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الدورة الثامنة واخلمسون 
البند ٩٦ (هـ) من جدول األعمال املؤقت* 
البيئـة والتنميـة املسـتدامة: االســـتراتيجية 

  الدولية للحد من الكوارث 
  تنفيذ االستراتيجية الدولية للحد من الكوارث 

  تقرير األمني العام** 
موجز 

االستراتيجية الدولية للحد من الكوارث هي حمـور اجلـهود الـيت تبذهلـا األمـم املتحـدة 
ملعاجلة أسباب الكوارث، اليت ما فتئت تدمر وتعيق التنمية يف بلدان كثرية. ويـتزايد اسـتخدام 
ــــن جـــانب وكـــاالت األمـــم املتحـــدة  نــهج االســتراتيجيات لتوجيــه االلتزامــات والعمــل م
واحلكومات، عمال بقراري اجلمعية العامة ١٩٥/٥٦ و ٢٥٦/٥٧. ويقدم هذا التقريـر نظـرة 
A) عـن تنفيـذ االســـتراتيجية،  عامـة ومعلومـات مسـتكملة منـذ تقريـر السـنة املاضيـة (57/190/
الذي تضطلع به جهات فاعلة دولية عديدة حتت توجيه فرقة العمـل املشـتركة بـني الوكـاالت 
للحد من الكوارث واألمانـة املشـتركة بـني الوكـاالت لالسـتراتيجية. ومـن األحـداث البـارزة 
هذا العام متابعة مقررات مؤمتر القمة العاملي للتنمية املستدامة بشأن تقييم املخـاطر واحلـد مـن 
الكـوارث وتعزيـز الشـــراكات مــن أجــل حتســني التضــافر وتوضيــح األدوار بــني الوكــاالت 
والتصدي ملسألة تأثري األحوال اجلوية القاسية والتضافر بني التأقلم مـع تغـري املنـاخ واحلـد مـن 

الكوارث. 
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وصناديقها وبراجمها ومؤسساا األخرى املشاركة يف وضعه يف الصيغة النهائية. 
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وعلى أي حال، جيري تنفيذ االستراتيجية على خلفية من تزايـد اخلسـائر النامجـة عـن 
األخطار الطبيعية وما يتصـل ـا مـن كـوارث بيئيـة وتكنولوجيـة. فخـالل النصـف األول مـن 
عام ٢٠٠٣، ضاعت آالف األرواح البشرية ووقعت أضرار اقتصادية كبـرية نتيجـة لكـوارث 
طبيعيـة كـالزالزل والفيضانـات وموجـات احلـر الشـديد. والبيانـات عـن الكـــوارث تكــون يف 
الغالب سيئة التحديد وناقصة، األمر الذي يعيق التحليل الدقيق. وعلى الرغـم مـن ذلـك، فـإن 
موجزات عام ٢٠٠٢ ختـرب عـن حـدوث أكـثر مـن ٥٠٠ كارثـة، قُتـل مـن جرائـها أكـثر مـن 
ـــها  ٠٠٠ ١٠ شــخص، وتــأثر ــا ٦٠٠ مليــون نســمة، وبلــغ جممــوع األضــرار النامجــة عن

٥٥ بليون دوالر و ١٣ بليون دوالر خسائر مؤمنة. 
وعـزز مؤمتـر القمـة العـاملي للتنميـة املسـتدامة الشـعور باحلاجـة إىل احلـد مـن األخطــار 
وجوانب الضعف أمامها من أجل ضمان التنمية املستدامة، وبضرورة قيام القطاعـات اإلمنائيـة 
بتوجيـه االسـتثمار حنـو أنشـطة احلـد مـن الكـوارث. وهـذا يشـكل حتديـا رئيســـيا جديــدا ألن 
معظم املوارد املستخدمة للحـد مـن الكـوارث يف الوقـت احلـاضر تـأيت مـن قطـاع املسـاعدات 

اإلنسانية، ومن مث كان التأثري يف القرارات املتعلقة بالتنمية واحلد من الفقر حمدودا جدا. 
واملشـاكل الكامنـــة وراء الضعــف املــتزايد أمــام هــذه األخطــار هــي عمومــا نتيجــة 
لألنشـطة اإلمنائيـة. فمـن خـالل آالف القـرارات الـيت تتخـذ كـل يـوم علـى املســـتويات احملليــة 
والدولية، تتغري أعباء األخطار على البلدان وتتضاعف عن غـري قصـد. هنـاك حاجـة إىل مزيـد 
من العمل لتحسـني احلمايـة االجتماعيـة للمجتمعـات احملليـة الضعيفـة وفقـا لألهـداف اإلمنائيـة 

لأللفية. 
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األنشطة املضطلع ا دعما الستراتيجية احلد من الكوارث  أوال -
إن رؤية الشركاء الرئيسيني هي أن االستراتيجية جيـب أن تظـل أداة ظـاهرة ومعـترف  - ١
ا ومرنة بصورة أكرب للحد واحلماية من األخطار الطبيعية وما يتصل ا من الكـوارث البيئيـة 
والتكنولوجيـة. فقـد قدمـت االسـتراتيجية، يف فـترة قصـرية نسـبيا، مســـامهات كبــرية يف جمــال 
زيادة الوعي بالقضايا واســتنباط معلومـات وأدوات يسـرية املنـال. ومـا فتئـت جتتـذب اهتمامـا 
ودعما متزايدين من احلكومات ومؤسسات اخلربة الفنيـة الرئيسـية. وقـدم مؤمتـر القمـة العـاملي 
للتنميــة املســتدامة إىل االســتراتيجية جمموعــة حمــددة مــن األهــداف يف إطــــار خطـــة التنميـــة 
املستدامة، وسيزداد توجيه انتباه وقدرة فرقة العمل املشتركة بني الوكاالت واألمانـة املشـتركة 
بني الوكاالت التابعتني لالستراتيجية، إىل جانب الشركاء، إىل هذه األهداف من أجل إدمـاج 
وتعميـم مسـألة احلــد مــن املخــاطر يف السياســات والعمليــات اإلمنائيــة. وســتتمثل األهــداف 
املزدوجة يف احلد من الكوارث وضمان تنمية تخفِّـض مـن خطـر الكـوارث بـدال مـن زيادتـه. 
وهذه املهمة هائلة وعاجلة، ولكي يكـون باإلمكـان أداؤهـا ال بـد مـن زيـادة الوعـي وااللـتزام 
من جانب احلكومات وقادة األعمال وامعات احمللية واملؤسسات املالية فيمـا يتعلـق بـالفوائد 
االجتماعيـة واالقتصاديـة احملـددة الـيت تتــأتى مـن االستثمــار يف احلـد مـن املخـاطر ومـن قابليـة 

التأثر ا. 
ـــهما اآلليتــني املؤسســيتني الرئيســيتني  وتعمـل فرقـة العمـل وأمانـة االسـتراتيجية بوصف - ٢
لالسـتراتيجية وتعمـالن باسـتمرار علـى توطيـد أدوارمهـا. فمـن خـالل هـاتني اآلليتـني، تتفــاعل 
املنظمـات الدوليـة واإلقليميـة ومنظمـات اتمـع املـدين ذات الصلـة وتسـتنبط عمليـات إلجيـــاد 
تفـهم مشـترك ونـهج مشـتركة، والعمـل يف أنشـطة ومشـاريع مشـتركة، وتوجيــه ســري العمــل 
ورصد التقدم والقيام دوريا بتقدمي تقارير عن املنجـزات وعـن الفجـوات الـيت جتـب معاجلتـها. 
وجيـري تقـدمي املشـورة الفنيـة والدعـم إىل احلكومـات واملؤسسـات األخـرى املعنيـة بــالكوارث 
الطبيعية. فقد مت وضع وثائق تقنية ومواد للتوعية والتثقيف جيـري أيضـا إيصاهلـا إىل اتمعـات 
احملليـة الـيت تعيـــش يف منــاطق معرضــة خلطــر الكــوارث. وعلــى الرغــم مــن أن االســتراتيجية 
مـا زالـت يف مراحلـها األوىل، فقــد برهنــت عــن إمكانــات عظيمــة جــدا للتقــدم، وتســتطيع 

احلكومات واملؤسسات استخدامها كآلية لزيادة االستثمار. 
هناك مبادرة جيري وضعها حاليا لتوسيع وتفعيل وتعزيز املنــاهج الوطنيـة املعنيـة بـاحلد  - ٣
مـن الكـوارث، وخصوصـا مـع مكتـب منـع األزمـات واإلنعـاش التـابع لربنـامج األمـم املتحــدة 

اإلمنائي واألفرقة القطرية التابعة لألمم املتحدة. 
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من أجل املساعدة على مجـع املـوارد وتوفـري الدعـم ألمانـة االسـتراتيجية، أنشـئ فريـق  - ٤
للدعـم غـري رمسـي مكـون مـن املـاحنني بقيـادة احلكومـة السويسـرية وبدعـم كـامل مـــن وكيــل 
األمـني العـام للشـؤون اإلنسـانية. واجتمـع فريـق الدعـــم، املكــون مــن أشــد الــدول األعضــاء 
اهتماما، ثالث مـرات حتـت قيادـا املشـتركة. وأفضـت املبـادرة إىل الزيـادة يف ملكيـة السـبب 
ـــدان الــيت تقــدم مســامهات إىل الصنــدوق االســتئماين للحــد مــن  وزيـادة الحقـة يف عـدد البل
ـــربص  الكــوارث. وقُدمــت مســامهات جديــدة مــن حكومــات أيســلندا وإيطاليــا وفنلنــدا وق
والنرويج والنمسا وكذلك من برنامج األمم املتحـدة للبيئـة واملنظمـة العامليـة لألرصـاد اجلويـة. 
وإضافة إىل ذلك، اسـتمر الدعـم مـن حكومـات أملانيـا والسـويد وسويسـرا والفلبـني واململكـة 
املتحدة لربيطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية واليابان. وجاء دعـم مـايل أيضـا مـن البنـك الـدويل 
عــن طريــق مكتــب األمــم املتحــدة خلدمــات املشــاريع ووكالــة البلــدان الناطقــة بالفرنســــية 
(فرانكوفون). وعلى الرغم من أن عـدد املسـامهني قـد ازداد، جيـب اإلشـارة إىل أنـه مـا زالـت 
هناك عوائق مالية. ومـن الضـروري جـدا توفـر املزيـد مـن االسـتقرار املـايل لكـي تتمكـن فرقـة 

العمل وأمانة االستراتيجية من تغطية احتياجاما األساسية واالضطالع بواليتهما. 
 

متابعة مؤمتر القمة العاملي للتنمية املستدامة  ألف -
جاء مؤمتر القمة العاملي للتنمية املستدامة يف الوقت املناسب ليذكر اتمع الدويل بـأن  - ٥
التنمية اخلاطئة واستعمال املوارد بصورة غـري صحيحـة مهـا مـن العوامـل الـيت تسـهم يف وقـوع 
الكوارث. وخطة جوهانسربغ للتنفيذ تشـمل التزامـات تتعلـق بـاحلد مـن الكـوارث والتعـرض 
هلا وحتسني اإلنذار املبكـر يف القطاعـات املتعلقـة حبمايـة وإدارة قـاعدة املـوارد الطبيعيـة للتنميـة 

االقتصادية واالجتماعية، وأفريقيا والدول النامية اجلزرية الصغرية ووسائل التنفيذ. 
وينبغي للدول، كما طلبـت اجلمعيـة العامـة يف قرارهـا ٢٥٦/٥٧ املـؤرخ ٢٠ كـانون  - ٦
األول/ديسمرب ٢٠٠٢، أن تقدم الدعم ألنشـطة اللجنـة املعنيـة بالتنميـة املسـتدامة يف جـهودها 
ــات  السـتعراض أوجـه التقـدم يف جمـال احلـد مـن اآلثـار السـلبية لألخطـار الطبيعيـة علـى اتمع
احمللية وعلى عمليات التنمية. فقد اعتمدت اللجنة يف دورـا احلاديـة عشـرة موضوعـني، مهـا: 
إدارة الكـوارث والقابليـــــة للتــأثر ــا بوصفــهما املوضوعــني اللذيــن ستســتعرضهما يف دورة 
الربجمة اخلامسة (٢٠١٤-٢٠١٥). ويف ضوء الطبيعة الشاملة هلاتني القضيتـني، سـيعاد فحـص 
مسألة إدارة األخطار ومسألة التأثر ـا يف سـياق اموعـات املواضيعيـة األخـرى للجنـة، مثـل 
امليــاه والصــــرف الصحـــي واملســـتوطنات البشـــرية (٢٠٠٤-٢٠٠٥) واجلفـــاف والتصحـــر 
(٢٠٠٦-٢٠٠٧). ودعمـا هلـذا العمـل، حـددت فرقـة العمـــل التخطيــط اإلمنــائي وختصيــص 
موارد كافية لعملية ختفيف القابلية للتأثر بوصفهما من جماالت اهتمامها الرئيسية يف السـنوات 
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القادمــة. وســتواصل أمانــــة االســـتراتيجية التعـــاون الوثيـــق مـــع إدارة الشـــؤون االقتصاديـــة 
واالجتماعية التابعة لألمم املتحدة لدعم عمل اللجنة يف هذا املوضـوع. ومـن املتوقـع أن يـزداد 

التعاون الرمسي بني أمانة االستراتيجية واإلدارة يف العام القادم.  
وكذلك وسعت منظمات أخرى نطاق أنشطتها يف متابعة مؤمتر القمة العــاملي للتنميـة  - ٧
املسـتدامة ويف دعـم جـهود الـدول األعضـاء لتنفيـذ خطـة جوهانسـربغ للتنفيـــذ. ووردت مــن 
بعض الشراكات اليت بدأت يف مؤمتر القمة يف جمال اإلنذار املبكـر والتـأهب للكـوارث تقـارير 

عن التقدم كما هو مبني أدناه. 
الشـراكة إلدمـاج اإلنـذار املبكـر وإدارة خطـــر الكــوارث يف خطــة التنميــة املســتدامة  - ٨
وممارساا تقوم على العمــل املتواصـل داخـل إطـار االسـتراتيجية فيمـا يتعلـق بـاإلنذار املبكـر ، 
وخاصة يف إطار الفريق العامل املعين باإلنذار املبكر والتابع لفرقة العمل، بقيـادة برنـامج األمـم 
املتحدة للبيئة. وينتظر من املؤمتر الدويل الثـاين املعـين بـاإلنذار املبكـر (بـون، ٢٠٠٣) أن يضـع 
توصيات حول كيفية توطيد برنامج عاملي إلدماج اإلنـذار املبكـر يف السياسـات العامـة. ومـن 
املتوقـع أن تكـون هـذه التوصيـات مسـامهة رئيسـية يف برنـامج العمـل الـــذي ســتعتمده الــدول 

األعضاء يف املؤمتر العاملي الثاين للحد من الكوارث. 
الشراكة من أجل إدماج الوقاية من الطـوارئ البيئيـة والتـأهب هلـا والـرد عليـها دعمـا  - ٩
للتنمية املستدامة، بقيـادة مكتـب تنسـيق املسـاعدات اإلنسـانية وبرنـامج األمـم املتحـدة للبيئـة، 
تسـتفيد مـن املـوارد القائمـة وتـوزع املسـؤوليات واجلـهود بـني الشـركاء وأصحـــاب املصلحــة 
الرئيسيني. وجيري حبث جوانب التنفيذ العملية هلــذه الشـراكة. واسـتفادت الشـراكة مـن دعـم 
الفريق االستشاري املعين بالطوارئ البيئية واجتماع الفريق االستشـاري للخـرباء األقـدم حـول 
ـــم املتحــدة  برنـامج التوعيـة والتـأهب للطـوارئ علـى الصعيـد احمللـي الـذي وضعـه برنـامج األم

للبيئة. 
الشـراكة مـن أجل إنشـاء جمتمعـات حمليـة مرنـة قـادرة علـى االنتعـاش، بقيـــادة الــس  - ١٠
ـــربامج جــدول أعمــال  الـدويل للمبـــادرات البيئيـــة احملليـــة، ـدف إىل تفعيـل مفـهوم املرونـة ل
القــرن ٢١ احملليــة، وخصوصــــا رفـــع مســـتوى الـــرد علـــى الكـــوارث الطبيعيـــة والصناعيـــة 
واالجتماعية واالقتصادية، واألخذ بالسياسات واألدوات واألساليب اليت اسـتنبطت يف جمتمـع 
ــــة يف إدارة  العــاملني يف إدارة خطــر الكــوارث، وتطبيــق املعــارف املســتمدة مــن اخلــربة الفني
الكـوارث علـى طيـف واسـع مـن أوجـه الضعـــف أمــام األخطــار، مبــا يف ذلــك التغــري البيئــي 
واخلسـائر االقتصاديـة واحلـوادث الصناعيـة والعنـف االجتمـاعي. والعمـل جـار اآلن يف حتديـــد 

املدن واملوارد اليت ستنخرط يف التنفيذ. 
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أقر الس التنفيـذي ملنظمـة األمـم املتحـدة للتربيـة والعلـم والثقافـة (اليونسـكو) نوعـا  - ١١
رئيسيا من العمل مكرسا لتعزيز عملية منع الكوارث والتأهب هلا على أنه متابعـة ملؤمتـر القمـة 
العـاملي للتنميـة املسـتدامة. وـــدف األنشــطة إىل االســتفادة مــن املنجــزات الســابقة يف جمــال 
التخفيـف مـن حـدة الكـــوارث وتشــجيع األخــذ بنــهج مشــترك التخصصــات إزاء األخطــار 
ـــم والتدريــب  الطبيعيـة، وتطبيـق العلـم والتكنولوجيـا للحـد مـن أثـر األخطـار الطبيعيـة، والتعلي
املتعدد التخصصات وإذكاء الوعي بالكوارث لـدى صـانعي السياسـات، وقـادة اتمـع احمللـي 

واجلمهور. 
وضع املؤمتر العاملي الرابع عشر لألرصـاد اجلويـة برناجمـا شـامال بشـأن منـع الكـوارث  - ١٢
الطبيعية والتخفيف من تأثريها، يستهدف كفالة التنسيق داخل برامج املنظمة العاملية لألرصـاد 
اجلوية وأنشطتها فيما يتعلق ذا املوضوع، وكذلك زيــادة دعـم املنظمـة لتنفيـذ االسـتراتيجية. 
ـــة يف األراضــي املنخفضــة  ويف املؤمتـر نفسـه، ُأقـر مشـروع جديـد للحـد مـن الكـوارث الطبيعي
الساحلية استجابة لطلب قُدم يف مؤمتر القمة العاملي. وأدرجـت مبـادرات جديـدة مـن الـربامج 
الســابقة للمنظمــة العامليــة لألرصــاد اجلويــة يف اخلطــــة السادســـة الطويلـــة األجـــل للمنظمـــة 
(٢٠٠٤-٢٠١١). وتشترك املنظمة أيضا يف الرصد املنتظم إلعصار النينيـو ويف تعزيـز املركـز 
الدويل لدراسة ظاهرة النينيــو، بالتعـاون مـع حكومـة إكـوادور وأمانـة االسـتراتيجية، باإلضافـة 
إىل رئاسة الفريق العامل املعين باملناخ والكوارث والتابع لفرقة العمــل. وجيـري إعـداد مشـاريع 
إلنشاء نظام لإلنذار باملناخ والربط بني قاعديت بيانات املناخ والكوارث املتعلقة بالفيضانات. 
بذلـت اللجنـة االقتصاديـة واالجتماعيـة آلسـيا واحمليـط اهلـادئ نشـاطا خاصـا يف دعـــم  - ١٣
ـــة  الــدول األعضــاء يف متابعــة مؤمتــر القمــة العــاملي يف جمــال إدارة الفيضانــات ويف إطــار جلن
األعاصري املشتركة بني اللجنة االقتصادية واالجتماعيــة آلسـيا واحمليـط اهلـادئ واملنظمـة العامليـة 
لألرصـاد اجلويـة والفريـق املعـين باألعاصـري االسـتوائية، وذلـك ـــدف التعــاون علــى الصعيــد 

اإلقليمي. 
وواصـل برنـامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي وضـع سياســـته االســتراتيجية املتعلقــة باتقــاء  - ١٤
الطوارئ والتأهب هلا وتقييمها وختفيف حدا واالستجابة هلا. وكان مـن شـأن حتليـل أجـري 
لألسباب واآلثار البيئية الطويلة األجل للطوارئ واآلثار احملتملـة بالنسـبة للحكومـات واتمـع 

الدويل أن أفضى إىل نشوء واليات معززة يف الدورة األخرية لس اإلدارة. 
 

استعراض أعمال فرقة العمل املشتركة بني الوكاالت للحد من الكوارث  باء -
أجـري اسـتعراض أنشـطة فرقـة العمـل املشـتركة بـني الوكـاالت للحـد مـن الكـــوارث  - ١٥
الطبيعية(١) كما طلبت اجلمعية العامة يف قرارها ١٩٥/٥٦ املـؤرخ ٢١ كـانون األول/ديسـمرب 
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٢٠٠١، عـرب مشـاورات أجريـت مـع املنظمـــات املشــاركة. وقــد حــدد االجتماعــان األوالن 
ااالت ذات األولوية وبينا أدوار األعضاء املشاركني(٢). وأنشـئت أفرقـة عاملـة معنيـة باملنـاخ 
والكـوارث، برئاسـة املنظمـة العامليـة لألرصـاد اجلويـة، وبـاإلنذار املبكـر برئاسـة برنـامج األمـــم 
املتحـدة للبيئـة، وبتقييـم أخطـار الكـوارث وقابليـة التـأثر ـا وآثارهـــا، برئاســة برنــامج األمــم 
املتحـدة اإلمنـائي، وحبرائـق املنـاطق الربيـة برئاسـة املركـز العـاملي لرصـد احلرائـق. وأنشـئ أيضــا 
فريق مناقشــة خمصـص للجفـاف. وهنـاك هيئـات تقنيـة وهيئـات خـرباء إضافيـة تتصـل بأعمـال 
فرقة العمل ملشاركتها يف األفرقة العاملة. عالوة على ذلك، اعتمدت فرقة العمل إطـارا لتنفيـذ 
االستراتيجية الدولية للحد من الكوارث يف اجتماعها الثالث بوصفـه �وثيقـة حيـة� سـاعدت 

على توضيح أدوار فرقة العمل إزاء دور أمانة االستراتيجية وسائر الشركاء. 
وخلص االستعراض إىل أن فرقة العمل متثل عملية أساسية لتمكني اتمع الـدويل مـن  - ١٦
بناء فهم وتوجه استراتيجي أفضــل بشـأن احلـد مـن الكـوارث مـن حيـث كوـا عمليـة طويلـة 
األجـل. وقـد يسـر ذلـك التشـكيل الواسـع النطـاق لعضويـة فرقـة العمـل مـن ممثلـني عـن األمــم 
املتحدة واملنظمات اإلقليمية ومنظمات اتمع املدين. وكان من شأن الطابع املفتـوح واجلـامع 
الجتماعات فرقة العمل أن مكن عددا من الدول األعضاء وغريهـا مـن املنظمـات املهتمـة مـن 
املشـاركة يف عمـل اهليئـة. ويبـدو أن فرقـة العمـل تتطـور لتصبـح حمـورا لشـــبكة مــن منظمــات 

وكيانات من داخل منظومة األمم املتحدة وخارجها مهمتها احلد من الكوارث. 
وأفضـت مشـاورات اخلـرباء املختلفـة لفرقـة العمـل واجتماعـام وأنشـطتهم إىل نتــائج  - ١٧
ملموسة بل وإىل نشـوء فـروع جديـدة للمجتمـع الـدويل للحـد مـن الكـوارث (وتـرد تفـاصيل 
ww). وقـد  w.unisdr.org ذلك يف تقارير اجتماعـات فرقـة العمـل، وهـي متاحـة علـى العنـوان
ناقشت فرقة العمل يف اجتماعها السابع املعقود يف نيسان/أبريل ٢٠٠٣ طبيعة أفرقتـها العاملـة 
ودورها احملتمل، فضال عن التوازن املالئم بني دور فرقة العمــل بوصفـها منتـدى دوليـا للنقـاش 
واحلاجة إىل توفري مبادئ توجيهية ملموسة ومنتجات قائمة على أسـاس النتـائج لصـاحل جمتمـع 
احلد من الكوارث والتنمية. وستوفر نتائج استعراض استراتيجية يوكوهاما التوجه املالئم هلـذا 
ـــك، ســيكون هنــاك برنــامج عمــل انتقــايل لعــام ٢٠٠٤  العمـل يف املسـتقبل. ويف غضـون ذل
يتضمن تقدمي الدعم لوضع إطار لإلرشاد ورصد احلد من الكوارث، وللمخاطر وقابليـة التـأثر 
ا يف املناطق احلضرية، وإلدماج احلد من الكوارث يف التنمية املستدامة، وربط التكيـف لتغـري 

املناخ باحلد من الكوارث، وتوجيه اهتمام خاص ألفريقيا. 
ومـن خـالل االسـتعراض، حـدد أعضـاء فرقـة العمـل أيضـا عـددا مـن أوجـــه الضعــف  - ١٨

والقصور اليت ينبغي التصدي هلا ومنها احلاجة إىل: 
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اعتمـاد دور وتوجـه أكـثر اسـتراتيجية السـتنباط اســـتراتيجيات وسياســات ولتحديــد  �
الثغرات يف سياسات وبرامج احلد من الكوارث 

إبراز أمهية احلد من الكوارث داخل األمـم املتحـدة واحلصـول علـى دعـم مـن امليزانيـة  �
العادية وضمان االنتقـال واالتصـال بـني نظـام اإلغاثـة والشـؤون اإلنسـانية وقطاعـات 

التنمية يف إطار ج للتنمية املستدامة 
كفالـة أن يتضمـن العمـل الـذي تقـوم بـه األفرقـة العاملـة تقـدمي مشـورة خاصـة بشــأن  �
إكمـال خمتلـف مواضيعـها ومنتجاـا يف عمليـات وضـــع السياســات وإدماجــها، مــع 
اعتماد ج موجه حنو الزبائن واملسـاعدة يف صنـع القـرارات وتوفـري اإلرشـاد يف جمـال 
ـــة بنفــس  احلـد مـن الكـوارث، مـع وضـع جمـاالت العمـل األخـرى، الـيت ليسـت عاجل
ـــام بذلــك مــن خــالل  القـدر وإن كـانت بنفـس األمهيـة، نصـب العـني. وبإمكـان القي

آليات خمصصة تتضمن بضعة من أعضاء فرقة العمل املهتمني 
ضم منظمات متثل السلطات احمللية واملنظمات الـيت يتصـل عملـها بالتنميـة املسـتدامة.  �

وفرقة العمل حباجة أيضا إىل تعزيز صورا وبروزها على املستوى السياسي. 
ـــى الرغــم مــن قلــة  وخلـص االسـتعراض إىل أن فرقـة العمـل قدمـت إسـهاما إجيابيـا وكبـريا عل

املوارد املتاحة لدعم أنشطتها. 
 

االســتعراض العــاملي ملبــادرات وإجنــازات احلــــد مـــن الكـــوارث منـــذ اعتمـــاد  جيم -
استراتيجية يوكوهاما 

عمــال بقــرار اجلمعيــة العامــة ٢٥٦/٥٧، بــدأت فرقــة العمــل وأمانــة االســــتراتيجية  - ١٩
استعراض استراتيجية يوكوهاما من أجل عـامل أكـثر أمانـا: مبـادئ توجيهيـة التقـاء الكـوارث 
الطبيعيـة والتـأهب هلـا وختفيـف حدـا، وخطـة عملـــها(٣) لدراســة إجنــازات تنفيــذ احلــد مــن 
الكوارث وحتديد الثغرات وإعداد توصيات لألولويات يف املستقبل لتوجيه ما تقـوم بـه الـدول 
األعضاء من عمل. ويأخذ االستعراض يف االعتبـار عـدة عمليـات ذات صلـة بـاألمر مـن قبيـل 
خطـة جوهانسـربغ للتنفيـذ واسـتعراض السـنوات العشـر والتحضـري إلجـــراءات املتابعــة خلطــة 
عمل بربادوس لعام ١٩٩٤ للدول النامية اجلزرية الصغرية وبـدء عقـد األمـم املتحـدة للتثقيـف 

من أجل التنمية املستدامة (٢٠٠٥-٢٠١٤). 
ويتمثل أحد التطورات اهلامة بالنسبة لالستعراض يف اإلطار املقترح لإلرشاد والرصـد  - ٢٠
من أجل احلد من أخطار الكوارث. واهلدف من هذا اإلطار اجلديد هـو زيـادة فـهم ممارسـات 
احلـد مـن أخطـار الكـوارث وفعاليتـها مـن خـالل عمليـــة قائمــة علــى املشــاركة والبنــاء علــى 
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التطبيقـات احلاليـة. ويـهدف هـــذا اإلطــار إىل حتديــد العنــاصر واملبــادئ الرئيســية للحــد مــن 
الكوارث من أجل إرشـاد العمـل وحتديـد العالمـات وغـري ذلـك مـن املؤشـرات الـيت ميكـن أن 
تسـتخدم لرصـد اجلـهود وتقييـم مـا حيـرز مـن تقـدم. وقـد عقـدت أمانـة االسـتراتيجية الدوليــة 
للحد من الكوارث وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي مشاورة واسعة النطـاق علـى اإلنـترنت مـع 
خرباء يف مجيع أحناء العامل. وستقدم فرقة العمل املساعدة واملشـورة بشـأن هـذه العمليـة حيـث 
سيشارك عدة أفراد من أعضاء فرقة العمل بصورة مباشرة يف العمليـة إىل جـانب احتـاد الوقايـة 

االستباقية. 
وستقوم أمانة االستراتيجية قريبا بطلــب تقـارير وطنيـة وإقليميـة عمـا أحـرز مـن تقـدم  - ٢١
وإجنازات يف احلد من الكـوارث وعـن أوجـه القصـور يف ذلـك. وجيـري بـالفعل عقـد جمموعـة 
من املشاورات اإلقليمية واملواضيعية متصلة بـاملؤمترات الـيت تنظمـها املنظمـات الشـريكة. وقـد 
عقـدت أول مشـاورة إقليميـة يف آسـيا اسـتضافتها حكومـة اليابـان يف مكتـب حمـــافظ هيوغــو، 
ـــاين/ينــاير ٢٠٠٣. وقــد ناقشــت دول جــزر جنــوب احمليــط اهلــادئ يف  وذلـك يف كـانون الث
اجتماع استضافته جلنة جنوب احمليط اهلـادئ لعلـوم األرض التطبيقيـة عقـد يف فيجـي يف أيـار/ 
مـايو ٢٠٠٣ اإلجنـازات وأوجـه القصـور واالحتياجـات بالنسـبة للمسـتقبل، وسـيحذو منتـدى 
أوروبـا والبحـر األبيـض املتوسـط املعـين بـــاحلد مــن الكــوارث حــذو اللجنــة يف ذلــك بعقــده 
اجتماعـا يف مدريـد يف تشـرين األول/أكتوبـر ٢٠٠٣. وسـتجرى عـــدة مشــاورات مواضيعيــة 
ـــام  وإقليميـة أخـرى يف عـامي ٢٠٠٣ و ٢٠٠٤. وسـوف تعـرض النتـائج املتاحـة يف إصـدار ع
٢٠٠٣ مـن منشـور االسـتراتيجية الرئيسـية املعنـون �العيـــش مــع املخــاطر: اســتعراض عــاملي 

ملبادرات احلد من الكوارث�، وسيجري استكمال هذا املنشور يف إصدار عام ٢٠٠٤. 
ويتوقع أن يوفر استعراض استراتيجية يوكوهامـا ونتـائج املؤمتـر الـدويل الثـاين لإلنـذار  - ٢٢
املبكر تسويغا ماديا لتجديد ورفع مستوى االلتزامات السياسـية جتـاه احلـد مـن الكـوارث وأن 
يدفع احلكومات واتمعات احملليـة إىل اختـاذ مزيـد مـن اإلجـراءات مـن خـالل برنـامج موسـع 
للفـترة ٢٠٠٥-٢٠١٥ ليـتزامن ذلـك مـــع غايــات األهــداف اإلمنائيــة لأللفيــة وجلنــة التنميــة 
املستدامة. وينبغي أن يناقش هذا الربنامج ويعتمد يف املؤمتر العــاملي الثـاين للحـد مـن الكـوارث 
الذي سيضم خرباء تقنيني ووفودا مـن الـدول األعضـاء وينتظـر أن يعقـد يف اليابـان يف كـانون 

الثاين/يناير ٢٠٠٥. 
 

شراكات إضافية  دال -
عمال بطلبات من اجلمعيـة العامـة، ُأحـرز تقـدم يف إشـراك منظمـات أخـرى مـن أجـل  - ٢٣
حتسني تنفيذ االستراتيجية. فالشـراكات حامسـة بالنسـبة ألمانـة االسـتراتيجية. وقـد مت التوصـل 
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إىل إبرام عدة اتفاقات تشمل مسائل من قبيل األخطار يف املناطق احلضرية (مـع برنـامج األمـم 
املتحـدة للمسـتوطنات البشـرية (املوئـل))؛ دراسـة األوجـــه املشــتركة بــني الكــوارث الطبيعيــة 
والكوارث التكنولوجية (مع مركـز البحـوث املشـتركة التـابع للجنـة األوروبيـة)؛ وآثـار تنـوع 
املناخ وتغريه (مع املعهد الدويل لبحوث التنبؤ باملناخ)؛ وتقدمي الدعم لتوعية اجلمهور وتثقيفـه 
ولدمـج السياسـات مـن أجـل احلـد مـن الكـــوارث علــى الصعيــد الوطــين عــن طريــق توحيــد 
األرضيـات املتعـددة القطاعـات للحـد مـن الكـوارث علـى الصعيديـن الوطـين واإلقليمـــي (مــع 
مركز أمريكا الوسطى لتنسيق االتقاء من الكـوارث الطبيعيـة). وجيـري حاليـا إعـداد عـدد مـن 
االتفاقـات األخـرى مـــع عــدة منظمــات إقليميــة أخــرى يف أمريكــا الالتينيــة ومنطقــة البحــر 

الكارييب وأفريقيا وآسيا واحمليط اهلادئ. 
ُأنشئ االحتاد الدويل املعين بااليارات األرضية والربنامج الـدويل لاليـارات األرضيـة  - ٢٤
يف تشـرين الثـاين/نوفمـرب ٢٠٠٢ ـدف تعزيـز التنسـيق علـــى الصعيــد الــدويل بشــأن مســائل 
االيارات األرضية. وقد شـاركت أمانـة االسـتراتيجية يف اللجنـة التحضرييـة والدائمـة لالحتـاد 
مع اليونسكو واملنظمة العاملية لألرصاد اجلوية ومنظمة األغذية والزراعة التابعـة لألمـم املتحـدة 
ومع حكومة كندا وإيطاليا واليابان والنرويج والواليات املتحدة األمريكية. وقد اختري للتنفيـذ 
مخسـة وعشـرون مشـروعا تتصـل بـإجراء حبـوث متعمقـة حـول االيـارات األرضيـة، وقـــاعدة 
بيانـات بشـأن تقييـم أخطـار االيـارات األرضيـــة، والتخفيــف مــن حــدة أخطــار االيــارات 

األرضية، واجلوانب الثقافية واتمعية، وبناء القدرات واالتصال واإلعالم. 
وواصلت أمانة االستراتيجية تعاوا الوثيـق مـع احتـاد الوقايـة االسـتباقية، ومـع حتـالف  - ٢٥
عـاملي ذي توجـه مشـاريعي وشـبكة مرنـــة مــن احلكومــات واملنظمــات الدوليــة واملؤسســات 
األكادميية والقطاع اخلاص ومنظمات اتمع املدين. وحبكم قرب مقر أمانـة احتـاد الوقايـة الـيت 
نقلت مؤخرا إىل االحتاد الدويل جلمعيات الصليـب األمحـر واهلـالل األمحـر يف جنيـف، سـوف 
تتعـزز عالقـة العمـل بـني أمانـة االسـتراتيجية وبرنـامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي ومكتـب تنســيق 

الشؤون اإلنسانية واالحتاد الدويل جلمعيات الصليب األمحر واهلالل األمحر. 
إىل جانب ذلك، ومتشــيا مـع اجلـهود الراميـة إىل تعزيـز التنسـيق داخـل منظومـة األمـم  - ٢٦
املتحــدة، قــام برنــامج األمــم املتحــدة اإلمنــائي ومكتــب تنســيق الشــؤون اإلنســانية وأمانــــة 
االستراتيجية بعملية تقييم ذايت أويل ألنشطتها املتصلة بالكوارث. وإىل جـانب حتديـد جمـاالت 
بعينـها للتـآزر وتعزيـز األنشـطة العمليـة فيمـا بـني الكيانـات الثالثـة، وخاصـــة مــن أجــل دعــم 
القــدرات اإلقليميــة والوطنيــة، أدت هــذه العمليــة إىل مزيــد مــن التعــاون والفــهم ألدوارهـــا 

ووظائفها الرئيسية وهي: 
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مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية بوصفه اهليئة التنسيقية للمساعدة اإلنسانية الدولية  �
أمانـة االسـتراتيجية بوصفـها اهليئـة التنسـيقية لتنفيـذ االســـتراتيجية الدوليــة للحــد مــن  �

الكوارث وسياسات احلد من الكوارث والدعوة على الصعيد الدويل 
برنامج األمم املتحدة اإلمنائي بوصفه منظمة بناء القـدرات الوطنيـة يف جمـال احلـد مـن  �

الكوارث ودعم التنسيق اإلنساين على الصعيد الوطين عرب شبكة املنسقني املقيمني. 
ويتوقع أن يستمر تطور هذا الترتيب الثالثي ليشمل شركاء أساسيني آخرين كاالحتـاد الـدويل 
جلمعيـات الصليـب األمحـر واهلـالل األمحـر وأعضـاء اللجنـة الدائمـة املشـتركة بـني الوكــاالت، 

وذلك بإنشاء فرقة عمل معنية بالكوارث الطبيعية ضمن إطار اللجنة الدائمة. 
 

االتصال على الصعيد اإلقليمي  هاء -
حيتل االتصال على الصعيد اإلقليمـي مركـزا حموريـا بالنسـبة لتنفيـذ االسـتراتيجية ألنـه  - ٢٧
وسيلة إلدخال أفضل املمارسات بدمج السياسات والدعوة وتقاسـم املعلومـات للمسـاعدة يف 
تعزيـز وتقويـة التعـاون يف جمـال احلـد مـن الكـوارث فيمـــا بــني اجلــهات املعنيــة علــى الصعيــد 
اإلقليمي، ولتوحيد جهودها وإثرائها وللعمل يف سبيل تعزيز الشراكات اإلقليميـة. وقـد أحـرز 

تقدم ملحوظ إىل أبعد حد يف أفريقيا. 
تتعرض أفريقيا موعـة متنوعـة مـن الكـوارث الطبيعيـة، وخاصـة الفيضانـات الكبـرية  - ٢٨
واجلفــاف وما يتصــل بذلك من مسائل أمن غذائـي وعواصـف مداريـة وانفجـارات بركانيـة، 
ال تؤدي فحسب إىل خسائر كبرية، بـل إـا تفـاقم املشـاكل املزمنـة األخـرى الـيت تعـاين منـها 
املنطقـة كـالفقر والصراعـات وفـريوس نقـص املناعـة البشـرية/متالزمـة نقـص املناعـة املكتســـب 
(اإليـدز). وقـد بـدأت أمانـة االسـتراتيجية برنـامج اتصـــال ألفريقيــا يف تشــرين األول/أكتوبــر 
٢٠٠٢ مبوظف واحد يف ضيافة الربنامج اإلمنائي يف نريويب. وبالتعاون مـع املستشـار اإلقليمـي 
للحد من الكوارث الطبيعية التابع للربنـامج اإلمنـائي وخـرباء إقليميـني آخريـن، يعمـل الربنـامج 
األفريقي على حنو وثيق مع جمموعة من الكيانات، وهو يسهم بنشاط يف أحداث تتصل بـاحلد 
من الكوارث، ويقوم بأنشطة الدعوة على مستويات متعددة بشأن الصالت القائمة بـني احلـد 
من الكوارث واحلماية البيئية وتغري املناخ والتخفيف من حدة الفقر والتنمية املستدامة. وكـان 
هذا موجها حنو واضعي السياسات واملديرين على الصعد اإلقليميـة ودون اإلقليميـة والوطنيـة. 
والعمـل يف جمـال احلـد مـن الكـوارث يكتسـب زمخـا يف الوقـت احلـاضر، وتبـذل جـهود لربــط 

إدارة أخطار الكوارث بالشبكات اإلقليمية اهلامة مثل الشراكة اجلديدة لتنمية أفريقيا. 
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ــــا أيضـــا فُرصـــا لتقـــدمي املشـــورة وتبـــادل املعرفـــة  ويقــدم برنــامج االتصــال ألفريقي - ٢٩
w واملنشـور الـذي  ww.unisdrafrica.org واملعلومات، من ذلك مثال عـن طريـق موقـع الشـبكة
يصدر كل سنتني بشأن احلد من الكوارث يف أفريقيا، واسـتجابة لطلبـات مباشـرة وردت مـن 
ـــة لتوعيــة اجلمــهور صــدرت  جـهات فاعلـة دون إقليميـة عديـدة. وقـد أثـارت جمموعـة تعليمي
ـــدى املدرســني ووردت  بصـورة مشـتركة مـع مركـز رصـد اجلفـاف يف نـريويب ردودا إجيابيـة ل

بشأا طلبات للحصول على مزيد من املعلومات. 
وقد عمل الربنامج األفريقي علـى تعزيـز التعـاون يف تعميـم املنظـور اجلنسـاين يف جمـال  - ٣٠
احلد من الكوارث يف أفريقيا. ويف اجتماع عقــد مؤخـرا للمـهنيات وكبـار املوظفـات يف جمـال 
إدارة األعمال يف أوروبا وأفريقيا، عـرض الربنـامج اقتراحـا، لقـي اسـتقباال جيـدا، بـالعمل مـع 
املـرأة يف أفريقيـا للقيـام بدراسـة مشـتركة عـن ممارسـات اإلنـذار املبكـــر مــن منظــور جنســاين 
واملشاركة يف تنظيم مؤمتر إقليمي بشأن املنظور اجلنساين يف جمال احلد مـن الكـوارث والتنميـة 

املستدامة. 
جيري اآلن إعداد استراتيجية، بالتعاون مع برنامج األمم املتحدة اإلمنائي، لدعم تنميـة  - ٣١
القــدرات ومنــاهج العمــل الوطنيــة للحــد مــن الكــــوارث. وانعقـــدت يف جيبـــويت وأوغنـــدا 
ومدغشــقر حلقــات عمــل ملنــاهج العمــل الوطنيــة بشــأن االســتراتيجية الدوليــة للحـــد مـــن 
الكوارث. وأجريت مشـاورات أوليـة مـع اجلماعـة االقتصاديـة لـدول غـرب أفريقيـا واجلماعـة 
اإلمنائيــة للجنــوب األفريقــي بشــأن التعــاون يف جمــاالت الدعــوة وإدارة املعلومــــات ووضـــع 

السياسات من أجل احلد من الكوارث. 
 

أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب 
جـرى أثنـاء عـام ٢٠٠٣ تعزيـــز برنــامج االتصــال ألمريكــا الالتينيــة ومنطقــة البحــر  - ٣٢
ــــدان  الكــارييب، الــذي يوجــد مقــره بكوســتاريكا وذلــك بالتعــاون مــع منظمــة الصحــة للبل
األمريكية. واحتلت مسـألة تعزيـز القـدرات مـن أجـل تنفيـذ االسـتراتيجية اإلقليميـة مبزيـد مـن 
الفعالية على مستويات متعددة مركز الصدارة بني اجلهود التعاونية املبذولـة مـع برنـامج األمـم 
املتحـدة اإلمنـائي ومكتـب تنسـيق الشـؤون اإلنسـانية والشـــركاء علــى الصعيــد دون اإلقليمــي 
ومركز تنسيق الوقاية من الكوارث الطبيعية يف أمريكا الوسطى والوكالة الكاريبيـة لالسـتجابة 
للطوارئ يف حاالت الكوارث ورابطة الدول الكاريبية ومجاعة دول اإلنديز ومصــرف اإلنديـز 

اإلمنائي واللجنة املنشأة حديثا، املعنية بالوقاية من الكوارث والتصدي هلا يف منطقة اإلنديز. 
وواصلت األنشطة اجلارية يف أمريكا الالتينيـة ومنطقـة البحـر الكـارييب تركيزهـا علـى  - ٣٣
اسـتحداث سـبل وشـراكات ابتكاريـة للتوعيـة والتثقيـف، وذلـك لتلبيـة احتياجـات اتمعـــات 
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احمللية املعرضة ألشد األخطار. وجرى أيضا تقدمي الدعم ملركز أحباث النينيو الدويل الـذي بـدأ 
عمله يف كانون الثــاين/ينـاير ٢٠٠٣ مـع حكومـة إكـوادور واملنظمـة العامليـة لألرصـاد اجلويـة، 

وذلك لتعزيز السياسات واملؤسسات على الصعيد اإلقليمي. 
وقام مركز املعلومات اإلقليمي املعـين بـالكوارث، وهـو مبـادرة تـوىل رعايتـها منظمـة  - ٣٤
الصحة للبلدان األمريكية وأمانة االستراتيجية وحكومة كوستاريكا واالحتاد الـدويل جلمعيـات 
الصليـب األمحـر واهلـالل األمحـــر ومركــز تنســيق الوقايــة مــن الكــوارث الطبيعيــة يف أمريكــا 
الوسـطى ومنظمـة أطبـاء بـال حـدود، بتكثيـف أنشـطته علـى مـدى السـنة املاضيـة، ولديــه اآلن 

جمموعة تناهز ٠٠٠ ١٤ وثيقة، عدد كبري منها يف شكل إلكتروين كامل النص. 
ويقـوم برنـامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي ومنظمـة الصحـــة للبلــدان األمريكيــة ومنظمــة  - ٣٥
الصحة العاملية وغريها من الشــركاء بدعـم الوكالـة الكاريبيـة لالسـتجابة للطـوارئ يف حـاالت 
الكوارث من أجل وضع وتنفيذ برنامج شامل إلدارة الكوارث، وهو برنـامج أقرتـه واعتمدتـه 
١٦ دولة مشاركة. ويقـوم برنـامج األمـم املتحـدة حاليـا بتقـدمي الدعـم السـتحداث مبـادرات 
للربط الشبكي يف جمال املعرفة على الصعيد دون اإلقليمي مبنطقة البحر الكارييب، مثل املبـادرة 

الكاريبية إلدارة األخطار، اليت تركز على ربط التكيف لتغريات املناخ باحلد من الكوارث. 
 

آسيا 
جيـري اآلن تعزيـز عـدد مـــن الــربامج اهلامــة يف آســيا بفضــل جــهود تبذهلــا اجلــهات  - ٣٦
اإلقليمية ذات الصلة وأمانة االستراتيجية من أجل حتسني التعـاون وحتقيـق االتسـاق يف أنشـطة 
تنمية املؤسسات ودعم السياسات. ومن بني الشركاء يف هذا الصدد املركز اآلسيوي للتـأهب 
ـــة  للكـوارث يف بـانكوك، واملركـز اآلسـيوي للحـد مـن الكـوارث يف كـويب واللجنـة االقتصادي
واالجتماعيـة آلسـيا واحمليـط اهلـادئ وبرنـامج األمـــم املتحــدة اإلمنــائي وذلــك ضمــن جــهات 

أخرى. 
وشـرعت اللجنـة االقتصاديـة واالجتماعيـة آلسـيا واحمليـط اهلـادئ، بدعـــم مــن الصــني  - ٣٧
واهلنـد والوكالـة الفضائيـة األوروبيـة، يف تنفيـذ مشـروع بشـأن بنـاء القـدرات مـن أجـــل إدارة 
الكوارث يف آسيا واحمليط اهلادئ، وهو مشروع يركز على متكني البلدان املشــاركة مـن تعزيـز 
قدراا وتنظيم مواردهـا الداخليـة إلدراج تكنولوجيـا املعلومـات يف جمـال احلـد مـن الكـوارث 
الطبيعية، وال سيما فيما يتعلق بالفيضانات واجلفـاف، وكذلـك لكفالـة إمكانيـة حصـول هـذه 
البلدان على الدعم الكايف من املبادرات الدولية املعنيـة بشـؤون الفضـاء. ووضعـت رابطـة أمـم 
جنـوب شـرق آسـيا برناجمـا إقليميـا شـامال إلدارة الكـوارث، وهـو برنـــامج يرمــي إىل توحيــد 
أنشطة إدارة الكوارث اليت تقوم ا البلدان األعضاء يف هذه الرابطة كل علـى حـدة، ويـهدف 
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أيضا إىل تشجيع املزيد من التعاون فيما بينها. ووضعت جلنة ر ميكونغ برناجما طويل األجـل 
إلدارة الفيضانــات، وذلــك علــى أســاس األولويــات الــيت حددــا البلــدان األعضــاء للفــــترة 

 .٢٠٠٢-٢٠٠٨
 

منطقة احمليط اهلادئ 
جيري حاليا تركيز اجلهود على دعم أنشطة أهــم املنظمـات اإلقليميـة، وال سـيما جلنـة  - ٣٨
جنـوب احمليـط اهلـادئ لعلـوم األرض التطبيقيـــة، وذلــك بالتعــاون مــع شــركاء آخريــن، مثــل 
اسـتراليا ونيوزيلنـدا، ومهـا مـن البلـدان املتعاونـة يف هـذا اـال منـذ وقـت طويـل علـى الصعيــد 
اإلقليمي مع دول احمليـط اهلـادئ األعضـاء بشـأن احلـد مـن الكـوارث. وسـامهت جلنـة جنـوب 
احمليط اهلادئ لعلوم األرض التطبيقية يف تعزيز إمكانيات الدول األعضـاء باملنطقـة لتقييـم إدارة 
خمـاطر الكـوارث ولتنفيـذ االسـتراتيجية، وشـرعت يف تنفيـذ برنـامج معـين باملخـاطر مـن أجـــل 
دول هذه اجلماعة مدته ثالث سنوات، وذلك لتحسني تقييـم املخـاطر وممارسـات إدارـا مـن 
أجل بناء جمتمعات أكثر أمنا. وتقوم جلنة جنوب احمليط اهلادئ لعلـوم األرض التطبيقيـة وأمانـة 
االسـتراتيجية وغريمهـا مـن الشـركاء بوضـع اقـتراح لتنفيـذ مشـروع للتعـــاون اإلقليمــي، وهــي 
تعمـل مـن أجـل إنشـاء مركـز لالسـتراتيجية باملنطقـة بغيـة تعزيـز اجلـهود الراميـة إىل احلـد مـــن 

الكوارث. 
 

أوروبا 
تشـارك أمانـة االسـتراتيجية مـع شـركاء مـن أوروبـا يف تنفيـذ مبـــادرة اتصــال إقليميــة  - ٣٩
انطالقا من القدرات والشبكات املوجودة يف منطقة أوروبا والبحر األبيض املتوسـط. وتشـمل 
املبادرة مناهج العمل الوطنيـة واحلكومـات واملؤسسـات األكادمييـة وغريهـا مـن اجلـهات ذات 
الصلة ضمن حوار واسـع النطـاق تشـارك فيـه الشـبكات الدوليـة الرئيسـية املوجـودة باملنطقـة. 
وعلـى إثـر دعـــوة وجهتــها احلكومــة األملانيــة، مت عقــد اجتمــاع أول ملنــاهج العمــل الوطنيــة 
ــة  األوروبيـة يف بـون يف كـانون الثـاين/ينـاير ٢٠٠٣. وُأجريـت مشـاورات مـع اللجنـة األوروبي
ـــا، لــب الشــراكة  ومـع جملـس أوروبـا اللذيـن يشـكالن، إىل جـانب اللجنـة االقتصاديـة ألوروب
اإلقليمية يف أوروبا يف املستقبل. ويعد منتدى منطقة أوروبا والبحـر املتوسـط املعـين بـاحلد مـن 
الكـوارث أحـد املعـامل الرئيسـية يف هـذا اـال، ومـن املنتظـر أن يعـزز التعـاون يف مجيـع أرجــاء 

املنطقة. 
األنشطة األخرى  واو -

نفـذت وكـاالت األمـم املتحـدة والشـركاء جمموعـة واسـعة النطـاق مـن األنشـطة الــيت  - ٤٠
أسهمت إسهاما كبريا يف تنفيذ االستراتيجية. وفيما يلي األنشطة املنفذة أثناء إعداد التقرير. 
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بناء القدرات 

قام برنامج األمم املتحدة اإلمنائي بزيــادة قدراتـه لتقـدمي املسـاعدة إىل البلـدان يف مجيـع  - ٤١
أحناء العامل يف جمال احلد من الكوارث بتعيينه أربعـة مستشـارين إقليميـني للحـد مـن الكـوارث 
ويدعمهم مخسة من أخصائيي الربامج، حيث قدموا الدعم إىل أكثر مـن ٤٠ بلـدا أثنـاء السـنة 
املاضيـة. ويف ألبانيـا ومدغشـقر وهـاييت وبلـدان أخـرى، جـرت تنميـة عمليـات بنـــاء القــدرات 
الوطنية وتعزيز املؤسسات لرسم استراتيجيات للحد من املخـاطر ومنـاهج عمـل وطنيـة. وقـام 
برنامج التدريب على إدارة الكوارث املشترك بني الوكاالت بتعزيـز قـدرات ١٧ فريقـا قطريـا 
تابعـا لألمـم املتحـدة يف العـام املـاضي. وقـدم برنـامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي الدعـم للتخطيـــط 
احمللي للحد من املخاطر، ويف أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب تلقت الدعـم ١٥٠ جلنـة 
حملية معنية باحلد من الكوارث يف البلدان املتضـررة مـن جـراء األعاصـري. وباإلضافـة إىل ذلـك 
اسـتفادت مـن ذلـك أكـثر مـن ١٠٠ جلنـــة حمليــة يف بلــدان مثــل ألبانيــا ومدغشــقر ومــالوي 
وفييـت نـام. ومتثـل هـذه اجلـهود إســـهاما كبــريا يف حتقيــق أهــداف االســتراتيجية، إذ مكَّنــت 

اتمعات احمللية من الصمود أمام اآلثار املترتبة عن الكوارث. 
واسـتحدث االحتـاد الـدويل جلمعيـات الصليـب األمحـر واهلـالل األمحـر عمليـة للتقييـــم  - ٤٢
الذايت مع مجعياته الوطنية البالغ عددها ١٧٩ مجعية، وذلك لتوفـري اسـتعراض عـاملي للقـدرات 
واملـوارد يف جمـال احلـد مـن الكـوارث والتـأهب هلـا يف مجيـع أحنـاء العـامل وملسـاعدة اجلمعيــات 
الوطنية على ختطيـط وحتديـد جمـاالت عملـها مبزيـد مـن الفعاليـة. وتلقـى أكـثر مـن ٦٠ مجعيـة 
وطنية الدعم لتنمية قدراـا يف جمـال إدارة الكـوارث، مبـا يف ذلـك اختـاذ تدابـري اسـتباقية للحـد 
من الكوارث. ووضع االحتاد الدويل جلمعيات الصليب األمحر واهلـالل األمحـر أيضـا تقييمـات 
بشأن املخاطر والقابليـة للتـأثر بـالكوارث والقـدرات وذلـك لتحديـد وحتليـل املخـاطر املتصلـة 
بالكوارث الطبيعية يف اتمعات احمللية وعلى الصعيد الوطين. وتتمثل إحـدى النتـائج اهلامـة يف 
أن هذه التقييمات ينبغي أن تنفذ باالشتراك مع السلطات احلكومية واجلهات الفاعلة األخـرى 

مثل األمم املتحدة واملنظمات غري احلكومية إذا ُأريد هلا أن تفضي إىل برامج فعالة. 
وشــرع مركـز األمـم املتحــدة للتنميــة اإلقليميــة يف يوغــو باليابــان يف تنفيــذ برنــامج  - ٤٣
تدريـب يف أفغانسـتان لزيـادة قـدرات احلكومـات الوطنيـة واحملليـة وذلـك بتقـدمي الدعـم التقــين 
لزيادة السالمة يف أعمال التشييد. ويرمي مشروع املركز الثالثي السـنوات املتعلـق باالسـتدامة 
يف إدارة الكوارث يف اتمعات احمللية، الذي يرمي إىل حتقيق سـالمة سـبل العيـش واسـتدامتها 
بتخفيـف حـدة الكـوارث بصـورة فعالـة علـى صعيـد اتمعـات احملليـة، وذلـــك علـــــى أســاس 

حتليــــل اخلربات واملمارسات الناجحة ملشروعات منوذجية عديدة نفذت يف آسيا. 
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الوعي العام والدعوة واملبادئ التوجيهية 
متشيا مع السنة الدولية للمياه العذبة، ركزت احلملة العاملية للحـد مـن الكـوارث لعـام  - ٤٤
٢٠٠٣ علـى أمهيـة امليـاه يف جمـال احلـد مـن الكـوارث، وترمـي احلملـة إىل تغيـري أفكـار النـــاس 
وسـلوكهم إزاء الكـوارث املائيـة واملناخيـة. وباإلضافـة إىل اليـوم الـدويل للحـد مـن الكـوارث، 
ويوافق ٨ تشرين األول/أكتوبر، فقد مت توسـيع نطـاق احلملـة لتشـمل اليـوم العـاملي لالحتفـال 
باملياه الذي سيكون يف آذار/مارس ٢٠٠٤، والذي يتــم تنسـيقه بصـورة مشـتركة مـع املنظمـة 

العاملية لألرصاد اجلوية ومع أمانة االستراتيجية. وسيكون موضوعه �املياه والكوارث�. 
وتركز طبعة ٢٠٠٢ املعنونة �تقريـر عـن الكـوارث يف العـامل� الـيت أصدرهـا االحتـاد  - ٤٥
الـدويل جلمعيـات الصليـب األمحـر واهلـالل األمحـر علـى احلـد مـن املخـاطر وحتديـد التحديــات 
ـــالل  والفـرص. ويتخـذ التقريـر اآلن مرشـدا ألعمـال الكثـري مـن مجعيـات الصليـب األمحـر واهل
األمحر الوطنية. وسريكز �التقرير املتعلق بقابلية التأثر بكوارث العـامل� الـذي أصـدره برنـامج 
األمم املتحدة اإلمنائي والذي سيصدر يف اية عام ٢٠٠٣، على االجتاهـات املعـاصرة يف تغـري 
أمناط خماطر الكوارث الطبيعية والقابلية للتأثر ا وسيدعو إىل وضـع اسـتراتيجيات وسياسـات 
ـــر مكمــال ملنشــور االســتراتيجية املعنــون  ذات صلـة للحـد مـن خمـاطر الكـوارث. ويعـد التقري
�العيش يف ظل املخاطر�، وسيتم يف العام املقبل ضم التقريرين يف تقريـر واحـد. وقـد كـانت 
الطبعة األوىل من �تقرير تنمية املياه يف العامل� لألمم املتحدة مثرة تعاون فيمـا بـني ٢٣ وكالـة 
وأمانة من أمانات االتفاقيات التابعة لألمم املتحدة. وهو يرسي األساس لعمليـة رصـد وإبـالغ 
منتظمـني يف مجيـع أحنـاء املنظومـة تقـوم ـا األمـم املتحـــدة والســتحداث منــهجيات وبيانــات 

معمارية. 
وجرى إعداد عدد من الكتيبات واملبادئ التوجيهيـة التقنيـة، وممـن قـام بذلـك اللجنـة  - ٤٦
االقتصاديـة ألمريكـا الالتينيـة ومنطقـة البحـــر الكــارييب، الــيت أعــدت �كتيــب لتقييــم اآلثــار 
االجتماعيـة واالقتصاديـة والبيئيـة النامجـة عـن الكـوارث�، واللجنـة االقتصاديـة آلسـيا واحمليــط 
اهلادئ اليت أعدت �مبادئ توجيهية بشأن اإلدارة والتخطيط املشترك من أجـل التخفيـف مـن 
آثـار الفيضانـات والتـأهب هلـا�. ومنشـور �املبـادئ التوجيهيـة لتخفيـف اخلسـائر النامجـة عــن 
الفيضانـات� الـذي أعدتـه اإلدارة الوطنيـة لدراسـة احمليطـات والغـالف اجلـوي باالشـتراك مـــع 
إدارة الشـؤون االقتصاديـة واالجتماعيـة واملنظمـة العامليـة لألرصـاد اجلويـة واللجنـة االقتصاديــة 

آلسيا واحمليط اهلادئ وأمانة االستراتيجية. 
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املخاطر اليت تتعرض هلا املناطق احلضرية 
نفذت عدة مبادرات للتصـدي للمخـاطر الـيت تتعـرض هلـا املنـاطق احلضريـة. وأجـرى  - ٤٧
برنامج األمــم املتحـدة للمسـتوطنات البشـرية يف عـام ٢٠٠٢ مشـاورات مـع السـلطات احملليـة 
وقطاعـات إدارة الكـوارث ووزارات اإلسـكان يف منطقـة البحـر الكـارييب وأمريكـا الوســـطى. 
وجيري اآلن إعداد برنامج تشارك فيه اتمعات احمللية لدعم إحـدى شـبكات املـدن مـن أجـل 
حتسني القدرات على التصدي ملخاطر الكوارث. وبدأ تنفيذ مشـروع منوذجـي مـع اليونسـكو 
يف شباط/فرباير ٢٠٠٣ للمضي يف وضع وتنفيذ منهجية لتقييـم األخطـار علـى الصعيـد احمللـي 
واحلضري يف أربع مدن بأمريكا الالتينية. ويقوم هذا األمر على اخلربات املسـتقاة مـن وسـائل 
تقييم املخاطر لتقييم محاية املناطق احلضرية من كوارث الزالزل، وهو متصل مببادرات أخـرى 
تابعة لربنامج األمم املتحدة للمستوطنات البشـرية (املوئـل) والـس الـدويل للمبـادرات البيئيـة 
احمللية. ويقوم الربنامج اآلسيوي للتخفيـف مـن الكـوارث يف املنـاطق احلضريـة، التـابع للمركـز 
اآلسـيوي للتـأهب للكـوارث، وهـــو برنــامج مدتــه مثــاين ســنوات ميولــه مكتــب املســاعدات 
االحتادية يف حاالت الكوارث التـابع لوكالـة التنميـة الدوليـة التابعـة للواليـات املتحـدة، بتنفيـذ 
برامج للتخفيف مـن حـدة املخـاطر يف ١٤ مدينـة بآسـيا. ويقـدم أيضـا دورات تدريبيـة بشـأن 
التخفيـف مـن آثـار الكـوارث يف املنـاطق احلضريـة والتخفيـف مـن قابليـة تـأثر املـدن بـــالزالزل 
ـــة والوطنيــة واحملليــة، بغيــة تشــجيع إعــادة تنفيــذ تدابــري التخفيــف الناجحــة  للفئـات اإلقليمي
وتكييفـها. واسـتضاف برنـامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي، يف كـانون الثـاين/ينـاير ٢٠٠٣، حلقــة 
عمل إقليمية يف نريويب ملناقشة اجتاهات تراكم املخاطر يف املناطق احلضرية ولرسم خطـة عمـل 
إلذكاء الوعي لدى احلكومات احمللية والوطنية واملنظمـات غـري احلكوميـة والوكـاالت الدوليـة 

يف أفريقيا. 
 

خطة املياه وظاهرة اجلفاف 
شكَّل املنتــدى العـاملي الثـالث للميـاه املعقـود يف كيوتـو يف آذار/مـارس ٢٠٠٣ فرصـة  - ٤٨
إلحراز تقدم يف جمال اإلدارة املتكاملة للمخاطر بوصفها أحد عناصر اإلدارة املتكاملـة للميـاه. 
وجرت مناقشة الكوارث واحللول املتصلة باملياه يف اجتماعات مائدة مسـتديرة تقنيـة ووزاريـة 
متعلقـة بالسياسـات. وعقـدت أمانـة االسـتراتيجية الدوليـة للحـد مـن الكـوارث، بالتعـاون مــع 
املركــز اآلســيوي للحــد مــن الكــوارث، اجتماعــا خــالل منتــدى العيــش يف ظــــل املخـــاطر 
واخلطـوات حنـو احلـد مـن الكـوارث بصـورة فعالـة. وعقـدت اللجنـة االقتصاديـة واالجتماعيــة 
آلسـيا واحمليـط اهلـادئ دورة ملناقشـة التعـاون اإلقليمـي يف التـأهب ملواجهـة الفيضانـات واحلـــد 
ـــع بــه قطــاع التــأمني واخلدمــات املاليــة  منـها. وُأعـد تقريـر عـن الـدور الـذي ميكـن أن يضطل
األخرى يف إدارة املخاطر يف جمايل املياه واملناخ. ومت الشروع يف مشروع مشـترك بـني املنظمـة 
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العامليـة لألرصـاد اجلويـة والشـراكة العامليـة للميـاه متعلـق بـــإدارة الفيضانــات يف ســياق اإلدارة 
املتكاملة ملوارد املياه. 

وأعد فريق املناقشة املخصص املعين باجلفاف التابع لفرقة العمــل خمططـا لشـبكة عامليـة  - ٤٩
ـــادل اخلــربات  للحـد مـن خمـاطر اجلفـاف لدعـم الشـبكات اإلقليميـة. وستيسـر هـذه املبـادرة تب
والدروس املستخلصة وتشجع حتسني العالقات فيمـا بـني نظـم اإلنـذار املبكـر القائمـة اخلاصـة 
باجلفاف. وتتواصــل مشـاريع اللجنـة االقتصاديـة واالجتماعيـة آلسـيا واحمليـط اهلـادئ وبرنـامج 

األمم املتحدة اإلمنائي املتعلقة بالشبكات اإلقليمية للتأهب للجفاف. 
واتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر اليت حظيت حىت اآلن بـ ١٨٨ تصديقـا تيسـر  - ٥٠
ـــات ذات الصلــة الــيت تعــد  تقـدمي املسـاعدة للبلـدان يف مجـع وحتليـل وتبـادل البيانـات واملعلوم
أساسية للقيام مبراقبة منهجية لعملية التصحر ولتقييم أثر اجلفاف. وقد ناقشت أمانتـا كـل مـن 
اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر واالستراتيجية الدولية للحد مـن الكـوارث الكيفيـة الـيت 
ميكن ا هلذا النشـاط أن يسـاهم يف تنفيـذ االسـتراتيجية والشـبكات املعنيـة باجلفـاف. وجيـري 
تنفيذ برنامج للتأهب للجفاف والتخفيف من وطأته يـهدف إىل تشـجيع اسـتخدام املعلومـات 
املناخية يف عملية اختاذ القـرار علـى صعيـد املزارعـني مـن قبـل املنظمـة العامليـة لألرصـاد اجلويـة 
بالتعــاون مــع اإلدارة الوطنيــة للمحيطــات والغــالف اجلــوي بالواليــات املتحــدة األمريكيــــة 

وشركاء وطنيني وإقليميني. 
 

التطبيقات الفضائية واالتصاالت السلكية والالسلكية 
ـــات  واصـل مكتـب األمـم املتحـدة لشـؤون الفضـاء اخلـارجي أنشـطته يف جمـال التطبيق - ٥١
الفضائية للحد من الكوارث. ويف عام ٢٠٠٣، أقرت اللجنـة الفرعيـة العلميـة والتقنيـة التابعـة 
للجنة املعنية باالستخدامات السلمية للفضاء اخلارجي مبسـامهات أمانـة االسـتراتيجية يف وضـع 
برامج فضائية هلا عالقة بـاحلد مـن الكـوارث الطبيعيـة، وخباصـة تنظيـم حلقـيت عمـل إقليميتـني 
بشأن استخدام الفضاء إلدارة الكوارث الطبيعية عقدتا خـالل الفـترة املشـمولة بـالتقرير. وقـد 
أوصت حلقة العمل اخلاصة بآسيا اليت نظمتها اللجنـة االقتصاديـة واالجتماعيـة آلسـيا واحمليـط 
اهلـادئ، بالتعـاون مـع مكتـب شـؤون الفضـاء اخلـارجي، بأنشـطة متابعـة متعلقـــة بالفيضانــات 
وفترات اجلفاف وحددت مشاريع جتريبيـة ممكنـة بغـرض تنفيذهـا. وعقـدت يف رومانيـا حلقـة 

عمل أخرى خاصة بأوروبا. 
ـــده االحتــاد الــدويل لالتصــاالت  وأصـدر املؤمتـر العـاملي لتطويـر االتصـاالت الـذي عق - ٥٢
السـلكية والالسـلكية يف اسـطنبول يف عـام ٢٠٠٢ عـــددا مــن التوصيــات لتشــجيع اســتخدام 
مـوارد االتصـاالت السـلكية والالسـلكية يف عمليـات التخفيـف مـن وطـأة الكـوارث واإلغاثــة 
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وخدمات اإلنذار املبكـر. ودخـل االحتـاد الـدويل لالتصـاالت السـلكية والالسـلكية مؤخـرا يف 
ترتيـب للتمويـل املشـترك قـدم مـن خاللـه كيـان مـن القطـاع اخلـاص التمويـل لشـــراء حمطــات 
سـاتلية وقـدم االحتـاد الـدويل لالتصـاالت السـلكية والالسـلكية التمويـل لشـــراء وقــت البــث. 
وستستخدم تلك املعدات يف التخفيف من وطأة الكوارث ويف اإلغاثة. ومـن املتوقـع أن يوفـر 
مؤمتر القمة العاملي تمع املعلومات (جنيف، كانون األول/ديسمرب ٢٠٠٣. وتونس، تشـرين 

الثاين/نوفمرب ٢٠٠٥) فرصة لتعزيز احلد من الكوارث من خالل تكنولوجيا املعلومات. 
 

اآلثار السلبية لألحـوال اجلويـة القاسـية والكـوارث الطبيعيـة املرتبطـة ـا  ثانيا -
على البلدان الضعيفة 

يستجيب هذا الفرع للطلب اخلاص الوارد يف مقرر اجلمعية العامـة ٥٤٧/٥٧ املـؤرخ  - ٥٣
٢٠ كـانون األول/ديسـمرب ٢٠٠٢، بتقـدمي تقريـر إىل الـدورة الثامنـــة واخلمســني عــن اآلثــار 
السلبية لألحوال اجلوية القاسية والكوارث الطبيعية املرتبطة ا على البلدان الضعيفة، ال سـيما 
البلدان النامية. فأثر األحوال اجلوية القاسية عرب العامل هائل، وما زال يعيـق تقـدم االقتصـادات 
النامية اليت تصارع من أجل النمو. ففي حزيران/يونيه ٢٠٠٣ وحـده، أشـارت نشـرة موجـزة 
أصدرهـا املعـهد الـدويل للبحـــوث اخلــاص بــالتنبؤات املناخيــة التــابع جلامعــة كولومبيــا(٤) إىل 
حدوث فيضانات يف جنوب غرب سري النكـا خلفـت حنـو ٣٠٠ حالـة وفـاة و ٠٠٠ ٢٠٠ 
مشـرد وأضـرارا اقتصاديـة هائلـة؛ وموجـة حـرارة اجتـاحت اهلنـد قبـــل فــترة األمطــار املومسيــة 
ـــا شــردت  وخلفـت أكـثر مـن ٠٠٠ ١ حالـة وفـاة؛ ووقـوع فيضانـات يف إثيوبيـا وغـرب كيني
ما يربو على ٠٠٠ ١٦٠ شخص؛ وزيادات يف حاالت التهاب الكبد وداء اللولبيات املرتبطـة 
باألحوال النامجة عن الفيضانـات يف األرجنتـني. وتسـببت الفيضانـات الكارثيـة الـيت اجتـاحت 
أوروبا يف شهر آب/أغسطس خسائر ناهزت ٢٠ بليون دوالر. وعادل أثر الشـتاء احلـاد علـى 
منغوليـا ١٥ يف املائـة مـن إمجـايل الدخـــل القومــي للبلــد، بينمــا بلغــت الوفيــات النامجــة عــن 
العواصف االستوائية يف واليـات ميكرونيزيـا املوحـدة معـدال مرتفعـا بشـكل اسـتثنائي مقـداره 

٤٠ شخصا يف كل ٠٠٠ ١٠٠ نسمة. 
ويتمثل أحد مصـادر القلـق البـالغ جـدا يف النمـو اهلـائل الـذي شـهدته آثـار الكـوارث  - ٥٤
املتصلة باألحوال اجلوية خالل العقود الثالثة املاضيـة. فقـد كـان متوسـط اخلسـائر االقتصاديـة 
النامجة عن األحوال اجلوية القاسية خالل التسعينات ستة أضعاف ما كان عليـه يف السـتينات. 
ويثـري نفـس القـدر مـن القلـق اسـتنتاُج اجتمـاع خلـرباء برنـامج األمـم املتحـدة اإلمنـــائي(٥) بــأن 
البلـدان الناميـة تتـأثر بشـكل غـري متناسـب، حيـث ترتفـع خسـائرها إىل مسـتوى يفـوق بنحـــو 
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مخسة أمثال لكل وحدة الناتج احمللي اإلمجايل ما يلحق بالبلدان الثرية ويتجاوز أحيانـا سـنة أو 
أكثر من التنمية االقتصادية اليت بذل يف سبيلها الكثري وتوجد حاجة ماسة إليها. 

وتفـوق الكـوارث املرتبطـــة بــاألحوال اجلويــة - مثــل فــترات اجلفــاف والفيضانــات  - ٥٥
واجنرافـات التربـة والعواصـف واحلرائـق وأحيانـا األوبئـة وانتشـار احلشـرات - بكثــري األنــواع 
األخرى من الكوارث. إن أمناط املخاطر اإلقليمية يف شـكلها العريـض معروفـة جيـدا، ومنـها، 
علـى سـبيل املثـال، منـاطق اإلعصـارات االسـتوائية واملنـاطق شـــبه القاحلــة املعرضــة للجفــاف 
ـــة قاســية  واملنـاطق املتـأثرة بظـاهرة النينيـو، ولكـن تفـاصيل توقيـت وموقـع وحـدة أحـوال جوي
حمددة تتسم إىل حد كبــري بالعشـوائية ومـن غـري املمكـن التنبـؤ ـا، باسـتثناء التنبـؤات بظـاهرة 
النينيـو مومسـا أو مومسـني مقدمـا واإلنـذارات باإلعصـارات االســـتوائية وغريهــا مــن األحــوال 
اجلويـة القاسـية أيامـا قليلـة قبـل وقوعـها. إن األحـوال اجلويـة واملناخيـــة القاســية تعــد خاصيــة 
طبيعيـة للنظـام املنـاخي يتعـني علـى اتمـــع البشــري التــأقلم معــها باســتمرار. ومــن املعقــول 
ـــاخ. فقــد حــذر  التسـاؤل عمـا إذا كـان االزديـاد يف آثـار الكـوارث يعـود إىل التغـريات يف املن
الفريق احلكومي الدويل املعين بتغري املناخ أن مـن احملتمـل جـدا أن يتغـري منـاخ الكـرة األرضيـة 
خالل العقود القادمة بسـبب الزيـادات يف مسـتويات تركـز غـازات الدفيئـة الـيت يتسـبب فيـها 
النشـاط البشـري يف الغـالف اجلـوي، مـع ارتفاعـات حمتملـة يف معـدالت احلــرارة ومســتويات 
البحـار واألحـوال اجلويـة القاسـية (تسـاقطات مطريـة قويـة وفـــترات جفــاف). وقــد أظــهرت 
تقييمات الفريق احلكومي الدويل املعين بتغري املناخ لبيانات املناخ التارخيية حـدوث ارتفـاع يف 
املتوسـط العـاملي ملعـدالت احلـرارة ومسـتويات البحـار خـالل القـــرن العشــرين. غــري أن هــذه 
التقييمات ذاا أشارت إىل حدوث تغريات ضئيلة أو طفيفة فقط حىت اآلن يف العوامل اجلويـة 
الـيت تشـكل  النـوع الغـالب مـن الكـوارث، مثـل تسـاقط أمطـــار قويــة أو اجلفــاف أو هبــوب 
العواصف. وترتبط بعض التغريات املالحظة بازدياد قـوة موجـــات النينيـو إىل حـد مـــا خـالل 
الـ ٣٠ سنة املاضية، ولكن ينبغي اإلشارة إىل أن توقعات الفريق احلكومي الـدويل املعـين بتغـري 
املنـاخ تشـري إىل حـدوث تغـريات ضئيلـة نسـبيا فقـط يف حجـم النينيـو خـــالل الســنوات املائــة 
املقبلة. ورغم أن تغري املناخ يشكل مصدر ديد خطـري يف املـدى الطويـل وقـد يكـون بـالفعل 
يؤثر يف املخاطر املتصلة بالكوارث، فـإن التغـريات املالحظـة حـىت اآلن يف خصـائص األخطـار 

اجلوية واملناخية غري كافية، مع ذلك، لتفسري االزدياد السريع يف الكوارث. 
ويف نفس الوقت، يشري الرأي الذي جيمع عليه العاملون يف جمـال احلـد مـن الكـوارث  - ٥٦
إىل أن ضعف اتمعات يف مواجهة مستوى األخطار احلايل آخـذ يف الـتزايد. ومـن املسـلَّم بـه 
على نطاق واسع أن العديد من البلـدان تراكـم بسـرعة خمـاطر كامنـة هائلـة مـن خـالل تركـيز 
أعداد متنامية من السكان يف أماكن خطرية والتجريد من القدرات البيئية على حتمــل األخطـار 
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وخلق مكامن ضعـف اجتمـاعي واقتصـادي جديـدة بسـبب اهلجـرة والتنميـة احلضريـة والنمـو 
االقتصادي. كما أن قطـاع إعـادة التـأمني يشـري إىل تزايـد كثافـة املوجـودات املعرضـة للخطـر 
واملؤمنـة. وعلـى حنـو مـتزايد، تكشـف احلـوادث اخلطـرية حـني تقـع كمـا كبـريا متراكمـــا مــن 
املخاطر اليت تطلق العنان ملستويات غــري متوقعـة مـن اآلثـار. وبالتـايل، فـإن الكـوارث تعـد مـن 

بني مظاهر انعدام االستدامة. 
ويف الوقت ذاته، يبقى تغري املناخ ذا صلـة قويـة بـالكوارث واحلـد منـها لعـدة أسـباب  - ٥٧
مهمـة. أوال، قـد تكـون االجتاهـــات احلاليــة الواضحــة يف البــارامترات اجلويــة، رغــم ضآلتــها 
ـــوادث اخلطــرية، وخباصــة حيــث تكــون الضغــوط  النسـبية، تزيـد بـالفعل مـن حـدة بعـض احل
االجتماعية والبيئية أصال مرتفعة. ثانيا: دأب الفريق احلكومي الـدويل املعـين بتغـري املنـاخ علـى 
توقع احتمال زيادة وترية وحدة األخطار يف املســتقبل. ومـن غـري املؤكـد مـىت وأيـن سـتحدث 
هذه التغريات، وال بد بالتايل من القيام بتحضريات احترازية. وسـتكون اخلطـوات الـيت حتسـن 
قدرتنا على التعامل مع املناخ السائد مستحبة على اخلصوص وفعالة من حيث التكلفـة. ثالثـا، 
ميكن لتجربة البلـدان يف إدارة تقلبـات املنـاخ احلاليـة وأشـكاله القاسـية، مثـل حـاالت اجلفـاف 
اليت تستمر سنوات عديدة، أن توفر دروسا قيمـة ملعاجلـة التغـريات املتوقعـة يف املـدى الطويـل. 
رابعا، يوفر احلد من الكـوارث جمموعـة متينـة وقيمـة وناجعـة مـن األنشـطة الـيت تدعـم خطـط 
التكيف مع تغريات املناخ. وأخريا، يحتمل أن تغري سياسات ختفيف أثر الكوارث واملبـادرات 
الرامية إىل احلد من االنبعاثات طبيعـة املخـاطر املتصلـة باملنـاخ، علـى سـبيل املثـال، مـن خـالل 

إحداث تغيريات يف استخدام األراضي. 
وملعاجلـة هـذه املسـائل، تعمـل أمانـة االسـتراتيجية وشـركاؤها علـى تشـجيع اســتخدام  - ٥٨
ـــن اســتراتيجيات التكيــف مــع  احلـد مـن الكـوارث بوصفـه العنصـر الرئيسـي واملعـد للتنفيـذ م
تغــريات املنــاخ. ويكمــل هــذا األمـــر اجلـــهود الراميـــة إىل تعميـــم احلـــد مـــن الكـــوارث يف 
اسـتراتيجيات التنميـة. وجيـري تنفيـذ مبـادرة إلعـداد تقريـر شـامل عـن املوضـوع مبسـامهة مـــن 
العديـد مـن أصحـاب املصلحـة، ومت الشـروع يف هـذه املسـألة يف حـدث علـى هـامش اجتمــاع 
اهليئات الفرعية التفاقية األمم املتحدة اإلطاريـة املتعلقـة بتغـري املنـاخ املعقـود يف حزيـران/يونيـه 
٢٠٠٣ يف بون برعاية مشتركة من الوكالة األملانية للتعاون التقـين واملركـز املعـين بتغـري املنـاخ 
والتـأهب للكـوارث، الـذي أنشـأه الصليـب األمحـــر اهلولنــدي يف عــام ٢٠٠٢، بالتعــاون مــع 
االحتـاد الـدويل جلمعيـات الصليـب األمحـر واهلـالل األمحـر. ويتواصـل العمـل املتعلـــق باملســائل 
ـــالكوارث واملخــاطر ومواطــن  التقنيـة، مثـل تطويـر نـوع أفضـل مـن قواعـد البيانـات املتعلقـة ب
الضعـف واألخطـار، وجيـري الـترويج لإلشـراك النشـيط خلـرباء احلـد مـن الكـوارث يف التقييـــم 

املقبل للفريق احلكومي الدويل املعين بتغري املناخ، املزمع صدوره يف عام ٢٠٠٧. 
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االستنتاجات والتوصيات  ثالثا -

رغم أن االحترار العاملي ليس املسبب الرئيسي لالجتاهات احلاليـة يف جمـال الكـوارث،  - ٥٩
فإن املسألتني بينـهما رابـط وثيـق وينبغـي معاجلتـهما بطريقـة متكاملـة. ومـن الواضـح أن إدارة 
املخـاطر املتصلـة باملنـاخ واحلـد منـها أصبحـــت مســألة مركزيــة يف وقتنــا. فــاحلد مــن خمــاطر 
الكـوارث حـل ممكـن ونـاجع للتكيـف علـى الصعيـد الوطـين مـع تغـــري املنــاخ. ويعــد التفــاعل 
والتنسـيق بـني قطاعـات التنميـة وإدارة خمـاطر الكـــوارث وتغــري املنــاخ أمــرا أساســيا لتحديــد 
املخـاطر املناخيـــة الراهنــة واملســتقبلية واحلــد منــها. وتوفــر االســتراتيجية الدوليــة للحــد مــن 
الكــوارث إطــار التعــاون يف جمــال تطويــر منــهجيات لتشــخيص وقيــاس وتقييــــم ومواجهـــة 
الكوارث واألخطار ومواطن الضعف املتصلـة بـاألحوال اجلويـة واالجتاهـات السـائدة يف تلـك 
ااالت بطريقة منهجية على الصعد احمللية والوطنية واإلقليمية والدولية. وسيشمل هـذا األمـر 
تنسيق وتعزيز احلد من الكوارث بوصفه استراتيجية للتكيف مـع تغـري املنـاخ وإسـداء املشـورة 
التفاقية األمم املتحدة اإلطارية املتعلقة بتغري املناخ والفريق احلكومي الدويل املعين بتغـري املنـاخ 

وكيانات األمم املتحدة األخرى املعنية بشأن خيارات احلد من املخاطر. 
ويتعـني علـى الـدول األعضـاء واملنظمـات الدوليـة كفالـــة أن تشــمل اخلطــط اإلمنائيــة  - ٦٠
واستراتيجيات احلد من الفقر تقييم خماطر الكوارث بوصفه عنصرا أساسيا وزيادة اسـتثماراا 
يف جمال احلد من املخاطر ومواطن الضعف إذا أريد للمكتسبات اإلمنائية أال تسـحق، ال سـيما 
ـــة  يف أقــل البلــدان منــوا والــدول الناميــة اجلزريــة الصغــرية. وينبغــي معاجلــة األخطــار الطبيعي
ــدز  والتكنولوجيـة إىل جـانب التـهديد املـتزايد الـذي يشـكله فـريوس نقـص املناعـة البشـرية/اإلي
وغريه من األوبئة والظواهر املعقدة بنهج مشتركة وجهود مجاعيـة مـن قبـل اتمـع الـدويل إذا 

أريد لألهداف اإلمنائية أن تتحقق. 
ومـن املتوقـع أن يظـهر اسـتعراض اسـتراتيجية وخطـــة عمــل يوكوهامــا لعــام ١٩٩٤  - ٦١
احلاجة إىل زيادة االلتزام باحلد من الكوارث. ومثة توافق آراء على نطاق واسع بصدد النشـوء 
فيما يتعلق بضرورة التحرك حنو برنامج عمل أكثر حتديـدا يف السـنوات املقبلـة لتوجيـه ورصـد 
احلد من الكوارث على النطاق العاملي. وسيوفر املؤمتر العاملي الثاين املعين باحلد مـن الكـوارث 
فرصـة للـدول األعضـاء ومؤسسـات اخلـرباء ملناقشـة واعتمـاد جمموعـة مـــن املبــادئ واألنشــطة 
املوضوعية للفترة ٢٠٠٥-٢٠١٥ وتساهم بالتـايل يف إجنـاز األهـداف اإلمنائيـة لأللفيـة وخطـة 
جوهانسـربغ للتنفيـذ وأهـداف األمـم املتحـــدة اإلمنائيــة األخــرى. وقــد رحبــت فرقــة العمــل 
بالعرض الذي قدمته اليابان باستضافة مؤمتر من ذلك القبيل يف كويب ووافقت عليه يف دورـا 
السـابعة املعقـودة يف نيسـان/أبريـل ٢٠٠٣. والـدول األعضـاء مدعـوة إىل املوافقـــة علــى عقــد 
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املؤمتر الذي يتمثل هدفه الرئيسي يف حتديـد اإلجنـازات والثغـرات الـيت ينبغـي معاجلتـها ووضـع 
رؤية وتوصيات للعمل املستقبلي لالستراتيجية ولتنفيــذ خطـط احلـد مـن الكـوارث علـى مجيـع 

الصعد. 
وخـالل هـذا العـام، مـن املتوقـع أن يعطـي املؤمتـر الـدويل الثـاين املعـين بـاإلنذار املبكـــر  - ٦٢
االنطـالق لربنـامج موضوعـي يـهدف إىل تيسـري احلـوار والتعـاون يف املسـائل املتصلــة بــاإلنذار 
املبكــر علــى الصعيديــن العــاملي واإلقليمــي بوصفــهما عنصــرا أساســيا يف سياســة احلــد مــن 
الكـوارث. وسيشـمل املؤمتـــر خطــوات عمليــة لتحســني إدمــاج نظــم اإلنــذار يف السياســات 
ـــة. ومــن املتوقــع أن تشــكل النتــائج  واإلدارة وتيسـري األنشـطة واملصـاحل واخلـربات ذات الصل
املتمخضة عن املؤمتر عنصرا هاما يف برنامج العمل املقرر إطالقه مـن قبـل املؤمتـر العـاملي الثـاين 
املعين باحلد من الكوارث. والدول األعضاء مدعوة إىل تقدمي الدعم املوضوعي هلذه املبادرة. 

وينبغي أن حيظى عمل فرقة العمل مبزيد من الدعم املـايل والسياسـي املتواصلـني متشـيا  - ٦٣
مع استعراض أنشطتها الذي جرى مؤخرا. وينبغي مواصلة حتسـني املسـتوى السياسـي لعمليـة 
احلـد مـن الكـوارث واالسـتراتيجية الدوليـة للحـد مـن الكـــوارث. وهلــذه الغايــة، ينبغــي رفــع 
ـــها  مســتوى اجتماعــات فرقــة العمــل أكــثر، مبــا يف ذلــك تنظيــم دورات يتعــني أن تمثَّــل في
املنظمات والكيانات األعضـاء علـى أعلـى صعيـد. ويف نفـس الوقـت، جيـب علـى رئيـس فرقـة 
العمل أن يواصل كفالة أن تضع أفرقتها العاملة ترتيبات خاصة ذات أهـداف وجـداول حمـددة 

بشكل واضح وأن تنسجم أنشطتها مع الوالية واألهداف العامة للفرقة. 
وجيب على أمانة االستراتيجية الدولية للحـد مـن الكـوارث أن تتعـزز أكـثر متشـيا مـع  - ٦٤
ـــة ٢١٩/٥٤ املــؤرخ ٢٢ كــانون األول/ديســمرب ١٩٩٩ و ١٩٥/٥٦  قـرارات اجلمعيـة العام
و٢٥٦/٥٧. ويكتسـي احلـد مـن الكـوارث أمهيـة يف حتقيـق األهـداف اإلمنائيـة لأللفيـــة. ويعــد 
مسـؤولية إنسـانية وإمنائيـة علـى حـد سـواء وينبغـي اعتبـاره جـزءا مـن املهمـة األساسـية لألمـــم 
املتحدة. ومن الالزم توفري قاعدة مـن املـوارد املاليـة أكـثر اسـتقرارا وقابليـة للتنبـؤ ـا إذا أريـد 
ألمانة االستراتيجية أن تلـيب بفعاليـة االحتياجـات املتناميـة للـدول األعضـاء. والـدول األعضـاء 
مدعوة إىل دعم عملية تعزيز االستراتيجية الدولية للحـد مـن الكـوارث بوصفـها أداة ضروريـة 

للتنمية املستدامة وتوفري املوارد الكافية للصندوق االستئماين للحد من الكوارث. 
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احلواشي 

أنشئت فرقة العمل لألغـراض التاليـة: (أ) لتكـون مبثابـة املنتـدى الرئيسـي داخـل منظومـة األمـم املتحـدة لوضـع  (١)
االستراتيجيات والسياسات املتعلقة باحلد مـن الكـوارث؛ (ب) حتديـد الثغـرات يف سياسـات وبرامـج احلـد مـن 
الكوارث والتوصية باختاذ اإلجراءات الالزمة لسد تلك الثغرات؛ (ج) توفري اإلرشاد يف جمال السياسات ألمانة 
االستراتيجية؛ (د) عقد اجتماعات خمصصة للخرباء بشأن املسائل املتصلـة بـاحلد مـن الكـوارث. ويـرأس الفرقـة 

وكيل األمني العام للشؤون اإلنسانية ويعمل مدير أمانة االستراتيجية أمينا هلا. 
من بني األعضاء احلاليني: االحتـاد األفريقـي، املركـز اآلسـيوي للتـأهب للكـوارث، املركـز اآلسـيوي للحـد مـن  (٢)
الكوارث، مركز البحوث املتعلقة بعلم أوبئة الكوارث، جملس أوروبـا، مركـز رصـد اجلفـاف، منظمـة األغذيـة 
والزراعة، املركز العاملي لرصد احلرائق، الرابطة األيبريية األمريكية للدفاع املدين واحلماية املدنية، منظمة الـدول 
األمريكية، الس الدويل للعلوم، الس الدويل لرابطة الدول املستقلة، االحتاد الدويل جلمعيات الصليب األمحر 
واهلالل األمحر، االحتاد الدويل لالتصاالت السـلكية والالسـلكية، شـركة ميونيـخ إلعـادة التـأمني، جلنـة جنـوب 
احمليـط اهلـادئ لعلـوم األرض التطبيقيـة، برنـامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي، منظمـة األمـم املتحـــدة للتربيــة والعلــم 
والثقافة (اليونسكو)، برنامج األمم املتحدة للبيئة، برنامج األمم املتحدة للمستوطنات البشرية (املوئــل)، جامعـة 

األمم املتحدة، البنك الدويل، برنامج األغذية العاملي، منظمة الصحة العاملية، املنظمة العاملية لألرصاد اجلوية. 
اعتمدت يف املؤمتر العاملي األول للحد من الكوارث الطبيعية، يوكوهاما، ١٩٩٤. وقد ظلت منـذ ذلـك احلـني  (٣)
مبثابة املرجع األساسي الدويل للحد من الكوارث واألساس الذي قام عليـه اعتمـاد االسـتراتيجية الدوليـة للحـد 

من الكوارث. 
 .http://iri.columbia.edu/climate/cid/jun2003/ انظر (٤)

 .www.undp.org/erd/disred/docs/riskadaptationintegrated.doc انظر (٥)
 


