 الظروف الوطنية؛ 
بد أن تستقي القدرات العاملية علـى اإلنـذار املبكـر مـن اجلـذور الـيت تركـز                    ال )ب( 

ر ذا، فإنـه ينبغـي اعتبـا   لـ . الدوليـة ة ـــ العامة السياسالتقنية وعلى املخاطر وأن ُتدَمج يف القدرات  
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النظام العاملي لإلنذار املبكر مبثابة شبكة من الـنظم تـستند إىل التعـاون بـني الـسلطات املـسؤولة         
  اجلمهور بصورة منسقة؛هتيئة لتبادل البيانات واملعارف، وإمتام القدرات التشغيلية و

ــاوت   )ج(  ــة أوجــه تف ــع املخــاطر      مث ــا التعامــل م ــيت جيــري هب ــة ال واســعة يف الطريق
بـالطقس بـشكل جيـد علـى مـستوى العـامل       املتـصلة  ي يف املعتاد تغطيـة املخـاطر   فتجر .املختلفة

ـــع ـــن طريـ ـــق خدمــ ـــات األرصــ ـــاد اجلويــ ــة ـ ــة ة واخلــدمات اهليدرولوجي ـــف الوطني ــدول ـ ي ال
ن حتـسَّ وتنسق هذه اخلدمات عن طريـق نظـام منظمـة األرصـاد اجلويـة العامليـة وقـد                   ،  اءــاألعض

لتوســيع نطــاق تلــك  وهنــاك ضــرورة  .كــثرياً خــالل العقــود األخــرية التنبــؤ مــستوى الدقــة يف 
تـدابري أخـرى للحـد      اذ  ــــ ا باخت ــوتكملتهرى  ــر أخ ـــشمل خماط يحبيث  ا  ــعلى أنواعه درات  ـــالق

 من األخطار؛
 نظم اإلنـذار املبكـر الفعـال حمـدودة يف كـثري مـن البلـدان الناميـة،                   ةتكون قدر  )د( 

ــيما  ال ــل البلــدان  يف س ــواً، ويف بعــض احلــاالت   أق ــاد من ــودة  تك ويبــدو أن  .تكــون غــري موج
ــة      ــدرات الوطني ــة الق ــسية هــي تنمي ــن األخطــار وإدار  االحتياجــات الرئي ــة للحــد م ــااملتكامل  هت

  األخطار وحتسني املعدات التقنية والتدريب؛
يراعـي  هنـج   إطـار   النظر يف مجيع املخاطر وأوجه الضعف بنظـرة شـاملة يف            إن   )هـ( 

الفعاليـة  قـد يـسمح بتعزيـز       الكـوارث،   خطـر   التركيـز علـى احلـد مـن          إىل جانـب     خاطراملتعدد  
  املؤسسية والكفاءة التشغيلية والتأهب العام بالنسبة لنظم اإلنذار املبكر؛

ــستلزم أوجــ  )و(  حلكومــات مــن جانــب ا  المتواصــاهتمامــا ه القــصور القائمــة  ست
ــر إطــار عمــل هيوغــو     ــا أق ــصلة، كم ــد و. واملنظمــات ذات ال اآلن بوضــوح بعــض  حــددت ق

ما يبـذل مـن    بفضل  هي حتظى بدعم    أمواج تسونامي، و  بالثغرات، من قبيل نظم اإلنذار املبكر       
ثغـرات أخـرى    االهتمـام املالئـم ل    جهود بارزة يف جمال بناء القدرات، إال أنه ال يزال يلزم إيالء             

 .كثرية
 

 االستقصائية الدراسةالواردة يف تقرير  توصياتال - رابعا 
 إىل األول املقــــام يفالــــواردة يف تقريــــر الدراســــة االستقــــصائية   توصــــياتال تتوجــــه - ١٥

 التوصــية وتتمثــل .املــواطنني ســالمة عــن املــسؤولة والــسلطات الدوليــة واملنظمــات احلكومــات
 أربـع  تتناولو .املوجودة القدرات تعزيز على يقوم املبكر لإلنذار عاملي نظامإنشاء   يف الرئيسية
 حالـة،  كـل  ويف .مسألة توفري الدعم للمجاالت اليت تنطـوي علـى احتياجـات           خرىأ توصيات
  .حمددا إجراء ١٢ إىل ١٠ من جمموعة اختاذ التقرير يقترح
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 االستقصائية للدراسة ١ التوصية  
 جمـال  يف املوجـودة  والقـدرات  الـنظم  إىل يـستند  املبكـر  لإلنـذار  عـاملي إنشاء نظام شـامل       

  املبكر اإلنذار

 إجـراءات املختلفـة    الفاعلـة  اجلهـات    تتخـذ  أن املبكـر  لإلنذار عاملي نظامإنشاء   يقتضي - ١٦
 اإلنـذار  جعـل  وإىل إجـراءات  اختاذ إىل يؤدي قوي سياسي التزامكفالة   ؛األمد طويلة مستدامة
 ؛الكـوارث  أخطـار  مـن  احلـد  واسـتراتيجية العامة الوطنية    السياسةأساسية يف إطار     مهمة املبكر
جانـب   مـن  واسعة مشاركة ؛واضحة ومسؤوليات أدوار حتديدمع   ناقوي نادولي يقوتنس دعم

ــة غــري منظمــات ــن  و حكومي ــة ومنظمــات اخلــاص القطــاعمنظمــات م ــّينوي .إقليمي  اختــاذ تع
 اإلنـذار  علـى  العامليـة  ةالقـدر  يف الرئيـسية  الثغـرات  وسّد الوطنية القدرات لبناء حمددة إجراءات
 علـى  وذلـك  عامليـة،  مؤسـسية  أسـس إرسـاء   و البيانـات  اخلاصـة ب   وتلـك  العلميـة  األسس وتعزيز
 .األربع التوصيات يف بالتفصيل املبّين النحو

 
 االستقصائية للدراسة ٢ التوصية  
 اإلنسان حمورها وطنية مبكر إنذار نظمإنشاء   

، فـضال   املـواطنني  حلمايـة  قطري أساس على تقوم املبكر لإلنذار نظممثة حاجة إلنشاء     - ١٧
 قـدرات علـى    الـنظم  هـذه تنطوي  و .املبكر لإلنذار عاملي نظامإلنشاء   األساسية اللبنةن توفري   ع

 تكتمــلال و احملليــة، اجملتمعــات علــى قائمــة وقــدرات املقاطعــات صــعيد علــى وقــدرات وطنيــة
 انالتحـدي  ويكمـن  . هلـا  واالسـتجابة  وللتأهـب  اإلنـذارات  لنـشر  الالزمة القدرات فراتو عند إال

ــال اناألساســي ــ انذل ــدان انيواجه ــاء يف أوال البل ــا تعزيزهــا، أو املؤســسية القــدرات بن  يف وثاني
 املتعلقـة  الوطنيـة  اإلجـراءات  ُتدمج أن وينبغي .بفعالية النظام هذا يف املتضررين السكان إشراك
فعليـا   تسهم أنو الوطين الصعيد على وغهيو عمل إطار تنفيذ عملية ضمن املبكر اإلنذار بنظم
 توجيـه  املخّولـة  الـسلطة  حتديـد  كفالـة ذات األولوية يف     املهام إحدى وتكمن .التنفيذ ةعملي يف

  .الوطين الصعيد على واضحا حتديدا توجيهها عن السياسية واملسؤولية اإلنذارات
 

 االستقصائية لدراسة ل٣ التوصية  
  املبكر اإلنذار جمال يف العاملية لقدراتل بالنسبة الرئيسية الثغرات سّد  

 علــى ســيما والحمــددة،  مبخــاطر املتعلقــة تلــك مثــل ســدها ينبغــي عديــدة ثغــراتمثــة  - ١٨
 اختـاذ  املبكـر  لإلنـذار  عـاملي شـامل    نظـام عمليـة إنـشاء      قتـضي تو .واإلقليمـي  الـوطين  الصعيدين
 .واملعــايري املــسائل مئــاتتغطيــة و القطاعــات مجيــع ويف الــصعد مجيــع علــى متعــددة إجــراءات
 واالحتياجــات الثغــرات عــن مفــصلة استقــصائية دراســة إجــراء يف لويــاتاألو إحــدى وتتمثــل
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 يف سـيما  وال اإلنـذار،  علـى  وقدرات ضعف مكامن من بذلك يرتبط وما )١١(باملخاطر املتعلقة
 املبكـر  اإلنـذار  علـى  للقـدرات  املنـهجي  للتعزيـز  خطط ووضع منوا، البلدان وأقل النامية البلدان
 ذي إجـراء  باختـاذ  أيـضا  ويوصـى  .اليت تكـون حباجـة إليهـا       لبلدانا يف املخاطر بتلك يتعلق فيما

 يـتم  منـوا،  البلـدان  أقـل  مـن  بلـد  كـل  يف املبكـر  لإلنـذار  رئيـسي  مـشروع  تنفيذ يف يتمثل أولوية
 اإلنــذاريف جمــال  املوجــودة والقــدرات الــضعف ومكــامن لمخــاطرل تقيــيم إىل اســتنادا اختيــاره
 .البلد يف املبكر

 
 االستقصائية اسةللدر ٤ التوصية  
  املبكر اإلنذاريف جمال  البياناتاخلاصة ب سساألو العلمية األسس تعزيز  

 اإلنـذار  نظـم  عليها تقوماليت   وهريةاجل سساأل والتقنية العلمية والقدرات اخلربات ُتعد - ١٩
 مثـل عـدة    ضـعف  جمـاالت  هنـاك  لكن .التشغيلية والنظم باملخاطر يتعلق فيما سيما وال املبكر،

 الـضعف  مكـامن  حتديـد  وعـدم  خطـار، واأل املخـاطر  بعـض جمـرى    بشأن املعلوماتاالفتقار إىل   
 ةدوليـ خطـة    وضـع  يكون أن ينبغيو .الصلة ذات االجتماعية علوموالدور احملدود لل   ،واملخاطر
 الربنـامج  مـن  جـزءا  املبكـر  اإلنـذار  جمـال  يف بالبيانـات املتصلة   وتلك العلمية االحتياجات بشأن
 وطنيـة  علميـة  أفرقـة  جانـب  مـن  فّعالـة  مـشاركة اخلطة   شملت أن وينبغي املبكر، إلنذارل الدويل
. شباب من البلدان النامية وأن تنطوي على ما يتصل بذلك مـن مبـادرات تدريبيـة                علماء تضم

وتــشمل املهــام ذات األولويــة اســتحداث أســاليب موحــدة متفــق عليهــا دوليــا لرصــد وحتديــد   
كـامن الـضعف االجتمـاعي املتـصلة هبـا، مبـا يف ذلـك وضـع مؤشـرات                مواقع اخلطر الطبيعية وم   

ملواطن الضعف ذات الصلة باملخـاطر وتتبعهـا، واسـتحداث أدوات عمـل لـتمكني البلـدان مـن                   
 .اعتماد هذه األساليب

 
 االستقصائية للدراسة ٥ التوصية  
  املبكر لإلنذار عاملي لنظام املؤسسية األسسإرساء   

إحــدى  واإلقليمــي الــدويل الــصعيدين علــى والــدعم والتنــسيق اإلدارة آليــات تــشكّل - ٢٠
 الدعامـة  البلـدان  فـرادى  قـدرات تـشكّل    حـني  يف املبكـر،  لإلنـذار  عامليالدعامتني لنظام شامل    

 الــشراكات وتــدعم وقــدراهتا،ذات الــصلة  املنظمــات أدوار اآلليــاتتلــك  وتوّضــح .األخــرى
مـن  و .احلكومـات جتـاه    مناسبة مساءلة آليات وتكفل ين،التقالتطور   وتنّسق الالزمة، املؤسسية

__________ 
 بــالطقس خــاطر املتــصلةاملأجــرت املنظمــة العامليــة لألرصــاد اجلويــة تقييمــا للقــدرات التقنيــة يف جمــال مراقبــة   )١١( 

مـن  علـى الـصعيدين الـوطين واإلقليمـي، اسـتنادا إىل إسـهامات       هبا واإلنذار وكشفها واملناخ واملياه ورصدها   
 .٢٠٠٧وسيصدر تقرير عن هذا التقييم يف الربع األخري من عام .  بلدا١٤٤
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الــذي يتــيح اختــاذ إجــراءات مــن جانــب أطــراف   املبكــر لإلنــذار الــدويل الربنــامج ضــعوشــأن 
 عمــل بإطــار يــسترشد املبكــر، لإلنــذار عــامليشــامل  نظــامإنــشاء  تيــسري إىل يــؤدي أنمتعــددة 

 ،واملـــسؤوليات لواليـــاتلوتوثيـــق  وتوضـــيح اســـتراتيجيات،عمومـــا  يـــشملحبيـــث  ،وغـــهيو
 .الشراكات وتعزيز القدرات بناءل ودعم صطلحات،املو معايريوتعريف لل

 
  الدراسة االستقصائية ملتابعة املتخذة اإلجراءات - خامسا 

 نظمالعامليـة لـ    االستقـصائية  الدارسـة  تقريـر  اإلنـسانية  للـشؤون  العـام  األمـني  وكيل مدق - ٢١
  الفترة مـن   يف بون يف ُعقد الذي املبكر باإلنذار املعين الثالث لدويلا املؤمترخالل   املبكر اإلنذار
ــارس/آذار ٢٩ إىل ٢٧ ــان ورّحـــب .٢٠٠٦ مـ ــامي البيـ ــصادر اخلتـ ــن الـ ــؤمتر عـ ــة املـ  بالدراسـ

 .بتوصياهتااألخذ  على الشركاء مجيع وشّجع االستقصائية

 األوقيانوغرافيـة  جنـة الل ورابطة الكوارث من للحد الدولية االستراتيجية أمانة وعقدت - ٢٢
 مـستديرة  مائـدة اجتمـاع    والثقافـة  والعلـم  للتربيـة  املتحدة األمم ملنظمة التابعة الدولية احلكومية
ــأمواج اإلنــذار نظــم بــشأن  مــارس/آذار ٢٧ يفاالســتجابة هلــا و اهلنــدي احملــيط يف تــسونامي ب
 اخلــاص املبعــوث ضوروحبــ املبكــر باإلنــذار املعــين الثالــث الــدويل املــؤمتر مــع باالشــتراك ٢٠٠٦
 مـن  عـدد  أعلـن  املـستديرة،  املائـدة اجتمـاع    وخالل .تسوناميكارثة   منللتعايف   املتحدة لألمم

)١٢(الكـوارث  مـن  للحـد  الدولية االستراتيجية نظام يف الشركاء
 عـدد عـن تـشكيل احتـاد لـدعم      

 تنفيـذ تـسرع    خطط لوضع التقنية ملساعدةا تقدمي طريق عن ١٠ إىل يصل احلكومات من أويل
 لفريـق  الثالثـة  الـدورة  ُعقـدت  وعنـدما  .الوطين الصعيد على تسونامي بأمواج مبكر إنذار نظام

 مـن  والتخفيف اهلندي احمليط يف تسونامي بأمواج اإلنذار بنظام املعين الدويل احلكومي التنسيق
 رمسيــة طلبــات قــدمت قــد )١٣(حكومــة ١١ كانــت ،٢٠٠٦ أغــسطس/آب يف بــايل يف آثارهــا

  .اهلندي احمليط احتاد من وتقنية مالية مساعدة على لتحصل مفّصلة ترحاتمق نضمتت

ــام و - ٢٣ ــهاجق ــز   من ــل لتعزي ــذارالعم ــر اإلن ــابع املبك ــتراتيجية الت ــة لالس ــن للحــد الدولي  م
 التوجيــه تــوفري وبغيــة املبكــر، باإلنــذار املعــين الثالــث الــدويل املــؤمتر مــع باملــشاركة ،الكــوارث

 وتتـسم اإلنـسان   حمورهايكون   املبكر لإلنذار نظم تنفيذ جمال يف احمللية واجملتمعات للحكومات
 اللغـات  إىل القائمـة  هـذه  وُترمجـت  .املبكـر  لإلنذار نظمإلنشاء   مرجعية قائمة بإعداد بالفعالية،

__________ 
 مكتـب األمـم املتحـدة    ؛ة لألرصـاد اجلويـة   املنظمة العاملي؛اللجنة األوقيانوغرافية احلكومية الدولية و اليونيسكو )١٢( 

 ؛ برنامج األمم املتحدة للبيئـة ؛ برنامج األمم املتحدة اإلمنائي    ؛لتنسيق املساعدة اإلنسانية املقدمة إىل أفغانستان     
 . البنك الدويل؛االحتاد الدويل جلمعيات الصليب األمحر واهلالل األمحر

ــا املتحــدة وســري النكــا وسيــشيل والــصومال ومدغــشقر    وتايلنــد وجــزر القمــر ومجهوريــة ترت باكــستان  )١٣(  اني
 .وملديف وموريشيوس وموزامبيق
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 يف وُنــشرت اهلنــدي احملــيط منطقــة يف إقليميــة لغــة ١٣ وإىل املتحــدة األمــم يف الــست الرمسيــة
 يف واإلقليمـــي الـــوطين الـــصعيدين علـــى والـــشركاء االســـتراتيجية نظـــام يف الـــشركاء أوســـاط
 .وآسيا أفريقيا

العمـل   منـهاج  قـام  املبكـر،  باإلنـذار  املعـين  الثالث الدويل املؤمتر مع باملشاركةوكذلك   - ٢٤
تتـضمن   املبكـر  اإلنـذار مشاريع   حلافظة بيانات قاعدةوضع   عملية بتنسيق املبكر اإلنذار تعزيزل

 هــذه وخــضعت .حكوماهتــا عليهــا وصــّدقتخمتــصة  ســلطات قدمتــهاملــشاريع  مقترحــات
 قُــّدمتيف اإلمجــال و .املــؤمتر إىل وقُــّدمت أقــرانخــرباء  هبــا قــام اســتعراض لعمليــة املقترحــات

 . العململنهاج الشبكي املوقع على متاحة وهي شاريعمل مقترحات ١٠٥

 ٢٠٠٦ مـارس /آذار ٢٩ يف املبكـر  اإلنـذار ألصحاب املصلحة يف جمال      اجتماع وُعقد - ٢٥
 هتـدف  منـّسقة  إجـراءات  وضـع  بغيـة  املبكـر  باإلنـذار  املعين الثالث الدويل املؤمتر انعقاد إثر على
 مؤقـت  استـشاري  فريـق  أعـضاء اختيـار    وجـرى  .املبكـر  لإلنـذار  الـدويل  بالربنامج النهوض إىل
 عمـل  برنـامج  لوضـع  ٢٠٠٦ ديـسمرب /األول كانون ٢ و   ١ يومي بون يف اجتمعوا أن لبثوا ما

 .العاملية االستقصائية الدراسة عن الصادرة التوصيات على قائم

 يفنــدوة  اجلويــة لألرصــاد العامليــة املنظمــة قــدتع ،٢٠٠٦ مــايو/أيــار ٢٤ و ٢٣يف و - ٢٦
 الكــوارث ألخطــار متكاملــة إدارة لتحقيــقمتعــددة  طراخــمب املبكــر اإلنــذار نظــم عــن جنيــف
 علـى  التـشديد  )أ( :التاليـة  النقـاط  حول الندوة أعمال ومتحورت .وكاالتعدة   فيها شاركت
عمليـة  و الكـوارث  أخطـار  مـن  احلـد  استراتيجيات ضمن املبكر إلنذارل مانظ إدماج إىل احلاجة

 عـن  دعمـه  جيـري  وهـو مـا      الـوطين،  الـصعيد  علىاملتصلتني بذلك    التشريعية ةوالعملي التخطيط
 إىل الــوطين الــصعيد مــن كافــة الــصعد علــى لوكــاالتا بــني الفعــالني والتنــسيق التعــاون طريــق
لـنظم اإلنـذار    الـالزم إقامتـها بـني املكونـات األربعـة            الـروابط  مـسألة  معاجلة بغية احمللي الصعيد

حتديــد احلاجــة إىل آليــات للتنــسيق الــدويل كــي يــوفر اجملتمــع الــدويل دعــم فّعــال  ) ب(املبكــر؛ 
التوصـية  ) ج(لـوطين لتنفيـذ نظـم اإلنـذار املبكـر؛           للجهود املبذولة علـى الـصعيدين اإلقليمـي وا        

بتوثيق املمارسات اجليدة للداللة على جـدوى األخـذ بنـهج متكامـل يراعـي تعـدد املخـاطر يف                    
جمــال نظــم اإلنــذار املبكــر، فــضال عــن الفوائــد احملتملــة املمكــن حتقيقهــا مــن جــراء األخــذ هبــذا 

يـان وتوثيـق املمارسـات اجليـدة الـيت حتظـى يف             وقد مت البدء فعال مبشاريع بيان عملي لتب       . النهج
إطارهــا نظــم اإلنــذار املبكــر بــدعم مــن حيــث اإلدارة والتــشريعات، فــضال عــن أطــر للتنــسيق   

ومن املقرر عقد ندوة ثانية عن نظـم اإلنـذار املبكـر مبخـاطر متعـددة خـالل            . التنظيمي والتنفيذ 
 .٢٠٠٩الربع األول من عام 
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 العامليـة  املنظمـة  أجـرت  االستقـصائية،  الدراسةالصادرة عن    توصياتال بإحدى وعمال - ٢٧
وشـارك مـا جمموعـه       .واإلقليمـي  الـوطين  الصعيدين على استقصائيتني دراستني اجلوية لألرصاد
 الـدوائر  ةلقدر مفّصال حتليالوالذي وفر    الوطين الصعيد على جرى الذي التقييم  بلدا يف  ١٣٩
 الكـوارث،  أخطـار  مـن  احلـد علـى دعـم عمليـة        يـدرولوجيا واهل اجلويـة  باألرصـاد  املعنية الوطنية

 الـصعيد  علـى  جـرى  الـذي  التقيـيم  أمـا  .الـوطين  الـصعيد  علـى  ،املبكـر  اإلنـذار  نظم ذلك يف مبا
 الــنظم لــدعم اإلقليمــي الــصعيد علــى اتالــشراكإتاحــة و التعــاون فــرص حــدد فقــد اإلقليمــي،
 هـذين  تقريـرا  وسـُيتاح  .منـوا  البلـدان  وأقـل  يـة النام البلـدان  يف سـيما  وال املبكر، لإلنذار الوطنية

 مـن  باحلد يتعلق فيما القطرية األولويات توجز إلكترونية بيانات قاعدة إىل باإلضافة التقييمني،
 واالحتياجـات  األولويـات  إىل واسـتنادا  .٢٠٠٧ عـام  من األخري الربع خالل الكوارث أخطار
 لتطــويرعــدة  مبــشاريع البــدء جــرى مــي،واإلقلي الــوطين الــصعيدين علــى حتديــدها جــرى الــيت

 ذلـك  يف مبـا  األولويـات  رأس علـى  هلـا  التـصدي  ُيعتـرب  اليت باملخاطر املبكر اإلنذار نظم قدرات
 والترابيــة الرمليــة والعواصــف واجلفــاف )الــسريعة والفيــضانات األهنــار فيــضانات( الفيــضانات
وأوروبــا  آســياو أفريقيــا يف تقريبــا بلــدا ٤٠ يف وذلــك احلــر، وموجــات الــشديدة والعواصــف

  .الوسطى وأمريكا

 املعـين  االستـشاري  للفريـق  األول االجتماع ُعقد ،٢٠٠٧ مارس/آذار ٢٧ و   ٢٦ ويف - ٢٨
 املركــزممثلــون عــن  االجتمــاع وحــضر .)١٤(بأملانيــا ،بــون يف املبكــر لإلنــذار الــدويل بالربنــامج
 األملانيـة  واللجنة املهاجرة، لربيةأنواع احليوانات ا   حفظ واتفاقية الكوارث، من للحد اآلسيوي
 واالحتــاد احلرائــق، لرصــد العــاملي واملركــز والزراعــة، األغذيــة ومنظمــة الكــوارث، مــن للحــد
 الــشؤون لتنــسيق املتحــدة األمــم ومكتــب األمحــر، واهلــالل األمحــر الــصليب جلمعيــات الــدويل

 ورابطـة  والعلم، والثقافة للتربية املتحدة األمم ومنظمة للبيئة، املتحدة األمم وبرنامج اإلنسانية،
 املنـاخ،  تغـري  بـشأن  اإلطاريـة  املتحـدة  األمـم  واتفاقيـة  الدوليـة،  احلكوميـة  األوقيانوغرافية اللجنة

 امعـة ومعهـد البيئـة واألمـن البـشري التـابع جل           اخلارجي، الفضاء لشؤون املتحدة األمم ومكتب
 الفريــق ووافــق .اجلويــة لألرصــاد لعامليــةا واملنظمــة العــاملي، األغذيــة وبرنــامج املتحــدة، األمــم

 القــدرات علــى يقــوم املبكــر لإلنــذار عــامليشــامل  نظــامإنــشاء  ينبغــي أنــه علــى االستــشاري
 الـصعيدين  على والدعم والتنسيق لإلدارةمعززة   آليات توفر يستلزم هذا أن والحظ املوجودة،
 املنوطـة  لمـسؤوليات ل ةحتديـد أكثـر صـراح      منـها  وسـائل  طريـق  عـن  وذلـك  واإلقليمي، الدويل

 الــــتقين امليــــادين يف الدوليــــةوغريهــــا مــــن الوكــــاالت  املتحــــدة األمــــم وكــــاالت مبختلــــف
 .واإلمنائي واإلنساين

__________ 
 .http://www.unisdr.org/ppew/iewp/meetings.htm: وثائق االجتماع متاحة على )١٤( 
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 /األول كـانون  ٢٦ يف اهلنـدي  احمليط يفاليت تولدت    تسونامي أمواج كارثة إثر وعلى - ٢٩
 إىل  ٢٠٠٥مـن عـام      لفتـرة اخـالل    العاجل للنداء املاحنني متعدد مشروعُنفذ   ،٢٠٠٤ ديسمرب

 املبكـر  لإلنـذار اسـتحداث نظـم      علـى  املتضررة املنطقة يف األعضاء الدول ملساعدة ٢٠٠٦عام  
 القيـادة ظـل    يف املبكـر  اإلنـذار  تعزيـز العمـل ل   منـهاج  املـشروع  تنـسيق تويل  و .تسونامي بأمواج
إلقامـة   آليـات  إنـشاء  املـشروع  ومشـل  .الدوليـة  احلكوميـة  األوقيانوغرافيـة  اللجنـة  لرابطـة  التقنية

 لوسـيلة  منوذجـا  وشـكّل  واملـاحنني  الشركاء من النطاق واسعة جمموعة بني والتنسيق اتلشراكا
 عـن  تقريـر  وقُّدم .املبكر لإلنذار الدويل الربنامجووضع   وغهيو عمل إطار تنفيذ لدعم متكاملة
  .)١٥(٢٠٠٧ هيوني/حزيران يف املاحنني إىل العاجل النداء أنشطة

ــانون ويف - ٣٠ ــسمرب/األول كـ ــة ،٢٠٠٦ ديـ ــشروع وكمتابعـ ــداء ملـ ــل النـ -٢٠٠٥ العاجـ
 احملـيط  يف تـسونامي  أمـواج  يتعلق ببناء القدرة على التأقلم مع كارثة       شروعمت البدء مب   ،٢٠٠٦
 .األوروبيـة  اجلماعـة  مـن  دعمبـ و الكـوارث  مـن  للحـد  الدوليـة االستراتيجية   من بتنسيق اهلندي
 واهلنــد وملــديف النكــا وســري إندونيــسيا علــى ســنوات ثــالث ومــدهتا املبــادرة هــذه وتركــز
 واألمـم  احملليـة  اجملتمعـات  لـدى  الكوارثالقدرة على التأقلم مع      بناء إىل وهتدف خاص بشكل
 علــى الكــوارث أخطــار مــنيف جمــال احلــد  والقــدرات واآلليــات املؤســسات تعزيــز طريــق عــن

  .واحمللي الوطين الصعيدين

تلفة بعدد من أنشطة االتـصال والتنبيـه الـيت تتـسم باألمهيـة مـن         واضطلعت منظمات خم   - ٣١
 :ومن بينها ما يلي. حيث تطوير القدرات العاملية يف جمال اإلنذار املبكر

يعمل االحتاد الدويل لالتصاالت علـى تنفيـذ نظـام إنـذار عـام جبميـع املخـاطر                   )أ( 
يم هذا النظام فيمـا تقـوم مجيـع         وجيري تصم . يقوم على املعايري ويستعمل مجيع وسائط اإلعالم      

قطاعات االحتاد الدويل لالتصاالت بوضع مبـادئ توجيهيـة تطبـق يف مجيـع حـاالت الكـوارث                  
 ؛)١٦(والطوارئ
متثـــل خدمـــة اإلنـــذار املبكـــر علـــى الـــصعيد اإلنـــساين مـــشروع شـــراكة بـــني  )ب( 

ــذار املبكــر باألز     ــهاج عمــل مــشترك لعمليــات اإلن مــات الوكــاالت يهــدف إىل اســتحداث من

__________ 
ز اإلنـذار املبكـر،   ــــ ن الكـوارث، منـهاج العمـل لتعزي   ـــــ د م ــــــ ة للح ــــــ ة الدولي ـــــ دة، االستراتيجي ــــــ م املتح ــــاألم )١٥( 

 كـانون  ٢٦تولـد أمـواج تـسونامي يف    دان الـيت تـضررت مـن    ــــــ ي البلــــ ذار املبكر ف ـــــم وتدعيم نظم اإلن   ـــتقيي”
 متاحـــــــــــــة علـــــــــــــى  )٢٠٠٧يونيـــــــــــــه / حزيـــــــــــــران٣٠جنيـــــــــــــف، (“ ٢٠٠٤ديـــــــــــــسمرب /األول

>http://www.unisdr.org/ppew/tsunami/pdf/TEWS_donor_report.pdf 
ــة ملــؤمتر املفوضــني، اد الــدويل لالتــصاالتاالحتــ )١٦(  ــائق اخلتامي ــا، ، الوث ــاين، ٢٠٠٦ األناضــول، تركي ، اجلــزء الث

 ).٢٠٠٦جنيف،  (١٣٦، القرار “املقررات والقررات”
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اإلنسانية والتنبؤ باملخاطر الطبيعية يقوم على أساس احلصول من مؤسسات متخصصة متعـددة             
علــى معلومــات بــشأن اإلنــذار املبكــر تتمتــع بــأكرب قــدر مــن املــصداقية وتكــون متــوفرة علــى     

 ٢٠٠٤ســبتمرب /واقترحــت هــذا املفهــوم يف أيلــول . الــصعيد العــاملي وإتاحتــها بطريقــة بــسيطة 
 املــشتركة بــني الوكــاالت وفريقهــا العامــل الفرعــي املعــين بالتأهــب والتخطــيط  اللجنــة الدائمــة

 للطوارئ ويعمل برنامج األغذية العاملي حاليا على تطوير هذا املفهوم وتعزيزه؛
النظام العاملي للتنبيه والتنسيق يف حاالت الكوارث هو مثرة تعاون بـني مركـز               )ج( 

وبيـة ومكتـب تنـسيق الـشؤون اإلنـسانية، وقـد جـرى              البحوث املشترك التـابع للمفوضـية األور      
وضعه ليكون مبثابة منهاج عمل شبكي جيمع بني النظم املوجودة على شـبكة اإلنترنـت إلدارة                

واهلـدف منـه تنبيـه اجملتمـع الـدويل حـال وقـوع كـوارث كـربى          . املعلومات املتعلقة بـالكوارث   
 مرحلة اإلغاثة؛مفاجئة واملساعدة على تنسيق االستجابة الدولية خالل 

تقوم مصلحة املساحة اجليولوجية يف الواليـات املتحـدة، بالتعـاون مـع اللجنـة                )د( 
االحتادية لالتصاالت يف الواليات املتحدة، باعتماد وتعزيز استعمال بروتوكول التنبيـه املـشترك           

ال والـسريع   وتطوير تكنولوجيات اجليل املقبل الرقمية البحتة ونظم إيـصاهلا لكفالـة النقـل الفعّـ              
للتنبيهــات الــصادرة عــن نظــام التنبيــه إىل حــاالت الطــوارئ بأشــكال متنوعــة تــشمل الكلمــة     
والصوت والصورة، وعن طريق وسائل خمتلفة مثل اإلذاعة والبـث الـسلكي والـسواتل وغريهـا              

 من الشبكات؛
ــل       )هـ(  ــة للتحلي ــة للحــد مــن الكــوارث نظــم متكامل ــة األملاني وضــع أعــضاء اللجن
ه باســتخدام الــزمن احلقيقــي تــستند إىل الــنظم االهتزازيــة واجليوديــسية والبحريــة ونظــم   والتنبيــ

األرصاد اجلويـة ونظـم املراقبـة بالـسواتل وتـدعم جهـات تـشمل مرفـق التبـادل األورويب املعـين               
مبسائل التنبؤ بالفيضانات، ومشروع اإلنذار املبكر باالهتزازات ألوروبا، ونظام اإلنـذار املبكـر    

 .ج تسونامي الذي يستخدم حاليا يف إندونيسيابأموا
 

 والتوصيات االستنتاجات - سادسا 
 متطـورة  املبكـر  اإلنـذار  نظـم  وتعـدّ  يـسهل فهمهـا    الـيت  املفـاهيم  مـن  املبكر اإلنذار يعد - ٣٢
 نظـم  إىل باحلاجـة  النطـاق  واسـع إقـرار    وهنـاك  .املخـاطر  مـن  للعديـد  التـصدي مـن حيـث      جدا

القـدرة علـى التـأقلم       بناء إىل الرامية االستراتيجيات يف أساسيا عنصرا متثل كوهنا املبكر اإلنذار
 .هيوجـو  عمـل  إطـار  ضـمن  العمل أولويات إحدى املبكر اإلنذار وُيعّد .الطبيعية الكوارث مع
 ستـستمر  ، احمللـي والـوطين واإلقليمـي والـدويل        الـصعد  علـى  اجلهـود  من املزيد ُيبذل مل ما لكن
 الوصـول عـاجزة عـن      القائمة املبكر اإلنذار نظمتظل   وقد إنذار، بدون بالوقوع املخاطر بعض
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األشـخاص ومحايـة     حيـاة  نقـاذ إل مناسـبة  اسـتجابات  حتقيـق  عـن  أو للخطـر  املعرضني الناس إىل
 املبكـر،  اإلنـذار  بـنظم  يتعلـق  فيمـا  منهجيـة  أكثـر  عامليـة  هنـج  لتطـوير  حاجـة  وهناك .املمتلكات
إصـدار   يبقـى  أن علـى  نفـسه  الوقـت  يف احلـرص  مـع  ،احملليـة  عـات واجملتم املخاطر مجيع ولتغطية

 ديالـصع  حـىت  الـدويل  ديالـصع  مـن  الـصعد،  خمتلـف  علـى  اسـتجابات  يولد قد الذي اإلنذارات،
 .وطنية مسؤولية احمللي،

ويشكل التقرير عـن الدراسـة االستقـصائية العامليـة لـنظم اإلنـذار املبكـر نقطـة انطـالق               - ٣٣
ــتعني   ــورد املــسائل األساســية وحيــدد جمموعــة متنوعــة مــن     للمهمــة الــيت ي إجنازهــا حيــث أنــه ي

االحتياجــات الــيت ينبغــي للحكومــات وكيانــات األمــم املتحــدة وغريهــا مــن املنظمــات املعنيــة    
وتتمثل التوصية الرئيسية يف التقرير يف إنـشاء        . بإنشاء نظم لإلنذار املبكر اختاذ إجراءات بشأهنا      

ر املبكر تستند إىل قـدرات الـدول األعـضاء ونظـم اإلنـذار املبكـر فيهـا                  نظم شاملة عاملية لإلنذا   
وكخطوة أوىل، سـيطلب األمـني العـام إىل أمانـة االسـتراتيجية القيـام، بالتعـاون                 . وُتستمدُّ منها 

، بتقييم لعملية متويل نظـم اإلنـذار املبكـر يـشمل الوقـوف علـى          مع اجلهات الفاعلة ذات الصلة    
 .الثغرات وأوجه القصور

 حتقيقهـا  ينبغـي  الـيت  العملية واألهداف األولويات لتحديد منسق ختطيط إجراء ويتعني - ٣٤
 أنوينبغـــي  .ذوي الـــصلة املـــصلحة أصـــحاب مجيـــع اســـتقطاب اهتمـــام ومـــشاركة ولكفالـــة
 عـــن ســـيما وال ، ذات الـــصلةالقائمـــة اآلليـــات طريـــق عـــن هـــذه التنـــسيق عمليـــة جتـــري
ــق ــراك طريـ ــاالت إشـ ــة الوكـ ــسيةالر العاملـ ــالل ال  ئيـ ــن خـ ــامجمـ ــدويل ربنـ ــذار الـ ــر لإلنـ  املبكـ
 يفاملعقـود    الكـوارث  مـن  للحـد  العـاملي  املـؤمتر خـالل    املصلحة أصحاب تنفيذه يف شرع الذي
 الثالـث  الـدويل  املؤمترخالل   املبكر لإلنذار الدويل الربنامج ونوقش .٢٠٠٥ يناير/الثاين كانون
ــين ــذار املعـ ــر باإلنـ ــود  املبكـ ــا/آذار يفاملعقـ ــى ٢٠٠٦ رسمـ ــر علـ ــدار إثـ ــر إصـ ــة تقريـ  الدراسـ

 يف املبكـــر لإلنـــذار الـــدويل للربنـــامج التـــابع االستـــشاري الفريـــق ناقـــشة كمـــا االستقـــصائية،
  .االستقصائية الدراسة لتوصيات يستجيب حبيث مصمم والربنامج .٢٠٠٧ مارس/آذار

ــة وستواصــل - ٣٥ ــة االســتراتيجية أمان ــهاج ثراالكــو مــن للحــد الدولي ــزمــل لالع ومن  تعزي
 الـصعيد  علـى  املبكـر  لإلنـذار  نظـم إلنـشاء    املـوارد  حـشد  على التشجيع هلا التابع املبكر اإلنذار
 لإلنـذار  الـدويل  الربنـامج مبـادرات منـها      طريـق  عـن  وتيـسريه،  ذلكإىل القيام ب   والدعوة العاملي
ــر ــتعمل .)١٧(املبك ــة وس ــهاجمو األمان ــل  ن ــابعالعم ــا الت ــضا هل ــى أي ــز عل ــشراكات تعزي ــني ال  ب

اجلهـات   أوسـاط  يف اإلرشـادية  املعلومـات  نـشر  وعلـى  االسـتراتيجية،  نظـام  إطار يف الوكاالت
ــة  نظــمإنــشاء  إىل باحلاجــةإرهــاف الــوعي  وعلــى واإلقليمــي، الــوطين الــصعيدين علــى الفاعل

__________ 
 .لنظم اإلنذار املبكرفيما يتعلق باملكونات األربعة تدعمه ومتلكه الوكاالت الناشطة  )١٧( 
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 الـدويل  الربنـامج يفيد منـها     واإلبالغ والتقييم للرصد آلية أيضا األمانة وستنشئ .املبكر لإلنذار
  .وغهيو عمل برنامج إطار يف واإلبالغ الرصد عمليات من كجزءوذلك  ،املبكر إلنذارل

 : وباالستناد إىل االستنتاجات املبينة أعاله، ُتقدم التوصيات التالية - ٣٦
 املبكـر  اإلنـذار  نظـم  إدمـاج  كفالـة  علـى  األعـضاء  الـدول  العـام  األمـني  يشجع )أ( 
ــا اســتراتيجياهتا ضــمن ــة وخططه ــن حــدلل الوطني ــار م ــك يف الكــوارث، أخط ــشريعات ذل  الت

 علـى  يـشجع  كما احمللي، الصعيد إىل الدويل الصعيد من كافة، الصعد على التنظيمي والتنسيق
 توصـيات  تكّملـها  والـيت  و،غـ هيو عمل إطار يف الواردة املبكر باإلنذار املتصلة األولويات تنفيذ
 حمورهـا  املبكـر  لإلنـذار  نظـم إنـشاء    ذلـك  يـشمل و املبكـر،  باإلنـذار  املعـين  الثالث الدويل املؤمتر

وسد الثغرات يف نظم اإلنذار املبكـر العامليـة علـى املـستويني الـوطين واحمللـي، وتعزيـز                   ،اإلنسان
 ألغراض اإلنذار املبكر؛األسس العلمية وتلك اخلاصة بالبيانات 

 العامليـة  صائيةاالستق الدراسة إليها توصلت اليت النتائج العام األمنيإذ يراعي   و )ب( 
 مــشاركة، وكــاالتاختــذهتا  الــيت واإلجــراءات االستقــصائية والدراســات املبكــر اإلنــذار نظملــ

 يف واحملليـة  الوطنيـة  قـدراهتا  تطـوير  يف األعـضاء  الـدول  بذلتـها  الـيت  اجلهـود  ودعـم  ةتكمل وبغية
 تيـسر،  أن الكـوارث  مـن  للحـد  الدوليـة  االسـتراتيجية  أمانـة  مـن  سـيطلب  املبكـر،  اإلنـذار  جمال

 لإلنــذار عامليــةشــاملة  نظــمإنــشاء  املعنيــة، املتحــدة األمــم منظومــة كيانــات مجيــع مــع بالتعــاون
 يهيـب  الغايـة،  وهلـذه  .منـها  وُتستمّد وشبكاهتا وقدراهتا األعضاء الدول نظم إىل تستند املبكر،
ــدول العــام األمــني ــة األخــرى واألطــراف األعــضاء بال ــسهم أن باالســتراتيجية املعني  هــذه يف ت
 .والتقين املايل الدعم تقدمي طريق عن العملية

 


