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 االستراتيجية الدولية: املستدامةالبيئة والتنمية 
 الكوارثللحد من 

 
 الكوارثللحد من تنفيذ االستراتيجية الدولية   

 
 **تقرير األمني العام  

 

 وجزم 
ــة    ــذهلا األمــم    للحــد تشــكل االســتراتيجية الدولي مــن الكــوارث حمــور اجلهــود الــيت تب

املتحــدة للتخفيــف مـــن حــدة اآلثــار اخلطـــرية واملتزايــدة الــيت حتـــدثها األخطــار الطبيعيـــة يف        
ويتزايد استخدامها داخل األمم املتحدة وغريهـا مـن املنظمـات يف تنسـيق              . اجملتمعات والبلدان 
د الراميـــة إىل التخفيـــف مـــن حـــدة أخطـــار الكـــوارث ودجمهـــا يف التخطـــيط  وتوجيـــه اجلهـــو

العديدة الـيت تتصـدر العنـاوين الدوليـة احلاجـة امللحـة إىل             الكوارث  وتؤكد  . واألنشطة اإلمنائية 
فعلى الرغم من أن اإلحصـائيات الدقيقـة واملنظمـة قلمـا تتـوافر، تشـري التقـديرات                  . استراتيجية

  كارثـــة مرتبطــة باألخطـــار الطبيعيــة، ومقتـــل  ٧٠٠ إىل وقــوع  ٢٠٠٣ العامليــة احلاليــة للعـــام  
 ٦٥ مليـون شـخص، وخسـائر اقتصـادية تفـوق مـا جمموعـه                ٢٥٠شخص وتضـرر     ٧٥ ٠٠٠

 شـخص يف   ٢٦ ٠٠٠ففي بام، يف إيران، أفـادت التقـارير عـن مصـرع             .  أمريكي بليون دوالر 
 مليــون ٤٦ني تضــرر ، يف حــ٢٠٠٣ديســمرب /الزلــزال الــذي ضــرب املنطقــة يف كــانون األول 

 ،٢٠٠٤مــايو /ويف أيــار. ٢٠٠٤ منــذ مطلــع العــام الفيضــاناتشــخص يف الصــني مــن جــراء  
 

 

 * A/59/150. 
.تأجل تقدمي هذا التقرير ألسباب فنية **
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تعـــرض اآلالف مـــن الفئـــات األكثـــر ضـــعفا ألضـــرار خطـــرية بســـبب الطوفانـــات احملليـــة يف   
ــة وهــاييت   ــة الدومينيكي ــار إىل   . اجلمهوري ــي واالفتق ــدهور البيئ ــالفقر والت ــا الضــلع  التأهــب ف هل

 .يف حتويل األخطار الطبيعية إىل كوارث مؤملةاألساسي 
ويقدم هذا التقرير نظرة عامة مستكملة عن تنفيذ االستراتيجية وفقا ملـا جـاء يف قـرار                  

 للمـؤمتر العـاملي     عمليات التحضري وقد شهد العام تركيزا هاما على       . ٥٨/٢١٤ اجلمعية العامة 
 ٢٢-١٨يف الفتـرة  ، هيوغو، يف اليابـان  من الكوارث الذي سيعقد يف كويباحلد املعين مبسألة   
مــن  ١٩٩٤لعــام  ســتراتيجية يوكوهامــاال، واالســتعراض اجلــاري ٢٠٠٥ينــاير /كــانون الثــاين

مـن  تخفيـف   المبادئ توجيهية التقـاء الكـوارث الطبيعيـة والتأهـب هلـا و            : أجل عامل أكثر أمانا   
 األمانـة املشـتركة بـني       األنشـطة الـيت تضـطلع هبـا       أيضـا   يـوجز التقريـر     و. حدهتا، وخطة عملـها   

 واألنشـطة الـيت يضـطلع هبـا          علـى الصـعيد اإلقليمـي      ااتصـاهل ، و )أمانة االسـتراتيجية  (الوكاالت  
ــة     ــتراتيجية الدولي ــن  شــركاء آخــرون لالس ــن    . الكــوارثللحــد م ــزءا ع ــر ج ويتضــمن التقري

، يسـلط  ٥٨/٢١٥ا، وفقا ملا ورد يف قرار اجلمعيـة العامـة   هل ضرعالكوارث الطبيعية وقابلية الت 
مـن الكـوارث بوصـفها أداة رئيسـية مـن أدوات السياسـة الراميـة                احلد  الضوء على دور مسألة     
 ٥٧/٢٥٥لقــرار اجلمعيــة العامــة التقريــر أيضــا يســتجيب و. تغــري املنــاخإىل دعــم التكيــف مــع 

 .بشأن التعاون الدويل للتخفيف من حدة تأثري ظاهرة النينو
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 احملتويات
الصفحةالفقرات 

. الكوارثالتخفيف من حدةاألنشطة املضطلع هبا دعما الستراتيجية  -أوال   . . . . . . .٥٨٤-١
.الكوارثباحلد من املعين ؤمتر العاملي اإلعداد للم -ألف    . . . . . . . . . . . .٩٤-٢
.واملواضيعية الشروط اإلقليمية :استراتيجية يوكوهامااستعراض  -بــاء    . . . .١٧٧-١٠
.الكوارثللتخفيف من حدة ت فرقة العمل املشتركة بني الوكاال -جيم    . . .١٩٩-١٨
.األنشطة والعالقات الرئيسية اليت يقيمها الشركاء -دال    . . . . . . . . . . .٣٧١٠-٢٠
.أمانة االستراتيجية الدولية للحد من الكوارث -هــاء    . . . . . . . . . . . . .٥٣١٥-٣٨
.التطورات املؤسسية لالستراتيجية الدولية للحد من الكوارث -واو    . . . . .٥٨٢٢-٥٤

.مدى التعرض هلا الطبيعية والكوارث -ثانيا   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٦٤٢٣-٥٩
.تغري املناخ واحلد من أخطار الكوارث -ألف    . . . . . . . . . . . . . . . . .٦٢٢٤-٦٠
. احلد من آثار ظاهرة النينيوالتعاون الدويل من أجل -بـــاء    . . . . . . . . . .٦٤٢٥-٦٣

.االستنتاجات والتوصيات -ثالثا   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٧٠٢٥-٦٥
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  الكوارثةحدفيف من التخاألنشطة املضطلع هبا دعما الستراتيجية  -أوال  
ــة    - ١ ــتراتيجية الدولي ــت االس ــن  حث ــى  للحــد م ــارير   إصــدار الكــوارث عل ــن التق ــدد م ع

للتعـرض  األخطـار والقابليـة     احلـد مـن     برامج ورؤى استراتيجية حول كيفية      وضع  املوضوعية و 
ــة  ل ــار ذلــك شــرطا ســابقا لتحقيــق   ألخطــار الطبيعي ــة مســتدامة باعتب ــاء  . تنمي وقــد اكتســب بن

فخـالل العـام املاضـي،    . لية قادرة على مواجهة الكوارث أمهية بوصفه التزاما دوليا       جمتمعات حم 
الكوارث وأمانة االسـتراتيجية    احلد من   فرقة العمل املشتركة بني الوكاالت املعنية مبسألة        ظلت  

الكـوارث تتحـوالن إىل مركـزين لتبـادل املعلومـات واملراجـع حـول مسـائل                 للحـد مـن     الدولية  
إىل ذلـك   وكـان دافعهمـا     يف ذلك احلكومـات واملنظمـات اخلـبرية،         وشارك  طار،  من األخ احلد  

 للمــؤمتر عمليــات التحضــريو )١(وخطــة عملــهاعمليــة اســتعراض تنفيــذ اســتراتيجية يوكوهامــا  
بيد أن مهمة التخفيف مـن حـدة أخطـار الكـوارث تبقـى              .  للحد من الكوارث الطبيعية    العاملي

يســيان مــن االســتراتيجية يف زيــادة آليــات املواجهــة علــى ويتمثــل اهلــدفان الرئ. ضــخمة وملحــة
األخطـار الطبيعيـة، وضـمان التنميـة الـيت          آثـار   الصعيدين اجملتمعي والـوطين بغيـة التخفيـف مـن           

ويتطــرق هــذا التقريــر إىل طائفــة  . مــن أخطــار الكــوارث بــدال مــن زيادهتــا  تعمــل علــى احلــد  
 .ئيسيون يف هذا اجملالاملبادرات وأوجه التقدم اليت حققها الشركاء الر

 
 الكوارثباحلد من املعين ؤمتر العاملي اإلعداد للم -ألف  

احلـد مـن    مسـألة   قررت اجلمعية يف دورهتا الثامنة واخلمسـني عقـد مـؤمتر عـاملي بشـأن                 - ٢
فقـد  .  يف كـويب، هيوغـو، يف اليابـان        ٢٠٠٥ينـاير   / كـانون الثـاين    ٢٢ ولغاية   ١٨من  الكوارث  

تشــجيع القيــام    علــى وجــوب أن يعمــل املــؤمتر علــى     ٥٨/٢١٤امــة  اجلمعيــة العقــرار  نــص 
 اختتـام ) أ: (التاليـة هـداف  لتحقيـق األ ناقشات متخصصـة وحتقيـق تغـيريات ونتـائج ملموسـة،        مب

احلـد  هبـدف اسـتكمال اإلطـار التـوجيهي بشـأن      وخطة عملها استعراض استراتيجية يوكوهاما    
 مـن أجـل ضـمان تنفيـذ    يـد أنشـطة معينـة    حتد) ب(الكوارث يف القرن احلـادي والعشـرين؛        من  
مــؤمتر القمــة العــاملي للتنميــة املســتدامة  الصــادرة عــن تنفيــذ الخطــة حكــام ذات الصــلة مــن  ألا

وإدارة األخطــار وتقيــيم التعــرض لألخطــار  قابليــة  بشــأن )٢(“خطــة جوهانســربغ للتنفيــذ  ”
لكـوارث  احلـد مـن     ا  مسـألة  ة لتعزيز كتسبتبادل أفضل املمارسات والدروس امل    ) ج( الكوارث؛
ــق يف ســياق  ــة املســتدامة حتقي ــد الثغــرات والتحــديات التنمي ــة  ) د( ؛، وحتدي ــوعي بأمهي ــادة ال زي
ــن  سياســات  ــك السياســات؛     احلــد م ــذ تل ــزز تنفي ــا ييســر ويع ــة  الكــوارث، مم ــادة موثوقي  وزي

ــالكوارث    ــع   واملعلومــات املالئمــة املتصــلة ب ــها للنــاس ووكــاالت إدارة الكــوارث يف مجي إتاحت
 .اطقاملن
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 وسـوف   .أخطار الكـوارث  احلد من   ومن املتوقع أن يشكل املؤمتر حدثا هاما يف إطار           - ٣
ثالثة أجزاء، وهي جزء حكـومي دويل، وجـزء مواضـيعي           إىل  يشكل هذا املؤمتر، الذي يتوزع      

 للحـد  لتبادل املعارف، ومنتدى عام، فرصة فريدة لتعزيز هنج استراتيجي على مجيع املسـتويات         
 ات ومن املتوقع أن يوجه احلكومات وصـانعي القـرار        . الطبيعية وقابلية التعرض هلا    من األخطار 
التنبه إىل أن الكوارث يف ازدياد وإىل أهنا ما زالت تشكل عائقـا رئيسـيا               زيادة  على  ويشجعهم  

احلـوافز  وهـو حـري أيضـا بـأن يـوفر      . بوجه التنمية املستدامة وحتقيق األهداف اإلمنائيـة لأللفيـة        
لسبل العملية من أجل دمـج تـدابري التخفيـف مـن حـدة األخطـار يف األنشـطة الراميـة                     لتحديد ا 

 .إىل احلد من الفقر
 :اجملاالت التاليةيف منافع املؤمتر تتحقق ومن املتوقع أن  - ٤

زيادة مستوى الـوعي واالعتـراف والتأييـد السياسـيني مـن أجـل تنفيـذ مسـألة                 )أ( 
 د احمللية والوطنية والدولية؛أخطار الكوارث وحشد املواراحلد من 
 تقييم املمارسات الفضلى واإلجنازات والعوائق؛ )ب( 
توجيهــات وأهــداف أكثــر وضــوحا علــى الصــعد الوطنيــة واحملليــة واإلقليميــة    )ج( 
 والدولية؛
ــات العمــل       )د(  ــات احملــّددة آللي ــة، واألولوي اعتمــاد جمموعــة مــن األهــداف الكلي

 أخطار الكوارث؛احلد من  مسألة واملتابعة والتشجيع على تنفيذ
التشجيع على حتديد الغايات الوطنية وتنفيذها من أجل تلبية أولويـات العمـل              )هـ( 

 املتفق عليها؛
شراكات حمددة من أجل دعم تنفيذ نواتج املؤمتر، ترتبط بآليـة الشـراكة     إقامة   )و( 

 .اخلاصة بلجنة التنمية املستدامة
الكـوارث بشـكل رئيسـي إىل اتفـاق         احلد من   ملي املعين مبسألة    ويرتكز جناح املؤمتر العا    - ٥

مشــروع  (٢٠١٥-٢٠٠٥أخطــار الكــوارث للفتــرة  للحــد مــن العناصــر علــى برنــامج عمــل  
. )“بناء قـدرة األمـم واجملتمعـات علـى مواجهـة الكـوارث، دعمـا للتنميـة املسـتدامة               ”: عنوانه  

مـن  وخطة عملها   تراتيجية يوكوهاما   إىل ما متّخض عنه استعراض اس     الربنامج  ويستند مشروع   
 مــع ٢٠١٥-٢٠٠٥وســوف تتــزامن هنايــة الفتــرة . اســتنتاجات أوليــة وإطــار عمــل مســتكمل 

التعـرض هلــا  إدارة الكـوارث وقابليــة  بشـأن  تجريه جلنـة التنميـة املســتدامة   ســاالسـتعراض الـذي   
 القمـة   متابعـة مـؤمتر   عمليـة   مـن   باعتبـار ذلـك جـزءا       ) ٢٠١٥-٢٠١٤(ضمن دورهتـا اخلامسـة      
 .العاملي للتنمية املستدامة
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ومت للمــؤمتر، عمليــات التحضــري وتأسســت جلنــة حكوميــة دوليــة الســتعراض وتوجيــه  - ٦
وخــالل الــدورة األوىل الــيت عقــدهتا  . )٣(علــى التمثيــل اجلغــرايف العــادل انتخــاب مكتــب قــائم  

ــومي    ــة يف جنيــف ي ــار٧ و ٦اللجن ــايو / أي ــة ، استعرضــت ٢٠٠٤م ــة اجلوانــب اإلاللجن جرائي
وأعـــدت أمانـــة  . للمـــؤمتر، وناقشـــت املســـائل املوضـــوعية   لعمليـــات التحضـــري  والتنظيميـــة 

الـدول األعضـاء، إعـدادا      تستعرضـه   االستراتيجية يف وقت الحق مشـروع وثيقـة برنـامج لكـي             
 / تشــرين األول١١ و ١٠اللجنــة التحضــريية يف جنيــف يــومي  ســتعقدها للــدورة الثانيــة الــيت  

 .٢٠٠٤أكتوبر 
مــايو /فرقــة العمــل التابعــة لالســتراتيجية يف أيــار االجتمــاع التاســع لقــد متّخــض عــن و - ٧

ــذه إضــايف دعــم  ٢٠٠٤ ــةاهل ــد . لعملي ــوفري     أنشــأت فق ــن أجــل ت ــق عمــل م ــة العمــل فري فرق
وبتأييـد مـن اللجنـة التحضـريية        . توجيهات معينة عـن العمـل املوضـوعي الـذي يقـوم بـه املـؤمتر               

يف الفتـرة    اإلمنـائي، أجـرت أمانـة االسـتراتيجية حـوارا مباشـرا              برنامج األمم املتحـدة   من  ودعم  
بلدا إىل أمانـة االسـتراتيجية      وقد قدم ستون    . ٢٠٠٤يوليه  / متوز ٢١إىل  يونيه  / حزيران ١٥من  

وأمثلة عن املمارسـات اجليـدة      معلومات وطنية منسقة عن األنشطة احلالية والتقدم والتحديات         
وقّدم برنامج األمم املتحدة اإلمنائي الـدعم إىل بلـدان خمتـارة        . ثالكواراحلد من   املتعلقة مبسألة   

 .من أجل اإلعداد هلذه اإلسهامات الوطنية
 )٤(وســوف تتمحــور الــدورات املوضــوعية الــيت ينظمهــا املــؤمتر حــول مخســة مواضــيع   - ٨

 وخطـة عملـها،    يها استعراض استراتيجية يوكوهامـا    تتعلق باالستنتاجات الرئيسية اليت خلص إل     
أخطـار الكـوارث، وعناصـر      احلـد مـن     وإطار العمل املستكمل الذي نتج عنه خبصـوص مسـألة           

ــروع  ــل الرئيســية  ف ــامج العم ــدة      . برن ــى املمارســات اجلي ــز اجلــزء املواضــيعي عل وســوف يرك
. خمتلـف املنـاطق  يف والتنفيذ، وسيتضمن دورة إقليمية بشأن تبادل اخلربات والدروس املكتسـبة    

بالغـة األمهيــة   ثـالث موائـد مســتديرة رفيعـة املسـتوى علـى مواضـيع       سـتركز إىل جانـب ذلـك،   
ــار الكــوارث وهــي      ــن أخط ــار الكــوارث ”) أ: (بالنســبة للتوصــل إىل احلــد م التحــدي : أخط

، عن احلاجة إىل حتول جذري يف السياسـات وآليـات متويـل ملواجهـة األخطـار              “املقبل اإلمنائي
، عـن احلاجـة   “ كيفية التعايش مع األخطـار تعلم”) ب(بوصف ذلك جزءا من عملية التنمية؛       

ــيم        ــم املتحــدة للتعل ــد األم ــة، املرتبطــة بعق ــة والتوعي ــى التربي ــز عل ــة   إىل التركي ــن أجــل التنمي م
ملعاجلـــة “ مـــا الـــذي خيبئـــه الغـــد؟: األخطـــار الناشـــئة”) ج(؛ و )٢٠١٤-٢٠٠٥(املســـتدامة 

رية واألخطــار النامجـة عـن تغــري   املسـائل الناشـئة املتصـلة بســيناريوهات األخطـار البيئيـة واحلضـ      
وسيعقد منتدى عام تقوم فيه احلكومات ومنظمـات اجملتمـع املـدين واملؤسسـات التقنيـة                . املناخ

 .واألكادميية والقطاع اخلاص بنشر معلومات وتنظيم معارض



 

04-45664 7 
 

A/59/228  

. وحدة مؤمترات تعىن بتنسيق التحضريات للمـؤمتر      االستراتيجية  وتأسست داخل أمانة     - ٩
وتعهـدت حكومـة اليابـان بتغطيـة     . ة وثيقـة مـع حكومـة اليابـان وحمافظـة هيوغـو            وأقيمت عالق 

، والعمل جار على توفري أموال إضافية لتغطيـة         أمريكي مليون دوالر    ٢,٥تكاليف املؤمتر مببلغ    
تكاليف سفر املوفدين من البلدان الناميـة حلضـور املـؤمتر، والـدورة الثانيـة الـيت تعقـدها اللجنـة                     

كن احلصول على املعلومات املتعلقة باألنشطة التحضريية للمـؤمتر العـاملي املعـين             ومي. التحضريية
 .www.unisdr.org/wcdr: مبسألة التخفيف من حدة الكوارث بزيارة املوقع

 
 واملواضيعية الشروط اإلقليمية :استراتيجية يوكوهامااستعراض  -باء  

 وجهتـه اجلمعيـة العامـة يف قرارهـا          أسفرت العملية اليت أجريت استجابة للطلب الـذي        - ١٠
 باستعراض التقدم احملرز يف تنفيذ استراتيجية يوكوهاما وخطة عملها عـن عـدد مـن                ٥٧/٢٥٦

. وأسـاس موضـوعي ملـداوالت والتزامـات املـؤمتر         ) يرد وصفها أعاله يف الفـرع ألـف       (األنشطة  
اه احلــد مــن أخطــار  وتظهــر النتــائج األوليــة أن اســتراتيجية يوكوهامــا تبقــى مرشــدا قويــا باجتــ   

الكــوارث، وأن تقــدما ملحوظــا قــد أحــرز يف بعــض اجملــاالت، ال ســيما يف جمــال دمــج إدارة     
وكثرية هي األمثلة الـيت أتيحـت عـن املمارسـات اجليـدة             . أخطار الكوارث بالقطاعات اإلمنائية   
اقيـل  بيد أن االستعراض يظهر أن التقدم مـا زال يعـاين عر           . والدروس اليت اكتسبت أو تأكدت    

وممـا ال شـك فيـه أن    . خطرية سببها عدم تنفيذ منظم وتزايـد عوامـل األخطـار بشـكل متعـاظم              
احلكومات حتتاج إىل هنوج أكثر منهجية وإىل مزيد من االلتزام مـن أجـل بنـاء القـدرة الوطنيـة                    

ــرزق     ــة األرواح وأســباب ال ــة، ومحاي ــة علــى مواجهــة األخطــار الطبيعي وقــد وفــرت  . واجملتمعي
 إسهامات تـرتبط بكـل      ٢٠٠٤ و   ٢٠٠٣إقليمية ومواضيعية عقدت خالل العامني      اجتماعات  

 .من االستعراض ونواتج برنامج املؤمتر العاملي املعين مبسألة احلد من الكوارث
وعقدت يف آسيا اجتماعات إقليمية يف كمبوديا وبـنغالديش والفلـبني والصـني برعايـة       - ١١

األخطــار، واملركــز اآلســيوي للتأهــب احلــد مــن ألة احلكومــات، واملركــز اآلســيوي املعــين مبســ
واســتنادا إىل االســتنتاجات املستخلصــة مــن هــذه االجتماعــات،   . للكــوارث، واألمــم املتحــدة 

الـذي  ‘‘ ٢٠٠٥الكـوارث لعـام   احلـد مـن   إعالن بيجني عن املؤمتر العاملي املعـين مبسـألة      ’’ركّز  
دان وست منظمـات دوليـة علـى املنظـور          بلعشر   ممثلون عن مثانية     ٢٠٠٥مايو  /اعتمده يف أيار  

ــاج مســألة      ــيني، وإدم ــاون والتعاضــد اإلقليم ــن  اآلســيوي للتع الكــوارث يف التخطــيط  احلــد م
ويـدعو اإلعـالن إىل مزيـد مـن االلتـزام السياسـي             . اإلمنائي ويف السياسات اإلمنائيـة ويف التنفيـذ       

 قـائم علـى أهـداف ملموسـة      الكـوارث وإىل برنـامج عمـل      احلد من   واالستثمار املايل يف مسألة     
 .يساهم يف بناء جمتمعات تتمتع بالقدرة على مواجهة الكوارث
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توجيهـات اسـتراتيجية     بلـدا    ٣٠جرت مع ما يزيد عن      وفرت مشاورة إقليمية أفريقية      - ١٢
أخطـار الكـوارث يف أنشـطة التنميـة املسـتدامة علـى       احلـد مـن    وتوصيات حمددة إلدماج مسألة     

االحتـاد األفريقـي وأمانـة الشـراكة اجلديـدة مـن             دعـا إىل هـذه املشـاورة         وقـد . مجيع املسـتويات  
وعقـدت حتـت   ، ٢٠٠٤ يونيـه /جبنـوب أفريقيـا يف حزيـران     أجل تنميـة أفريقيـا يف جوهانسـربغ         

ــة االســتراتيجية     ــدويل وأمان ــامج األمــم املتحــدة اإلمنــائي والبنــك ال ــة برن هــذه وضــعت و. رعاي
اعتمــدها وزراء البيئــة  وأخطــار الكــوارث  للحــد مــن  يــة اســتراتيجية أفريقيــة إقليم املشــاورة 

وأّيدها الحقا رؤسـاء الـدول األفريقيـون يف         ) املؤمتر الوزاري األفريقي املعين بالبيئة    (األفريقيون  
. ٢٠٠٤يوليـه   /يف أديـس أبابـا يف متـوز       املعقـودة   معيـة االحتـاد األفريقـي       جلالدورة الثالثة العادية    

جلنـة االحتـاد األفريقـي وأمانـة الشـراكة      فوضـت اجلمعيـة    AU/DEC.38 (III)قـرار اجلمعيـة   ويف 
للحـد مـن    العمل عـن كثـب مـع شـركاء االسـتراتيجية الدوليـة              باجلديدة من أجل تنمية أفريقيا      

احلــد مــن الكــوارث مــن أجــل وضــع برنــامج عمــل ميكّــن الــدول األعضــاء مــن دمــج مســألة     
االسـتثمار يف   أن  شـاورة اإلقليميـة علـى       وقـد شـددت امل    . الكوارث يف عمليات التنمية الوطنيـة     

 .أخطار الكوارث يشكل بوليصة تأمني ملنافع االستثمار والتنمية يف أفريقيااحلد من جمال 
وشاركت بلدان جنوب احمليط اهلادئ يف إعـداد ورقـة موقـف إقليمـي للمـؤمتر العـاملي                   - ١٣

ليميـة للتخفيـف مـن حـدة     الكوارث ومشروع خطـة عمـل اسـتراتيجية إق   احلد من املعين مبسألة   
 /أخطار الكوارث يف حلقة عمل إقليمية للتشـاور بـني أصـحاب املصـاحل يف فيجـي يف حزيـران                   

، بتنظــيم جلنــة العلــوم األرضــية التطبيقيــة يف جنــوب احملــيط اهلــادئ وبــدعم مــن     ٢٠٠٤يونيــه 
اتيجية وتوفر اخلطة إطار عمل سهل التكيف مـن أجـل تسـريع تنفيـذ اسـتر               . أستراليا ونيوزيلندا 

للتحـديات  يف جمال السياسـات     ، وإرشادا    جوهانسربغ للتنفيذ  يوكوهاما وخطة عملها، وخطة   
املسـاعدات  علـى تبسـيط     أيضـا   احلالية والناشئة خالل العقـد املقبـل، وسـوف تسـاعد            اإلقليمية  

احلـد مـن   علـى اعتمـاد هنـج مـنظّم يف معاجلـة مسـألة       من مث  اجلهات املاحنة وتشجع    اتقدمهاليت  
ؤمتر القمـة   ملـ األسـاس مـن أجـل مواصـلة تنفيـذ مبـادرة الشـراكة               وهي تشكل أيضـا     . ارثالكو

 .مدى التعرض ألخطار الكوارث وإدارهتاالعاملي للتنمية االجتماعية ملنطقة احمليط اهلادئ عن 
. الالتينيــة ومنطقــة البحــر الكــارييبأمريكــا مشــاورات أو ســتجرى يف عــدة وأجريــت  - ١٤

تنسـيق االتقـاء مـن الكـوارث        أمريكـا الوسـطى ل    مركز  قام  ،  ٢٠٠٣مرب  ديس/ويف كانون األول  
االســتراتيجية واملنظمــة الصــحية للبلــدان  أمانــة بالتعــاون مــع برنــامج األمــم املتحــدة اإلمنــائي و  

املنتــدى بتنظــيم األمريكيــة ومصــرف أمريكــا الوســطى للتكامــل االقتصــادي وجهــات أخــرى،  
ت على وقوعه، بغية اسـتعراض التقـدم الـذي أُحـرز           املعين بإعصار ميتش بعد مرور مخس سنوا      

 ومـن أجـل     ١٩٩٨عصـار الـذي اجتـاح املنطقـة عـام           اإليف إدارة أخطار الكوارث منـذ وقـوع         
وقـد سـبق عقـد املنتـدى تنظـيم حلقـات عمـل وطنيـة                . املسامهة يف األعمال التحضريية للمـؤمتر     
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ويف اجتمـاع   .  ملموسـة  إىل صـدور عـدة توصـيات      وأفضت  متعددة القطاعات يف مخسة بلدان      
املستشـفيات  : يف اجملـال الصـحي    التعـرض للكـوارث     احلد من   ”موضوع  الالتينية بشأن   أمريكا  

وخـالل اجتمـاع    . ٢٠٠٤أبريـل   / الـذي عقـد يف مانـاغوا يف نيسـان          ،“وشبكات ميـاه الشـرب    
ن الكارييب املعين بالتخفيف من اآلثار يف املرافق الصحية الذي عقد يف بـورت أوف سـباي               دول  
جمــال الكــوارث يف احلــد مــن ، أصــدر املمثلــون واخلــرباء توصــيات بشــأن ٢٠٠٤مــايو /يف أيــار

 .املرافق الصحية وشبكات املياه يف كل منطقة
إجراء مشـاورات   بـ يف املرحلـة التحضـريية للمـؤمتر        بنشاط  املفوضية األوروبية   وتشارك   - ١٥

ألخطـار  جملـس أوروبـا املتعلـق با   ق  موضـوع املـؤمتر العـاملي يف إطـار اتفـا          أيضا  نوقش  و. داخلية
ــاط وكــان ذلــك   ،الكــربى ــاريس يف ٢٠٠٣ديســمرب /املغرب يف كــانون األولبــيف الرب  ويف ب
 .٢٠٠٤يونيه /حزيران

ــة مســألة احلــد مــن أخطــار       - ١٦ وناقشــت حركــة الصــليب األمحــر واهلــالل األمحــر الدولي
ديســمرب / يف كــانون األولالكــوارث يف مؤمترهــا الــدويل الثــامن والعشــرين املعقــود يف جنيــف  

واعتمــد املشــاركون جــدول أعمــال لألنشــطة اإلنســانية يتعلــق بكــل مــن اســتعراض    . ٢٠٠٣
ويتضمن جدول األعمـال التزامـا بـالتخفيف مـن          . استراتيجية يوكوهاما وبرنامج املؤمتر العاملي    

 آثــار الكــوارث علــى الفئــات الســكانية الضــعيفة مــن خــالل تنفيــذ تــدابري للحــد مــن أخطــار     
 .الكوارث وحتسني آليات التأهب والتصدي

لقــد وفّــر املــؤمتر الــدويل الثــاين املعــين باإلنــذار املبكــر الــذي عقــد يف بــون يف تشــرين      - ١٧
اسـتنتاجات وتوصـيات هامـة أفضـت     الـيت سـبقته    واملشـاورات اإلقليميـة     ٢٠٠٣أكتوبر  /األول

نظـــــر ا(ر العـــــاملي إىل وضـــــع برنـــــامج جديـــــد لإلنـــــذار املبكـــــر وإىل إســـــهامات يف املـــــؤمت
www.ewc2.org.( 

 
 الكوارث  حدةمنتخفيف للفرقة العمل املشتركة بني الوكاالت  -جيم  

 احلاليــة، ملتطلبــات السياســات  تطورهــا، فكيفــت برناجمهــا   )٥(واصــلت فرقــة العمــل   - ١٨
يـر  تقرالواردة يف ال  التوصيات  عمال ب وانتقلت إىل جماالت عمل جديدة مبعاجلة القضايا الناشئة،         

وهتــدف هــذه التوصــيات إىل تعزيــز فرقــة العمــل      ). A/58/277(املتعلــق بتنفيــذ االســتراتيجية   
فرقـة  وسـوف تشـكل     . بوصفها آلية عاملية لوضع االستراتيجيات والسياسـات وتعزيـز التنسـيق          

التعـاون وأفرقـة    مـن خـالل     (وحتفيزهـا    األنشـطة    تنسـيق   للمناقشة وسـوف تتـوىل     العمل منتدى 
 ٢٠٠٤وتتضمن اجملاالت ذات األولوية لربنـامج عمـل العـام           . )ل األعمال واالعمل ووضع جد  

 :ما يلي
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 مـن   اإلرشاد واملساعدة يف العمليات الرئيسية احلالية املتعلقـة بالسياسـة،         تقدمي   )أ( 
 ، مبـا يف ذلـك اإلسـهامات يف املضـمون املوضـوعي            حيث صلتها بالعمليات التحضـريية للمـؤمتر      

االسـتعراض العـاملي للتقـدم احملـرز       وعية؛  ية يف تنسـيق الـدورات املواضـ       لنواتج الربنامج واملساعد  
 احلـد   استراتيجية يوكوهاما وخطة عملها؛ إدمـاج مسـألة       يف  الكوارث   تنفيذ تدابري احلد من      يف

  املستدامة؛لكوارث يف التنمية املستدامة، مبا يف ذلك متابعة مؤمتر القمة العاملي للتنميةمن ا
مـــد ذلـــك ومـــن  أخطـــار الكـــوارث يف أفريقيـــا،احلـــد مـــن عمليـــات تعزيـــز  )ب( 
فريــق عمــل أنشــئ وقــد . وحتديــد االحتياجــات والقــدرات ووضــع االســتراتيجيات  الشــبكات

 كة اجلديدة من أجل تنمية أفريقيا؛االحتاد األفريقي والشرا جديد برئاسة مشتركة بني أمانيت
دف فريـق عمـل جديـد     يهـ  .وأحـوال الطقـس املتطرفـة     املناخ  التكيف مع تغري     )ج( 

رئاسته كل من املنظمة العاملية لألرصاد اجلويـة وبرنـامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي إىل                  يشارك يف 
 تغري املناخ؛أخطار الكوارث من أجل التكيف مع عمليات احلد من تعزيز 

وضــع فريــق العمــل .  ومــدى التعــرض هلــاواألخطــارباآلثــار املتعلقــة البيانــات  )د( 
ة اإلمنـائي،   الذي يرأسه برنامج األمـم املتحـد       ومدى التعرض هلا وآثارها،      األخطار تقييماملعين ب 

جمموعــات البيانـات العامليـة ببيانـات موحــدة علـى الصـعيد الــوطين      فهـارس ومؤشـرات، وعـزز    
ــدة مـــــن   ــام فريـــ ــدار أرقـــ ــا إلصـــ ــة   ووضـــــع نظامـــ ــوارث معينـــ ــر (أجـــــل حتديـــــد كـــ انظـــ

www.glidenumber.net(؛ 
 يتضمن العمل، الـذي يـديره       . ومدى التعرض هلا يف املناطق احلضرية      األخطار )هـ( 

موئل األمم املتحدة وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي، خمزونا تفاعليا قائمـا علـى الشـبكة الدوليـة                 
دة املسـتعملني علـى     ، مبا يف ذلك نظام ملسـاع      مدى التعرض هلا  لتحليل األخطار وأدوات لتقييم     

ودعـــم االجتمـــاع ) http://hq.unhabitat.org/rdmu/isdr/default.asp(حتديـــد األدوات املالئمـــة 
املعقـود يف مدريـد ودورة   ومـدى التعـرض هلـا يف املنـاطق احلضـرية      التحضريي بشـأن األخطـار      

 .٢٠٠٤ سبتمرب/يف برشلونة يف أيلولالذي سيعقد هبذا الشأن يف املنتدى احلضري العاملي 
رصــد املبــادرات والشــبكات والــربامج اجلديــدة     أيضــا تواصــل فرقــة العمــل   ســوف  - ١٩

 .و واإلنذار املبكر وحرائق الغاباتياملتمخضة عن عملها السابق املرتبط بالنين
 

 األنشطة والعالقات الرئيسية اليت يقيمها الشركاء -دال  
ألمم املتحدة واهليئـات اإلقليميـة      نظومة  لمتقدم الوكاالت املتخصصة والربامج التابعة ل      - ٢٠

ــذ االســتراتيجية خباصــة مــن خــالل   كــبرية وبعــض منظمــات اجملتمــع املــدين إســهامات    يف تنفي
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ومـن املالمـح الرئيسـية هلـذه     . الشراكات التعاونية ودعم التنفيذ على الصعيدين الـوطين واحمللـي   
 . ما يليالشراكات

 
 الشؤونتصريف   

الكــوارث إال إذا اعترفــت الســلطات لعمليــات احلــد مــن النجــاح ال ميكــن أن يكتــب  - ٢١
الوطنيـــة واملصـــاحل اإلمنائيـــة الدوليـــة بأمهيـــة حتديـــد األخطـــار وتقييمهـــا وإدارهتـــا قبـــل وقـــوع  
الكوارث، األمر الذي يستلزم تضافر اجلهـود الـيت تبـذهلا اجلهـات اإلمنائيـة واإلنسـانية والبيئيـة،           

التخطــيط عمليــة أخطــار الكــوارث يف عمليــات احلــد مــن  ، وإدمــاجياويبقــى هــذا األمــر حتــد 
ــا يف ذلـــك احلـــد مـــن الفقـــر   ــة،  . الـــوطين، مبـ وتتضـــمن اخلطـــوات وضـــع التشـــريعات املالئمـ

املالئمة يف امليزانية وحتديد السلطات وخباصـة املسـؤوليات الالمركزيـة مـن أجـل            واملخصصات  
 .نع القراراتمتكني اجملتمعات دون الوطنية واحمللية من املشاركة يف ص

، أطلق برنامج األمم املتحـدة اإلمنـائي، بإسـهامات مـن برنـامج              ٢٠٠٤ويف مطلع عام     - ٢٢
حتـد  : مـن أخطـار الكـوارث     احلـد   ”:  معنونـا  ، تقريـرا  أمانـة االسـتراتيجية   األمم املتحـدة للبيئـة و     

 ســتند إىل التحليــل اإلحصــائي للبيانــات، إىل حتســنيالــذي ي، يهــدف هــذا املنشــورو. “للتنميــة
ــة وأخطــار الكــوارث     ــني التنمي ــة ب ــا للعالق ــتفهم عاملي ــد . ال ــا ألخطــار   تضــمن وق فهرســا عاملي

 املداريـة، وحـّدد     والفيضـانات لـزالزل واألعاصـري     نسـبيا ل  البلدان  مدى تعرض   الكوارث يقيس   
، اليت تساهم يف مستويات األخطار املتزايـدة إضـافة          مية، مبا يف ذلك اإلدارة السليمة     عوامل التن 

ــامج األمــم املتحــدة  و. خليــارات الــيت توفرهــا السياســة ملواجهــة هــذه األخطــار   إىل ا يــؤدي برن
عمليـات احلـد مـن      دورا هاما يف تعزيز وضـع األدوات املالئمـة مـن أجـل إدمـاج                أيضا  اإلمنائي  

الكــوارث وبــرامج بنــاء احلــد مــن التنميــة، وتصــميم وتنفيــذ اســتراتيجيات عمليــة الكــوارث يف 
 .القدرات

 
  إدارة املعارف-رات املشتركة بني الوكاالت املباد  

عمليـات  البشري وتعزيـزه أولويـة مـن أجـل ضـمان اسـتدامة              رأس املال   يشكل تثقيف    - ٢٣
أمـا شـعار محلـة      . وتليب هذه احلاجة مبادرات عديدة داخـل األمـم املتحـدة          . من الكوارث احلد  

، كوسـيلة   ‘‘جهـة أخطـار الغـد     الـتعلّم مـن كـوارث اليـوم ملوا        ’’ فهو   ٢٠٠٤االستراتيجية للعام   
 .األخطاراحلد من لرفع مستوى الوعي لدى الناس جتاه خيارات 

التـابع لألمـم املتحـدة    ، جيـري برنـامج التـدريب علـى إدارة الكـوارث      ٢٠٠٤ويف عام    - ٢٤
املشترك بني الوكاالت، الذي يديره برنـامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي بـدعم مـن مكتـب تنسـيق                     

ة، استعراضا لتقييم النقاط اليت يركّز عليها الربنـامج مـن الناحيـة االسـتراتيجية               الشؤون اإلنساني 
ــه املضــافة  يقــّيم أســس الربنــامج وأهدافــه يف ضــوء التوجهــات احلاليــة    وســوف . وغايتــه وقيمت
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والتحديات والطلبات املسـتقبلية املرتبطـة باألفرقـة القطريـة التابعـة لألمـم املتحـدة يف مـا يتعلـق                     
 وارها وكفاءاهتا وتوقعات أدائهـا يف معاجلـة أحـداث الكـوارث وأخطـار الكـوارث               مبهامها وأد 
 .واحلد منها

وأنشأت اللجنة الدائمة املشتركة بني الوكاالت لتنسيق الشؤون اإلنسـانية فرقـة عمـل               - ٢٥
تعــىن بشــؤون الكــوارث الطبيعيــة يــديرها مكتــب تنســيق الشــؤون اإلنســانية واالحتــاد الــدويل     

وقــد قــّدمت أمانــة االســتراتيجية إســهامات بشــأن . ب األمحــر واهلــالل األمحــرجلمعيــات الصــلي
وهتـدف فرقـة    .  املعرضـة هلـا    كوارث، وحتديد البلـدان   واحلد من ال  الروابط بني قدرات التصدي     

العمل إىل حتسني تنسيق التأهب للكوارث، وهي تعمل علـى تنظـيم مشـاريع جتريبيـة يف بلـدان                 
 . معرضة للكوارثخمتارة

 
 اجملتمعات احملليةيف هلا األخطار والتأهب حلد من ا  

علـى  مواجهـة الكـوارث وقـدرات    احملليـة والتحلـي بقـدرات علـى          اتإنّ متكني اجملتمع   - ٢٦
 .األخطار بشكل فعالاحلد من التعامل معها ألساسية للتوصل إىل 

كوميــة يعمــل العديــد مــن احلكومــات احملليــة واملنظمــات الشــعبية واملنظمــات غــري احل    - ٢٧
. مسـتندة إىل اجملتمـع احمللـي      هـج   ُناعتمـاد   على تشـجيع    كحركة الصليب األمحر واهلالل األمحر      

ويعمــل مشــروع . برناجمــا حمليــا إلدارة األخطــارأيضــا وضــع برنــامج األمــم املتحــدة اإلمنــائي  و
ــتدامة يف إدارة الكـــوارث يف ’’مركـــز األمـــم املتحـــدة للتنميـــة اإلقليميـــة، وهـــو بعنـــوان    االسـ

، علــى وضــع املمارســات الفضــلى إلدارة الكــوارث يف  )٢٠٠٥-٢٠٠٢(‘‘ تمعــات احملليــةاجمل
اجملتمعات احمللية وإصدار التوصيات وتشكيل إطار عمل اسـتراتيجي مـن خـالل التـدخالت يف                
السياســة علــى املســتوى احمللــي مــن أجــل حتقيــق اســتدامة املبــادرات اجملتمعيــة وبنــاء الشــراكات 

 .جيهية واألدواتوتعميم املبادئ التو
ويستضيف االحتاد الدويل جلمعيات الصليب األمحر واهلالل األمحر عددا من املشـاريع             - ٢٨

هج املشتركة بني الوكاالت، من قبيل املشروع العاملي واحتـاد الوقايـة االسـتباقية، الـيت تعـزز الـنُ                  
ف االحتـاد علـى   ويعكـ . الكوارث والتأهب والتصـدي هلـا     احلد من أخطار    الواسعة النطاق إزاء    

ــنعكس   ــاء شــراكات ت ــدول      يف بن ــة االســتباقية، ومنظمــة ال ــة مــع احتــاد الوقاي ــات املوقع االتفاق
األمريكية، ومفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني وبرنامج األغذية العاملي، اليت تركـز علـى              

 ٢٠٠٣وقــد ركــزت طبعــة عــام  . األخطــار وتــدعو إىل ثقافــة الوقايــة احلــد مــن اســتراتيجيات 
للتقرير عن الكوارث يف العامل الصادر عـن االحتـاد الـدويل جلمعيـات الصـليب األمحـر واهلـالل                    

 علـى بنـاء     ٢٠٠٤األمحر علـى مسـألة األخـالق يف تقـدمي العـون، يف حـني سـريكز تقريـر عـام                      
 .جمتمعات قادرة على مواجهة الكوارث
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 العلم وتقييم األخطار ورصدها واإلنذار املبكر  
مـن الكـوارث   احلـد  تقييم األخطار ورصدها نقطـة انطـالق أساسـية يف مسـألة         ما زال    - ٢٩

وإن أمهيـة األخطـار الناشـئة والبطيئـة الظهـور مـن قبيـل             . ووضع نظم أساسية إلدارة املعلومات    
واحلاجـة تـدعو إىل     . اجلفاف والـتغري املنـاخي والنمـو االقتصـادي واحلضـري آلخـذة يف التزايـد               

ة لإلنذار املبكر حمورها الناس من أجل إصـدار اإلنـذارات يف حينـها              توفري استراتيجيات متكامل  
 .وتطوير قدرات املعرضني للخطر على التصدي

وقد اعتمـدت املنظمـة العامليـة لألرصـاد اجلويـة خطـة شـاملة مـن أجـل تنفيـذ برناجمهـا                        - ٣٠
علــى أيضــا تعمــل وهــي . الكــوارث الطبيعيــة والتخفيــف مــن حــدهتااحلــد مــن باجلــامع املتعلــق 

ــه    ــي دويل مدت ــامج حبث ــن أجــل حتســني   ١٠تنســيق برن ــؤات  ســنوات م ــأحوال الطقــس  التنب ب
الشديدة التأثري واستخدامها يف صنع القرارات، ووضع نظام إنذار منـاخي مـن أجـل املسـاعدة                 

وتعكف املنظمة العاملية لألرصاد اجلويـة علـى        . املومسية يف إدارة الكوارث   التنبؤات  على تطبيق   
مـن ممارسـات مـن    بـذلك  وما يـرتبط  التنبؤ بالفيضانات ت عديدة من أجل حتسني     وضع مبادرا 

مــع االســتراتيجية وتقــوم . أجــل التخفيــف مــن حــدة اخلســائر االجتماعيــة واالقتصــادية والبيئيــة
 .تنمية املياه يف العاملاملتعلق بالفصل املتعلق بإدارة األخطار يف الطبعة الثانية من التقرير بتنسيق 

يف دورتـه   ) اليونسكو(تمد املؤمتر العام ملنظمة األمم املتحدة للتربية والعلم والثقافة          واع - ٣١
الثانية والثالثني خطا رئيسيا جديـدا يف العمـل يف إطـار االتقـاء مـن الكـوارث والتأهـب هلـا يف                       

وقد صّمم هبدف تشجيع الدول األعضاء علـى        . ٢٠٠٥-٢٠٠٤برنامج وميزانية فترة العامني     
ألة األخطار الطبيعية ضمن القطاعات ويف مـا بينـها ومـن خـالل اسـتخدام املعـارف              معاجلة مس 

يف أقــل البلــدان منــوا واملــدن املعرضــة لألخطــار والدرايــة اســتخداما فعــاال، وخباصــة يف املنــاطق 
وتركز اجلهود علـى آليـات بنـاء القـدرات ودعـم            . الضخمة واجلزر الصغرية واملناطق الساحلية    

 .ومواد وأدوات التدريب واختبارها وتعميمهاتطوير املعلومات 
ويعكف على التطبيقـات يف جمـايل الفضـاء واالتصـاالت السـلكية والالسـلكية لالتقـاء                  - ٣٢

من الكـوارث، وخباصـة يف مـا يتعلـق بـاحللول املنخفضـة الكلفـة والشـديدة التـأثري ذات الصـلة                       
األمانـة  مكتب شؤون الفضـاء اخلـارجي يف        باجملتمعات القابلة للتأثر يف البلدان النامية، كلٌّ من         

ألمم املتحدة، وجلنـة اسـتخدام الفضـاء اخلـارجي يف األغـراض السـلمية، وفريـق العمـل                   العامة ل 
 ومكتب تنسيق الشؤون اإلنسـانية، ووكالـة الفضـاء األوروبيـة،             التابع هلا  املعين بإدارة األخطار  

تـابع للوكالـة، ووكـاالت الفضـاء األخـرى،          الرصد العاملي لألغراض البيئيـة واألمنيـة ال       ومبادرة  
كـل مـن مكتـب      يعكـف   ومـن بـني جهـات أخـرى،         . والفريق املخصـص املعـين برصـد األرض       

األمم املتحدة خلدمات املشاريع، ومعهد األمـم املتحـدة للتـدريب والبحـث، واملركـز األورويب             
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أن إدارة  علــى وضــع اخلــرائط واملنتجــات بشــ يونوســاتللبحــوث النوويــة مــن خــالل برنــامج  
 وقد اعتمد عدد من البلدان يف مـؤمتر القمـة الثـاين املعـين برصـد                 .الكوارث واحلد من األخطار   

 سـنوات   ١٠ إطار عمـل خلطـة تنفيـذ مـدهتا           ٢٠٠٤أبريل  /يف طوكيو يف نيسان   املعقود  األرض  
 هلـذه  تمن أجل حتقيق عمليـات رصـد شـاملة ومنسـقة ومسـتدامة، وأطلقـ           ) ٢٠١٥-٢٠٠٥(

عامليا للنظم املعنية برصد األرض، على أن يتمثل أحـد أهدافـه الرئيسـية يف خفـض                 الغاية نظاما   
يف األرواح واملمتلكــات النامجــة عــن الكــوارث الطبيعيــة والكــوارث الــيت يتســبب هبــا  اخلســائر 

وقـد اعتـرف    . وتقييمها والتنبؤ هبـا   وتقلب املناخ وتغريه    اإلنسان وحتسني تفهم األحوال اجلوية      
بقـدرة  ) ٢٠٠٣ديسـمرب   /جنيـف، كـانون األول    (عاملي املعـين مبجتمـع املعلومـات        مؤمتر القمة ال  

التطبيقـــات يف تكنولوجيـــا املعلومـــات واالتصـــاالت يف جمـــال االتقـــاء مـــن الكـــوارث ودعـــم   
 .األهداف اإلمنائية

 
 احلد من عوامل األخطار األساسية  

الكـوارث ليسـت إىل حـد       ر  أخطـا إن تقنيات إدارة املوارد البيئية والطبيعيـة للحـد مـن             - ٣٣
والصــكوك املاليــة واالجتماعيــة االقتصــادية والتخطــيط الفعــال  . بعيــد مســتغلة اســتغالال كافيــا 

الســـتخدام األرض والتخطـــيط والتنفيـــذ يف قطاعـــات الزراعـــة والصـــحة واهلياكـــل األساســـية 
فعمليـات االنتقـال واالنتعـاش      . ضرورية أيضـا لتجنـب نشـوء أخطـار ومـواطن ضـعف جديـدة              

 .ري الرامية إىل احلد من الكوارثالختاذ هذه التدابكبرية ليت تلي حدوث كوارث تقدم فرصة ا
وينفذ برنـامج األمـم املتحـدة للبيئـة أنشـطة لزيـادة الـوعي بأمهيـة الـروابط القائمـة بـني                   - ٣٤

 بإقامة حوار بني اخلرباء املعنيني باحلد مـن       ومدى التعرض هلا    التدهور البيئي وأخطار الكوارث     
الكــوارث وإدارة الطــوارئ البيئيــة يف أفريقيــا، وعقــد حلقــات عمــل وإصــدار نشــرات أخبــار    

وقام برنامج الوعي والتأهب للطـوارئ علـى الصـعيد احمللـي التـابع      . ومنشورات جلماهري حمددة 
للربنامج البيئي مؤخرا بتحويل هنجه القطاعي حنو إقليمـي متكامـل إلدارة املخـاطر والكـوارث                

 .حوادث تكنولوجية وطوارئ بيئيةالنامجة عن 
ــة اخلوقـــد أنشـــأت  - ٣٥ ــة  املطـ ــة ) ٢٠٠٧-٢٠٠٢(توســـطة األجـــل احلاليـ ملنظمـــة األغذيـ

للمجـاالت ذات األولويـة لإلجـراءات املشـتركة       ” فريقـا ) الفاو(والزراعة التابعة لألمم املتحدة     
 وعمليـات    ليعمل من أجل منـع الكـوارث والتخفيـف مـن حـدهتا والتأهـب هلـا                 “بني اإلدارات 

وتشــارك املنظمــة حاليــا بنشــاط يف احلــد مــن أخطــار  . اإلغاثــة واإلصــالح فيمــا بعــد الطــوارئ
ومـدى  تطوير نظم املعلومات املتعلقة بـاألمن الغـذائي         بالتشجيع على   الكوارث، بالقيام، مثال،    

واستخدامها، وبدعم اجلهـود الـيت تبـذهلا املؤسسـات          التعرض للكوارث وإدارة هذه املعلومات      
 بلـدا يف مجيـع      ٤٠مـا يقـرب مـن       وقـام   . احمللية من أجل احلـد مـن التعـرض للكـوارث الطبيعيـة            
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ــذار املبكــر علــى الصــعيدين الــوطين واإلقليمــي ألغــراض األمــن    ا بإنشــاء نظــمأحنــاء العــامل  إلن
الغذائي وذلك مبساعدة الفاو، وتعمـل الفـاو وبرنـامج األغذيـة العـاملي بشـكل وثيـق يف بـرامج                     

 . الغذائيتتصل باألمن
وأحرزت منظمة الصحة العاملية تقدما يف تعميم إدارة الكوارث، باالنتقـال مـن الـنظم                - ٣٦

الــيت تقــوم أساســا علــى التأهــب واالســتجابة للطــوارئ حنــو تــأمني مرافــق صــحية ونظــم مليــاه     
ــة ومنطقــة البحــر الكــارييب       ــال وأمريكــا الالتيني ــل نيب ــدان خمتلفــة مث ــا يف بل ــر أمن . الشــرب أكث

يزال العديد من بلدان أوروبا الشرقية تعيد بناء نظمها الوطنية للتأهب للكـوارث واإلنـذار            وال
وانســجاما مــع املبــادرة العامليــة ملنظمــة الصــحة العامليــة الــيت تركــز علــى  . واالســتجابة املبكــرين

 .البلدان، ال تزال العمليات القطرية تعمل على تكامل األنشطة اإلنسانية واإلمنائية
 .www.unisdr.org: يرد مزيد من املعلومات بشأن أنشطة الشركاء اآلخرين يف املوقع - ٣٧
 

 أمانة االستراتيجية الدولية للحد من الكوارث -هاء  
ــع جمــاالت أساســية هــي        - ٣٨ ــة االســتراتيجية حــول أرب ــامج عمــل أمان ــتظم برن وضــع : ين

ــز      السياســات واال ــات ونشــرها، وتعزي ــام، وإدارة املعلوم ــوعي الع ــدعوة وال ــتراتيجيات، وال س
وتعمــل بــرامج . الشــبكات والشــراكات مــن أجــل تطبيــق تــدابري للحــد مــن خمــاطر الكــوارث   

االتصــال بنشــاط يف أمريكــا الالتينيــة ومنطقــة البحــر الكــارييب، ويف أفريقيــا، ومــؤخرا يف آســيا 
األمانة بأنشطتها هذه، تعمل بشـكل وثيـق مـع العديـد مـن              وإذ تضطلع   . ومنطقة احمليط اهلادئ  

املنظمات األخرى، ويف شـراكات خاصـة مـع برنـامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي ومكتـب منسـق                     
وأولويــات . الشــؤون اإلنســانية ومــع األعضــاء اآلخــرين يف فرقــة العمــل التابعــة لالســتراتيجية   

 : هي كما يلي٢٠٠٥-٢٠٠٤الفترة 
ــترا  )أ(  ــن     اســتعراض اس ــاملي للحــد م ــؤمتر الع ــا، والتحضــري للم تيجيات يوكوهام

الكــوارث وتقــدمي الــدعم مــن أجــل إدراج موضــوع احلــد مــن الكــوارث يف جــداول األعمــال  
 الدولية الرئيسية؛

وضــع إطــار متماســك يف جمــال السياســات لتوجيــه ورصــد أنشــطة احلــد مــن    )ب( 
 لة بذلك؛أخطار الكوارث ومشروع الوثيقة اخلتامية للمؤمتر املتص

توســيع نطــاق االتصــال والشــراكات علــى الصــعيد اإلقليمــي، وخاصــة يف         )ج( 
أفريقيا وآسيا وآسيا الوسطى مبا يف ذلك التركيز على تعزيز املناهج الوطنية املتعلقـة باحلـد مـن                  

 الكوارث؛
 توطيد برنامج مقره يف بون لتعزيز اإلنذار املبكر؛ )د( 
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 تبــادل املعلومــات املتعلقــة باحلــد مــن أخطــار   حتســني نظــم املعلومــات وغرفــة  )هـ( 
واســتخدام مزيــد مــن ) www.unisdr.org(الكــوارث، ويشــمل ذلــك تطــوير موقــع علــى شــبكة 

 اللغات للمنشورات اإلعالمية؛
التطوير التنظيمي آللية االستراتيجية وإلرساء أساس مؤسسي سـليم ألغـراض            )و( 

 .د من الكوارث داخل األمم املتحدةاحل
 

 وضع السياسات واالستراتيجيات  
سامهت أمانة االستراتيجية، اليت تتلقى املشورة من فرقـة عمـل االسـتراتيجية، يف دورة             - ٣٩

فترة السنتني احلالية املتعلقـة بامليـاه واملرافـق الصـحية واملسـتوطنات البشـرية، الـيت تتوالهـا جلنـة                     
لذلك، هناك إقرار بأن احلد من أخطـار الكـوارث مسـألة تشـمل مجيـع هـذه                . مةالتنمية املستدا 

وتشارك األمانة أيضا يف العمليات املتعلقة باستعراض برنـامج العمـل لتحقيـق التنميـة               . اجملاالت
املستدامة للدول النامية اجلزرية الصغرية للتحضري لالجتمـاع الـدويل السـتعراض تنفيـذ برنـامج                

. تنمية املستدامة للدول الناميـة اجلزريـة الصـغرية الـذي سـيعقد يف موريشـيوس               العمل لتحقيق ال  
وقد قامـت أمانـة االسـتراتيجية، بالتعـاون مـع إدارة الشـؤون االقتصـادية واالجتماعيـة بتجميـع            
توصيات بشـأن احلـد مـن أخطـار الكـوارث متخضـت عـن ثالثـة اجتماعـات حتضـريية ُعقـدت                     

ويرد يف الفرع الثاين أدناه إسهامات األمانـة        . جتماع الدويل على الصعيد اإلقليمي ألغراض اال    
 . يف برامج السياسات املتعلقة بتغري املناخ

 
 إطار لتوجيه ورصد أعمال احلد من أخطار الكوارث  

وضعت أمانة االستراتيجية، بالتعاون مـع برنـامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي، إطـارا حيـدد          - ٤٠
ويف حـني يهـدف اإلطـار أساسـا         . أخطار الكوارث بصورة منتظمة   العناصر الرئيسية للحد من     

إىل توجيــه ورصــد السياســات واألنشــطة الوطنيــة، فباإلمكــان اســتخدامه أو تكييفــه ألغــراض   
وهـذا  . متنوعة أخرى، كالتخطيط يف جمال البحـوث أو منـاهج التـدريب أو األنشـطة اجملتمعيـة         

 .ةاإلطار متاح على موقع االستراتيجية على الشبك
 

 املناهج الوطنية للحد من الكوارث  
ــائي     - ٤١ ــتراتيجية، بالتعـــاون الوثيـــق مـــع برنـــامج األمـــم املتحـــدة اإلمنـ ــة االسـ تعمـــل أمانـ

واملنظمات اإلقليمية، للترويج من أجل استخدام مناهج وطنية ملواصلة تنفيـذ أنشـطة احلـد مـن                 
ة وتعزيـز االتصـاالت مـع       طنيويشمل هذا تشجيع الشبكات واملؤسسات الو     . أخطار الكوارث 

 الــوطنيني وفيمــا بينــهم وتشــجيع احلــوار مــن أجــل حتســني إطــار التعــاون بــني األمانــة     النظــراء
وقد أنشأ كل من االحتاد الروسي وإكوادور وجزر القمر وكوسـتاريكا منـذ             . واملناهج الوطنية 
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ة يف  ، مناهج وطنيـة للحـد مـن الكـوارث واختـذت خطـوات كـبري               ٢٠٠٣نوفمرب  /تشرين الثاين 
كـذلك يـزداد   . هذا الصدد يف بوروندي ومجهورية الكونغو الدميقراطية وروانـدا وغانـا وكينيـا     

ــى الشــبكة         ــع االســتراتيجية عل ــى موق ــة لالســتراتيجية املتاحــة عل حجــم قائمــة املنســقني التابع
 .قريبا مبنجزات قطريةتكميلها وسوف يتم 

 
 االتصال على الصعيد اإلقليمي  

التاسـعة لفرقـة العمـل املشـتركة بـني الوكـاالت والـدورة األوىل للجنـة            أكدت الـدورة     - ٤٢
التحضــريية للمــؤمتر علــى أمهيــة اآلليــات اإلقليميــة لــدعم وتشــجيع اختــاذ سياســات وممارســات  

 .فعالة للحد من أخطار الكوارث
 

 أفريقيا  
ي أنشـئ يف  تابع لالسـتراتيجية الـذ  ال مت تعزيز برنامج االتصال األفريقي ٢٠٠٤يف عام    - ٤٣

 واستضــافه برنــامج األمــم املتحــدة اإلمنــائي، وذلــك بــدعم إضــايف قدمتــه النــرويج   ٢٠٠٢عــام 
عمليـة  دماجهـا يف    إويسعى الربنامج إىل النهوض بأنشطة احلد مـن أخطـار الكـوارث و            . وأملانيا

ــادرات احلـــد مـــن     ــة ملبـ ــادات وامللكيـــات اإلقليميـ ــا، وتشـــجيع القيـ ــتدامة ألفريقيـ ــة املسـ التنميـ
سهم فيها جلنـة االحتـاد األفريقـي وأمانـة          توارث، بالقيام مثال بعمليات قائمة على املشاركة        الك

الشــراكة اجلديــدة مــن أجــل تنميــة أفريقيــا ومصــرف التنميــة األفريقــي وغريهــا مــن املؤسســات 
وقــد أفضــى هــذا إىل وضــع اســتراتيجية  . الوطنيــة واملســؤولني واخلــرباء يف احلكومــات الوطنيــة 

 ).١٢انظر الفقرة (يقية للحد من الكوارث إقليمية أفر
ومما يرتبط بأوجه التقدم هذه، هناك حتـول كـبري جـاٍر يف هـذا الصـدد يف ضـوء النظـر                       - ٤٤

ــة    ــإدارة األخطــار والتنمي ومثــة اهتمــام متعــاظم لــدى  . إىل الكــوارث باعتبارهــا مســألة تتعلــق ب
وقـدم برنـامج   . اء منـاهج وطنيـة  الكيانات اإلقليميـة ووكـاالت األمـم املتحـدة واهتمـام يف إنشـ          

ــق           ــة تتعل ــواد تعليمي ــواد أنشــطة وم ــوير م ــدعم لتط ــتراتيجية ال ــابع لالس ــي الت االتصــال األفريق
أمـا األنشـطة الراميـة    . بالصالت القائمة بني احلد مـن الكـوارث ونظـم اإلدارة، وامليـاه، والبيئـة            

 حمــددة يف جمـــال  إىل زيــادة اهتمــام املـــرأة ومشــاركتها، فســـوف تــؤدي إىل وضــع توصـــيات     
وتعـد زيـادة اسـتخدام املوقـع        . السياسات بشأن املنظور اجلنساين يف جمـال احلـد مـن الكـوارث            

يف الســنة ، وتوزيــع اجمللــة الــيت تصــدر مــرتني )www.unisdrafrica.org(اإلقليمــي علــى الشــبكة 
Disaster Reduction in Africa- ISDR Informs        بعـدة لغـات، واالحتفـال بـاليوم الـوطين للحـد

 .من الكوارث، هي عالمات على وجود اهتمام متعاظم هبذا املوضوع يف املنطقة
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 أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب  
يتمثل أحد اآلثار الكـبرية لربنـامج االتصـال اإلقليمـي الـذي تستضـيفه منظمـة الصـحة                   - ٤٥

ريكيــة وتشــرف عليــه الســويد بصــفة رئيســية، يف أن العديــد مــن اجلهــات اإلمنائيــة  للبلــدان األم
 أصـبحت تشـارك بنشـاط أكـرب يف وضـع وتنفيـذ         ،اجلديدة الفاعلة، من قبيل وزارات التخطيط     

 بـدعم مـن     اإلنـديز مـثال قامـت األمانـة العامـة جلماعـة دول            . استراتيجيات احلد مـن الكـوارث     
 ملنـع  اإلنـديز ، بصـياغة اسـتراتيجية لـدول    اإلنـديز ئي ومؤسسة تنميـة   برنامج األمم املتحدة اإلمنا   
وتشمل االستراتيجية برامج عمـل قطاعيـة يف جمـال الزراعـة والطاقـة              . الكوارث واالستجابة هلا  

وتؤكد هـذه العمليـة     . واملياه والصحة واملرافق الصحية وختطيط استخدام األرض وما إىل ذلك         
األولويـات  وتنسـيق  . ةيـ هـات الفاعلـة الوطنيـة واإلقليميـة والدول        على أوجه التآزر فيمـا بـني اجل       

وقـد متـت املوافقـة علـى االسـتراتيجية يف االجتمـاع           . والتعاون األفقـي فيمـا بـني بلـدان املنطقـة          
 ملنـع الكـوارث وتقـدمي املسـاعدة، واعتمـدها اجمللـس الرئاسـي لـدول                 اإلنـديز الرابع للجنة دول    

وشــارك برنــامج االتصــال اإلقليمــي لالســتراتيجية رابطــة دول  . ٢٠٠٤يوليــه / يف متــوزاإلنــديز
منطقة البحر الكارييب يف العمل من أجل التشجيع على تنفيذ االستراتيجية يف البلدان األعضـاء               

 تعاونـه مـع اليونسـكو       ، وكثف )منطقة الكارييب األوسع  (  يف رابطة دول منطقة البحر الكارييب     
مـن  الـتعلم   ومنظمـة البلـدان األمريكيـة يف ميـدان          ) ونيسـيف الي(ومنظمة األمم املتحدة للطفولة     

وازداد التعـاون أيضـا مـع االحتـاد الـدويل جلمعيـات الصـليب األمحـر                 . أجل احلد من الكـوارث    
واهلـــالل األمحـــر يف ميـــادين اإلعـــالم واالتصـــاالت والـــربامج التعليميـــة املقدمـــة علـــى صـــعيد   

 .اجملتمعات احمللية
الـيت أقيمـت مـع منظمـة الصـحة للبلـدان األمريكيـة وبرنـامج                الشراكات  أسفرت  وقد   - ٤٦

. يادة مدى الوعي لـدى اجلمهـور      زاألمم املتحدة اإلمنائي ومركز أمريكا الوسطى للتنسيق عن         
وجيــري بــث برنــامج إذاعــي تثقيفــي يعــاجل مســائل الــزالزل واالنفجــارات الربكانيــة بثــا واســع  

ري إنتــاج برنــامج إذاعــي جديــد عــن الفيضــانات النطــاق يف مجيــع أحنــاء أمريكــا الالتينيــة، وجيــ
واألعاصري للسكان الناطقني باالنكليزية يف منطقة البحر الكارييب، وذلـك بالتعـاون مـع وكالـة         

 ورابطــة دول منطقــة  ،االســتجابة للطــوارئ يف حــاالت الكــوارث يف منطقــة البحــر الكــارييب   
.  ومنظمة الصحة للبلـدان األمريكيـة      ،رواالحتاد الدويل للصليب األمحر واهلالل األمح     الكارييب،  

وقــد مت علــى مــدى األشــهر املاضــية تعزيــز التعــاون الثالثــي اإلقليمــي بــني أمانــة االســتراتيجية    
والربنامج اإلمنـائي ومكتـب منسـق الشـؤون اإلنسـانية، بـالتركيز علـى وضـع قائمـة باملبـادرات                     

ترك بــني الوكــاالت ذي صــلة املتصــلة بظــاهرة النينيــو يف بــريو وإكــوادور ووضــع برنــامج مشــ  
باألمر لينفذ بالتعاون الوثيق مع مبادرات قائمة من قبيل مركز البحوث الدوليـة املعـين بظـاهرة                 

 .اإلنديزالنينيو وبرنامج منع الكوارث لدول 
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 ياــــآس  
الســتراتيجية يف املــؤمتر اآلســيوي الثالــث املعــين باحلــد مــن  ليعكــس بــدء شــراكة آســيا  - ٤٧

، رغبـة يف تقـدمي التعـاون لـدى الـربامج القويـة       ٢٠٠٤ملعقود يف كمبوديا يف عـام      الكوارث، وا 
ومـن  .  يف املنطقة ويف العمل من أجل وضع برنامج إقليمي لالتصال تابع لالسـتراتيجية            ةالعديد

بني املشـاركني املركـز اآلسـيوي للتأهـب للكـوارث، واملركـز اآلسـيوي للحـد مـن الكـوارث،              
الجتماعية آلسيا واحمليط اهلـادئ وبرنـامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي وأمانـة               واللجنة االقتصادية وا  

وقــد زادت األمانــة مــن وجودهــا يف املنطقــة بفضــل مــوارد املشــتركني املــوظفني  .االســتراتيجية
املشتركة مع مكتب منسـق الشـؤون اإلنسـانية يف كـويب، باليابـان، ووجـود خـبري مسـاعد مـن                  

ان، مبنطقة وسط آسيا يعمل بالتعاون الوثيق مـع برنـامج األمـم             النرويج يف ديشانيب، طاجيكست   
ــدا لشــ   . املتحــدة اإلمنــائي واملكتــب  ــرويج متــويال جدي راكة آســيا التابعــة  وقــدمت الســويد والن

 .لالستراتيجية
 مبـادرات هامـة قامـت هبـا احلكومـات الوطنيـة يف              ٢٠٠٤إىل جانب ذلك، شهد عام       - ٤٨

تعـددة القطاعـات وأطـر يف جمـال السياسـات ألغـراض احلـد        بادرات متكاملـة م   مبآسيا للنهوض   
ــوارث   ــار الك ــن أخط ــدير . م ــه وج ــق باحلــد مــن      بالتنوي ــوطين املتعل ــامج ال بوجــه خــاص الربن

امج الشـامل إلدارة الكـوارث      نـ ، والرب اهلنداحتماالت التعرض للكوارث وبالتنمية املستدامة يف       
 شــراكة متعــددة وارث يف الصــني وبــدءين للحــد مــن الكــيف بــنغالديش، وافتتــاح املركــز الــوط 

ومـن املبـادرات دون اإلقليميـة قيـام         . الوكاالت للتخفيف من الكوارث الطبيعيـة يف فييـت نـام          
جلنـة رابطـة أمــم جنـوب شـرق آســيا املعنيـة بـإدارة الكــوارث بتنفيـذ الربنـامج اإلقليمــي إلدارة         

ر ميكونــغ بتنفيــذ وقيــام جلنــة هنــ) ٢٠١٠-٢٠٠٤(الكــوارث لرابطــة أمــم جنــوب شــرق آســيا 
وبــدأ املركــز اآلســيوي للتأهــب للكــوارث   . برنــامج إدارة الفيضــانات والتخفيــف مــن حــدهتا  

مبادرات جديدة بشأن تطبيقات التنبـؤات املناخيـة والتخفيـف مـن حـدة الكـوارث يف املنـاطق                   
احلضرية يف جنوب آسيا وجنوب شرق آسيا وبرناجما جديدا بشـأن بنـاء القـدرات فيمـا يتعلـق                  

ويقوم املركز اآلسيوي للحـد مـن الكـوارث         . لتخطيط للتأهب للكوارث يف دلتا هنر ميكونغ      با
ن إدارة خمـاطر الكـوارث وتقـدمي        أهنـج متكامـل بشـ     مـن أجـل اتبـاع       وشركاء آخرون بالترويج    

أدوات عملية يف هذا الصدد من قبيل املنهجية املتعلقة بوضع خـرائط بشـأن األخطـار ملسـاعدة                  
وقام مركز التأهب للكوارث، بدعم مـن       . م املخاطر ومدى التعرض لألخطار    البلدان على تقيي  

وبـدأت جامعـة األمـم      . السويد، بوضع دراسة بشأن التدهور البيئي وخماطر الكوارث يف آسـيا          
يف آسـيا واحملـيط اهلـادئ متبعـة     املسـببة للكـوارث   املتحدة برناجما للحد مـن أخطـار الفيضـانات       

 . ومدى التعرض هلارهنجا شامال للحد من األخطا
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 احمليط اهلادئ  
جيري بنشاط تعزيز عملية تنفيذ االستراتيجية يف جنوب احملـيط اهلـادئ بفضـل شـراكة                 - ٤٩

اهلــادئ للعلــوم اجليولوجيــة التطبيقيــة بــدعم مــن أســتراليا       احملــيط أُقيمــت مــع جلنــة جنــوب    
دعوة يف توسـيع نطـاق      وسامهت أنشطة اضطُلع هبا على مسـتوى رفيـع يف جمـال الـ             . ونيوزيلندا

ــار         ــى املســتويات السياســية ومســتويات كب ــادئ، عل ــات جــزر احملــيط اهل ــدى حكوم الفهــم ل
املسؤولني، بقيمة التنفيذ الكامـل جلميـع األنشـطة املتعلقـة بـإدارة أخطـار الكـوارث واحلـد مـن                    

  لربنـامج  ٢٠٠٤وهناك تفهم واسع النطاق للصالت القائمة بني استعراض عام          . هذه األخطار 
العمـل مــن أجـل التنميــة املسـتدامة للــدول الناميـة اجلزريــة الصـغرية، واالجتمــاع الـدويل الــذي       

ولوحظ وجود تزايد يف الوعي يف هذا الصدد لدى اجلهات املسـتهدفة            . سُيعقد يف موريشيوس  
كطــالب املــدارس واجلمهــور العــام وصــناع القــرارات مــع زيــادة املشــاركة علــى مســتوى           

القرى بفضل وجود إدارة جمتمعية ألخطار الكوارث ووضع إطـار للتخطـيط        اجملتمعات احمللية و  
ــة التابعــة للفريــق االستشــاري   . إلدارة الكــوارث لُيطبــق علــى الصــعيد الــوطين   وأُنشــئت اللجن

تقـدم دعمـا يف شـكل مـنح دراسـية      هـي  للتدريب علـى إدارة الطـوارئ ملنطقـة احملـيط اهلـادئ و      
وجيــري اآلن اســتخدام املبــادئ التوجيهيــة    . الكــوارثملــادة دراســية معتمــدة إلدارة أخطــار    

اإلقليميــة الشــاملة إلدارة املخــاطر واألخطــار بوصــفها أداة للحــد مــن األخطــار علــى الصــعيد    
الوطين يف عدد من البلدان اجلزرية يف احمليط اهلادئ ومن خـالل مشـاريع بنـاء القـدرات إلدارة                

ويف مشــروع للتكيــف لــتغريات املنــاخ يف  أخطــار الكــوارث للبنــك الــدويل يف ســاموا وتونغــا   
ــة     . كرييبــاس وُينتظــر أن يــدخل مؤشــر الضــعف البيئــي الــذي وضــعه مركــز العلــوم اجليولوجي

وسـيكون  . ٢٠٠٤بالتعاون مع برنامج األمم املتحـدة للبيئـة مرحلـة التشـغيل حبلـول هنايـة عـام          
 العلـوم اجليولوجيـة    وتقـوم جلنـة   . أداة مفيدة يف مساعدة واضعي السياسـات وصـناع القـرارات          

 .بنشاط بتنسيق املدخالت اإلقليمية يف املؤمتر واالجتماع الدويل الذي سُيعقد يف موريشيوس
 

 أوروبا  
ال تـزال أنشــطة االسـتراتيجية تتطــور يف شـكل جهــود دون إقليميـة ومواضــيعية يبــذهلا      - ٥٠

الوطنيـة األوروبيـة الـيت      وناقش االجتماع الثاين للمنهاجات     . شركاء أوروبيون وبلدان أوروبية   
، أولويـات املـؤمتر والتعـاون       ٢٠٠٤أبريل  /نظمتها اللجنة األملانية للحد من الكوارث يف نيسان       

وعقـد املنتـدى األورويب املركـزي ملنـع الكـوارث الـذي             . بني االستراتيجية واملنهاجات الوطنية   
ا اجتماعـا نظمتـه اللجنـة       يتألف من أملانيـا وهولنـدا واجلمهوريـة التشـيكية وسـلوفاكيا وهنغاريـ             

الوطنية التشـيكية للحـد مـن الكـوارث وشـاركت فيـه أيضـا املنظمـة العامليـة لألرصـاد اجلويـة،                       
وتعكـف اللجنـة األوروبيـة وجملـس أوروبـا          . ملواصلة وضع هذه املقترحات ومقترحات أخـرى      

داد يف الوقــت احلاضــر علــى حتســني سياســاهتا املتعلقــة باحلــد مــن أخطــار الكــوارث وعلــى إعــ  
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وأبرمــت أمانــة االســتراتيجية اتفاقــا مــع مركــز اللجنــة األوروبيــة للبحــوث  . اســتراتيجية املــؤمتر
املشــتركة، وأحــرزت تقــدما يف دراســة الــروابط املشــتركة بــني املخــاطر الطبيعيــة واملخــاطر         

 ومشـل  ٢٠٠٢واُتخذت عدة خطوات يف املنطقة ملواجهـة فيضـانات صـيف عـام         . التكنولوجية
ــا أو  ــة حمســنة فيمــا بــني مقــدمي      ذلــك نظام ــذار بالفيضــانات وإقامــة صــالت تنفيذي ــا لإلن روبي

 .اخلدمات ومتلقيها وتطوير النظام األورويب للمعلومات املتعلقة بالفيضانات
 

 تعزيز أنشطة اإلنذار املبكر  
للمـؤمتر الــدويل الثـاين املعـين باإلنــذار    املـوجز  ُوضـعت اللمسـات النهائيـة علــى التقريـر      - ٥١
، وعلى وثـائق املـؤمتر الـيت مت جتميعهـا           ٢٠٠٣أكتوبر  /كر، واملعقود يف بون يف تشرين األول      املب

يف قرص مدمج لذاكرة القراءة فقط، وذلك يف شراكة مع اللجنة األملانية للحـد مـن الكـوارث        
نـة االسـتراتيجية تقـدما كـبريا        وبدعم من حكومة أملانيـا، أحـرزت أما       ). www.ewc2.orgانظر  (

وُعقـد اجتمـاع خـرباء خمصـص لتقـدمي          . يف وضع منهاج اإلنذار املبكر الـذي أوصـى بـه املـؤمتر            
ويهـدف املنـهاج إىل     . ٢٠٠٤التوجيه بشـأن أنشـطة املنـهاجات ومت وضـع برنـامج عمـل لعـام                 

 وتشـجيع وضـع   مواصلة احلوار بشأن اإلنذار املبكر وأنشطة احلد من األخطار املتصـلة بـذلك،            
وهنــاك مهــام مزمــع تنفيــذها تشــمل إنشــاء   .ج لإلنــذار املبكــر تتســم بطــابع منــهجي أكــرب وهنــ

ــا يف       ــذار املبكــر وإدماجه ــز أنشــطة اإلن ــة، وتعزي ــة واملنتجــات األولي ــهاج للقــدرات التنفيذي من
جـه  العمليات الرئيسية للسياسات الدولية، ال سـيما تلـك العمليـات املتصـلة بـاملؤمتر والعمـل بو       

اإلنــذار املبكــر مــن خــالل مــد الشــبكات وتوليــد   واالبتكــار يف جمــال عــام علــى حتفيــز احلــوار  
 .املعلومات وإقامة الشراكات

ويعمل املنهاج على زيادة موارد أمانة االستراتيجية وجهودها يف جمـايل اإلنـذار واحلـد                - ٥٢
تحـدة تقـع مقارهـا يف    من األخطار، ويعزز التفاعل مع عـدة مؤسسـات رئيسـية تابعـة لألمـم امل      

بون، وخاصة أمانات اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية املتعلقة بتغري املناخ واتفاقيـة األمـم املتحـدة      
ملكافحة التصحر وبرنامج متطوعي األمم املتحدة ومعهـد جامعـة األمـم املتحـدة للبيئـة واألمـن                  

 .اإلنساين
 

 نشر املعلومات  
ام عمليـة إعـادة التطـوير املكثفـة ملوقـع االسـتراتيجية علـى               من األنشطة البارزة هذا العـ      - ٥٣

ــع وعرضــه     ). www.unisdr.org(الشــبكة  ــوى املوق ــيت أُدخلــت يف حمت ــنعكس التحســينات ال وت
وبدعم مـن سويسـرا، بـدأ العمـل مـن      . حدث فيما بعد من زيادة يف عدد الزائرين للموقع    فيما

تحداث قواعد بيانات يتيسر الوصول إليها عرب الشبكة تتضـمن معلومـات بشـأن احلـد            أجل اس 
ــه /ومت يف متــوز. مــن الكــوارث ــة االســتراتيجية  ٢٠٠٤يولي :  أيضــا إصــدار النشــرة اهلامــة ألمان
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اسـتعراض عـاملي ملبـادرات احلـد مـن الكـوارث، منـها مقتطفـات متاحـة          :  األخطار معالتعايش  
هــذه النشــرة املطــورة إىل حــد بعيــد تصــف االجتاهــات . ٢٠٠٣ علــى موقــع الشــبكة منــذ عــام

واملبادرات والتحديات الكـبرية الـيت تواجـه يف تنفيـذ أنشـطة احلـد مـن أخطـار الكـوارث علـى                       
 .الصعد احمللية والوطنية واإلقليمية والدولية وتقدم أمثلة عملية داعمة عديدة

 
 حد من الكوارثالتطورات املؤسسية لالستراتيجية الدولية لل -واو  

لتحسني الدعم املقدم إىل فرقة العمـل واحلكومـات الوطنيـة وجمتمـع العـاملني يف جمـال                   - ٥٤
احلــد مــن أخطــار الكــوارث علــى النطــاق العــاملي األوســع، بــدأت أمانــة االســتراتيجية يف عــام   

إىل جانـب ذلـك، جيـري    .  نظاما للتخطيط قائمـا علـى النتـائج مـن أجـل تعزيـز قـدراهتا        ٢٠٠٤
ــة األطــراف بــني مكتــب منســق الشــؤون اإلنســانية       حا ــات الثالثي ــا إعــداد اســتعراض للترتيب لي

ــة االســتراتيجية    ــائي وأمان ــامج األمــم املتحــدة اإلمن ويوجــه االســتعراض أيضــا إىل األمــم   . وبرن
وهــدف االســتعراض هــو تعزيــز فعاليــة األمانــة العامــة لألمــم  . املتحــدة والوكــاالت املتخصصــة

 مجيــع جوانــب إدارة الكــوارث واألخطــار، مبــا يف ذلــك تنســيق االســتجابة  املتحــدة يف معاجلــة
والتخفيف من حدهتا وإعادة األمور إىل ما كانت عليه هبـدف احلـد مـن األخطـار               هلا  والتأهب  

 .والتعرض للمخاطر الطبيعية يف املستقبل وما يتصل هبا من كوارث بيئية وتكنولوجية
ء التابع لالستراتيجية الذي ترأسه حكومة سويسـرا،        ويعقد فريق الدعم للدول األعضا     - ٥٥

ــانية    اجتماعـــات  بصـــورة منتظمـــة وبـــدعم كامـــل مـــن وكيـــل األمـــني العـــام للشـــؤون اإلنسـ
ومشاركته، وذلك لتقدمي املشورة بشأن برنامج عمل االسـتراتيجية وللـدعوة إىل تقـدمي الـدعم                

 . التربعات هلمالالستراتيجية وللصندوق االستئماين للحد من الكوارث وتقدمي
ــة االســتراتيجية يف كــانون األول   - ٥٦  وثيقــة جلمــع األمــوال  ٢٠٠٣ديســمرب /وبــدأت أمان

طلـب متويـل لـدعم      : فرصة مفتوحة للحد من آثـار الكـوارث       ” ٢٠٠٥-٢٠٠٤لفترة السنتني   
وحبلـول منتصـف العـام كـان الصـندوق          . “ارث وأمانتـها  االستراتيجية الدولية للحـد مـن الكـو       

 يف املائة من التقـديرات املطلوبـة مـن    ٧٠للحد من الكوارث قد تلقى ما يقرب من       االستئماين  
وقــد . التربعــات لتغطيــة برنــامج العمــل الســنوي األساســي لفرقــة عمــل االســتراتيجية واألمانــة 

قدمت حكومات أملانيا وجنوب أفريقيا والسويد وسويسرا والفلـبني وقـربص وكنـدا واململكـة               
ــرويج والوال  ــام    املتحــدة والن ــا يف ع ــات املتحــدة تربعاهت ــا الســويد   . ٢٠٠٤ي ــدمت حكومت وق

وقـد زاد   . واململكة املتحدة متويال متعدد السنوات كانت فيه األخرية هي اجلهة املاحنة الكـربى            
ــام    ــاحنني يف ع ــدد امل ــات      ،٢٠٠٤ع ــام املتصــل بعملي ــك إىل االهتم  وترجــع بعــض أســباب ذل

وميكـن أن   . ا مـن إدارات تعمـل يف اجملـال اإلنسـاين          ويأيت كل التمويـل تقريبـ     . التحضري للمؤمتر 
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 وهـو اجتـاه حمبـذ       -يالحظ بارتياح أن متويل املشاريع الصغرية هذا العام كفلته وكاالت إمنائية            
 .ومطلوب للمستقبل

 مـن  ٢٠٠٤إىل جانب ذلك، وردت تربعات عينية كالدعم املقدم لترمجة نسـخة عـام         - ٥٧
إىل األســـبانية “ املي ملبـــادرات احلـــد مـــن الكـــوارثاســـتعراض عـــ: مـــع األخطـــارالتعـــايش ”
). إدارة الـزالزل يف الصـني     (والصـينية   ) العلوم اجليولوجية جملتمعات اإلنديز   : املشروع الكندي (

ألفريقيـا وآسـيا، يف     (ومن النـرويج    ) ٢٠٠٣جلنيف يف عام    (وقُدم خرباء مساعدون من اليابان      
ــة للنــ  ). ٢٠٠٤عــام  ــدى   كــذلك قــدمت املنظمــة الدولي ــيني ل ــدربني داخل اطقني بالفرنســية مت

ــة ــة االســتراتيجية ألغــراض التطــوير      . األمان ــة سويســرا دعمــا استشــاريا ألمان ــدمت حكوم وق
ويقوم برنامج األمم املتحدة اإلمنائي، مع أمانة االستراتيجية، بتمويل عـدة مبـادرات         . املؤسسي

ت يف شكل موارد بشـرية ألمانـة        على الصعيد اإلقليمي يف كل من أفريقيا وآسيا، ويقدم تربعا         
ــتراتيجية ولعمليــات التحضــري اجلاريــة علــى الصــعد الوطنيــة ألغــراض عمليــة التحضــري          االس

ــة    . للمــؤمتر ــامج األمــم املتحــدة اإلمنــائي ومنظمــة الصــحة للبلــدان األمريكي منظمــة /ويقــدم برن
تينيــة ومنطقــة البحــر  الصــحة العامليــة تربعــات عينيــة للــربامج اإلقليميــة يف أفريقيــا وأمريكــا الال  

 . وتقدم املنظمة العاملية لألرصاد اجلوية مساعدهتا يف شكل حيز مكتيب يف جنيف؛الكارييب
 ال ميكـن التنبـؤ      اعلى الرغم من مجيع املسامهات القيمة، يظـل متويـل االسـتراتيجية أمـر              - ٥٨

بـــه وغـــري مضـــمون وقصـــري األجـــل وغـــري كـــاف أمـــام الطلبـــات املتعاظمـــة مـــن احلكومـــات 
 مث إن ،وال يـــزال عـــدد املـــاحنني ضـــئيال . والوكـــاالت للحصـــول علـــى اخلـــدمات واملســـاعدة 

املتمثلـة يف تشـجيع ودعـم        ،فالوالية األساسـية  . بة بشكل صارخ  الوكاالت اإلمنائية ال تزال غائ    
تعمــيم احلــد مــن أخطــار الكــوارث يف اجلهــود اإلمنائيــة واإلنســانية داخــل األمــم املتحــدة ويف     

ــرارات املت ــى حنــو        الق ــوفر، عل ــب أن تت ــدويل يف جمــال السياســات، تتطل ــى النطــاق ال خــذة عل
، تشمل أيضا املخصصـات مـن امليزانيـة    ومستقرةمتناسب، قاعدة متويلية واسعة وطويلة األجل  

، ٢٠٠٥وسـوف يكـون هلــذا األمـر مزيــد مـن األمهيـة ابتــداء مـن عــام       . العاديـة لألمـم املتحــدة  
لـيت ستصـدر عـن املـؤمتر بشـأن القيـام بأنشـطة منتظمـة يف جمـال                   وذلك لتلبية الطلبات املتوقعـة ا     

 .احلد من أخطار الكوارث
 

 مدى التعرض هلاالكوارث الطبيعية و - ثانيا 
 يف املائــة مــن آثــار الكــوارث عــن املخــاطر املتصــلة بــاألحوال املناخيــة،  ٨٠ينشــأ حنــو  - ٥٩

ومـن شـأن    . ضـراوة يف املسـتقبل    وهناك شعور بالقلق ألن العامل سـيواجه أحـواال مناخيـة أشـد              
حتظى به البلدان واجملتمعـات مـن قـدرات علـى إدارة األحـوال املناخيـة القائمـة، ومـن ذلـك                     ما

األحــوال املتصــلة بظــاهرة النينيــو، أن ييســر هلــا وضــعا جيــدا يســاعدها علــى معاجلــة األحــوال   
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خلـق جمـاالت للتـآزر      وهلـذه األسـباب، يعمـل شـركاء االسـتراتيجية علـى             . املناخية يف املستقبل  
فيما بني جداول األعمال املتعلقة باحلـد مـن أخطـار الكـوارث وإدارة خمـاطر األحـوال املناخيـة          

 .والتكيف لتغري املناخ
 

 تغري املناخ واحلد من أخطار الكوارث - ألف 
ظل إبراز أمهية احلـد مـن أخطـار الكـوارث، بوصـفه وسـيلة لتحقيـق أهـداف يف جمـال                  - ٦٠

خرا بـني أمانـة     ما يتعلق بالتكيف لتغري املناخ، ميثل هدفا للتعاون الـذي حتقـق مـؤ             السياسات يف   
 من املنظمات، منـها برنـامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي واملركـز الـدويل التـابع                   االستراتيجية وعدد 

للجنة الصليب األمحر واهلالل األمحر املعين بتغري املناخ والتأهـب للكـوارث، والشـركة األملانيـة      
، أديل ببيانـات يف اجتماعـات عقـدهتا         ٥٨/٢١٥شيا مع قرار اجلمعية العامة      ومت. عاون التقين للت

اهليئــة الفرعيــة لتقــدمي املشــورة العلميــة والتقنيــة التابعــة إلطــار االتفاقيــة املتعلقــة بــتغري املنــاخ يف  
 مــن أجــل تعزيــز هــذه القضــية يف جــدول األعمــال الرمســي لالتفاقيــة   ٢٠٠٤  و٢٠٠٣عــامي 
 .مت أيضا تربعات يف أحداث جانبية هلذه االجتماعاتوقد
ــددة         - ٦١ ــة سياســات استشــارية متع ــى وضــع ورق ــة عل ــك، شــجعت األمان إضــافة إىل ذل

األطراف يقصد هبا توضيح الشواغل املتفاعلة ألفرقة السياسات املعنية بـالكوارث وتغـري املنـاخ               
احلـد مـن أخطـار الكـوارث     مليـات  عوالتنمية، ولتقدمي توجيهات وأمثلة ملموسة بشأن إدماج     

وبـدعم مـن    . يف مبادرات التكيف، ليستخدمها كل من حمللـي السياسـات واجلهـات املمارسـة             
مشــروع متهيــدي لتحديــد النطاقــات، وقــد حظــي هــذا  ٢٠٠٤ أجنــز يف عــام ،اململكــة املتحــدة

رث مـن أجـل     مبـدى التعـرض للكـوا     االهتمام منذ ذلك احلني بتأييد واعتماد فريق املوارد املعين          
والتكيـف هلـا، وهـو فريـق يضـم ألغـراض خمصصـة جهـات ماحنـة كـبرية ومصـارف                      مواجهتها  

وينتظــر أن يقــدم مشــروع قــرار لينظــر فيــه يف الــدورة . إمنائيــة ووكــاالت تابعــة لألمــم املتحــدة
 .لقة بتغري املناخ ويف املؤمترالعاشرة ملؤمتر األطراف يف اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية املتع

ــد علــى الشــواغل املتعلقــة بأخطــار       - ٦٢ مــن األنشــطة ذات الصــلة يف هــذا الصــدد، التأكي
الكوارث يف عمليات إعداد تقارير التقييم املتعلقة بـتغري املنـاخ للفريـق احلكـومي الـدويل املعـين            

، للحفـز علـى إقامـة الصـالت     DR+CC infolinkبـتغري املنـاخ، وجتميـع نشـرة أنبـاء إلكترونيـة،       
املعلومــات بــني أوســاط التثقيــف يف جمــال الكــوارث واألوســاط العاملــة يف جمــال تغــري   وتبــادل 
وقـد نفـذت هـذه األنشـطة يف شـراكة           ). موجودة على موقع االستراتيجية على الشبكة     ( املناخ

مع برنامج األمم املتحدة اإلمنائي ويف املركز الدويل للصليب األمحر واهلالل األمحر املعين بـتغري               
 .لتأهب للكوارثاملناخ وا
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  احلد من آثار ظاهرة النينيوالتعاون الدويل من أجل - باء 
، الـيت  ١٩٩٧/١٩٩٨نيو الكبرية يف الفترة    ظلت أحداث النينيو اليت أعقبت ظاهرة الني       - ٦٣

ترتبــت عليهــا آثــار كــبرية علــى الصــعيد العــاملي، مبــا فيهــا الفيضــانات وحــاالت اجلفــاف الــيت   
 العامل، ضعيفة نسبيا، وتشري التنبؤات اجلوية يف الوقت احلاضـر إىل            اجتاحت مناطق عديدة من   

غـري أن اجلهـود الـيت    . ٢٠٠٤أن األحوال القريبة مـن االعتـدال سـتظل سـائدة حـىت هنايـة عـام                  
يبذهلا اجملتمع الدويل، استجابة لقرار اجلمعية العامة، استمرت بغية حتسني القدرات علـى التنبـؤ      

هذه القدرات متاحة حاليـا لالسـتفادة مـن    . يو يف املستقبل واالستجابة هلابالنينيو وأحداث النين  
ــة يف إدارة الكــوارث حــىت يف احلــاالت الــيت      ــة غــري الطبيعي ــاألحوال املناخي ــة ب التنبــؤات املومسي

 www.wmo.intنظـر  الالطـالع علـى مزيـد مـن املعلومـات،      ( توجد فيها أي أحـداث للنينيـو     ال
 ).iri.columbia.edu و

أحــرز املركــز الــدويل للبحــوث املعــين بظــاهرة النينيــو الكــائن مقــره يف غواياكيــل،           - ٦٤
 بالتعـاون مـع   ٢٠٠٣بإكوادور، الذي أنشأته احلكومة واملنظمة العاملية لألرصاد اجلوية يف عام           

) A/56/194ار اجلمعيـة العامـة      نظـر قـر   ا(أمانة االستراتيجية، اسـتجابة لطلبـات الـدول األعضـاء           
. قــام بإنشــاء جملــس دويل ووضــع اســتراتيجية جلمــع األمــوال وأنشــأ مشــاريع حمــددة  إذ تقــدما 

ولدعم هـذه املبـادرة، يقـوم برنـامج دول األنـديز ملنـع الكـوارث التـابع ملصـرف التنميـة لـدول                        
تـه التنظيميـة وربطـه      األنديز بدراسة تنظيمية ملساعدة املركز الدويل للبحوث علـى هيكلـة قاعد           

ــدان        ــاص يف بلـ ــه خـ ــو، وبوجـ ــدان النينيـ ــة يف ميـ ــرى العاملـ ــات األخـ ــادرات واملنظمـ ــع املبـ مـ
ــديز ــع         .األن ــدويل للبحــوث يف املوق ــاملركز ال ــة ب ــات املتعلق ــى آخــر املعلوم ميكــن االطــالع عل

www.ciifen-int.org. 
 

 جات والتوصياتاالستنتا -ثالثا  
لدول األعضاء واملنظمات الدوليـة     لاملؤمتر العاملي للحد من الكوارث بالنسبة       سيشكل   - ٦٥

فرصة فريدة ملعاجلة اهتماماهتـا يف جمـال احلـد مـن الكـوارث ومـدى التعـرض هلـا، وخاصـة مـن                 
أجــل إدراج خطــوات عمليــة يف جمــال احلــد مــن الكــوارث يف اســتراتيجيات التنميــة املســتدامة   

وقــد أحــرزت األعمــال التحضــريية . والتخفيــف مــن وطــأة الفقــر، ويف بــرامج العمــل اإلنســاين
فجميع األطراف حرية بأن تساهم بنشـاط يف املـؤمتر          . ٢٠٠٤للمؤمتر تقدما مطردا خالل عام      

ويف عملــه علــى وضــع برنــامج دويل موضــوعي مــن شــأنه أن يوجــه األعمــال واالســتثمارات     
 .سيما يف البلدان النامية اجلزرية الصغرية التنمية، الويكفل عدم املساس مبكاسب 

 توصـيات عمليـة     هاوخطـة عملـ   يوكوهامـا    السـتراتيجية    ١٩٩٤ويقدم استعراض عام     - ٦٦
إىل احلكومات واملنظمات الدولية للتتبع مسارا مشتركا خـالل السـنوات العشـر املقبلـة هبـدف                 
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عمليـة  لـى وجـه التحديـد، فقـد مت تعريـف       وع.احلد من األخطار الطبيعية وجماالت التعرض هلا 
من أجل احلد من الكوارث الطبيعيـة بوصـفها واجبـا           ) املناهج الوطنية (تعزيز اآلليات املؤسسية    

 ومثــة تــدابري غــري باهظــة .أساســيا ملقــى علــى عــاتق احلكومــات يف املنــاطق املعرضــة للكــوارث 
ين والبيئي، وهـو إخفـاق يتمثـل يف         الثمن وبسيطة ملعاجلة  أوجه اإلخفاق يف جمال األمن اإلنسا         

غري أن وجود التـزام سياسـي ومـوارد ماليـة مالئمـة وهياكـل مؤسسـية                 . ما حيدث من كوارث   
قوية مسألة ضرورية لتنفيذ تدابري وحتقيـق نتـائج، ولبنـاء قـدرات حمليـة علـى املواجهـة يف مجيـع                   

 .مراحل إدارة أخطار الكوارث

ــدويل الســتع   - ٦٧ ــة    ســوف يعقــد االجتمــاع ال ــامج العمــل مــن أجــل التنمي ــذ برن راض تنفي
وحيتــل . الصــغرية قبــل أســبوع واحــد فقــط مــن انعقــاد املــؤمتراجلزريــة املســتدامة للــدول الناميــة 

ويتوقــع أن حتظــى التوصــيات . موضــوع احلــد مــن الكــوارث مركــزا أولويــا يف جــدول أعمالــه 
 للمخـاطر الطبيعيـة مبزيـد مـن         املتعلقة باحلد من جماالت تعرض الـدول الناميـة اجلزريـة الصـغرية            

 .التأييد يف املؤمتر

حتــذو حــذو مجعيــة االحتــاد    أن إن الــدول األعضــاء واملنظمــات الدوليــة مــدعوة إىل      - ٦٨
األفريقي ومنتدى احمليط اهلادئ يف وضع استراتيجيات وبرامج للحد من الكوارث متكن مجيـع              

 .التنمية الوطنيةاحلد من الكوارث يف عمليات عمليات البلدان على إدماج 

تنفيذا للطلب الـذي وجهتـه اجلمعيـة العامـة العـام املنصـرم، أحـرز تقـدم قـيم يف إقامـة                        - ٦٩
فاملبـادرات الـيت اختـذت يف إطـار         . روابط بني قضايا احلد من الكـوارث والتكيـف لـتغري املنـاخ            

وأنـا أدعـو    . بسـرعة واملؤمتر تثبت قدرة املؤمتر وأمانته على معاجلة قضايا ناشئة وشاملة بفعاليـة             
، وخاصة يف إطار عمليات اتفاقيـة األمـم املتحـدة املتعلقـة بـتغري املنـاخ                 واصلة هذه اجلهود  إىل م 

 .والفريق احلكومي الدويل املعين بتغري املناخ

 واألهـــداف اإلمنائيـــة لأللفيـــة إىل جانـــب غأريـــد حتقيـــق خطـــة تنفيـــذ جوهانســـربإذا  - ٧٠
صـــلة لألمـــم املتحـــدة يف ميـــادين تغـــري املنـــاخ وامليـــاه       األهـــداف اإلمنائيـــة األخـــرى ذات ال  

ــة توجيهــات       ــد تلبي ــة الصــغرية، وإذا أري ــة اجلزري ــدول النامي واملســتوطنات البشــرية املتصــلة بال
ن تــدمج مســألة احلــد مــن الكــوارث إدماجــا كــامال يف جــداول أعمــال    أاملــؤمتر، فينبغــي إذن 

ــة وأن تعتمــد بقــوة بو   صــفها وظيفــة أساســية مــن وظــائف األمــم    األنشــطة اإلنســانية واإلمنائي
وواضــح أن الوقــت قــد حــان للقيــام بــذلك ولتــأمني مــا يلــزم مــن قاعــدة ماليــة ثابتــة   . املتحــدة

. لتمكني األمم املتحدة من أن تفي على النحـو السـليم باالحتياجـات املتناميـة للـدول األعضـاء              
 التنميـة املسـتدامة، فـإن       ويف ضوء ما تكتسبه عمليات احلـد مـن الكـوارث مـن أمهيـة يف حتقيـق                 

الدول األعضاء مدعوة إىل أن تقدم الدعم الفعلي من أجل تدعيم االستراتيجية بوصـفها صـكا            
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A/59/228  

 الطلــب الــذي قدمتــه ضويقــوم األمــني العــام باســتعرا. أساســيا مــن صــكوك التنميــة املســتدامة
املـوارد  طـار   يف إ  لتخصـيص مـوارد ماليـة وإداريـة كافيـة،            ٢١٤/ ٥٨اجلمعية العامة يف قرارهـا      

ويف . ، حـىت يتسـىن ألمانـة  اللجنـة املشـتركة بـني الوكـاالت أن تقـوم بوظائفهـا بفعاليـة                      املتاحة
ــايل الضــروري إىل الصــندوق        ــدعم امل ــدويل مــدعو إىل تقــدمي ال ــإن اجملتمــع ال ــك، ف غضــون ذل

 .االستئماين لالستراتيجية، وذلك لضمان تقدمي الدعم الكايف ألنشطة األمانة
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