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   من جدول األعمال المؤقت10البند 
  استعراض استراتيجية وخطة عمل یوآوهاما

    من أجل عالم أآثر أمنًا

استعراض استراتيجية وخطة عمل یوآوهاما من أجل عالم     
  أآثر أمنًا

  *مذآرة من األمانة    

) 18الفقرة  (56/195ُأعدت هذه الوثيقة وفقًا لقراري الجمعية العامة   
، حيث اقُترح الشروع في استعراض )7 و5 و4الفقرات  (57/256و

، وتقدیم )1994(استراتيجية وخطة عمل یوآوهاما من أجل عالم أآثر أمنًا 
تقریر عن االستنتاجات التي یخلص إليها االستعراض إلى المؤتمر العالمي 

  .المعني بالحد من الكوارث

اآلراء التي أعربت عنها فرقة عمل األمم المتحدة واستفادت هذه الوثيقة من   
المشترآة بين الوآاالت للحد من الكوارث في دورتيها التاسعة والعاشرة 

/  تشرین األول8 إلى 7، ومن 2004مایو / أیار5 إلى 4المعقودتين من 
ووردت مالحظات إضافية من الحكومات . ، على التوالي2004أآتوبر 

 الحكومية التي حضرت الدورة األولى للجنة والمنظمات الدولية وغير
، ثم في مرحلة 2004مایو / أیار7 و6التحضيریة للمؤتمر، المعقودة بين 

الحقة عقب نظرها في مشروع استعراض استراتيجية وخطة عمل یوآوهاما 
  من أجل عالم أآثر أمنًا

)A/CONF.206/PC(II)/3(ودة بين  في أثناء دورة اللجنة التحضيریة الثانية المعق
  . 2004أآتوبر / تشرین األول12 و11

وتعتزم أمانة المؤتمر نشر مادة شاملة تعكس نتائج عملية استعراض   
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  .یوآوهاما، وذلك من خالل مواد متنوعة تستهدف متلقين مختلفين

                                                                    

  . لزم عقدهاتأخر تقدیم هذه الوثيقة بسبب المشاورات الداخلية والخارجية الواسعة التي   *
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  مقدمة  -أوًال  

  معلومات أساسية  - ألف   

ية ، استعراض استراتيج57/256طلبت الجمعية العامة، في قرارها   -1
مبادئ توجيهية التقاء الكوارث : وخطة عمل یوآوهاما من أجل عالم أآثر أمنًا

واقترح األمين العام أن تتولى أمانة . الطبيعية والتأهب لها وتخفيف حدتها
االستراتيجية الدولية للحد من الكوارث، بالتشاور مع أصحاب المصلحة 

"). یوآوهامااستعراض ("المعنيين، استعراض استراتيجية یوآوهاما 
، وطلبت اختتام 58/214وآررت الجمعية العامة هذا الطلب في قرارها 

االستعراض في المؤتمر العالمي المعني بالحد من الكوارث الذي سيعقد في 
ینایر / آانون الثاني22 إلى 18مدینة آوبي بمقاطعة هيوغو، اليابان، من 

2005.  

 1994 الفترة من عام واستعراض یوآوهاما هو عملية تحليلية تشمل  -2
وتعكس الوثيقة المنبثقة عن االستعراض حالة الوعي واإلنجازات، . إلى اآلن

والقيود والعقبات في الوقت الراهن، وتقدم مالحظات موحدة في مجال الحد 
  .)1(من خطر الكوارث على الصعيد العالمي

ویرتبط تنامي الوعي والقبول بأهمية الحد من الكوارث بإدراج   -3
موضوع في االلتزامات العالمية بالتنمية المستدامة، التي تتجسد بكل وضوح ال

في خطة تنفيذ جوهانسبرغ التي اعتمدها مؤتمر القمة العالمي للتنمية 
، وال سيما في بنودها المتعلقة بأوجه الضعف وتقييم المخاطر )2(المستدامة

 مع قيام لجنة 2015 و2005وستتزامن نهایة الفترة ما بين . وإدارة الكوارث
، باستعراض )2015-2014(التنمية المستدامة، في دورة برمجتها الخامسة 

                                                                    

المحدثة للداللة على إطار " الحد من خطر الكوارث"ة تستخدم طوال هذه الوثيقة عبار )1(
مفاهيمي للعناصر التي ینبغي مراعاتها للتقليل إلى أدنى حد من مواطن الضعف 

اآلثار الضارة الناجمة عن األخطار ) توقي(ومخاطر الكوارث في مجتمع ما، أو تجنب 
.  المستدامة الواسع، في سياق التنمية)التخفيف من حدتها والتأهب لها(أو الحد منها 

المصطلحات : ، المصطلحات1 المجلد الثاني، المرفق العيش في ظل المخاطر،(
األساسية المتعلقة بالحد من مخاطر الكوارث، االستراتيجية الدولية للحد من الكوارث، 

2004.(  
 26تقریر مؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة، جوهانسبرغ، جنوب أفریقيا،  )2(

 E.03.II.A.1نشرة األمم المتحدة، رقم المبيع  (2002سبتمبر / أیلول4- أغسطس /آب
  .، مرفق2، الفصل األول، القرار )والتصویب
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آما حدد عام . إدارة الكوارث وقابلية التأثر بها، في سياق متابعة مؤتمر القمة
 أجًال أقصى لتحقيق األهداف اإلنمائية لأللفية، التي ترتبط ارتباطًا 2015

  .وثيقًا بالحد من مخاطر الكوارث

  المنهجية والوثائق المرجعية  -باء   

یعتمد هذا االستعراض على وثائق العقد الدولي للحد من الكوارث   -4
 على وثائق االستراتيجية الدولية للحد 2000الطبيعية، وأصبح یعتمد منذ عام 

واستكملت هذه المصادر بخبرة وآراء الحكومات والمؤسسات . من الكوارث
إدارة الكوارث والمخاطر أو شتى أبعاد التنمية ومجموعات األفراد المعنية ب

  .المستدامة، مع إیالء اهتمام متزاید لبرامج القضاء على الفقر

وسمحت االستنتاجات التي خُلص إليها محفل برنامج العقد الدولي   -5
للحد من الكوارث الطبيعية وأعمال المحفل الفرعي المعني بالعلم 

وارث الطبيعية، وآذلك التقریر النهائي والتكنولوجيا ألغراض الحد من الك
 A/54/132(للجنة العلمية والتقنية للعقد الدولي للحد من الكوارث الطبيعية 

، بتصنيف العدید من المنجزات األولية، وأبرزت المجاالت التي )Add.1و
  .ینبغي االهتمام بها في المستقبل

، الذي 54/219وتزید التوصيات الواردة في قرار الجمعية العامة   -6
نشأت بموجبه االستراتيجية الدولية للحد من الكوارث، تأآيد عزم الدول 
األعضاء على المضي قدمًا في تحسين التعاون والتنسيق بين القطاعات فيما 
. یتعلق بالتزامات الحد من الكوارث داخل منظومة األمم المتحدة وخارجها

د من الكوارث آي تتولى وُأنشئت فرقة العمل المشترآة بين الوآاالت للح
تنسيق االستراتيجيات والسياسات الخاصة بالحد من الكوارث، باالعتماد على 
الجهود التي تضطلع بها أمانة االستراتيجية الدولية للحد من الكوارث لضمان 
التآزر بين المنظمات التابعة لمنظومة األمم المتحدة واألنشطة المضطلع بها 

آما حدد .  )3( االقتصادیة وفي المجال اإلنساني-عية في مجال التنمية االجتما
إطار عمل االستراتيجية الدولية للحد من الكوارث مجاالت التنفيذ ذات 

  .األولویة

، جمعت أمانة االستراتيجية الدولية للحد من 2001ومنذ عام   -7
الكوارث معلومات عن األنشطة التقنية والمتعلقة بوضع السياسات العامة 

. الوعي الرامية إلى الحد من أخطار الكوارث في شتى أصقاع العالموإذآاء 

                                                                    

  .56/195قرار الجمعية العامة لألمم المتحدة رقم  )3(
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واستدعى هذا األمر مشارآة منظمات آثيرة، وتوثيق منجزاتها التي تشمل 
. )4(مساعي إنسانية وبيئية وتقنية وإنمائية تقترن بجداول أعمال عالمية عدیدة

تاحها ما واستفاد استعراض یوآوهاما من الخبرة والرؤى المتبصرة التي أ
 مشاورة إقليمية ومواضيعية عقدتها المنظمات الشریكة خالل 50یزید على 

  . بدعم من االستراتيجية الدولية للحد من الكوارث2004 و2003عامي 

وترد أمثلة عدیدة على االنجازات والمعلومات المتصلة بالخبرة   -8
لمؤلف من العالمية في مجال الحد من أخطار الكوارث في المرجع والدليل ا

استعراض عالمي لمبادرات : التعایش مع الخطر"مجلدین الصادر بعنوان 
، وفي المنشور الالحق )2004األمم المتحدة، " (الحد من الكوارث

یصدر الحقًا، األمم  (Know Riskلالستراتيجية الدولية للحد من الكوارث بعنوان 
حد من الكوارث وأعدت أمانة االستراتيجية الدولية لل). 2004المتحدة، 

مجموعة تتألف من ثالثة أقراص حاسوبية مدمجة بذاآرة مقروءة فقط حول 
، توفر معلومات 2004 إلى 1994الحد من أخطار الكوارث في الفترة من 

إحصائية عالمية، وموجزات قطریة، ووثائق مرجعية، وتعليقات فنية مختارة، 
  . بلدًا120وخبرة عملية من أآثر من 

وسع لألهمية الحاسمة للعالقات المتعددة بين مخاطر ویرد عرض م  -9
الحد "الكوارث والتنمية في منشور برنامج األمم المتحدة اإلنمائي المعنون 

، ویشمل مؤشرًا عالميًا لمخاطر )2004" (تحٍد للتنمية: من الكوارث
الكوارث، أمكن تجميعه بفضل إسهامات جهات من بينها قاعدة بيانات الموارد 

ة لبرنامج األمم المتحدة للبيئة وأمانة االستراتيجية الدولية للحد من العالمي
  .الكوارث

  أساس االلتزام: الخطر، والقابلية للتأثر به والحد من المخاطر  -جيم   

تلخص رسالة یوآوهاما ومبادئ یوآوهاما، معًا، جوهر االستراتيجية   -10
رث المتواترة على التقدم إذ ستأتي الكوا: وخطة عملها من أجل عالم أآثر أمنًا

المحرز في حقل التنمية االجتماعية واالقتصادیة، ما لم یصبح موضوع الحد 
  . من الكوارث جزءًا من خطط وبرامج التنمية الوطنية للبلدان

 آارثة 7 100ومنذ اعتماد استراتيجية یوآوهاما، شهد العالم نحو   -11
 000ن وفاة ما یزید على وأسفرت هذه الكوارث ع. جراء المخاطر الطبيعية

                                                                    

مقتطفات من مبادرات ورقة معلومات صادرة عن فرقة العمل المشترآة بين الوآاالت،  )4(
مایو / أیار5-4 (.2003-1994 من أخطار الكوارث السياسات الدولية المتصلة بالحد

2004.(  
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 مليار دوالر من 800 شخص، وتسببت في خسائر فاقت قيمتها 300
 مليون 200وتفيد بعض التقدیرات أن أآثر من . )5(دوالرات الوالیات المتحدة

  .)6(1991شخص یتأثرون سنویًا بالكوارث الطبيعية منذ عام 

 عام وتمثل الفيضانات والعواصف ثلثي الكوارث المسجلة منذ  -12
وشملت هذه الكوارث نوبات أمطار قياسية، وفيضانات خارقة للعادة، . 1994

وبلغ . وعواصف لم یسبق لها مثيل انتشرت في آل قارة من القارات الخمس
 أعوام من 10وحده من الشدة ما أتى على مكاسب أآثر من " ميتش"إعصار 

  .التنمية في بعض أجزاء أمریكا الوسطى

 ذاتها نوبات جفاف جد عصيبة وممتدة، اقترنت آما شهدت الفترة  -13
وبلغت درجات . أحيانا بدرجات حرارة قياسية في أجزاء عدیدة من العالم

وأودت . 2003 و2002 و1998الحرارة معدالتها العالمية في األعوام 
موجات الحرارة االستثنائية التي شهدتها آسيا وأوروبا بأرواح اآلالف من 

 الظروف الطبيعية مع سلوك اإلنسان لتتسبب في وتضافرت هذه. األشخاص
اندالع حرائق منقطعة النظير وال تخضع ألي سيطرة في آثير من األحيان 

  .في القارات الخمس جميعها

، واحدة من أشد 1998 و1997وشهدت تلك الفترة، بين عامي   -14
في القرن الماضي، مما أسفر عن انتشار الجفاف " ظاهرة النينو"نوبات 

وآان لهذه األحداث أثر شدید على . فيضانات والتغيرات المناخية األخرىوال
 000  وتقدر الخسائر ب. الزراعة واألمن الغذائي، والصحة والهياآل األساسية

  . مليار دوالر من األضرار المادیة35 من األرواح البشریة و20

 للفریق وإن الوعي العلمي بتغير المناخ، آما تصفه التقييمات الدوریة  -15
، شأنه 1994الحكومي الدولي المعني بتغير المناخ، ازداد ترسخًا منذ عام 

فمتوسط درجات . شأن اهتمام الجمهور العام والحكومات في بلدان عدیدة
الحرارة العالمية في ارتفاع، وآذلك بالنسبة لمستویات سطح البحر، في حين 

م یثبت إن آانت الظروف غير أنه ل. أن التجمعات الجليدیة آخذة في التراجع
وتتنبأ تقاریر . المناخية القصوى المسببة للكوارث قد تغيرت تغيرًا هامًا

                                                                    

التابعة لشرآة إعادة التأمين بميونيخ، وتم جمعها ) natCat" (نات آات"قاعدة بيانات  )5(
  .2004أبریل /ألمانة االستراتيجية العالمية للحد من الكوارث في شهر نيسان

فرقة العمل المشترآة بين یان إیغيالند، وآيل األمين العام للشؤون اإلنسانية، ورئيس  )6(
الوآاالت للحد من الكوارث التابعة لألمم المتحدة، تعليقات تمهيدیة، اجتماع فرقة العمل 

  .2003نوفمبر / تشرین الثاني6 إلى 5الثامن، المعقود في جنيف من 
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الفریق الحكومي الدولي المعني بتغير المناخ بأن تشهد بعض األقاليم في 
وال یزال النقاش الحاد متواصًال . المستقبل ظروف جفاف شدید وأمطار آثيفة

 المحتملة على المدى البعيد، والسبل المثلى على الصعيد الدولي بشأن اآلثار
  .لمعالجة المشكالت

 في المائة من 15ورغم أن نسبة الكوارث الجيولوجية لم تتجاوز نحو   -16
الظواهر المسجلة خالل السنوات العشر األخيرة، فإنها تسببت في ثلث عدد 
  القتلى الذي بلغ

كة المسجلة بين عام وأثارت سلسلة من الزالزل المدمرة والمهل. 300 000
، سخط الجمهور إزاء ارتفاع عدد الخسائر البشریة بال 2004 وعام1999

. داع، وانعدام وسائل األمان في المنشآت العامة، وال سيما في المدارس
وأودت االنزالقات األرضية وانهياالت األنقاض واألوحال الشدیدة، التي 

 عن مخاطر الرطوبة الجویة، آثيرًا ما تبرهن على اآلثار المرآبة الناجمة
  . آخرین40 000والمخاطر الجيولوجية والبيئية، بحياة 

ومهما بلغت هذه المخاطر الشدیدة من قوة، فإن آثارها قد تعاظمت   -17
جراء عدم التصدي على النحو الكافي ألوجه الضعف التي تتسم بها 

ينما ال یعيش سوى وب. المجتمعات التي اجتاحتها، وال سيما لدى البلدان النامية
 في المائة من األشخاص المعرضين لألخطار الطبيعية في البلدان ذات 11

 في المائة من إجمالي 53التنمية البشریة الضعيفة، إال أنهم یمثلون أآثر من 
ویبرز تحليل أجراه برنامج األمم المتحدة اإلنمائي أن . )7(الوفيات المسجلة

شطة البشریة، وآثيرًا ما یتضح ذلك في أوجه الضعف والمخاطر تتأثر باألن
  .حالة ضعف القدرات المؤسسية أو عدم آفایة تطبيق المعارف المتاحة

ویسهم التحضر السریع في ظهور أخطار الكوارث من خالل   -18
مجموعة معقدة من العوامل المتمثلة في ارتفاع الكثافة السكانية واإلقصاء 

ویمكن أن یتضح هذا من . ادياالجتماعي والفقر المصحوب بالضعف الم
عواقب استخدام األرض على نحو غير مالئم، وعدم توفير الحمایة الكافية 
للهياآل األساسية الحضریة، وانعدام الكفاءة في إنفاذ قوانين البناء، وسوء 

  .الممارسات في مجال البناء وقلة إمكانات تحویل المخاطر أو توزیعها

ناطق الریفية آذلك لخطر متنام بسبب وتتعرض موارد الرزق في الم  -19
أوضاع آالفقر، وتردي الموارد الطبيعية واألراضي، والضغوطات 
االقتصادیة واالجتماعية األخرى التي ترتبط بأنماط التنمية العالمية، وجاذبية 

                                                                    

  .89-88 و10الحد من مخاطر الكوارث، المرجع ذاته،  الصفحات  )7(
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وال یزال هناك . الحياة الحضریة وتصاعد الضغوط في األسواق الدولية
التي تعمِّق أوجه الضعف وتسبب الخطر، تغاض عن هذه األوضاع بأسرها، 

 التي ال تطبق -على الرغم من المعارف والسياسات والقدرات التقنية القائمة 
  .بالقدر الكافي

ومع زیادة احتمال حدوث الكوارث زیادة هامة، یتزاید إدراك   -20
آما تزداد الشواهد على . المسؤولين والجمهور عامة ألوضاع الضعف السائدة

م أفضل للعالقات القائمة بين الفقر والممارسات البيئية المستدامة وجود فه
وإدارة الموارد الطبيعية وتعرض السكان النسبي ألخطار الكوارث، سواء 

  .أآانت أخطارًا تقليدیة أم ناشئة

وتبين التجربة الواسعة أن اآلثار االجتماعية واالقتصادیة الناجمة عن   -21
اإلیدز، وعواقب المخاطر المتصلة بذلك، إنما /فيروس نقص المناعة البشریة

والتلوث البيئي . تدل على أن المسألة ليست مجرد مسألة صحة عامة فحسب
یبرز آذلك قضایا متعلقة بالمخاطر تتجاوز حدود االعتبارات التقنية، وتشمل 
صحة البشر والحيوان، والوصول إلى الماء واألمن الغذائي، والظروف 

  . الالزمة لكسب الرزقالبيئية المستدامة

وثمة شواغل مماثلة فيما یتعلق بالتوزیع المكاني للتعرض للخطر،   -22
. وهو ما یؤثر في اإلدارة وصياغة السياسات العامة والمسؤوليات التنفيذیة

وآثيرًا ما تحدد األنهار التخوم المشترآة بين البلدان، وهي بالتالي تؤثر على 
وإذ تتجاوز العواصف، وخطوط الصدع . نهابلدان مجاورة عدة في حال فيضا

وأحواض األنهار الحدود القطریة وال تعترف بأي شكل من أشكال السيادة، 
لذلك، . فإن مجرد تحدید األسباب واآلثار یمكن أن یكون أمرًا عسيرًا جدًا

یجب أن تراعي استراتيجيات التوعية باألخطار أو إدارة الكوارث والمخاطر، 
طنية ودون اإلقليمية أو عبر اإلقليمية المتنامية لمخاطر العواقب عبر الو
  .الكوارث المعاصرة

وتؤآد االتجاهات الحالية فيما یتعلق بالضعف واألخطار الطبيعية   -23
والبيئية والتكنولوجية والبيولوجية التي تتهدد المجتمعات، حقيقة أن هذه 

ب آثارًا مضاعفة األخطار آثيرًا ما تكون مترابطة وأنه بإمكانها أن تسب
لذلك، من األهمية بمكان أن تؤخذ هذه التهدیدات بعين . وواسعة االنتشار

االعتبار لدى وضع االستراتيجيات المحلية للحد من المخاطر، واالستفادة من 
العالقات المهنية والتنظيمية الواسعة التي تتجاوز نطاق النهج التقليدیة 

مصالح القطاعية المتأثرة واالمتداد ویتسم آل من اتساع نطاق ال. للحمایة
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الجغرافي للتعرض، بأهمية خاصة بالنسبة للدول الجزریة الصغيرة النامية، 
  .وأقل البلدان نموًا والمجتمعات أو الجماعات األخرى الشدیدة الضعف

  اإلنجازات وما تبقى من تحدیات  –ثانيًا  
لمتصلة بالحد من شهدت السنوات العشر األخيرة تطورًا في المفاهيم ا  -24

ویسود االعتراف بأن المبادئ . مخاطر الكوارث، سواء في نطاقها أو تعقيدها
ویبقى الترآيز المشترك . الواردة في استراتيجية یوآوهاما ال تزال صالحة

بين القطاعات وأصحاب المصالح الذي نصت عليه استراتيجية یوآوهاما 
المادي واالجتماعي واالقتصادي أساسيًا إلرساء ثقافة وقایة للحد من الضعف 

والبيئي ومن آثار المخاطر من خالل تعزیز القدرات الوطنية وال سيما 
  .القدرات المحلية

وثمة ما یدل على زیادة إدراك المسؤولين وعامة الناس أن خطر   -25
تضافر العواقب السياسية واالقتصادیة والبيئية الناجمة عن الكوارث، یتطلب 

. ر فعالية لمعالجة القابلية للتأثر باألخطار الحالية والناشئةتوفير وسائل أآث
وُیلح معلقون آثيرون على أنه، فضًال عما تحظى به هذه القيم من اعتراف 
وتأیيد عامين، فال بد من االلتزام بتكریسها في أرض الواقع التزامًا أآبر 

  .بكثير

ياق الحد من ویزداد استخدام المصطلحات التي یفهمها الجميع في س  -26
وخالل السنتين . الكوارث، وُأطر السياسات وآليات التنفيذ المعترف بها

الماضيتين، ُبذلت جهود آبيرة مشترآة بين الوآاالت، بما في ذلك مشارآة 
فرقة العمل المشترآة بين الوآاالت للحد من الكوارث والمساهمات المستمدة 

وتتفق . ث على نحو فعالمن تجارب البلدان، لوضع إطار للحد من الكوار
المالحظات التالية مع العناصر األساسية لهذا النهج االستراتيجي إزاء الحد 

  .من الكوارث

  األطر التنظيمية والقانونية وأطر السياسات: اإلدارة  - ألف   

  السياسات األساسية  `1`  

هنالك ما یدل على تزاید انشغال المسؤولين وتنامي اعتراف الجمهور   -27
وتشير آل . سألة الكوارث ال تنحصر في مجرد االستجابة لحدث مدمربأن م

المعلومات التي قدمتها الحكومات إلى بعض السياسات أو التشریعات الوطنية 
المتعلقة بإدارة الكوارث، حتى وإن أشارت أقلية منها صراحة إلى برامج 
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خطيط استراتيجية للحد من األخطار أو إلى إدراج الموضوع ضمن أهداف الت
  . الوطنية

ویولي األخصائيون في آثير من التخصصات المهنية وداخل مجتمع   -28
التنمية الدولي المزید من االهتمام اآلن لموضوع التعرض للمخاطر وتوقع 

وتجلى اهتمام المنظمات الدولية بالموضوع في . عواقب المخاطر المحتملة
ألمم المتحدة لألغذیة اعتماد ترتيبات تنظيمية أآثر وضوحًا داخل منظمة ا

والزراعة وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي وبرنامج األمم المتحدة للبيئة 
ومنظمة األمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة ومنظمة األمم المتحدة للطفولة 

ومكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية وبرنامج األغذیة ) اليونيسيف(
 العالمية والمنظمة العالمية لألرصاد الجویة واالتحاد العالمي ومنظمة الصحة

الدولي لجمعيات الصليب األحمر والهالل األحمر ومنظمة التعاون والتنمية 
  .في الميدان االقتصادي

  دمج الحد من مخاطر الكوارث في عملية التنمية  `2`  

هنالك أمثلة عدیدة على الممارسات الجيدة في مجال الحد من مخاطر   -29
لكوارث في قطاعات مثل الصحة العامة، أو البيئة وإدارة الموارد الطبيعية، ا

أما . أو زراعة الكفاف، أو حمایة الهياآل األساسية، أو التخطيط اإلقليمي
األمثلة التي یمكن ذآرها فيما یتعلق بالسياسات الوطنية الشاملة فهي أقل 

  .عددًا

التي اضطلعت بها على ویمكن استخالص أفكار سدیدة من األنشطة   -30
مدى السنوات العشر األخيرة بلدان مثل إثيوبيا وأستراليا وجمهوریة إیران 
اإلسالمية وبوليفيا وجنوب أفریقيا وسویسرا والصين وفييت نام والمكسيك 

وبدت هذه البلدان، من خالل ترآيزها على تقييم . ومنغوليا وموزامبيق والهند
لكوارث حاليًا على أهداف التنمية الوطنية، التهدیدات التي تشكلها مخاطر ا

  . أآثر اتساقًا في استعراض سياساتها المستقرة في مجال إدارة الكوارث

وتقوم حاليًا بلدان أخرى مثل االتحاد الروسي وإآوادور وأوغندا   -31
والجمهوریة التشيكية وجمهوریة مقدونيا اليوغوسالفية السابقة ورومانيا 

یكا وآولومبيا وآينيا ومقدونيا بتعدیل وتحدیث السياسات والسلفادور وآوستار
  .القدیمة باتباع نهج أشمل وأآثر استراتيجية إزاء الحد من الكوارث

وحققت االستراتيجيات المنسقة على المستوى اإلقليمي نتائج مفيدة   -32
ویتجلى ذلك . وأسفرت عن زیادة الوعي بالسياسات وتنمية القدرات العملية

ي االلتزامات القویة المعلنة بين دول جزر المحيط الهادئ، وبلدان خصوصًا ف
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آسيا جميعها، وبلدان أمریكا الوسطى والكاریبي، ومؤخرًا البلدان األندیة 
  . وثمة اتفاق اآلن على مواصلة الجهود بين البلدان األفریقية. وبلدان أوروبا

 استراتيجية واتخذ العدید من هذه البلدان قرارات بصياغة سياسات  -33
جدیدة وشاملة بدًال من االآتفاء بتعدیل النهج القائمة التي استندت في أحيان 

وآانت تلك . آثيرة إلى افتراضات لم تعد مناسبة لتقييم المخاطر الحالية
القرارات في آثير من األحيان مرتبطة بسياسات إنمائية أو أهداف سياسية 

والجدیر باإلشارة أن . م الجمهوروطنية أوسع نطاقًا یمكن أن تحظى باهتما
هذه الجهود قد ُخططت، وهي اآلن ُتنفذ على مدى فترة زمنية طویلة، وهو ما 

  .یعكس ُبعد النظر في تقدیر الفوائد المتوقعة

وأشرآت هذه االلتزامات المتعلقة بالسياسات العامة أعلى مستویات   -34
ية تشریعية موسعة تقوم الحكومة في العملية، التي شملت في أحيان آثيرة عمل

وبالمقابل، . على الحوار المجتمعي وتدعمها مصالح تقنية أو قطاعية إضافية
تعتمد مقتضيات التنفيذ في أحيان آثيرة على إقامة مستویات مسؤولية ال 
مرآزیة على الصعيدین دون الوطني والمحلي، باإلضافة إلى التعبئة الفّعالة 

  .الهتمام الجمهور ومشارآته

  المتطلبات من الموارد  `3`  

غالبًا ما ُیشار إلى شح الموارد آعقبة أمام بدء أو تنفيذ برامج الحد من   -35
ورغم تعدد النداءات من أجل إدخال الحد من . الكوارث التي تتسم بُبعد النظر

مخاطر الكوارث في صلب التخطيط اإلنمائي، فالموارد المخصصة تحدیدًا 
ق أهداف الحد من الكوارث محدودة جدًا، سواء آان من ميزانيات التنمية لتحقي

وال بد، آمسألة . ذلك على الصعيد الوطني أو من خالل اآلليات المالية الدولية
مبدأ وآأولویة، من دعم المبادرات التي تشجع على تخصيص حصة من 

  .أموال التنمية إلدارة مخاطر الكوارث

اض الحد من مخاطر ونظرًا ألن معظم الموارد المستثمرة ألغر  -36
 وهو مجمع ثمين للموارد ال یكاد یوفر -الكوارث، متأتية من القطاع اإلنساني 

 ذهب رأي وطني واقعي -األموال الكافية لتغطية أنشطة االستجابة واإلغاثة 
إلى القول بأن سائر اإلدارات الحكومية على آافة مستویات النشاط یمكنها، 

بسهولة عناصر الحد من مخاطر الكوارث في بحكم وعيها وإیمانها، أن تدرج 
واعُتبر أن مسألة تخصيص السلطات المسؤولة حصة من . البرامج اإلنمائية

موارد التنمية للمساعي الخاصة بالحد من المخاطر، هي مسألة داخلية 
  .باألساس
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  المحافل الوطنية  `4`  

حد جرت الدعوة على نطاق واسع إلى إنشاء لجان وطنية معنية بال  -37
من الكوارث، أو محافل وطنية مماثلة معترف بها وتقوم على تعدد 
. االختصاصات والقطاعات وأصحاب المصالح أو توفير دعم متواصل لها

وُتعتبر هذه المحافل آليات هامة لتعزیز االلتزامات الوطنية بالحد من 
  . الكوارث، غير أن العدد الحالي للمحافل الوطنية النشطة یظل متواضعًا

وفي حين آان عدد من اللجان الوطنية خالل التسعينات نظري   -38
المنحى، أو یتسم أساسًا بالتوجه التقني، ُیالحظ اهتمام جدید بإنشاء محافل 

ولقد قامت بعض . وطنية لمعالجة حاالت محددة لتعرض البلدان للمخاطر
دا البلدان على غرار جمهوریة إیران اإلسالمية وسویسرا والصين ونيوزیلن

واليابان بإدماج اللجان الوطنية المخصصة القدیمة في المؤسسات الحكومية 
القائمة على نحو یكفل زیادة مشارآتها في عمليات التخطيط الوطنية، ومن ثم 

  . االهتمام المتواصل بالحد من المخاطر

وتشير المعلومات المقدمة من البلدان إلى الدور المحرك الذي تؤدیه   -39
لية، وال سيما العمليات التي یجسدها العقد الدولي للحد من الدعوة الدو

االستراتيجية الدولية للحد من الكوارث، في القيام، داخل /الكوارث الطبيعية
البلد، بتجميع القدرات والموارد المؤسسية التي غالبًا ما تكون مشتتة رغم 

لمانيا وأوغندا وُیعد االتحاد الروسي وأرمينيا وإسبانيا وإآوادور وأ. توافرها
وبلغاریا والجزائر وجزر القمر والجمهوریة التشيكية وجمهوریة آوریا 
وجيبوتي وزامبيا وغابون وفرنسا والفلبين وآندا وآوستاریكا وآولومبيا 
والكونغو وآينيا ومدغشقر ونيكاراغوا وهنغاریا أمثلة حدیثة على بلدان 

لجهود التقنية والرسمية في باشرت االستفادة من هذه الحوافز في الجمع بين ا
  .المحافل الوطنية

  الشراآات والمشارآة العامة والمجتمعات المحلية  `5`  

عالوة على دور الهياآل الوطنية الرسمية، ازداد خالل السنوات   -40
األخيرة االعتراف بقيمة توسيع مشارآة الجمهور والجهود التي تجمع 

وأدى هذا إلى إقامة بعض . يرةالمصالح العامة بالمصالح الخاصة زیادة آب
الشراآات المبتكرة وغيرها من الجهود األخرى الرامية إلى تعزیز العالقات 
بين الخبرات األآادیمية أو التقنية، والمصالح التجاریة والصناعية والسلطات 

  .الحكومية
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وفي الوقت الذي تشرع فيه الحكومات في اعتماد استراتيجيات أشمل   -41
 الكوارث، یجب أن ُتبذل جهود خاصة لتعزیز األدوار للحد من مخاطر

. الداعمة المتبادلة المتوخاة على مستویات النشاط الوطني والبلدي والمحلي
وإذا ُأرید تحقيق قدرات معززة ومتواصلة داخل المجتمعات المحلية، ینبغي 
أن ُینظر خالل السنوات المقبلة بشكل منظم وفعال في سبل زیادة الفرص 

آة ودعم المنظمات غير الحكومية والمنظمات األهلية، وتشجيع الروح لمشار
  . التطوعية

  تحدید المخاطر وتقييمها ورصدها واإلنذار المبكر  -باء   

  عمليات تقييم المخاطر على الصعيد الوطني  `1`  

غالبًا ما یتم تقييم المخاطر آنشاط یغلب عليه الطابع التقني ویقوم   -42
لسوابق التاریخية ودرجة تعرض الناس، وعواقب أساسًا على دراسة ا

ونظرًا ألن المخاطر التي ظهرت حدیثًا باتت تهدد المصالح . األخطار
المترابطة في بيئة عالمية معقدة، فال بد من زیادة الوعي باألبعاد االجتماعية 

وبدأت معالجة هذه المسألة من خالل عمليات تقييم . واالقتصادیة للضعف
الصعيد المحلي، وتوفير الفرص التي تشجع الحوار العام على المخاطر على 
وتمكِّن هذه اآلليات وغيرها من اآلليات التحفيزیة المماثلة من . نطاق واسع

تحقيق مبادئ التنمية، آالعدل ومشارآة الجمهور وحسن التدبير والشفافية، 
  .على نطاق أوسع

شمل إزاء تقييم وتشير البلدان إلى ضرورة اتباع هذه النهج األ  -43
المخاطر، ولكنها ُتعرب أیضًا عن استيائها من عجز القدرات المتوفرة عن 

إال أن . تنفيذها تنفيذًا آامًال بسبب قيود الموارد البشریة والتقنية والمادیة
التجربة تبين أن عمليات تقييم المخاطر قد تسلط الضوء على مصالح وموارد 

  . تشكل بذلك أدوات إیجابية لحفز الهمممجتمعية آانت مهملة في السابق، و

  استخدام البيانات والمتطلبات المنهجية   `2`  

ثمة اعتراف متزاید بضرورة القيام بتحدیث متواصل للبيانات   -44
واألدوات التحليلية ذات الصلة، سواء أآان ذلك داخل آل بلد أو على الصعيد 

األخطار اإلقليمية ولألحواض اإلقليمي فيما یتعلق باألخطار العابرة للحدود أو 
ویستلزم هذا تحسين توفر المعلومات وحریة تبادلها، . الشاملة موارد مشترآة

باإلضافة إلى دراسات استرجاعية للدروس المستفادة وإسقاطات لالتجاهات 
والسيناریوهات المستقبلية، وجعلها جزءًا من الممارسات القطاعية المقبولة 

  .عمومًا
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ف على نطاق واسع بنقص النهج المشترآة للحفاظ على وهناك اعترا  -45
ویتجلى ذلك . مجموعات للبيانات الوطنية تتعلق باألخطار وعواقب الكوارث

على الصعيد الدولي وآذلك في وثائق البلدان ذاتها، ألن المعلومات المتاحة 
وآثيرًا ما تكون هذه . عادة ما تكون جزئية أو قدیمة أو متفرقة أو متقطعة

علومات مشتتة بين سلطات أو وآاالت مختلفة، أو ال یجري تقاسمها إال الم
  . بتردد آبير

ولتمكين البلدان من تقييم المخاطر بشكل منتظم ودراسة خيارات   -46
إدارة المخاطر على نحو أفضل، ال بد من توحيد أساليب جمع البيانات 

 المجتمعات وهنالك حاجة داخل البلدان، وال سيما على مستوى. وتحليلها
المحلية حيث توجد االحتياجات الفعلية، لنشر المعلومات بشأن مخاطر 
الكوارث وآثارها والخيارات المتعلقة بإداراتها وذلك على نطاق أوسع وبقدر 

  .أآبر من المنهجية

وثمة اقتراح ببذل جهد دولي لتحسين مستویات البيانات المتعلقة   -47
رث، وآذلك لتحدید المؤشرات المميزة بالخطر والمعلومات الخاصة بالكوا

وال بد أیضًا من االضطالع بجهود لضمان التبادل الحر . آلثار الكوارث
ولقد َتحقق بعض التقدم على درب جمع إحصاءات مشترآة تتعلق . للمعلومات

باألخطار والكوارث في إطار قاعدة البيانات الدولية المتعلقة بالكوارث، 
وتضطلع منظمات عدة .  العالمية بشأن أحداث الطوارئالتابعة لقاعدة البيانات

بعمل مشترك في هذا الصدد في سبيل آسب موافقة واسعة النطاق على إنشاء 
وتجسد المواد التي . نظام مرجعي مفرد لترميز الكوارث على الصعيد العالمي

تقوم شرآات إعادة التأمين الرئيسية بجمعها سنویًا عن الكوارث التي تسجل 
لعالم، واإلبالغ المتسق عن الكوارث التي ُیحدد موقعها من خالل شبكة في ا

بلدان أمریكا الالتينية للدراسات االجتماعية بشأن الوقایة من الكوارث، أمثلة 
  .أخرى على الموارد اإلحصائية القيمة
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  المخاطر الناشئة  `3`  

 حظيت المخاطر الناشئة بمزید من االهتمام على الصعيد الدولي  -48
وداخل بلدان آثيرة خالل األعوام العشر الماضية، وهذا ما أآده مؤخرًا قرار 

وآثيرًا .  بشأن الكوارث الطبيعية وقلة المناعة إزاءها58/215الجمعية العامة 
ما الحظ أعضاء فرقة العمل المشترآة بين الوآاالت للحد من الكوارث تزاید 

بذلك من تعرض الهياآل القلق بشأن عواقب المخاطر الحضریة وما یتصل 
وأآد أخصائيون آخرون في مجال التنمية . األساسية العصریة المعقدة للخطر

وبعض المعلقين الوطنيين على األخطار الناجمة عن األبعاد العالمية للتنمية 
االقتصادیة، وألحوا مثًال على ضرورة إیالء المزید من االهتمام للتفاعل بين 

. تي یسببها اإلنسان مثل المخاطر التكنولوجيةاألخطار الطبيعية وتلك ال
وأعربت بلدان عدیدة عن انشغالها المتزاید إزاء المخاطر البيئية واآلثار 
االجتماعية واالقتصادیة الخطيرة الممكنة التي قد تنشأ مع تغير الظروف 

  .المناخية

وتكشف الجهود التي یضطلع بها بعض البلدان بوضوح عن اتجاه   -49
حو معالجة سائر أنواع تحدید وإدارة المخاطر المتصلة بإجراءات ما متناٍم ن

تتعلق " األحداث المتسببة"قبل التخطيط وما بعد وقوع الحادث، سواء أآانت 
وینطبق . بحاالت طوارئ طبيعية أو من فعل اإلنسان أو بيئية أو تكنولوجية
وارد الكافية هذا المنطق بالخصوص على البلدان الصغيرة أو التي تعوزها الم

  .إلقامة وآاالت مستقلة تتصدى لشتى أنواع الطوارئ

وال بد لمنهجيات التقييم الدینامي وإدارة مخاطر الكوارث أن تتطور   -50
حسب المشهد العام المتغير لمخاطر الكوارث التي تمس باألخص الفئات 

مي ویكتسي هذا الترآيز اإلقلي. الضعيفة من السكان في أماآن عيشها وعملها
أهمية خاصة بالنسبة إلى التخطيط الوطني وااللتزامات الوطنية وتوقعات 

  . التنمية المستدامة، آتلك الواردة في األهداف اإلنمائية لأللفية

  اإلنذار المبكر  `4`  

ومتى . یعد اإلنذار المبكر عنصرًا أساسيًا في الحد من خطر الكوارث  -51
 إنقاذ آالف األرواح، آما حدث في وجدت أنظمة فعالة لإلنذار المبكر، یمكن

ویتزاید الوعي بأهمية أنظمة . 2001آوبا خالل إعصار ميتشيل في عام 
اإلنذار المبكر، نتيجة التسليم بالتزاید الشدید في أعداد المجموعات السكانية 
والممتلكات المعرضة لألخطار، والشواغل إزاء احتمال تغير خصائص 

  . مستقبلاألحوال الجویة القصوى في ال
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وتتوافر في جميع البلدان تقریبًا خدمات لرصد األخطار الجویة   -52
وقد شهدت القدرات التكنولوجية . وإنذار الجمهور باألحوال الجویة السيئة

، نتيجة لتحسن الفهم 1994ألنظمة اإلنذار المبكر تطورًا مطردًا منذ عام 
ائية األخرى، وتطور العلمي للظواهر الجویة والمناخية والظروف الجيوفيزی

أنظمة المراقبة والتطور الكبير الذي شهدته تكنولوجيات التنبؤ واالتصاالت 
  .المعتمدة على الحاسوب

غير أن أنظمة اإلنذار الحالية تظل محدودة، آما بّين ذلك مؤتمران   -53
، وفي بون في عام 1998في بوتسدام في عام (دوليان عقدا في ألمانيا 

صانعو السياسات واألخصائيون والمهنيون الذین ولقد خلص ). 2003
شارآوا في هذه االجتماعات إلى أن بلدانًا عدیدة تنقصها أنظمة اإلنذار المبكر 
الفعالة، مما یجعل المالیين من األشخاص معرضين للخطر، وأن العناصر 
االجتماعية والسياسية ألنظمة اإلنذار المبكر لم تواآب نسق القدرات 

  .التكنولوجية

ومن القيود األساسية، أن أنظمة اإلنذار المبكر ینظر إليها في غالب   -54
األحيان من المنظور التقني الضيق باعتبارها خدمة خاصة بالتنبؤ، مع ما 
یترتب على ذلك من نقاط ضعف فيما یتعلق بمعرفة المخاطر الفعلية، بما في 

ية اإلنسان للتأثر، وعدم ذلك المخاطر البيئية ذات الصلة والطابع المتغير لقابل
تبليغ اإلنذارات على النحو الكافي، وضعف حالة التأهب والقدرة على اتخاذ 

وآثيرًا ما یغفل دور اإلنذار المبكر في . ما یلزم من إجراءات بعد اإلنذارات
  .التنمية المستدامة

ودعا المشارآون في مؤتمر بون إلى وضع برنامج دولي لإلنذار   -55
 أولویات محددة لمساعدة البلدان في إنشاء أنظمة لإلنذار المبكر یتضمن

. المبكر یغطي نطاقها فعًال الفئات المعرضة للخطر، وتقدم لها الخدمة الالزمة
وتتوفر إمكانية هامة لتطویر األنظمة، وذلك بمجرد تعزیز القدرات والشبكات 

الكوارث ویمكن للمحافل الوطنية للحد من مخاطر . القائمة، ودعم تكاملها
والخدمات الوطنية المعنية باألرصاد الجویة والموارد المائية أن تلعب دورًا 

وینبغي أن یدرج اإلنذار المبكر آجزء أساسي في . أساسيًا في دفع هذه العملية
  . السياسات والخطط اإلنمائية الوطنية

  إدارة المعارف والتعليم  -جيم   

  إدارة المعلومات وتبادلها  `1`  
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 التقدم المحرز في مجال تحقيق أهداف الحد من الكوارث، في یعزى  -56
معظمه، إلى وفرة البيانات والمعلومات التي تتيحها المؤسسات العامة 
والخاصة والخبرة المهنية المتعلقة باألخطار وتعرض اإلنسان لها وإدارة 

ولم . المخاطر، وإلى اتساع نطاق تبادلها بين عدد متزاید من المستعملين
رر ذآر أیة وظيفة عملية أخرى بوصفها وظيفة أساسية للنجاح في الحد یتك

من الكوارث بقدر ما تكرر ذآر توافر المعلومات المفيدة ونشرها على نحو 
  . منهجي

وتضطلع منظمات آثيرة بأنشطة مراآز تبادل المعلومات، التي توفر   -57
لمهنيين أو المعلومات المتصلة بمخاطر الكوارث لخدمة صانعي القرار وا

ویمثل نمو مراآز المعلومات المعترف بها مهنيًا، التي . لتوعية الجمهور
تسهل جمع المعلومات المتعلقة بالحد من الكوارث وتحليلها ونشرها على 
. نطاق واسع، أحد أهم االنجازات التي تحققت خالل السنوات العشر الماضية

لوظيفة على المستوى وشدد العدید من المعلقين على ضرورة إنشاء هذه ا
العالمي من أجل الحد من مخاطر الكوارث، وحثوا باألخص أمانة 

  . االستراتيجية الدولية للحد من الكوارث على أداء هذا الدور

  التعليم والتدریب  `2`  

شهدت السنوات العشر الماضية إنجازات بارزة في ميدان التعليم   -58
. سيما في مستویات التعليم العاليةوالتدریب والبحث المتعلق بالمخاطر، وال 

ویؤآد هذا عمومًا أهمية التعليم في إرساء ثقافة للحد من الكوارث، تؤدي إلى 
  . تغير المواقف والسلوك عبر السنين

وینطوي ميدان التعليم على مزایا متعددة تفسح المجال إلیالء اهتمام   -59
تراف بالدور الریادي ویسود االع. أآثر وضوحًا بالتوعية بالحد من الكوارث

الذي یؤدیه المدرسون، وتحظى مرافق التربية والتعليم بتقدیر آبير في 
وهناك اعتراف بفعالية األطفال في . المجتمعات المحلية في شتى أنحاء العالم

نقل األفكار وبأهمية بناء مهاراتهم وقدراتهم الخاصة آشرط أساسي 
دة تتعلق بمخاطر الكوارث في غير أن عملية إدراج قضایا محد. لالستدامة

وال تزال برامج التعليم التي تتناول بوضوح . المناهج الدراسية اتسمت بالبطء
وثمة . موضوع المخاطر تشكل االستثناء بدًال من القاعدة في معظم البلدان

ثغرة تفصل بين االعتراف المتزاید بأهمية التدریس في مجال مخاطر 
  . لى أرض الواقعالكوارث وترجمة هذا التدریس ع

وهنالك مجال واسع لربط المفاهيم المتصلة بالمخاطر، والتوعية بها،   -60
نقص الموارد من المدرسين والمواد "وبمواد التدریس الحالية وإن آان 
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وتعد التدابير العملية المتصلة بالتعليم . آثيرًا ما یذآر باعتباره عائقًا" التعليمية
عات المحلية ببناء المدارس بطرق آمنة على فتعبئة اهتمام المجتم. مشجعة

وتتجلى . سبيل المثال، تتم من خالل التثقيف واإلیضاح على المستوى المحلي
خطة التعليم في نصف الكرة "الممارسات الجيدة في مشاریع من قبيل 

في األمریكتين، وبرنامج إدارة مخاطر ) EDUPLAN Hemisferico" (األرضية
ندو الذي یجري تطبيقه في نيبال، ومبادرة مرآز األمم الزالزل في وادي آتما

المتحدة للتنمية اإلقليمية بشأن السالمة من الزالزل التي تشمل إندونيسيا 
  .وأوزبكستان ونيبال والهند

وفي مستویات التعليم العالي والتدریب المهني، ال بد من بذل المزید   -61
لمتصلة بالبيئة والموارد من الجهود إلدراج إدارة المخاطر في المواد ا

وتبقى المراآز المعتمدة الكثيرة الخاصة . الطبيعية والتنمية المستدامة
بالتدریب والتثقيف في مجال إدارة الكوارث والمخاطر، مراآز تنسيق هامة 
. لحشد االهتمام اإلقليمي والدولي الالزم لدعم المساعي الوطنية والمحلية

رث، الذي اتخذ مقرًا لـه في آوبي في والمرآز اآلسيوي للحد من الكوا
وإن عقد األمم المتحدة . اليابان، أنشئ بالتحدید استجابة الستراتيجية یوآوهاما

، الذي ستتولى )2015-2005(المتعلق بالتثقيف من أجل التنمية المستدامة 
منظمة األمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة تنسيقه، یبشر بتوجيه المزید من 

  .مام والدعم إلى تبادل الخبرات على نطاق عالمي أوسعاالهت

ویعكس برنامج األمم المتحدة المشترك بين الوآاالت التدریب في   -62
مجال إدارة الكوارث، الذي یدیره برنامج األمم المتحدة اإلنمائي بدعم من 
. مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية، احتياجات التدریب في بيئة مهنية متغيرة

هذا البرنامج في الوقت الراهن استعراضًا استراتيجيًا لتقييم توجهه ویجري 
االستراتيجي، وأغراضه وقيمته المضافة في ضوء االتجاهات الحالية 
والتحدیات المقبلة في مجال دعم الجهود الرامية إلى بناء القدرات الخاصة 

  . بإدارة الكوارث والمخاطر

رة بوصفه عنصرًا حاسمًا آخر ویرد بناء القدرات في تعليقات آثي  -63
وآثيرًا ما یجري االهتمام بضرورة بناء . لتحقيق أهداف الحد من الكوارث

القدرات لدى أآثر المجتمعات تأثرًا، آما یتضح من أعمال حرآة الهالل 
الصليب األحمر المتصلة بعمليات تقييم الضعف والقدرات بوصفها /األحمر

وال بد من إیالء مزید االهتمام . محليةعناصر رئيسية في أنشطة التنمية ال
إلتاحة فرص واسعة للمنظمات غير الحكومية والقطاع الخاص والتعليم من 
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آما یجري التشدید على أهمية التوسع في استخدام الخبرة . ُبعد في هذا الصدد
  .المحلية والمعارف التقليدیة

وعلى الرغم من تنامي الوعي بأنشطة التدریب على مستوى   -64
وال بد . المجتمعات المحلية فال یزال الطریق طویًال لتجاوز الخطب الرنانة

من إقامة حوار أآثر صراحة بين أصحاب المصلحة على المستویات المحلية 
وال بد أیضًا من تحدید . في سبيل تحدید األهداف على المدى البعيد

وسائل التي  أي ما هو مطلوب في الواقع، وأین ولمن، وما هي ال-االحتياجات 
ویجسد برنامج الحمایة . تتيح تقدیم التدریب األنسب بأقصى قدر من الفعالية

من األعاصير الخاص بالمجتمعات الریفية في بنغالدیش، الذي یحظى بتقدیر 
  .  عامًا30آبير، نموذجًا جيدًا لنشاط مستدام على امتداد 

  البحوث  `3`  

الكوارث توسعًا آبيرًا شهدت البحوث المتعلقة باألخطار ومخاطر   -65
وعمومًا، أولي اهتمام خاص للدراسة . خالل السنوات العشر الماضية

االجتماعية للكوارث وطابعها المتعدد االختصاصات، مما یعكس أهمية 
األبعاد اإلنسانية التي تبرز بدورها أهمية عنصر الضعف في تحدید مدى 

 ,Disasters by Design (Mileti"وتعتبر الدراسة المعنونة . تعرض الناس للخطر

مثاًال نموذجيًا على بحث جرى تنسيقه على المستوى الوطني وساهم ") 1999
وهذا البحث، الذي .  شخصًا من اختصاصات مهنية عدیدة250فيه أآثر من 

سمح بإجراء تقييم شامل للتصورات السائدة على الصعيد الوطني فيما یتعلق 
من اثنتي عشرة وآالة حكومية في بالمخاطر، اشترك في تمویله أآثر 

وتجسد شبكة البحوث األلمانية للحد من الكوارث مثاًال آخر . الوالیات المتحدة
على مبادرة تشمل عدة قطاعات أنشئت لتحقيق برامج بحث منسقة ترآز على 

  . قضایا الحد من الكوارث

وعلى الصعيد اإلقليمي، توفر المفوضية األوروبية، وال سيما   -66
یریة العامة للبحوث، وتكنولوجيات مجتمع المعلومات، ومرآز البحوث المد

المشترآة، أمثلة على الدعم المؤسسي المقدم للبحوث المتعددة الجنسيات 
والجامعة لعدة اختصاصات في ميادین الكوارث الطبيعية والتكنولوجية، وذلك 

نالك حاجة وه. من خالل برامج إطاریة متعاقبة للبحث والتنمية التكنولوجية
مستمرة إلى تشجيع البحوث التطبيقية التي تساعد في إدراج االعتبارات 

وال بد أیضًا أن تعكس جداول . المتعلقة بالقابلية للتأثر في األنشطة اإلنمائية
األعمال المتعلقة بالبحوث المتعددة االختصاصات، المنظورین الوطني 

  . واإلقليمي
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ول على التحليالت االقتصادیة التي ویتوق صانعو القرار إلى الحص  -67
توثق العواقب المالية للكوارث واالفتراضات المتصلة بتكاليف وفوائد الحد 

وهنالك أیضًا اهتمام عالمي ملح بإبراز فوائد أنشطة التخفيف . من الكوارث
من اآلثار وما یتصل بذلك من تكاليف، وبتحدید معایير مفيدة لدعم االستثمار 

وال بد أیضًا أن تستمر االتجاهات الحالية في . ن المخاطرفي مجال الحد م
البحوث المتعلقة باألبعاد اإلنسانية للقابلية للتأثر، بما في ذلك المسائل المتعلقة 
بنوع الجنس وبالجوانب النفسية، والوعي بالمخاطر، ووسائل حث الجمهور 

  .على المشارآة مشارآة أوسع نطاقًا في إدارة المخاطر

  عية الجمهورتو  `4`  

. ُتعد توعية الجمهور عنصرًا جوهریًا في الحد من الكوارث بنجاح  -68
التي تسندها " جائزة ساساآاوا للحد من الكوارث"، أصبحت 1986ومنذ عام 

األمم المتحدة سنویًا، أهم جائزة في العالم في هذا السياق، إذ تمثل أهم أداة 
 من الكوارث في مجال التوعية تستخدمها أمانة االستراتيجية الدولية للحد

وتبين التجربة المكتسبة على امتداد السنوات العشر الماضية أن . الدولية
توعية الجمهور ُتعد أساسية لحث الفئات السكانية الضعيفة على مضاعفة 
نشاطها في مجال الحد من المخاطر، وحفز المجتمعات المحلية على تحمل 

  . ير حمایتها الخاصةالمزید من المسؤولية في مجال توف

وعلى السلطات الوطنية والمحلية دور حاسم في التأثير على الرأي   -69
العام، لتجسيد االهتمام الذي ُیحظى به الموضوع في إطار التخطيط الوطني 

وتحتفل دول آثيرة باليوم العالمي للحد من . وتحقيق األهداف اإلنمائية
غير أنه . ى، أو اإلعالم أو الحفزالكوارث أو بيوم مماثل آخر إلحياء الذآر

یجب وضع استراتيجيات تسویق أآثر إحكامًا وأطول أجًال وأوفر حظًا من 
الموارد، لكي تعرض مفاهيم واضحة وُتعبِّر بطریقة أآثر اتساقًا عن 

  .اإلمكانات العملية للحد من مخاطر الكوارث

ق ویمكن االضطالع بمزید من األنشطة لزیادة الوعي عن طری  -70
المدرسة والمنظمات المحلية والشبكات المجتمعية التي تضم أعضاء تجمع 

ویمكن حفز قدر آبير من االهتمام عن طریق ترسيخ . بينهم مصالح مشترآة
ویرى المربون . المواضيع المتعلقة بالحد من الكوارث في الثقافة الشعبية

هداف السكان والمهنيون ضرورة إیصال المعلومات بأسلوب أآثر إبداعًا واست
  .المحليين وزیادة استخدام اللهجات المحلية

ونظرًا لوفرة المعلومات المتاحة وسهولة االتصاالت العالمية، ال بد   -71
أن تكون الرسائل التي تتعلق بالحد من الكوارث وثيقة الصلة بهذا الموضوع، 
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ویبقى من الصعب توجيه . وأن توجه بدقة نحو متلقين مستهدفين محددین
تمام الجمهور نحو احتماالت تعرضهم لألخطار على المستوى المحلي اه

ومواطن ضعفهم المباشرة، بدًال من االهتمام بالكوارث التي تحدث في أماآن 
وتظل وسائط اإلعالم إجماًال موردًا ال . بعيدة وتلقى تغطية إعالمية واسعة

عوة في مجال ُیستغل بالقدر الكافي في شن حمالت أآثر فعالية للتوعية والد
  .المسائل المتصلة بالمخاطر

  الحد من عوامل الخطر األساسية  –دال   

ظهر في السنوات األخيرة اتجاه إیجابي تمثل في دراسة عوامل   -72
الخطر في إطار برامج قطاعية مستقلة، مع زیادة االهتمام بالتوعية بعنصر 

ستهان به في إدراج وأسهم ذلك بقدر ال ی. القابلية للتأثر في سياقات التنمية
الحد من مخاطر الكوارث ضمن األنشطة التي ُیضطلع بها في مجاالت مثل 

  .التعليم والصحة والماء والزراعة والحراجة والبيئة والتخطيط العمراني

وفي حين تترآز أمثلة آثيرة في وزارات بعينها أو قطاعات قليلة،   -73
. یز اعتمدت نهجًا أوسع نطاقًافإن البلدان التي تشارك في مؤسسة تنمية األند

ومن خالل العمل في إطار برنامج األندیز اإلقليمي من أجل توقي المخاطر 
-1997والحد منها، الذي نشأ في أعقاب ظاهرة النينيو التي ُسجلت في عامي 

، ُوضعت عدة ُنهج قطاعية لمعالجة القابلية للتأثر والحد من مخاطر 1998
 شتى الوزارات، وذلك سعيًا إلى تحقيق هدف الكوارث، وجرى تنسيقها بين

  .مشترك أعربت عنه جميع البلدان المشارآة

وهذه التجربة األندیة هي مجرد مثال واحد بين عدة أمثلة تثبت وجود   -74
مهارات وقدرات وتقنيات آثيرة متوفرة وشائعة االستخدام من شأنها أن تحد 

جيع ودعم المزید من وال بد من تش. من تعرض الناس لمخاطر الكوارث
الجهود في سبيل تعزیز التكنولوجيات الالزمة وتقاسمها، واستغالل القدرات 
أو الموارد المؤسسية القائمة، ال سيما في البلدان النامية والبلدان التي تعيش 

  . ظروفًا خاصة

  إدارة الموارد البيئية والطبيعية  `1`  

علقة بمخاطر الكوارث نظرًا للروابط الوثيقة بين العوامل المت  -75
والمسائل المتصلة بإدارة البيئة والموارد الطبيعية، تتوفر إمكانات هائلة 
. الستغالل الموارد الموجودة والممارسات الراسخة بهدف الحد من الكوارث

وهناك اعتراف متزاید بضرورة صياغة التدابير المتعلقة بإدارة األحراج 
 صياغة متأنية، وتستخدم هذه التدابير والنباتات والتربة والماء واألراضي
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وإن دراسات تقييم اآلثار البيئية، . على نحو فعال للتقليل من مخاطر الكوارث
التي تجري على نطاق واسع، توفر المبررات االقتصادیة والتقنيات المتاحة 
لبلورة مفهوم العمليات المتعلقة بتقييم األخطار وآثار مخاطر الكوارث، والقيام 

وتقوم دول جزریة من المحيط الهادئ حاليًا بوضع مؤشر . هذه العملياتبمثل 
للقابلية للتأثر البيئي ُیتيح لصانعي القرار الوصول إلى معلومات أآثر انتظامًا 

وتشير آوریا الجنوبية إلى البيئات . بهدف تعزیز المقاومة وتحقيق االستدامة
لة یتعين رصدها المعرضة للخطر بصفة خاصة بوصفها مناطق خطر محتم

  .عن آثب من المنظور اإلنمائي ومن ناحية الموارد الطبيعية على حد سواء

وإن الحفاظ على األراضي الرطبة وإصالحها آما تدعو إليه اتفاقية   -76
رامسار، وإعادة غرس شجر المنغروف في المناطق المدیة على نحو ما تقوم 

ومنظمات غير حكومية في به جمعية الصليب األحمر الوطنية في فييت نام 
بنغالدیش، یبين منافع استخدام الموارد الطبيعية في الحد من مخاطر 

وتعطي منظمات المجتمعات المحلية التي تتبع ممارسات الزراعة . الكوارث
التقليدیة على نطاق واسع في هندوراس أهمية للنباتات واستخدام األراضي 

  .لمياه وتأخير تدهور األراضيفي تحسين تثبيت التربة والحد من سيالن ا

ویتوفر مجال هام لتعزیز العالقات وإیجاد فرص تعاون شاملة فيما   -77
بين المنظمات البيئية والتي ُتعنى بإدارة مخاطر الكوارث، وال سيما عن 
طریق إشراك منظمات غير حكومية على غرار االتحاد العالمي لحفظ 

. عهد الدولي للتنمية المستدامةالطبيعة، والصندوق العالمي للطبيعة والم
وینبغي أیضًا السعي إلى زیادة التآزر وجمع الموارد المتاحة إلى جانب 
األنشطة التي یضطلع بها في إطار االتفاقات الدولية، بما في ذلك اتفاقية 
رامسار المتعلقة باألراضي الرطبة واالتفاقية المتعلقة بالتنوع األحيائي 

 لمكافحة التصحر واتفاقية األمم المتحدة اإلطاریة بشأن واتفاقية األمم المتحدة
  .تغير المناخ

  ممارسات التنمية االجتماعية واالقتصادیة  `2`  

یفتقر معظم البلدان النامية إلى اآلليات االجتماعية واالقتصادیة   -78
المحددة التي تكفل حمایة الفئات السكانية الضعيفة أو المحرومة في البلدان 

ونظرًا لقلة برامج الضمان االجتماعي التي تتسم . صاد المتقدم النموذات االقت
بطابع مؤسسي، فإن الفقراء والمهمشين في البلدان النامية لم یتوفر لهم وقت 
األزمات مالذ آخر سوى االعتماد بشكل تلقائي على الدعم المقدم من خالل 

ى صعيد المجتمع العالقات اُألسریة أو على المساعدة المتبادلة المتاحة عل
وهناك اعتراف متزاید بأن البرامج المخصصة لقطاعات اجتماعية . المحلي



A/CONF.206/L.1 

25 

بعينها آالتعليم والصحة، أو الشواغل المتصلة بأسباب المعيشة آالزراعة 
وتربية الحيوانات، یمكنها أن تقود الجهود الرامية إلى توفير حمایة أفضل من 

  .الكوارث عن طریق الحد من أوجه الضعف

وقامت منظمة الدول األمریكية ومنظمة الصحة للبلدان األمریكية في   -79
أمریكا الالتينية والكاریبي، طيلة سنوات عدیدة، بتنفيذ مبادرات معتمدة على 
المجتمعات المحلية ترمي إلى حمایة المدارس والمرافق الصحية وشبكات 

الفلبين، عملت وفي . المياه المحلية باالعتماد على زیادة مشارآة الجمهور
وزارة الشؤون االجتماعية والتنمية جنبًا إلى جنب مع مكتب الدفاع المدني 
ومنظمات غير حكومية شعبية من أجل توسيع نطاق الجوانب االجتماعية 
لدعم المجتمعات المحلية وبناء القدرات المحلية للمساهمة في الحد من مخاطر 

  .الكوارث

ادیة وتجاریة، فإن معظم البلدان وعلى نقيض ذلك، وألسباب اقتص  -80
النامية تفتقر لآلليات التي تسمح بتوزیع المخاطر على نطاق أوسع بين 
قطاعات المجتمع، مثل التأمين على المحاصيل أو المسكن أو المخططات 

وقد ُوفق مصرف غرامين في بنغالدیش إلى . المؤسسية للضمان االجتماعي
 مشترآة تنشط على الصعيد المحلي، حد بعيد، شأنه شأن صنادیق اجتماعية

في تنفيذ مبادرات اجتماعية واقتصادیة لتعزیز التنمية من خالل مخططات 
اإلقراض الشعبية وبرامج االستثمار الصغير، على الرغم من أن هذه 

  .المبادرات اعُتبرت في بادئ األمر غير قابلة للتنفيذ

يلة، آالعالقة القائمة وعلى الرغم من بعض الحاالت االستثنائية القل  -81
بين شرآة إنتربوليس إلعادة التأمين ومؤسسة آاالنجيام في جنوب الهند 
وبرنامج ترعاه الحكومة في فييت نام، فقليلة هي برامج التمویل الصغير أو 
اإلقراض التي ُتشجع بوجه خاص الممارسات الكفيلة بالحد من المخاطر في 

مج إعادة التأهيل التي أعقبت زلزال وأثبت بعض برا. صفوف السكان الفقراء
غوجارات في الهند واألنشطة النموذجية األخرى المتعلقة بالمسؤولية 
االجتماعية للشرآات في بنغالدیش ضرورة ضمان المشارآة المجتمعات 
المحلية في جميع مراحل هذه البرامج، ولكن أیضًا التحدیات التي تواجه 

  .خاصالممارسة اإلنمائية واالستثمار ال

وعلى مستویات االقتصاد الكلي، ثمة ما یدل على تزاید التزام   -82
ومن بين . المؤسسات بالحد من مخاطر الكوارث واالستثمار في هذا المجال

المؤسسات المالية الدولية، ساهمت وحدة إدارة المخاطر التابعة للبنك الدولي 
. من مخاطر الكوارثإسهامًا آبيرًا في تسليط الضوء على االستثمار في الحد 
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وآان إسهام هذه الوحدة حاسمًا في توثيق روابط الدعوة بين القطاع الخاص 
ومصالح شرآات التأمين واالستثمار من أجل إنشاء اتحاد الوقایة االستبقائية 
الذي یستضيفه حاليًا االتحاد الدولي لجمعيات الصليب األحمر والهالل 

  .األحمر

 إعصار ميتش ببلدان أمریكا الوسطى، جعل وعقب الدمار الذي ألحقه  -83
 من الحد من الكوارث 2000مصرف التنمية للبلدان األمریكية منذ عام 

وبدأ . عنصرًا رئيسيًا في استراتيجياته الخاصة باإلقراض من أجل التنمية
مصرف التنمية الكاریبي یندمج على هذا المنوال، بينما أعلن مصرف التنمية 

 داخلية دامت سنتين، عن سياسة جدیدة جرت مراجعتها اآلسيوي، بعد دراسة
.  لدعم الحد من الكوارث من خالل سياساته الخاصة باإلقراض2004في عام 

ویقوم مصرف التنمية األفریقي حاليًا في إطار شراآة مع االتحاد األفریقي، 
من والشراآة الجدیدة من أجل تنمية أفریقيا، وأمانة االستراتيجية الدولية للحد 

الكوارث، بصياغة مبادئ توجيهية لمساعدة البلدان في إدراج الحد من 
  .الكوارث في صلب استراتيجياتها اإلنمائية

وبالمثل، تبذل صناعة التأمين على الدوام جهودًا نشطة وبارزة عن   -84
طریق تزوید البلدان بوثائق إحصائية وتحليالت حاسمة تتعلق بمخاطر 

أن الحكومات وشرآات التأمين ال تزال تواجه غير . الكوارث وتكاليفها
صعوبات في ترجمة اآلليات الصالحة لتحویل المخاطر لغير المؤمن عليهم أو 
لمن ليس لدیهم تأمين آاٍف، وفي أحيان آثيرة لصغار المالك في البلدان 

  .النامية

  تخطيط استخدام األراضي والتدابير التقنية األخرى  `3`  

ام األراضي أداة أساسية للحد من الكوارث، وذلك ُیعد تخطيط استخد  -85
عن طریق تقييم المخاطر، واإلدارة البيئية، وموارد الرزق المنتجة واألنشطة 

وهو ُیشكل في آثير من األحيان حلقة وصل حاسمة بين الساحتين . اإلنمائية
الحضریة والریفية حيث تتعرض الموارد الطبيعية ألآبر تهدید جراء النمو 

ومع ذلك، قد تطغى القوى االقتصادیة األخرى المؤثرة في األجل . ميةوالتن
القصير بسهولة على آفاق تجنب المخاطر الطویلة األجل التي تكون أقل 

  .وضوحًا

وینطبق هذا على التدابير التقنية أو الهيكلية األخرى المتعلقة بالحد   -86
تقنية یمكن فهناك معارف واسعة ومهارات . من عوامل الخطر األساسية

استغاللها لتقليص أخطار الكوارث إلى أدنى حد عن طریق رسم خرائط 
لمناطق المخاطر القصوى، وتدعيم المباني وحمایة الهياآل األساسية ووضع 
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وفي معظم البلدان، ُیسهم التعاون القائم بين المهندسين والعلماء . معایير للبناء
 نطاق واسع بقوانين البناء وسائر األخصائيين التقنيين في التعریف على

  .وتدابير البناء المقاومة للكوارث، واستكمالها

ومن الصعب تحدید مدى استخدام التدابير التقنية بصورة اعتيادیة، أو   -87
وفي عدة بلدان، آثيرًا ما تتأثر . مدى تنفيذ المعایير القائمة على نحو منتظم

طر بنقص الدعم السياسي فعالية هذه األدوات األساسية في الحد من المخا
  .والمؤسسي

وإذا ُأرید تحقيق اإلمكانات العالية التي توفرها الممارسات التنظيمية   -88
المستدامة، فال بد من ضمان مشارآة أصحاب المصلحة مشارآة واسعة 

ویستلزم هذا تضافر المصالح المتصلة بإدارة المخاطر، والبيئة، . النطاق
 واالستثمار والتنمية ألجل تحقيق غرض مشترك، والقدرات المهنية والتقنية،

ویرتبط النجاح في هذا الصدد ارتباطًا وثيقًا بالتصورات المتعلقة بالظروف 
  .اإلقليمية أو المجتمعية المباشرة التي تتقاسمها تلك المصالح

  التكنولوجيات المتقدمة  `4`  

حد من یسود االعتراف بأهمية التكنولوجيات المتقدمة في مجال ال  -89
ولقد ازداد استخدام هذه التكنولوجيات بحكم تطور أدواتها وتراجع . الكوارث

وتبّين أن التقنيات المتصلة . تكاليفها وتحّسن إمكانات الحصول عليها محليًا
باالستشعار من ُبعد وُنظم المعلومات الجغرافية والرصد الفضائي ووضع 

ت المعلومات واالتصاالت النماذج والتنبؤ باستخدام الحاسوب وتكنولوجيا
مفيدة جدًا، ال سيما في أنشطة تحدید المخاطر ورسم الخرائط والرصد والتقييم 

ولقد شهد العقد، على سبيل المثال، تحسنًا . القطري أو المحلي واإلنذار المبكر
  .مطردًا في مجال توقعات األحوال الجویة القصوى

یتصل بذلك من مجموعات وإن استخدام التكنولوجيات المتقدمة وما   -90
بيانات في إطار اإلدارة البيئية یوفر إمكانات للتآزر واتباع ُنهج مشترآة مع 

ولقد أصبحت هذه األدوات، بحكم انخفاض تكاليفها، . إدارة مخاطر الكوارث
أیسر مناًال آقدرات ُتستخدم بصورة اعتيادیة، وزادت فائدتها على المستوى 

 بد أن تتوفر للمجتمعات المحلية ولصانعي القرار وال. المحلي في بلدان عدیدة
بيانات ونتائج قابلة لالستخدام بفضل تقنيات أآثر تطورًا للرصد ووضع 

  .النماذج

وبينما قدرت بلدان معينة الزیادة في التكنولوجيات المتقدمة المتاحة،   -91
 أعربت بلدان أخرى عن خيبة أملها بسبب افتقارها إلى القدرة التقنية أو
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وتعترف . البيانات التي تمكنها من زیادة فعالية استخدام تلك التكنولوجيات
بلدان آثيرة بضرورة تقليص االزدواج إلى أدنى حد، وضمان االتساق، ودعم 
تبادل المعلومات بحریة بين مختلف الوزارات، فضًال عن تيسير التطبيقات 

  .و فعالالشاملة لعدة تخصصات والالزمة للحد من الكوارث على نح

ویجري العمل حاليًا على وضع مبادرات عدة أخرى تستفيد من   -92
التطبيقات القائمة على الرصد الفضائي واالتصاالت من ُبعد من أجل الحد من 
الكوارث، وسوف یجري تنفيذ هذه المبادرات من خالل شراآات استراتيجية 

الخارجي، وفرقة ویسعى مكتب األمم المتحدة لشؤون الفضاء . عالمية وإقليمية
العمل المعنية بإدارة الكوارث التابعة للجنة استخدام الفضاء الخارجي في 
األغراض السلمية إلى تنفيذ نظام عالمي متكامل إلدارة الحد من الكوارث 

وتوصلت مبادرة عالمية متعددة األطراف ُأطلقت . الطبيعية وجهود اإلغاثة
ة النمو، إلى إعداد وثيقة إطاریة مؤخرًا، وتشترك فيها بلدان نامية ومتقدم

. لخطة یستغرق تنفيذها عشر سنوات إلقامة شبكة عالمية لنظم رصد األرض
وتهدف هذه المبادرة، في جملة أهداف أخرى، إلى تقليل الخسائر البشریة 
الناجمة عن الكوارث الطبيعية، وتحسين فهم التغيرات الجویة والمناخية 

  .وتقييمها والتنبؤ بها

في حين یعترف على نطاق واسع بأهمية التكنولوجيات في الحد من و  -93
الكوارث، فمن الناحية المؤسسية ال یمكن تحقيق المزایا بسهولة، وذلك بسبب 
ما یتطلبه األمر في آثير من األحيان من ُنظم دعم قویة وموارد مستدامة 

ًا أن ُتشجع لذلك، ال بد للبلدان والمنظمات المتقدمة تكنولوجي. وقدرات تقنية
على تطبيق هذه الموارد على نطاق واسع في البلدان النامية والمجتمعات 
المحلية المتأثرة بالكوارث، وال بد لها أیضًا من أن تساعد في الوفاء بما 

  .یتصل بذلك من متطلبات بشریة وتقنية
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  التأهب تحقيقًا لفعالية االستجابة واإلنعاش  -هاء   

 الكوارث والحمایة المدنية التي تضطلع بها تبين أن وظائف إدارة  -94
ویتجلى ذلك . الحكومات تشكل عناصر هامة في إدارة مخاطر الكوارث

خصوصًا في أنشطة التأهب والتخطيط للطوارئ التي تقتضي توافر مهارات 
ویمكن للمختصين في إدارة . متخصصة والتعبئة العامة وإعالم الجمهور

ة المدنية أن یسهموا إسهامًا آبيرًا في حفز الكوارث والمسؤولين عن الحمای
المجتمعات المحلية آيما تشارك في أنشطة التوعية بالمخاطر، وتحدید مواقع 

آما یمكن لوآاالت الحمایة المدنية . األخطار وحمایة الهياآل األساسية الحيویة
كن ویم. أن تقدم دعمًا إضافيًا وتفيد بمعرفتها التقنية أنشطة التدریب الجاریة

لها أن تسهم إسهامًا آبيرًا عن طریق نقل الدروس المستفادة من عمليات 
الطوارئ السابقة للمساعدة في عمليات التخطيط في إطار االستراتيجيات 

  .المستقبلية للحد من الكوارث

ویتوفر لدى معظم البلدان بعض القدرات المؤسسية في مجال إدارة   -95
توصلت إلى تحقيق اإلمكانات الهائلة التي الطوارئ، غير أن أقلية منها فقط 

تمثلها هذه الوآاالت في وضع نهج استراتيجية أشمل إزاء تحدید مخاطر 
وتجسد الوآالة الروسية لإلغاثة، بوصفها . الكوارث، وإدارتها والتوعية بها

السلطة الوطنية المختصة بكل جوانب حاالت الطوارئ في االتحاد الروسي، 
االلتزامات التنظيمية ودعم القدرات في سبيل زیادة الترآيز مثاًال على تعدیل 

وُتَعدُّ أستراليا وشيلي وفرنسا وآوبا . على الحد من مخاطر الكوارث
وآولومبيا ونيوزیلندا أمثلة لبلدان اتبعت نهجًا أشمل إزاء القدرات المتعلقة 

  .بإدارة المخاطر واالستجابة للطوارئ

قدرات اإلدارة الالزمة لمعالجة مخاطر وللنهوض بمستوى التوعية و  -96
الكوارث الحالية، ال بد من وضع تشریعات وترتيبات مؤسسية تسمح بجمع 
سائر األطراف في قطاعات إدارة الكوارث والمخاطر بغية التخطيط 

ویمكن بفضل تضافر الجهود وتوسيع . واالستجابة بطرق أآثر تكامًال وتنسيقًا
ة، ربط االحتياجات في مجاالت التوعية دائرة تقاسم الممارسات الجيد

. بالمخاطر وتحليلها، بالمعرفة والخبرة العملية للمختصين في إدارة الكوارث
وفي سياق أعم، ال بد أن یندرج الدعم المقدم من سائر الوآاالت الحكومية، 
والسلطات الحكومية المحلية، والمسؤولين عن إدارة الهياآل والمرافق 

، ودوائر األعمال، والمنظمات غير الحكومية والجمهور الحيویة األساسية
  . ذاته في إطار عملية تقوم على مشارآة وحوار أوسع نطاقًا
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وثمة دعوة ملحة في دوائر إدارة الطوارئ إلى زیادة الموارد   -97
وأبدي قلق . المستثمرة في إجراءات التأهب والوقایة والتخفيف زیادة آبيرة

 التي اعتادت الحكومات والمنظمات الدولية االلتزام إزاء عدم تناسب المبالغ
بها في إطار االستجابة للطوارئ وإعادة التأهيل، وفي آثير من األحيان بال 
ترٍو، مما یؤدي إلى ازدواج الجهود، ودون ممارسة الرقابة التي تفرض عادة 

  . على المصروفات اإلنمائية

وعواقبها على التنمية، آلفت وإزاء تزاید التكاليف المتصلة بالكوارث   -98
" تير فوند"اإلدارة البریطانية للتنمية الدولية ومنظمة اإلغاثة غير الحكومية 

)Tear Fund ( مؤخرًا بإجراء دراسات تهدف إلى تحدید القيود والمعوقات التي
تحول دون تحقيق توازن أفضل، في إطار تمویل إدارة مخاطر الكوارث، بين 

  .ة الطوارئ وقطاع التنميةقطاع اإلغاثة في حال

ویالحظ أن جل األموال المخصصة لالستجابة لحاالت الطوارئ   -99
واإلنعاش ال یمكن استعمالها إال بعد خسارة األصول االجتماعية واالقتصادیة 
الهامة، في حين أن الموارد التي تستثمر لتقليص الخسائر إلى أدنى حد عن 

ویوضح هذا تطبيق حوافز أو .  بكثيرطریق االستثمار السابق للطوارئ، أقل
روادع أآثر فعالية على نحو یكفل تعزیز تكامل المسؤوليات والوظائف 

وال بد أیضًا أن تؤخذ االحتياجات من الموارد في الحسبان من خالل . التنفيذیة
  .فهم جيد لتكاليف وفوائد إدارة الكوارث والمخاطر

  االستنتاجات  -ثالثًا   

  اإلنجازات  - ألف   

لقد تحققت إنجازات هامة على درب تحقيق األهداف الواردة في   -100
استراتيجية یوآوهاما، ویرجع ذلك إلى إدراك البلدان المتزاید، إن لم یكن 
الشامل، بأن الحد من مخاطر الكوارث شرط أساسي للتنمية المستدامة، عالوة 

 بعض على الوعي المتزاید بأن األنشطة اإلنمائية قد تسبب أیضًا، في
وتبقى المبادئ المعلنة في . الحاالت، مواطن ضعف، أو تزید في شدتها

استراتيجية یوآوهاما صالحة آمبادئ توجيهية لوضع أطر للسياسات العامة 
. )8(لتعزیز القدرات الوطنية، وال سيما المحلية في مجال الحد من الكوارث

طراف تتعلق بالحد وعلى الصعيد الدولي، أمكن إبرام اتفاقات هامة متعددة األ
من مخاطر الكوارث، بما فيها شتى االتفاقيات المتصلة باألخطار البيئية 
والقرارات والبيانات والمبادرات المحددة المتعلقة بتحقيق التنمية المستدامة، 

  . وتحدیدًا األهداف اإلنمائية لأللفية
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وما فتئت البلدان تبدي بقوة اهتمامًا یقوم على أسس سليمة من   •
خالل البيانات المتصلة بالسياسات العامة، آخطة تنفيذ 
جوهانسبرغ التي تدعو إلى تقدیم التزامات دولية وإقليمية 
واتخاذ إجراءات وطنية للحد من القابلية للتأثر، واالضطالع 
بعمليات لتقييم المخاطر وتنفيذ استراتيجيات شاملة إلدارة 

سع النطاق إال أن هناك تسليمًا وا. الكوارث والمخاطر
بضرورة تقدیم التزامات أآثر تحدیدًا لترجمة هذه البيانات على 

  . أرض الواقع

وثمة ما یدل على زیادة إدراك العالم للعالقات القائمة بين   •
الفقر، والممارسات البيئية المستدامة، وإدارة الموارد الطبيعية 
والمخاطر ذات البعد العالمي، مثل الشواغل المتصلة بتقلب 

لمناخ والنمو الحضري والقضایا الصحية العالمية ا
وهناك تسليم بالحاجة إلى اتباع نهج أآثر . والتكنولوجيا الحدیثة

تكامًال إزاء إدارة الكوارث والمخاطر حيث یقوم عدد متزاید 
  . من البلدان باعتماد سياسات استراتيجية ونهج تنفيذیة جدیدة

يًا، على درب إدراج ولقد تحقق تقدم إیجابي، وإن آان جزئ  •
الحد من مخاطر الكوارث ضمن التخطيط الوطني 

وثمة ما یدل حاليًا على تحقيق تقدم . واالستراتيجيات اإلنمائية
واضح على الصعيد الوطني وعلى بعض المستویات اإلقليمية، 
ومن ذلك تعزیز فرقة العمل المشترآة بين الوآاالت المعنية 

تي تقوم بها المؤسسات المالية بالحد من الكوارث، والدعوة ال
الدولية والجهود الداعمة التي یبذلها بعض اللجان االقتصادیة 

  .اإلقليمية التابعة لألمم المتحدة

ویولى اهتمام خاص ألهمية الدور الحافز والداعم الذي تقوم به   •
المؤسسات السياسية والتقنية والتعليمية واإلعالمية 

مساعدة البلدان في وضع دون اإلقليمية في /اإلقليمية
  .استراتيجيات للحد من المخاطر، وتنسيقها ودعمها

وعلى نقيض ما ُأبدي في مرحلة سابقة من اهتمام بالنهج   •
العلمية والتقنية إلى حد بعيد واالستخدام المتكرر للتقنيات 
المادیة للتخفيف من آثار األخطار الطبيعية على السكان، ثمة 

 هام في االهتمام األوسع واألشمل ما یدل على إحراز تقدم
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باألبعاد االجتماعية والجوانب المتعددة القطاعات لمسألة قابلية 
  .البشر للتأثر

وهناك سعي إلى تطویر العالقات بين االختصاصات   •
والمنظمات، مع فهم أفضل للمبدأ األساسي للشراآة والتقاسم 

تمام الالزم وال بد من إیالء االه. العادل للمسؤوليات والموارد
لتعرض الجمهور للمخاطر على الُصعد المحلية، وإال فإن 
الجهود التي تبذلها مختلف البلدان قد ترآز على نحو مبالغ فيه 
على اآلفاق الدولية أو على المستویات الوطنية المرآزیة 

  .للمسؤولية

ویتوافر حجم آبير من المعارف والمهارات والقدرات التقنية   •
ألخطار إلى أدنى حد ممكن والحد من قابلية لتقليص آثار ا

وفي حين یستغل . الناس للتأثر بالكوارث وتعرضهم لمخاطرها
بعض البلدان هذه القدرات على نحو مفيد للغایة، فإن بلدان 
أخرى تنتفع بها على نحو متفاوت أو غير متواصل أو بقدر 
ضعيف، وذلك بسبب عدم توفر المساعدة ونقل التكنولوجيا 

  .در الممكن في إطار التعاون الدوليبالق

وتعد المعلومات التي ترآز على الحد من مخاطر الكوارث   •
موردًا بالغ األهمية؛ ویسود االعتراف بأن توافر هذه 
المعلومات ونشرها واستخدامها على نطاق واسع یشكل إنجازًا 

وإلى جانب التعليم بشكل عام، وبناء القدرات على آافة . هامًا
یات، ینبغي أن ینظر إلدارة المعارف وتطویر رأس المستو

  . المال االجتماعي آاستثمارات ذات أولویة في سياق االستدامة

  الثغرات والتحدیات  -باء   

باإلضافة إلى نقص التنفيذ المنهجي، والتعاون واإلبالغ عن التقدم   -101
د المحرز في مجال الحد من مخاطر الكوارث والقابلية للتأثر بها، حد

ویتعلق . المشارآون في عملية استعراض یوآوهاما الثغرات والتحدیات التالية
األمر بعناصر أساسية یمكن أن توفر للناس حمایة أآبر من مخاطر الكوارث 

آما یمكن أن تشكل حافزًا لمشارآة المسؤولين . في مكان عيشهم وعملهم
 التي ستسببها والمؤسسات والجمهور في تعزیز القدرة على مقاومة األخطار

  .الكوارث في المستقبل

  األطر التنظيمية والقانونية وأطر السياسات العامة: اإلدارة  -102
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ضمان وضع استراتيجية للحد من الكوارث، ترتبط بمختلف   -1    
المصالح القطاعية وُتدَمج في التخطيط اإلنمائي واألهداف اإلنمائية على 

  .الصعيدین الوطني والمحلي

أو تعزیز محافل وطنية للحد من الكوارث، تضم إنشاء   -2    
عناصر فاعلة من قطاعات متعددة وتوفر لها الموارد الكافية إلنجاز التقدم 
المطلوب، باإلضافة إلى االعتراف باإلرادة السياسية واإلجراءات العملية 

  . المطلوبة لدعم أنشطة الحد من مخاطر الكوارث

يات والفرص والموارد ضمان استناد األدوار والمسؤول  -3    
الالزمة لوضع استراتيجيات الحد من المخاطر إلى الشراآات، وقيامها على 
مصالح المجتمعات المحلية وتشجيعها لمشارآة الجمهور على نطاق واسع، 

  .بما في ذلك مشارآة الفئات المحرومة

تخصيص الموارد التي تتيحها ميزانيات الطوارئ والتنمية   -4    
عيدین الدولي واإلقليمي وداخل البلدان، لتعزیز استراتيجيات بحكمة على الص

  .الحد من المخاطر في التطبيق العملي

تشجيع استخدام مصطلحات مفهومة على نطاق واسع في   -5    
سياق الحد من الكوارث، واستعمال أطر مرنة للسياسات العامة تفسح المجال 

  . لتعدد نهج التنفيذ

  مها ورصدها واإلنذار المبكر بهاتحدید المخاطر، وتقيي  -103

وضع المعایير للقيام على نحو منهجي بجمع وحفظ السجالت   -1    
اإلحصائية الوطنية الشاملة المتعلقة بالجوانب العدیدة المتصلة بالحد من 

بما في ذلك البيانات المتصلة بالبيئات المبنية، وشرایين (مخاطر الكوارث 
یة؛ والجوانب االجتماعية واالقتصادیة للقابلية الحياة والهياآل األساسية الحيو

  ). للتأثر؛ وتحليل األخطار والمتطلبات العملية المتصلة بالكوارث

بما في ذلك (تقييم حالة المخاطر على المستوى القطري   -2    
والقيام بعمليات تقييم للمخاطر، ) خرائط األخطار واتجاهات القابلية للتأثر

 االقتصادیة؛ وإجراء التحليالت، حيثما -واالجتماعية وإدراج األبعاد التقنية 
أمكن، في المواقع اإلقليمية أو المالصقة التي تتقاسم مخاطر التعرض 

  .للكوارث

إنشاء أنظمة لإلنذار المبكر ترآز على السكان المعرضين   -3    
للخطر وتدمج األبعاد األساسية إلدارة المخاطر، وإطالق اإلنذارات، والنشر، 

  . هب وقدرات االستجابةوالتأ
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تنفيذ التوصيات البرنامجية للمؤتمر الدولي الثاني المعني   -4    
باإلنذار المبكر آما أقرتها الجمعية العامة، وال سيما عن طریق توسيع نطاق 

  . التنسيق الدولي وإدراج اإلنذار المبكر في السياسة اإلنمائية

  إدارة المعارف والتعليم  -104
ع الحد من الكوارث في المناهج الدراسية في إدراج موضو  -1    

سائر مستویات التعليم والتدریب المهني، مع الترآيز على المدارس وسائر 
  .المؤسسات األخرى الهامة

تنمية القدرات المؤسسية ودعمها من أجل جمع المعلومات   -2    
 والخبرات الحالية والتقليدیة المتعلقة بالحد من الكوارث، ودمجها ونشرها

  .واستخدامها على نطاق واسع

إبراز نتائج التجارب المفيدة من خالل تعميم واستخدام   -3    
دراسات الحالة على نطاق واسع، والتبادل المهني بين البلدان والجهود التي 

  .تبذلها المؤسسات لتحدید وإدماج الدروس المستفادة من األحداث السابقة

صصات ومصالح مهنية تنفيذ برامج البحوث التي تجمع تخ  -4    
متعددة، وتغذي عمليات صنع القرار بالمعلومات وتؤدي إلى تنفيذ الحد من 

  .الكوارث على جميع المستویات

صياغة استراتيجيات مستمرة ومتعددة الجوانب لتوعية   -5    
الجمهور لترویج ومساندة السياسات، وتنمية القدرات وفهم الجمهور؛ 

ات المهنية، العامة منها والخاصة، بما فيها باالعتماد على الموارد والقدر
  . قدرات وسائط اإلعالم، في العملية

  الحد من عوامل الخطر األساسية  -105

ربط الحد من المخاطر بمجاالت االهتمام والقدرات   -1    
وااللتزامات المتصلة بالبيئة والموارد الطبيعية والمناخ، وما یرتبط بها من 

  .مجاالت جيوفيزیائية

ربط المبادئ والممارسات المتعلقة بالتنمية االجتماعية   -2    
واالقتصادیة بالقدرات التقنية لحمایة الهياآل األساسية الحيویة والحد من 

  .أوضاع الفقر لصالح الفئات السكانية الضعيفة

تنمية التعاون أو توسيع نطاقه بين المصالح العامة والخاصة،   -3    
والشراآات ذات الصلة، داخل وخارج مجاالت والقدرات العلمية والمهنية، 
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محددة للترآز القطاعي، بما في ذلك التشجيع على توسيع نطاق تبادل 
  .المعارف ونقل التكنولوجيا بين سائر البلدان

تعزیز توفير التدابير التقنية المتعلقة بتخطيط استخدام   -4    
ة والتقنيات األراضي، وقوانين البناء واإلنشاء، والمهارات التكنولوجي

المتقدمة، واستخدامها استخدامًا مناسبًا، وعلى وجه الخصوص في البلدان 
  .المحرومة المعرضة للكوارث بشكل خاص

تحدید وتشجيع االستخدام المحلي لألدوات المالية وما یتصل   -5    
بها من أدوات االستثمار من أجل تقاسم المخاطر أو نقلها أو تقليصها إلى أدنى 

  .ما في صفوف أضعف فئات السكان وداخل المجتمعات المحليةحد، ال سي

  التأهب تحقيقًا لفعالية االستجابة واالنتعاش  -106
توسيع دائرة الحوار العام والممارسات الرسمية ومشارآة   -1    

المهنيين فيما یتصل بالمجموعة الكاملة من االحتياجات والمسؤوليات 
  .والمخاطرالمشترآة والمتكاملة إلدارة الكوارث 

تحدید وتخصيص الموارد التي تتيحها ميزانيات اإلنشاء   -2    
والتنمية والطوارئ إلدارة الكوارث والمخاطر على نحو أفضل یتيح الحد من 

  .الكوارث على نحو مستمر

تقييم مدى مالءمة جميع السياسات والقدرات التنفيذیة   -3    
في ضوء المخاطر الحالية واالحتياجات المتعلقة بإدارة الكوارث والمخاطر 

  . والناشئة

ویتبين من االستنتاجات المترتبة على استعراض یوآوهاما أن هناك   -107
أمثلة وجهود مستقلة عدیدة تجسد الوعي بأهمية الحد من مخاطر الكوارث، 

آما یدرك العدید من صانعي القرار ما یلزم القيام . واالهتمام بهذا الموضوع
إال أن أصحاب . تتوافر لهم الموارد الالزمة لذلكبه، وفي بعض األحيان 

المصلحة مطالبون جميعًا بمضاعفة جهودهم لترجمة نوایاهم إلى إجراءات 
  .ملموسة، حتى یصبح سكان العالم في مأمن فعًال من الكوارث
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  مرفق  

تطور مبادئ استراتيجية یوآوهاما إلى إطار متجدد     
  للسياسات العامة للحد من الكوارث

  مبادئ یوآوهاما

 المجاالت –ر السياسات العامة إطا
استنادًا إلى الممارسات الجيدة (المواضيعية 

  )وخيارات التنفيذ في المستقبل
 الجوانب األساسية للحد من مخاطر -3المبدأ 

الكوارث والمتعلقة بالسياسة اإلنمائية والتخطيط 
اإلنمائي على األصعدة الوطني واإلقليمي، 

  .والثنائي والمتعدد األطراف والدولي
 المشارآة على جميع المستویات، من -6 المبدأ

المجتمع المحلي، ومرورا بالحكومة الوطنية، 
إلى المستویين اإلقليمي والدولي، أمر ال بد منه 

  .كل فعال من مخاطر الكوارثللحد بش
 المسؤولية الرئيسية د یتحمل آل بل-10المبدأ 

عن حمایة شعبه وأصوله الوطنية من آثار 
  .الكوارث الطبيعية

األطر المؤسسية والسياسية للحد من : اإلدارة
  المخاطر

السياسات االجتماعية واالقتصادیة، استخدام   •
 الموارد استخدامًا فعاًال

 السياسات البيئية  •
 لحد من المخاطر والتنمية المستدامةا  •
 السياسات الوطنية، التنمية المؤسسية والتشریع  •
السلطات المحلية والسياسات البلدیة للحد من   •

 المخاطر
 الشراآات ونشاط المجتمع ومشارآته  •
 الشفافية والمساءلة  •
  سياسات العلم والتكنولوجيا  •

 تقييم األخطار خطوة الزمة العتماد -1المبدأ 
  .سياسات وتدابير الحد من مخاطر الكوارث

 وسائل اإلنذار المبكر ونشرها الفعال -5المبدأ 
ت والنشر، عامالن باستخدام وسائل االتصاال

  .أساسيان للنجاح في الحد من مخاطر الكوارث
 المشارآة على جميع المستویات، -6المبدأ 

بدءًا بالمجتمع المحلي، ومرورا بالحكومة 
الوطنية، وانتهاء بالمستویين اإلقليمي والدولي، 
أمر ال بد منه للحد بشكل فعال من مخاطر 

  .الكوارث

  تحدید وتقييم المخاطر ورصدها واإلنذار المبكر بها
 عمليات تقييم المخاطر وقابلية التأثر بها  •
 جمع البيانات واستخدام المعلومات  •
 ت تقييم آثار الكوارثعمليا  •
 التنبؤ واإلنذار المبكر  •
 تقييم المخاطر المناخية والبيئية  •
 المخاطر الحضریة  •
  الجفاف  •

 تنمية وتعزیز القدرات على الحد من -4المبدأ 
  .مخاطر الكوارث مجال ذو أولویة رئيسية

مستویات، بدءا  المشارآة على جميع ال-6المبدأ 
بالمجتمع المحلي، ومرورا بالحكومة الوطنية، 

  إدارة المعرفة والتعليم 
 إدارة المعلومات  •
 التعليم ألجل التنمية المستدامة  •
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  مبادئ یوآوهاما

 المجاالت –ر السياسات العامة إطا
استنادًا إلى الممارسات الجيدة (المواضيعية 

  )وخيارات التنفيذ في المستقبل
وانتهاء بالمستویين اإلقليمي والدولي، أمر حيوي 

  .للحد بشكل فعال من مخاطر الكوارث
 إن تثقيف وتدریب المجتمع بأسره أمر -7المبدأ 

حيوي لتصميم وتطبيق أنماط تنمية مناسبة تحد من 
  .قابلية تأثر الفئات المستهدفة

دراسة الحد من مخاطر الكوارث على   •
 المستوى الجامعي

 التدریب  •
 برامج البحث  •
  أدوات توعية الجمهور   •

 ال بد للمجتمع الدولي من تقاسم -8المبدأ 
التكنولوجيا الالزمة للحد من مخاطر الكوارث 

  .آجزء ال یتجزأ من التعاون التقني
 إن حمایة البيئة، بوصفها مكونًا من -9المبدأ 

مكونات التنمية المستدامة یتسق مع تخفيف حدة 
الفقر، هي ضرورة حتمية للحد من مخاطر 

  .الكوارث

  لحد من عوامل الخطر األساسيةا
 تخطيط استخدام األراضي  •
 البيئة وإدارة الموارد الطبيعية  •
األدوات المالية؛ التأمين والتمویل بالغ الصغر   •

  شبكات السالمة–
 البناء األآثر أمانًا، حمایة البنى األساسية  •
  التكنولوجيا المتطورة  •

 الحد من مخاطر الكوارث لـه أهمية -2المبدأ 
أساسية لتقليل الحاجة إلى اإلغاثة في حاالت 

  .الكوارث

  التأهب تحقيقًا لفعالية االستجابة والتأهيل 
غاثة باالعتماد على النهج القائم على الحد اإل  •

  من قابلية التأثر
 ال بد للمجتمع الدولي من تقاسم -8المبدأ 

التكنولوجيا الالزمة للحد من الكوارث آجزء ال 
  .یتجزأ من التعاون التقني

 ینبغي للمجتمع الدولي أن یبرهن -10المبدأ 
سي قوي لتعبئة الموارد الكافية على تصميم سيا

واستغالل الموارد القائمة استغالال آفؤًا، بما في 
ذلك الموارد المالية واإلمكانات العلمية 
والتكنولوجية، للحد من مخاطر الكوارث، مع 
مراعاة احتياجات البلدان النامية، وال سيما أقل 

  .البلدان نموا

  آليات التنفيذ
 األطر المؤسسية اإلقليمية للحد من المخاطر  •
على (سياسة التعاون الدولي للحد من المخاطر   •

  )عيد الثنائي والمتعدد األطرافالص
الشراآات، واإلجراءات التي ُیسهم بها المجتمع   •

  .المحلي ومشارآته

_ _ _ _ _  


