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 مشروع استعراض استراتيجية وخطة عمل يوكوهاما
 من أجل عامل أكثر أمناً

 مذكرة من األمانة

 A/RES/57/256و) 18الفقرة  (A/RES/56/195اجلمعية العامة لألمم املتحدة أُعدت هذه الوثيقة وفقاً لقراري  
، حيث اقُترح الشروع يف استعراض استراتيجية وخطة عمل يوكوهاما من أجل عامل أكثر أمنا               )7 و 5 و 4الفقـرات   (

 .ارثوتقدمي تقرير عما خلص إليه االستعراض من استنتاجات إىل املؤمتر العاملي املعين باحلد من الكو

واستفاد هذا املشروع من اآلراء اليت أعربت عنها فرقة عمل األمم املتحدة املشتركة بني الوكاالت للحد                 
، وتلك اليت أبدهتا احلكومات واملنظمات      2004مايو  / أيار 5 و 4مـن الكـوارث يف دورهتا التاسعة املعقودة بني          

مايو / أيار 7 و 6 األول للمؤمتر العاملي املعقود بني       الدولـية وغري احلكومية اليت حضرت اجتماع اللجنة التحضريية        
وأتاحـت املشـاورات اإلقليمية واملواضيعية واملنظمات الشريكة مزيدا من الرؤى املتبصرة، مبا يف ذلك               . 2004

 .    بلدا بشأن تقييم حالة احلد من الكوارث يف الوقت الراهن80معلومات قدمها أكثر من 

نة التحضريية كي تقوم باستعراضه والتعليق عليه، علما أن حمتوياته مستكملة           ويقـدَّم املشـروع إىل اللج      
وتعتزم أمانة املؤمتر نشر نتائج     . بورقة إعالمية تلخص املعلومات اليت قدمتها البلدان بشأن حالة احلد من الكوارث           

 .        االستعراض من خالل مواد متنوعة تستهدف متلقني خمتلفني
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 مقدمة -أوال

 معلومات أساسية -ألف

استراتيجية يوكوهاما  تحدة، يف دورهتا السابعة واخلمسني، استعراض       طلبـت اجلمعـية العامـة لألمم امل       -1
 مبادئ توجيهيـة التقـاء الكوارث الطبيعية والتأهب هلا وختفيف حدهتا        : وخطة عملها مـن أجل عامل أكثر أمناً      

)A/RES/57/256 .(             شاور مع  واقـترح األمـني العام أن تتوىل أمانة االستراتيجية الدولية للحد من الكوارث، بالت
وكررت "). استعراض يوكوهاما "اختصرت يف عبارة    (أصـحاب املصاحل املعنيني، استعراض استراتيجية يوكوهاما        

وطلبت اختتام استعراض يوكوهاما يف     ) A/RES/58/214(الدول األعضاء هذا الطلب يف الدورة الثامنة واخلمسني         
 كانون  22 إىل   18 مدينة كويب مبقاطعة هيوغو من       املؤمتـر العـاملي املعـين باحلد من الكوارث الذي سيعقد يف           

 .2005يناير /الثاين

واسـتعراض يوكوهامـا عبارة عن عملية حتليلية تعكس حالة الوعي واملنجزات، والقيود، والعقبات يف                -2
 إىل 1994 على الصعيد العاملي من عام )1(الوقت الراهن، وخيلص إىل استنتاجات يف جمال احلد من خطر الكوارث         

وستسـهم نـتائج هذا االستعراض يف وضع برنامج عمل حمدد من أجل احلد من خطر الكوارث على مدى                   . اآلن
 .، سيوصي به املؤمتر العاملي املعين باحلد من الكوارث2015 و2005الفترة ما بني عامي 

 العاملية بالتنمية   ويعتمد تنامي الوعي والقبول بأمهية احلد من الكوارث على إدراج املوضوع يف االلتزامات             -3
املستدامة، اليت تتجسد بكل وضوح يف خطة تنفيذ جوهانسربغ اليت اعتمدها مؤمتر القمة العاملي للتنمية املستدامة                

 مع قيام جلنة التنمية املستدامة يف       2015 و 2005وستتزامن هناية الفترة ما بني      . 2002سبتمرب  /يف شـهر أيلول   
 باستعراض إدارة الكوارث وقابلية التأثر هبا، يف سياق متابعة مؤمتر القمة            )2015-2014(دورة الربجمة اخلامسة    

 أجال أقصى لتحقيق األهداف اإلمنائية لأللفية، املرتبطة ارتباطا         2015كما ُحدد عام    . العـاملي للتنمية املستدامة   
 .وثيقا بالنجاح يف احلد من الكوارث

 وثائق املنهجية والوثائق املرجعية -باء

 2000د هذا االستعراض إىل وثائق العقد الدويل للحد من الكوارث الطبيعية، وأصبح يستند منذ عام                يسـتن  -4
وانضافت إىل هذه املصادر األساسية خربة وآراء احلكومات        . إىل وثـائق االسـتراتيجية الدولـية للحد من الكوارث         

  .شاركة يف شىت أبعاد التنمية املستدامةواملؤسسات وجمموعات األفراد املعنية بإدارة الكوارث واملخاطر أو امل

وصـّنفت االستنتاجاُت اليت خلص إليها حمفل برنامج العقد الدويل للحد من الكوارث الطبيعية وأعمال                -5
 العلمية  احملفل الفرعي املعين بالعلم والتكنولوجيا ألغراض احلد من الكوارث الطبيعية، وكذلك التقريُر اخلتامي للجنة             
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) 1999يوليه  /، متوز A/54/132/Add.1 و A/54/132(تابعة للعقد الدويل للحد من الكوارث الطبيعية        والتقنـية ال  
كما عززت أمهية استراتيجية يوكوهاما     . العديـد مـن املـنجزات األولية وأبرزت جماالت االهتمام يف املستقبل           

م باألخطار الناشئة وتوسيع    ووسـعت يف بعـض احلاالت نطاق مبادئها، وال سيما بالتشديد على ضرورة االهتما             
 . استخدام العالقات القائمة على تعدد االختصاصات

 الذي نشأت مبوجبه االستراتيجية الدولية للحد من        A/RES/54/219وتـزيد التوصيات الواردة يف القرار        -6
ما يتعلق  الكـوارث تأكـيد عـزم الدول األعضاء على املضي قدما يف حتسني التعاون والتنسيق بني القطاعات في                 

وأنشئت فرقة العمل املشتركة بني الوكاالت      . بالتزامات احلد من الكوارث داخل منظومة األمم املتحدة وخارجها        
للحد من الكوارث كي تتوىل تنسيق االستراتيجيات والربامج اخلاصة باحلد من الكوارث وضمان تضافر األنشطة               

 .  اإلنسايناالقتصادية ويف اجملال-يف جمال التنمية االجتماعية

جماالت التنفيذ ذات األولوية،    ) 2001(كمـا حدد إطار عمل االستراتيجية الدولية للحد من الكوارث            -7
 دعم التزام السلطات    `2` زيادة توعية الناس لفهم املخاطر وقابلية التأثر هبا واحلد من الكوارث؛ و            `1`: وهـي 

 حتسني  `4`كات اجلامعة بني التخصصات والقطاعات؛       تنشيط الشراكات والشب   `3`العامة باحلد من الكوارث؛ و    
املعـرفة العلمية بأسباب الكوارث الطبيعية، وبآثار األخطار الطبيعية وما يتصل هبا من كوارث تكنولوجية وبيئية                

وسائر مظاهر تقلب   " النينيو" التعاون على الصعيد الدويل من أجل احلد من أثر ظاهرة            `5`عـلى اجملـتمعات؛ و    
 . تعزيز قدرات نظام اإلنذار املبكر`6`واملناخ؛ 

، مجعـت أمانة االستراتيجية الدولية للحد من الكوارث معلومات عن األنشطة التقنية             2001ومـنذ عـام      -8
واستدعى األمر  . وأنشـطة التوعـية ووضع السياسات يف ما يتعلق باحلد من أخطار الكوارث يف شىت أصقاع العامل                

وترد خنبة واسعة من    . ق منجزاهتا اليت تشمل املساعي اإلنسانية والبيئية والتقنية واإلمنائية        مشاركة منظمات كثرية، وتوثي   
استعراض علمي  : التعايش مع اخلطر  "هـذه املعلومات يف املرجع املؤلف من جملدين الصادر عن األمم املتحدة بعنوان              

 Living with Risk: A global review of disaster reduction) )2004 ("ملـبادرات احلـد مـن الكـوارث    

initiatives). 

وقد مجعت أمانة   . وأتاحـت الـربامج اإلمنائـية العاملـية املـزيد من اخلربة يف جمال احلد من الكوارث                 -9
 برناجما إمنائيا دوليا، وترد     25االستراتيجية الدولية للحد من الكوارث مراجع تربط احلد من الكوارث مبا يساوي             

مقتطفات من مبادرات السياسات    "قة معلومات فرقة العمل املشتركة بني الوكاالت املعنونة         هـذه املـراجع يف ور     
 Extracts Relevant)2004مايو / أيار5-4" (2003-1994الدولية اليت تتصل باحلد من أخطار الكوارث، 

to" Disaster Risk Reduction from International Policy Initiatives 1994-2003." 



A/CONF.206/PC(II)/3 
Page 6 

 

احلد من خماطر   "تتجـلى األمهـية احلامسة هلذه العالقات يف تقرير لربنامج األمم املتحدة اإلمنائي املعنون               و -10
، مجع بني دفتيه إسهامات جهات من بينها قاعدة بيانات املوارد العاملية لربنامج             )2004 ("حتد للتنمية : الكوارث

" مؤشر عاملي ملخاطر الكوارث   "كما يرصد   .  من الكوارث  األمـم املتحدة للبيئة وأمانة االستراتيجية الدولية للحد       
املؤشـرات الـيت ميكن أن تسهم يف قياس القابلية النسبية لتأثر البلدان مبجموعة خمتارة من املخاطر الطبيعية، مع                   

 .استمرار حتسني هذه املؤشرات

 مشاورة إقليمية   50د عن   واسـتفاد اسـتعراض يوكوهاما من اخلربة والرؤى املتبصرة اليت أتاحها ما يزي             -11
، بدعم من االستراتيجية العاملية للحد من       2004 و 2003ومواضـيعية عقدهتـا املنظمات الشريكة خالل عامي         

وساهم يف التحضريات اإلقليمية أو دون اإلقليمية اخلاصة باملؤمتر العاملي للحد من الكوارث مشاركون              . الكوارث
، 2004أغسطس  / بلدا، على امتداد شهر آب     80قدم أكثر من    و.  بلد ومنظمة إقليمية   100مـن أكـثر مـن       

 .معلومات هامة عن حالة احلد من الكوارث، بناء على طلب من أمانة االستراتيجية العاملية للحد من الكوارث

، مجع  "بناء جمتمعات وأمم تتكيف مع الكوارث     "وتـبادل األخصـائيون اآلراء يف حوار إلكتروين بشأن           -12
وقدم احلوار، الذي أشرفت عليه أمانة االستراتيجية العاملية للحد من الكوارث يف            .  بلدان 107  مشاركا من  730

 . مثاالً على املمارسات اجليدة70 بدعم من برنامج األمم املتحدة اإلمنائي، أكثر من 2004يوليه /شهر متوز

 أساس االلتزام: اخلطر وقابلية التأثر به واحلد من املخاطر -جيم

 رسالة يوكوهاما ومبادئ يوكوهاما، معا، جوهر االستراتيجية وخطة عملها من أجل عامل أكثر              تـلخص  -13
إذ ستأيت الكوارث املتواترة على التقدم احملرز يف حقل التنمية االجتماعية واالقتصادية، ما مل يصبح موضوع                : أمنا

 .احلد من الكوارث جزءاً من خطط وبرامج التنمية الوطنية للبلدان

وأسفرت هذه  .  كارثة جراء املخاطر الطبيعية    7 100ومنذ اعتماد استراتيجية يوكوهاما، شهد العامل حنو         -14
 مليار دوالر من    800 شخص، وتسببت يف خسائر فاقت قيمتها        300 000الكـوارث عـن وفاة ما يزيد عن         

 مليون شخص، يف    200ثر من   أن أك "وبني وكيل األمني العام للشؤون اإلنسانية       . )2(دوالرات الواليـات املتحدة   
، وهو ما يعادل سبعة أضعاف عدد املتأثرين سنويا         1991املتوسط، يتأثرون كل سنة بالكوارث الطبيعية منذ عام         

 .)3(" مليونا يف املتوسط30بالصراعات البالغ 

دل ومشلت هذه الكوارث اليت تعا.  يف فيضانات وعواصف1994ومتـثل ثلثا الكوارث املسجلة منذ عام     -15
 عدة فيضانات، إضافة إىل نوبات أمطار قياسية وعواصف مل يسبق هلا            100 إىل   1احتماالت حدوثها سنوياً نسبة     

من الشدة ما أتى على مكاسب أكثر       " ميتش"وبلغ إعصار   . مثيل، ال سيما يف آسيا وأوروبا وأفريقيا واألمريكتني       
ذلك تباعا حتول السياسات حنو اعتماد ُنهج أكثر        وشجع  .  أعوام من التنمية يف بلدان بأمريكا الوسطى       10مـن   
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وُسـجلت أشد العواصف الشتوية، تارخييا، يف أستراليا وكندا ومنغوليا، وأجزاء من غرب أوروبا، بينما               . وقائـية 
 .  مومسني من أهبظ مواسم األعاصري تكلفة2003 و1998شهدت الواليات املتحدة يف عامي 

اف جد عصيبة وممتدة، اقترنت أحيانا بدرجات حرارة قياسية يف أحناء من            وشهدت الفترة ذاهتا نوبات جف     -16
وتضافرت هذه الظروف الطبيعية واملناخية مع سلوك اإلنسان        . أفريقـيا وأوروبـا وأمـريكا الوسطى والشمالية       

 .لتتسبب يف اندالع حرائق هائلة منقطعة النظري يف القارات األربع

، بواحدة من أشد نوبات التقلب املناخي الدوري اليت         1998 و 1997واتسمت تلك الفترة، بني عامي       -17
وتزامنت زيادة االهتمام السياسي واالقتصادي والعلمي باالحترار       ". النينيو"شهدها القرن املاضي، أال وهي ظاهرة       

وأفاد الفريق احلكومي   . 2003 و 2002 و 1998العـاملي مـع أحر أعوام شهدها العامل على اإلطالق، وهي            
ـ  تغريات املناخ اإلقليمية قد أثرت بالفعل يف النظم اهليدرولوجية والنظم          "... دويل املعـين بـتغري املـناخ بأن         ال

ارتفاع التكاليف االجتماعية االقتصادية املتصلة بأضرار األحوال اجلوية وبتلك         "، وأن   "اإليكولوجية الربية والبحرية  
زيادة املخاطر اليت   "وُيتوقع أن يؤدي ذلك بدوره إىل       ".  بتغري املناخ  التقلـبات اإلقليمية تشي بزيادة القابلية للتأثر      

 ". هتدد صحة اإلنسان ال سيما يف صفوف الفئات ذات الدخل األضعف وداخل البلدان االستوائية وشبه االستوائية

 ويـتعرض سـكان اجلـزر الصـغرية واملناطق الساحلية املنخفضة خلطر التأثر على حنو خاص بالعواقب                 -18
وإذ ُيقدر أن الرطوبة اجلوية تتسبب يف حنو ثالثة أرباع          . االجتماعية واالقتصادية الوخيمة النامجة عن هذه الظواهر      

جممـوع الكوارث الطبيعية املسجلة، يبقى من دواعي القلق الشديد أن يتجسد تزايد تقلب املناخ وبعض الظواهر                 
لدفيئة مبا يؤدي إىل تغريات يف تواتر حدوث الظواهر املتطرفة          زيادة تركزات غازات ا   "... املتطرفة يف منوذج يبني     

 ".وشدهتا ومدهتا

 يف املائة فقط من الظواهر املسجلة، إال أهنا تسببت          15ورغـم أن الكوارث اجليولوجية مل تتجاوز معدل          -19
ابان أعلى   يف الي  1995وُيعترب زلزال عام    .  خالل السنوات العشر   300 000يف ثلـث عـدد القتلى الذي بلغ         

 مليار دوالر من اخلسائر وأودى حبياة       100الظواهر تكلفة على اإلطالق يف تلك الفترة، إذ تسبب يف ما يزيد عن              
 2004 و 1994وأثارت سلسلة من الزالزل املدمرة واملهلكة اليت هزت بني عامي           .   شخص 5 000أكـثر من    

وإيران واملغرب فزع اجلمهور املتصاعد إزاء ارتفاع       كـال مـن تركيا والصني واهلند وهندوراس وإيطاليا واجلزائر           
 .عدد اخلسائر البشرية بال داع

كذلـك بـني الدمار الشديد الناتج عن األوحال أو االهنياالت األرضية اآلثار املركبة النامجة عن خماطر                  -20
 بلدان من بينها فرتويال      آخرين يف  40 000وأودت هذه الظواهر حبياة     . الرطوبة اجلوية والزالزل واملخاطر البيئية    

 . وهندوراس ونيكاراغوا واجلمهورية الدومينيكية وإيطاليا وسري النكا والصني وغريها
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ومهمـا بلغـت هذه املخاطر االستثنائية من قوة، فال شك يف أن آثارها تعاظمت جراء عدم التصدي مبا                    -21
كما . ا حدود اإلنسان من الناحية املؤسسية     وكشفت املخاطر ذاهت  . يكفـي ملواطن ضعف اجملتمعات اليت اجتاحتها      

 . يتزايد االعتراف بأن التنمية ذاهتا ميكن أن تزيد من خطر الكوارث

 يف املائة من األشخاص املعرضني لألخطار الطبيعية يف البلدان ذات التنمية البشرية             11وإذ ال يعيش سوى      -22
وتربز حتاليل أجراها برنامج األمم     . )4(مجايل الوفيات املسجلة   يف املائة من إ    53الضـعيفة، إال أهنم ميثلون أكثر من        

ويستوجب احلد من عدد الكوارث الطبيعية      . املتحدة اإلمنائي أن املخاطر وقابلية التأثر هبا تتوقف على األنشطة البشرية          
 . هلا اإلنسانوآثارها مواجهة التحديات اإلمنائية اليت تؤدي إىل ما يسبق الكوارث من تراكم للمخاطر وتعرض

ويسـهم التحضـر السـريع يف ظهـور أخطار الكوارث من خالل تشكيلة معقدة من احتشاد السكان            -23
وقد يتجلى ذلك يف عواقب استخدام األرض بصورة غري         . واإلقصاء االجتماعي والفقر املصحوب بالضعف املادي     

لة إمكانات نقل اخلطر أو تشتيته، وانعدام الكفاءة        مناسبة، وعدم توفري احلماية الكافية للبنية األساسية احلضرية، وق        
 . يف إنفاذ قوانني البناء، وسوء املمارسات يف جمال البناء

وتتعرض موارد الرزق يف املناطق الريفية كذلك خلطر متنام بسبب أوضاع الفقر، وتردي املوارد، وتصاعد                -24
ن عن التأثريات السائدة اليت يسهل ربطها بالنمو        الضـغوط االقتصـادية واالجتماعـية اليت تنشأ يف أغلب األحيا          

ويستمر احتمال هذه األوضاع اليت تعمق الضعف وتفرخ اخلطر، رغم أن املعارف، والسياسات             . والضغوط العاملية 
 .أحياناً، والقدرات التقنية على معاجلة األوضاع اخلطرة كثريا ما تكون معروفة ومتوفرة سلفاً

وث الكوارث على حنو ال يستهان به، ازداد إدراك املسؤولني وعامة الناس ألوضاع             وإذ ازداد احتمال حد    -25
ويف الوقت ذاته، تزداد الشواهد على وجود فهم أفضل للعالقات بني الفقر واملمارسات البيئية              . الضـعف السائدة  

 .خطارا تقليدية أو ناشئةاملستدامة وإدارة املوارد الطبيعية وتعرض السكان النسيب ألخطار الكوارث، سواء كانت أ

اإليدز وما يقترن   /وُتـربز اآلثـار االجتماعية واالقتصادية احلادة النامجة عن فريوس نقص املناعة البشري             -26
. الضيقة وحدها " الطبيعية"بذلك من عواقب وخيمة على التنمية الوطنية عبث حصر احلد من املخاطر يف األخطار               

را من خالل ما شهده من أمراض أخرى سريعة االنتشار وباهظة التكلفة، مثل             فالـتجربة الـيت مر هبا العامل مؤخ       
وإنفلونزا الطيور وفريوس   ) مرض جنون البقر  (وااللتهاب الدماغي للبقر    ) سارس(مـرض االلتهاب الرئوي احلاد      

ذه األوضاع ومن منظار التنمية، هتدد ه. إيـبوال، تؤكـد النـتائج الدولية احلتمية على إدارة الكوارث واألخطار      
 .بعواقب اجتماعية واقتصادية حادة على موارد رزق األفراد

وهـذه العالقـات الكامنة بني زيادة القابلية للتأثر واألخطار الطبيعية والتكنولوجية والبيئية والبيولوجية               -27
يفسر بذل جهود   كما حتدث آثاراً مركبة على التنمية املستدامة، مما         . احملدقـة باجملـتمعات هي عالقات مترابطة      
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ومثة حاجة ماسة إىل ذلك، ال سيما . متنامـية ملعاجلـتها يف إطار هنج إقليمي متكامل متاما يركز على املستويات احمللية            
 . التأثربالنسبة إىل الدول النامية اجلزرية الصغرية وأقل البلدان منوا وسائر اجملتمعات أو اجملموعات شديدة

  مبادئ للحد من الكوارث جيب حتقيقها-حتديات املنجزات وما تبقى من  -ثانياً

شـهدت السـنوات العشـر األخرية، تقدماً يف املفاهيم املتصلة باحلد من الكوارث، سواء يف نطاقها أو                   -28
ويبقى التركيز . ويسـود االعـتراف بأن قيمة املبادئ الواردة يف استراتيجية يوكوهاما ما فتئت تتأكد     . تعقـيدها 

عات وأصحاب املصاحل الذي نصت عليه استراتيجية يوكوهاما أساسيا إلرساء ثقافة وقاية للحد             املشترك بني القطا  
مـن التأثر اجلسدي واالجتماعي واالقتصادي والبيئي واحلد مـن آثار املخاطر من خالل تعزيز القدرات الوطنية                

 .وال سيما القدرات احمللية

لناس، إذ يتطلب خطر تضافر العواقب السياسية      ومثـة مـا يـدل عـلى حتسـن فهم املسؤولني وعامة ا              -29
واالقتصـادية والبيئـية الـنامجة عـن الكوارث توفري وسائل أكثر فعالية للتصدي لقابلية التأثر باألخطار احلالية                  

وعلى حنو أكثر حتديدا، حيث العديد من املعلقني على جتاوز ما حتظى به هذه القيم من اعتراف وتأييد                  . والناشـئة 
 . حتقيق التزام أكرب كثرياً على أرض الواقععام إىل 

ويف إطار توسيع نطاق املمارسة، يزداد استخدام مصطلحات مفهومة يف سياق احلد من الكوارث، وأطر                -30
وخالل السنتني املاضيتني، ُبذلت جهود كبرية مشتركة بني الوكاالت، مبا         . السياسـات املعترف هبا وآليات التنفيذ     

ة العمل املشتركة بني الوكاالت للحد من الكوارث واالستفادة من جتارب البلدان، لوضع             يف ذلـك مشاركة فرق    
إطار حديث للتوجيه والرصد مبا حيقق املزيد من االتساق يف الفهم والتطلعات الناشئة للحد من الكوارث على حنو                  

 .2003 عام وجرى التعمق يف حبث املوضوع خالل احلوار اإللكتروين العام الذي دار يف. فعال

وتـتعلق املالحظات التالية مبواضيع إعداد إطار استراتيجي لسياسة احلد من الكوارث ميكن االسترشاد به                -31
 .يف وضع خطط عمل مقبلة كما جاء يف التوصيات اخلتامية أيضا

 االطر املؤسسية والسياسية: اإلدارة -ألف

 سياسات املؤسسات `1` 

 تزايد انشغال املسؤولني وتنامي اعتراف اجلمهور بالكوارث أكثر من          شـهدت السـنوات العشر األخرية      -32
وتشري جل املعلومات اليت قدمتها احلكومات إىل بعض تدابري         . اهـتمامهم باالسـتجابة حلـدث مفجـع ومدمر        
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السياسـات أو التشـريعات الوطنـية املـتعلقة بإدارة الكوارث، حىت وإن أشارت أقلية منها صراحة إىل برامج                   
 .تيجية للحد من األخطار أو إىل إدراج املوضوع ضمن أهداف التخطيط الوطنيةاسترا

ويـويل األخصائيون يف كثري من التخصصات املهنية وداخل جمتمع التنمية الدويل املزيد من االهتمام اآلن                 -33
وضوع يف اعتماد   وجتلى اهتمام املنظمات الدولية بامل    . ملوضـوع التعرض للمخاطر وتوقع عواقب املخاطر احملتملة       

ترتيـبات تنظيمية أكثر وضوحا داخل منظمات منها منظمة األغذية والزراعة واليونيسيف وبرنامج األمم املتحدة               
اإلمنـائي وبرنامج األمم املتحدة للبيئة ومنظمة األمم املتحدة للتربية والعلوم والثقافة ومكتب األمم املتحدة لتنسيق                

ية العاملي ومنظمة الصحة العاملية واملنظمة العاملية لألرصاد اجلوية واالحتاد الدويل           الشؤون اإلنسانية وبرنامج األغذ   
 .جلمعيات الصليب األمحر واهلالل األمحر

 دمج احلد من الكوارث يف عملية التنمية `2` 

هـناك أمـثلة عديـدة على املمارسات اجليدة يف جمال احلد من الكوارث أوردهتا فرادى القطاعات مثل                   -34
لصـحة العامـة، أو البيـئة وإدارة املـوارد الطبيعية، أو زراعة الكفاف، أو محاية البنية األساسية، أو التخطيط                    ا

 . بينما ذُكرت أمثلة أقل للسياسات الوطنية الشاملة. اإلقليمي

وميكـن استخالص أفكار سديدة من األنشطة اليت أجرهتا على مدى السنوات العشر األخرية بلدان مثل                 -35
يوبـيا وأسـتراليا وإيران وبوليفيا وجنوب أفريقيا وسويسرا والصني وفييت نام واملكسيك ومنغوليا وموزامبيق               إث

وكان هنج هذه البلدان، بالتركيز على تقييم التهديدات احلالية اليت تشكلها خماطر الكوارث على أهداف               . واهلـند 
 . تادة فيما يتصل بإدارة الكوارثالتنمية الوطنية، أكثر اتساقاً يف استعراض سياساهتا املع

وتقـوم حالـياً بلدان أخرى مثل إكوادور وأوغندا واجلمهورية التشيكية وروسيا ورومانيا والسلفادور               -36
وكوسـتاريكا وكولومبيا وكينيا ومقدونيا بتعديل وحتديث السياسات القدمية باتباع هنج أمشل وأكثر استراتيجية              

 .إزاء احلد من الكوارث

لـك أفضت االستراتيجيات املنسقة على املستوى اإلقليمي إىل نتائج، أسفرت عن توسيع دائرة الوعي          كذ -37
ويتجلى ذلك خصوصا يف صدور التزامات قوية بني دول جزر احمليط اهلادئ،            . بالسياسات وتنمية القدرات العملية   

ة، وكذلك بني البلدان األفريقية اليت      ويف أرجـاء آسـيا، وبلدان أمريكا الوسطى والكارييب، وبني البلدان األندي           
 . اتفقت على ذلك مؤخراً

وكانت . وقامت العديد من هذه البلدان بتصميم برنامج شامل من األساس بدال من تعديل هياكل قائمة               -38
تلـك الـربامج يف كثري من األحيان مرتبطة بسياسات إمنائية أو أهداف سياسية وطنية أوسع من شأهنا أن حتظى                    
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وجتدر اإلشارة إىل أن هذه اجلهود قد ُخططت، وهي اآلن ُتنفذ على مدى فترة زمنية طويلة،                . ام اجلمهور باهـتم 
واقترن ذلك يف أحيان كثرية بزيادة الدعوة وااللتزامات        . وهـو مـا يعكـس بعد النظر يف تقدير الفوائد املتوقعة           
 .املتوقعة، مما أتاح بناء القدرات لدعم التغريات املقترحة

وُوظفـت عملية قانونية موسعة تشمل احلوار اجملتمعي بغرض لفت املزيد من االهتمام، وكسب األنصار،                -39
وأشركت هذه االلتزامات أعلى مستويات السلطة      . وتوفـري أسـاس قـانوين سليم لتوزيع األدوار واملسؤوليات         

. ية دون حملية من املسؤولية    احلكومـية يف العملية، لكن مقتضيات التنفيذ اعتمدت على وضع مستويات ال مركز            
واسـتندت الـربامج الـناجحة إىل اسـتخدام جتميع البيانات استخداما منهجيا، وإىل إعالم اجلمهور وتوعيته،                 

 . واالتصاالت فيما بني القطاعات

 املتطلبات من املوارد `3` 

ومن . رث تتسم ببعد النظر   غالبا ما يشار إىل شح املوارد كعقبة أمام بدء أو تنفيذ برامج للحد من الكوا               -40
دواعي السخرية أنه رغم تعدد النداءات من أجل تعميم احلد من الكوارث يف التخطيط اإلمنائي، فاملوارد املخصصة           
حتديداً من ميزانيات التنمية لتحقيق هذه األهداف حمدودة جدا، سواء الُتمست من آليات مالية وطنية أو من خالل   

لة مبدأ وكأولوية، من دعم املبادرات القائمة على تشجيع ختصيص حصة من أموال             وال بد، كمسأ  . آلـيات دولية  
 .  التنمية على حنو جلي ألنشطة احلد من الكوارث

وإذ ال يزال القدر األكرب من املوارد املخصصة للحد من الكوارث يعتمد على مقتضيات إنسانية آنية أو مقيدة،                   -41
 :ة احلد من الكوارث، اعتربت مشجعة، يف تعبريها املقنع عن إمكانية تغيري املداركقدمت جنوب أفريقيا رؤية وطنية حلال

وفقـا ملـا التزم به الزعماء السياسيون باعتماد خطة تنفيذ جوهانسربغ املنبثقة عن مؤمتر القمة العاملي للتنمية                  "
دارة حكومية على مستويات    املستدامة، سيشكل إدراج عنصر احلد من املخاطر يف كل برنامج إمنائي تنفذه كل إ             

وتتوفر املوارد لتنفيذ الربامج اإلمنائية من . احلكـم الـثالثة وسـيلة ال تقدر لالستثمار يف محاية مكاسب التنمية        
امليزانيات الوطنية، عالوة على املساعدة اإلمنائية الثنائية ومتعددة األطراف، وليس هناك ما يربر عدم إدراج عنصر                

 ".اطر يف كل برنامج إمنائي، من أجل محايته من أضرار الكوارث، ومن مث ضمان استدامتهيتعلق باحلد من املخ

 احملافل الوطنية `4` 

ُدعيت البلدان إىل إنشاء أو مواصلة دعم جلان وطنية أو حمافل وطنية مماثلة للحد من الكوارث تقوم على                   -42
رمسي، باعتبارها تشكل آليات هامة تعزز      تعـدد االختصاصـات والقطاعات وأصحاب املصاحل وحتظى باعتراف          

 . االلتزام الوطين باحلد من الكوارث
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ويف حني كان عدد من اللجان الوطنية خالل التسعينات قائما على املفاهيم أو ذا توجه تقين باألساس أو                   -43
سية األوسع نطاقا، حبكم    كانت أنشطته أكثر تفرقا، مثة اليوم عودة إىل االعتراف باحملافل الوطنية أو اآلليات املؤس             

وقامت بعض البلدان كإيران وسويسرا والصني ونيوزيلندا واليابان بإدماج اللجان          . مـا تقتضيه احتياجات البلدان    
الوطنية القدمية يف مؤسسات احلكم األساسية على حنو يكفل حضور عنصر احلد من املخاطر يف مجيع املسؤوليات                 

 .احلكومية ذات الصلة

علومات اليت قدمتها البلدان إىل الدور احملرك الذي تؤديه الدعوة الدولية يف القيام، داخل البلد،               وتشـري امل   -44
وُيعد االحتاد الروسي وأرمينيا . بتجمـيع القـدرات واملـوارد املؤسسـية اليت غالبا ما تكون مشتتة رغم توافرها           

ا ونيكاراغوا أمثلة حديثة على بلدان باشرت وإكـوادور وأملانـيا وأوغندا واجلزائر وكوستاريكا وكولومبيا وكيني       
 . العمل يف هذا الصدد للجمع بني اجلهود التقنية والرمسية يف احملافل الوطنية

وإذ يـبقى العدد احلقيقي للمحافل الوطنية احلالية النشطة املتاح هلا موارد جد متواضع، لوحظ عموما أن                  -45
ويبقى حتقيق تنسيق فعال    . ة قوية وموارد متوافرة وعمالة كثيفة     إرسـاء حمافل وطنية كفؤة وفعالة يستوجب زعام       

 .بني الوزارات بشأن املوضوع وزيادة إشراك اجملتمع املدين يشكل حتديات يف العديد من البلدان

 الشراكات واملشاركة العامة واجملتمعات احمللية `5` 

ات العشر املاضية االعتراف بقيمة توسيع      عـالوة عـلى دور اهلياكل الوطنية الرمسية، ازداد خالل السنو           -46
ويتطلب حجم االحتياجات وتنوع املوارد الالزمة إقامة شراكات        . املشـاركة العامـة وإقامة الشراكات بأنواعها      

تـربط بـني املصـاحل العامة واخلاصة، فضال عن إيالء مزيد من االهتمام بتلبية احلاجة املطلوبة إىل بناء القدرات                    
 .تمعات احملليةودعمها داخل اجمل

وبـرزت أمهـية هذا التعاون وجدواه من خالل العالقات والشراكات املبتكرة اليت أقيمت بني الفعاليات              -47
الرمسية وغري احلكومية العاملة مع اجملتمعات احمللية يف أعقاب الزالزل اليت هزت كال من كولومبيا وتركيا واهلند يف                  

 .2001 و1999 و1994األعوام 

عـتماد هنج أكثر نشاطا إزاء إعالم الناس وحثهم وإشراكهم يف مجيع جوانب احلد من الكوارث يف                 إن ا  -48
وعلى صعيد التطبيق، تبقى الشراكات     . جمـتمعاهتم احمللية جيب اعتباره أمرا ذا أولوية يف سياق احلد من الكوارث            

لعام واخلاص، تطلعات جيب تناوهلا مبزيد من       املعـززة بني السلطات الوطنية والبلدية واحمللية، وبني قطاعي اجملتمع ا          
 . املنهجية والتفاين بغية زيادة الفعالية يف السنوات املقبلة
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 حتديد املخاطر وتقييمها ورصدها واإلنذار املبكر -باء

 عمليات تقييم املخاطر على الصعيد الوطين `1` 

التقين ويقوم أساسا على حتديد تواتر الوقوع       غالبا ما يتم تقييم املخاطر بوصفه نشاطا يغلب عليه الطابع            -49
وإذ باتت خماطر حديثة النشأة هتدد املصاحل املترابطة يف بيئة عاملية، ومع            . تارخييا، وتعرض الناس، وعواقب األخطار    

 .تعقيد اجملتمعات املتزايد يف كل مكان، بدأ الوضع يتغري اآلن

ية واالقتصادية ما فتئ يزداد، ويتجلى ذلك خصوصا        ومـن الواضـح أن الوعي بأبعاد التعرض االجتماع         -50
وحتظى مبادئ التنمية املستدامة، من حيث . حيثما ُبذلت جهود للقيام بعمليات تقييم على مستوى اجملتمعات احمللية      

 .املساواة واملشاركة العامة واإلدارة السديدة والشفافية، باهتمام أكرب باعتبارها قيما عاملية أساسية

وال يتضح مدى دمج خمتلف النتائج أو       .  الـبلدان إىل ضرورة اتباع ُنهج أمشل إزاء تقييم املخاطر          وتشـري  -51
إدخاهلـا يف عملـيات التحلـيل وصنع القرار الوطنية الشاملة، إذا اقتصر األمر على العمل مع الوكاالت التقنية                   

توفرة عن االضطالع الكامل بتلك ويف الوقـت ذاتـه، ُتعرب الدول عن استيائها من عجز القدرات امل      . وحدهـا 
 .الوظائف املوسعة بسبب قيود املوارد البشرية والتقنية واملادية

وإذ حتـدث الكوارث على املستوى احمللي، ال بد من توجيه املزيد من عمليات تقييم املخاطر كيما جتري                   -52
املخاطر ميكن أن تكشف عن مصاحل      وأثبتت املمارسة أن عمليات تقييم      . يف ظـل الظـروف ومواطن التأثر احمللية       

كما ميكنها  . كامنة وأن حتدد املوارد املتوافرة لدى اجملتمعات احمللية، فُتشكل من مث أيضا وسائل إجيابية حلفز اهلمم               
 . أن تكشف أو ُتجمع معلومات كانت مهملة رغم توافرها، فتصبح بالتايل آليات ناجعة للتوعية العامة

 املتطلبات املنهجيةاستخدام البيانات و `2` 

تؤكد نتائج االستعراض أن تغري مشهد املخاطر يستوجب حتديث البيانات وما يتصل هبا من أدوات حتليلية                -53
وينبغي اعتبار ذلك عملية متواصلة تقوم على دراسات بعيدة الرؤى فضال عن دراسات تسترجع              . بصـفة مستمرة  

 . ائدة يف جمال السعي إىل إرساء ثقافة للحد من الكوارثالعرب املستخلصة، وُتدرج يف سياق املمارسة الس

ويسـود االعتراف بنقص أو غياب ُنهج مشتركة إزاء حفظ جمموعات البيانات الوطنية املتعلقة بوقوع األحداث                -54
ملتاحة وعادة ما تكون املعلومات ا. ويتجلى ذلك على الصعيد الدويل ويف وثائق البلدان ذاهتا       . اخلطـرة وعواقب الكوارث   

 .يف البلدان جزئية أو قدمية أو متفرقة أو متقطعة، وكثريا ما تكون مشتتة بني سلطات أو وكاالت خمتلفة
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ومثـة حاجـة ماسة إىل زيادة توحيد أساليب مجع وحتليل البيانات واملؤشرات وتقدمي املعلومات، وميكن                 -55
 على نطاق أوسع، داخل البلدان، معلومات       وال بد أيضا أن تتاح    . حتسـني ذلك من خالل بذل جهد موجه دوليا        

موثقـة ومنهجية وموضوعية عن خماطر الكوارث وتأثرياهتا، وال سيما على مستوى اجملتمعات احمللية حيث توجد                
 . االحتياجات الفعلية

 املخاطر الناشئة `3` 

بلدان كثرية، وينصب   حتظى املخاطر الناشئة منذ عشرة أعوام باهتمام إضايف على الصعيد الدويل وداخل              -56
التركيز على األخطار احملتملة وظروف التأثر املتغرية، كما أكده مؤخرا قرار األمم املتحدة بشأن الكوارث الطبيعية                

وتكرر التشديد على التركزات السكانية واملخاطر احلضرية، باإلضافة إىل         ). A/RES/58/215(وقلة املناعة إزاءها    
 .خماطر بيئية وأخطار اجتماعية اقتصادية جسيمةما ينجم عن تغري املناخ من 

وكـثرياً مـا الحظ أعضاء فرقة العمل املشتركة بني الوكاالت تزايد بواعث القلق بشأن عواقب املخاطر     -57
والحظ سائر املعلقني الوطنيني    . احلضـرية ومـا يتصـل بذلك من تعرض البنية األساسية العصرية املعقدة للخطر             

خطارا نامجة عن بعض األبعاد العاملية للتنمية االقتصادية، ملحني على ضرورة إيالء مزيد من              وأخصـائيي التنمية أ   
 . االهتمام للتفاعل بني األخطار الطبيعية وتلك اليت يسببها اإلنسان مثل املخاطر التكنولوجية

اك املخاطر  وأشـار عـدد مـن البلدان إىل تنامي الوعي بالفشل يف احلفاظ على حاالت متقدمة من إدر                  -58
ولذلك تعرب البلدان عن ضرورة     . والتأهب العملي بالنظر إىل سرعة التحول التكنولوجي يف جمتمعات تزداد تعقيداً          

مـراعاة مجيع أنواع حتديد املخاطر وإدارهتا يف ما يتعلق بإجراءات ما قبل التخطيط وما بعد احلادث، سواء كانت                   
 . ة أو من فعل اإلنساناملخاطر متصلة بطوارئ طبيعية أو تكنولوجي

وينـبع هـذا الرأي من االحتياجات العملية إىل قيام الوكاالت بالتخطيط واالستجابة لآلثار مهما كان                 -59
ولوحـظ أن هـذا املنطق ينطبق خصوصا على البلدان الصغرية أو قليلة املوارد اليت تعوزها                . مصـدر الكارثـة   

ويف بلدان أخرى، يزداد االهتمام مبفهوم ضمان       . نواع الطوارئ اإلمكانات إلقامة وكاالت مستقلة تتصدى لشىت أ      
 .بوصفه أحد التدابري احلامسة يف حتديد األخطار الناشئة ورصدها بصرف النظر عن مصادرها األصلية" أمن البشر"

وال بـد للمنهجـيات الدينامية اخلاصة بالتقييم وإدارة خماطر الكوارث أن تتكيف مع ظروف األخطار                 -60
ويكتسي هذا التركيز اإلقليمي أمهية     . ملـية املتغرية اليت متس باألخص الفئات الضعيفة يف أماكن عيشها ورزقها           العا

خاصـة بالنسبة إىل التخطيط وااللتزامات على الصعيد الوطين عند حبثها يف سياق تطلعات التنمية املستدامة، تلك                 
  .اليت ذُكرت يف سبيل حتقيق األهداف اإلمنائية لأللفية
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 اإلنذار املبكر `4` 

ُيعـد اإلنذار املبكر عنصرا أساسيا يف احلد من خطر الكوارث، وقد تبني أن تنفيذه مكَّن من إنقاذ آالف                    -61
وتوجد يف معظم البلدان أجهزة هيدرولوجية      . 2001األرواح، كما حدث يف كوبا خالل إعصار ميتشيل يف عام           

وقد . ىل رصد األخطار وتوجيه إنذارات عامة بشأن الظروف السيئة        وأخـرى لألرصاد اجلوية تتسم بالكفاءة وتتو      
أدى تطويـر تكنولوجـيات الرصـد والتنبؤ املستمرُّ من خالل حتسن الفهم العلمي والقدرة على وضع النماذج                  
للظواهـر اجلويـة واملناخ وسائر األحوال اجلغرافية الطبيعية فضالً عن تطور تكنولوجيات االتصاالت إىل حتسني                

 . 1994ألساس التكنولوجي لإلنذار املبكر تدرجييا منذ عام ا

وباإلضـافة إىل العالقـات بني الظواهر اجلوية واملناخية وزيادة تواتر وقسوة الظواهر املرتبطة باألرصاد                -62
ات إىل  وسيؤدي تراكم التغري  . اجلويـة املائية، يشكل التكيف لتغري املناخ املقترن بسرعة زيادة التأثر حتديا عظيما            

 .تعاظم أمهية احلاجة امللحة إىل قدرات نظم اإلنذار املبكر يف استراتيجيات احلد من املخاطر

وقد مجع  . ومـع ذلك، يظل هناك عدد من املسائل األساسية اليت حتد من فعالية نظم اإلنذار املبكر احلالية                 -63
 صانعي السياسات وأخصائيني وعاملني     بأملانيا) 2003(وبون  ) 1998(مؤمتـران دوليان معقودان يف بوتسدام       

وأكد املشاركون انطالقا من خربهتم     . تقنـيني للمشـاركة يف حـوار من أجل زيادة فعالية ممارسة اإلنذار املبكر             
كما طالب آخرون بربط عمليات اإلنذار املبكر       . ضـرورة دمـج اإلنذار املبكر بشكل أكرب يف السياسات العامة          

 . قتصادية وإدارة البيئة والتنمية االجتماعية واجملتمعيةبفعالية أكرب بالسياسة اال

وبينـت االسـتنتاجات أن العناصر االجتماعية ووضع السياسات املتصلة بنظم اإلنذار املبكر مل تواكب                -64
ويف الوقت ذاته، يتزايد الطلب على نظم اإلنذار        . القدرات التكنولوجية على كشف األخطار ورصدها والتنبؤ هبا       

وكان ال بد من زيادة     . ر، بسبب زيادة التعرض ونقاط الضعف، والتدهور البيئي، وتغري الرؤى إزاء اخلطر           املـبك 
االهتمام لضمان تلقي املعرضني للخطر إنذارات مفهومة والتأكد من معرفتهم كيفية التصدي لـه وتوافر ما يكفي              

 . لناميةمن القدرات احمللية الالزمة للقيام بذلك، ال سيما يف البلدان ا

وميكن بذل جهود لتحسني نظم اإلنذار املبكر وضمان زيادة فعاليتها، كدعم منو القدرات وتعزيز الروابط                -65
ومن املمكن فعال معاجلة مسألة اإلنذار املبكر على        . بـني صـانعي السياسات واألخصائيني التقنيني وعامة الناس        

وميكن حتقيق ذلك، إىل حد     . السياسات واملركزة على الناس   الصـعيد العاملي من خالل تدعيم النهج القائمة على          
كبري، عن طريق تعزيز االستثمار العام يف اخلدمات اهليدرولوجية وخدمات األرصاد اجلوية القائمة وتدعيم قدراهتا               

 .املهنية على احلد من الكوارث
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 إدارة املعارف والتعليم -جيم

 إدارة املعلومات وتبادهلا `1` 

الـتقدم احملرز يف حتقيق أهداف احلد من الكوارث يف معظمه إىل وفرة البيانات واملعلومات اليت تتيحها                 ُيعـزى    -66
املؤسسـات العامة واخلاصة واخلربة املهنية املتعلقة باألخطار وتعرض اإلنسان هلا وإدارة املخاطر، وإىل اتساع نطاق تبادهلا                 

دروسة ألغراض استعراض يوكوهاما، مل يتكرر ذكر أي وظيفة عملية          ويف الوثائق امل  . بـني عـدد متزايد من املستعملني      
  .أخرى بوصفها أساسية للنجاح يف احلد من الكوارث بقدر ما تكرر ذكر توافر املعلومات املفيدة ونشرها منهجياً

رار وتلتزم منظمات كثرية بأنشطة تبادل املعلومات اليت تتيح معلومات متصلة خبطر الكوارث لصانعي الق              -67
وميثل منو مراكز املعلومات املعترف هبا      . أو للعـاملني يف العـاملني يف جمال احلد من الكوارث أو لتوعية اجلمهور             

مهنـيا، الـيت تسـهل مجع املعلومات املتعلقة باحلد من الكوارث وحتليلَها ونشرَها على نطاق أوسع، أحد أهم                   
 . املنجزات اليت حتققت خالل السنوات العشر املاضية

وتـؤدي هذه املراكز وظائف أساسية يف توطيد العالقات التنظيمية وتعزيز الشبكات العملية اليت تتجاوز                -68
وهي تعتمد فعال على آالف املصادر املواضيعية ومقدمي        . حـدود فـرادى القطاعـات أو االختصاصات املهنية        

 . املعلومات املتصلة باحلد من الكوارث

على ضرورة إنشاء مركز عاملي لإلعالم أو تبادل املعلومات من أجل احلد من             وشـدد العديد من املعلقني       -69
وأشري إىل تبادل   . الكـوارث، وحـثوا بـاألخص االستراتيجية الدولية للحد من الكوارث على أداء هذا الدور              

ة، الـتجارب واألمـثلة عـلى املمارسة اجليدة، ونشر املواد اإلعالمية، واستخدام مصطلحات أو مفاهيم موحد               
واالتصـال باملنظمات واجلهات املختصة، واإلعالن عن األحداث املقبلة، وإتاحة فرص التدريب وتوافر إمكانات              

 . التمويل، باعتبارها مجيعا وسائل قيمة ختدم احلد من الكوارث عملياً

 التعليم والتدريب `2` 

ملنجزات احملققة يف ميادين التعليم      شـهدت السنوات العشر املاضية منوا ملحوظا يف طائفة االهتمامات وا           -70
والتدريـب والبحـث فيما يتعلق باملخاطر والقضايا املتصلة باألخطار، وهو ما أكد أمهية التعليم يف إرساء ثقافة                  

ويسود االعتراف بأن املدرسني ميلكون قوة تأثري ال يستهان هبا وأن القيم االجتماعية             . راسخة للحد من الكوارث   
وميلك األطفال قدرة هائلة على     . ومبرافق التعليم حتظى بتقدير اجملتمعات احمللية يف شىت أحناء العامل         املتصـلة بالتعلم    

لكن ينبغي اإلشارة   . إيصـال املعارف وهم يكتسبون مهاراهتم وقدراهتم اخلاصة، مما يتيح استمرار عملية التواصل            
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كثرية يتسم بالبطء وحيقق جناحا متفاوتا، إذ ما زال         إىل أن إدراج احلد من الكوارث يف املناهج الدراسية يف بلدان            
 .يعوقه نقص املوارد املخصصة لتدريب املدرسني ووضع املواد التعليمية

. وجيـري إشراك اجملتمعات احمللية يف بناء املدارس بطرق آمنة من خالل التثقيف واإليضاح على املستوى احمللي                 -71
 (EDUPLAN Hemisferico)" خطة التعليم يف نصف الكرة األرضية"من قبيل فاملمارسات اجليدة اليت عرضتها مشاريع 

يف األمريكتني، وبرنامج إدارة خماطر الزالزل يف وادي كامتاندو الذي جيري تطبيقه يف نيبال، ومبادرة مركز األمم                 
ال واهلند، هي ممارسات    املتحدة للتنمية اإلقليمية بشأن السالمة من الزالزل اليت تشمل إندونيسيا وأوزبكستان ونيب           

ويف الوقت نفسه، فإن االهتمام املركز على املدارس ميكّنها من أن تصبح مراكز للموارد              . تسهم يف محاية املدارس   
 . بغية زيادة إشراك اجملتمعات احمللية يف عمليات احلد من الكوارث

د من بذل املزيد من اجلهود يف سبيل إدراج         ويف مـراحل أكثر تقدما من التعليم والتدريب املهين أو احلريف، ال ب             -72
إن عقد األمم املتحدة املتعلق     . اعتـبارات إدارة املخاطر يف سائر املواضيع املتصلة بالبيئة واملوارد الطبيعية والتنمية املستدامة            

) 2015-2005(يقه  بالتثقـيف من أجل التنمية املستدامة الذي ستتوىل منظمة األمم املتحدة للتربية والعلم والثقافة تنس              
 . سيتيح تركيز املزيد من االهتمام وختصيص موارد إضافية من أجل تبادل اخلربات على نطاق عاملي أوسع

وتـبقى املراكز املعتمدة الكثرية اخلاصة بالتدريب يف جمال إدارة الكوارث واملخاطر مراكز وصل هامة حلشد                 -73
وتشرف اهليئات األكادميية على ما يفوق مائة برنامج        . ي الوطنية واحمللية  االهتمام اإلقليمي والدويل الالزم لدعم املساع     

 . تعليمي وتدرييب يتصل بدراسات األخطار وشؤون املخاطر، غري أن جل الربامج يتركز يف األمريكتني ويف آسيا

ك بني الوكاالت   واسـتجابة إىل متطلـبات التدريب يف بيئة مهنية متغرية، يقوم برنامج األمم املتحدة املشتر               -74
اخلاص بالتدريب يف جمال إدارة الكوارث، حتت إدارة برنامج األمم املتحدة اإلمنائي وبدعم من مكتب تنسيق الشؤون                 

، بغية تقييم حماور تركيز الربنامج االستراتيجية وهدفه وقيمته املضافة يف ضوء         2004اإلنسـانية، باسـتعراض يف عام       
 .قبلة والطلبات املوجهة إىل أفرقة األمم املتحدة القطرية املعنية بإدارة الكوارثاالجتاهات احلالية والتحديات امل

. ويـرد بـناء القدرات يف تعليقات كثرية بوصفه عنصرا حيوياً آخر لتحقيق أهداف احلد من الكوارث                 -75
ا قبل االنتقال إىل    وكـثريا مـا جيـري التأكيد على ضرورة البناء من القاعدة فصاعداً، بدءا بأكثر اجملتمعات تأثر                

اهلالل األمحر مثاال إجيابيا    /وتقدم حركة الصليب األمحر   . مسـتوى املقاطعـات واملسـتوى الوطين األكثر طموحاً        
حبرصـها عـلى بناء قدرات اجملتمعات احمللية يف جمال احلد من الكوارث، وذلك من خالل االعتماد على عمليات                   

كما تشدد هيئات أخرى على أمهية      . ناصر رئيسية يف أنشطة التنمية احمللية     تقييم القابلية للتأثر والقدرات بوصفها ع     
 . اخلربة احمللية واملعارف التقليدية
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. لكـن رغم وجود هذه االجتاهات، تبقى أيضاً أنشطة التدريب اجملتمعي يف الكثري من األحيان وعوداً جوفاء                 -76
لى املستويات احمللية هبدف حتديد األهداف على املدى        وال بـد مـن إقامة حوار أكثر صراحة بني أصحاب املصاحل ع            

وال بد باألخص من حتديد ما هو مطلوب يف الواقع ويف أي مكان وممن طُلب، وما هي الوسائل اليت تتيح تقدمي                    . البعيد
تمعات ويبني برنامج احلماية من األعاصري الذي حيظى بالتقدير ويشمل اجمل         . التدريـب األنسب بأقصى قدر من الفعالية      

 .الريفية يف بنغالديش أن استعمال تقنيات يغلب عليها الطابع غري الرمسي قد يكون حالً أنسب ميكن مواصلته

وتشـري معلومات كثرية وافدة من البلدان إىل وجود صعوبات مستمرة يف تنفيذ برامج جمدية يف جمال بناء                   -77
ة املتاحة، رغم أن بعض املعلقني أفادوا بأهنم يبحثون بنشاط عن           القدرات، نظراً لقلة املوارد املالية واملادية والبشري      

وال بـد مـن االهـتمام باستكشاف إمكانات وأدوار القطاع اخلاص واملنظمات غري احلكومية               . هنـج جديـدة   
 . واملؤسسات األكادميية والبحثية والتعليم من بعد ووسائط اإلعالم يف هذا الصدد

 البحث `3` 

لق باألخطار وخماطر الكوارث، الذي تضطلع به يف الكثري من األحيان مؤسسات           سـجل البحـث املـتع      -78
ويف أوروبا، يتجلى االهتمام هبذا اجملال يف زيادة . البحـث املختصة، توسعاً ملحوظاً خالل السنوات العشر املاضية  

لمفوضية األوروبية، واليت تتعلق    ميزانية ونتائج البحوث اليت يقوم هبا مركز البحوث املشتركة التابع لإلدارة العامة ل            
 . باألخطار وممارسات إدارة املخاطر

وأويل اهتمام خاص لدراسة الكوارث من الناحية االجتماعية وغري ذلك من األبعاد البشرية اليت تربز دور عنصر                  -79
 مثاالً Disasters by Design" (Mileti, 1999)"وتعترب الدراسة املعنونة . القابلية للتأثر يف حتديد مدى تعرض الناس للخطر

 ختصصهم   مشاركاً على اختالف ميادين    250منطـياً عـلى البحوث املنسقة على املستوى الوطين ساهم فيها أكثر من              
واعتمدت هذه الدراسة على متويل مشترك بني وكاالت حكومية رئيسية يف الواليات املتحدة، وُوظفت              . املهـين 

ملتعلق مبكافحة الكوارث ولتشجيع حوار موسع بشأن السياسات الوطنية وبرامج          إلجراء تقييم وطين شامل للفكر ا     
 . البحوث املقبلة

وعـلى الصعيد الدويل، مثة اهتمام عاملي ملح بإبراز فوائد أنشطة التخفيف وما يتصل بذلك من تكاليف،       -80
 هذا الصدد، يقوم احتاد الوقاية      ويف. عـالوة عـلى حتديد معايري مفيدة لدعم االستثمار يف جمال احلد من املخاطر             

قياس التخفيف مبنهجيات تقييم األخطار     " بعنوان   2004االسـتبقائية بدراسـة هامة لنطاق التخفيف خالل عام          
 (Measuring Mitigation: Methodologies for assessing natural" الطبيعـية والفوائـد الصـافية للتخفيف   

(hazard risk and the net benefits of mitigation. 
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ويـرنو صـانعو القـرارات إىل احلصول على املزيد من التحاليل االقتصادية للعواقب املالية النامجة عن                  -81
ويتواصل الطلب على تقرير البنك     . الكـوارث وتوثـيق االفتراضات املتصلة بتكاليف وفوائد احلد من الكوارث          

" اآلثـار االقتصادية واملالية للكوارث الطبيعية     فهـم   "الـدويل يف سلسـلة إدارة خماطـر الكـوارث املعـنون             
(Understanding the Economic and Financial Impacts of Natural Disasters) (Benson and Clay, 2004) ،
 .وغري ذلك من األمثلة على دراسات احلاالت الناجحة يف جمال احلد من املخاطر، بغية استخدامها يف دعم اختاذ القرارات

وينـبغي أن تستمر االجتاهات احلالية يف البحوث املتعلقة باألبعاد البشرية لقابلية التأثر مبا يف ذلك مسائل                  -82
. نـوع اجلـنس واملسائل النفسية، والوعي باملخاطر، ووسائل حث مجهور أوسع على املشاركة يف إدارة املخاطر                

ات قابلية التأثر يف األنشطة اإلمنائية، بغية امتالك قدر وينبغي تشجيع البحوث التطبيقية اليت تؤدي إىل تعميم بارامتر        
 . أكرب من البيانات مبا يتيح إجراء عمليات تقييم أفضل لقابلية التأثر

 توعية اجلمهور `4` 

متـثل توعـية اجلمهور عنصراً جوهرياً يف احلد من الكوارث بنجاح، وحظي باعتراف من خالل تسميته                  -83
. 2000ية األربعة لالستراتيجية الدولية للحد من الكوارث عند وضعها يف عام            كواحـد مـن األهداف الرئيس     

وأثبتت التجربة على مدى األعوام العشرة املاضية أن أمهية توعية اجلمهور قد زادت إىل حد أن السكان املعرضني                  
 . همللمخاطر باتوا يتلقون تشجيعاً متزايداً على املشاركة وحتمل مسؤوليات أكرب حلماية أنفس

، ما زالت جائزة ساساكاوا اليت متنحها األمم املتحدة سنوياً للحد من الكوارث أهم              1984ومـنذ عام     -84
ومتثل اجلائزة أهم أداة دولية للتوعية يف       .  دوالر سنوياً  50 000جائـزة يف العامل يف هذا السياق إذ يبلغ مقدارها           

رباء الالمعني أو املنظمات املتميزة الذين سامهوا يف إرساء         االسـتراتيجية الدولـية إذ ُيعترف من خالهلا بعمل اخل         
 . ممارسات مبتكرة يف جمال احلد من الكوارث

وتـؤدي السلطات الوطنية دوراً حامساً يف التأثري على الرأي العام، يتمثل يف إبراز ما يلقاه املوضوع من                   -85
ل دول كثرية باليوم اليوم العاملي للحد من الكوارث أو          وحتتف. اهتمام يف التخطيط الوطين وحتقيق األهداف اإلمنائية      

إال أنه يلزم وضع    . حتـيي ذكرى حملية أخرى لتسليط الضوء على توعية اجلمهور باألخطار أو بالكوارث املاضية             
اسـتراتيجيات تسويق أدق ختطيطاً وأطول أجالً تتوفر هلا موارد أفضل، لكي تعرض مفاهيم واضحة وتعرب بطريقة                 

 .تساقاً عن اإلمكانات العملية للحد من الكوارثأكثر ا

ومـن املمكـن توعية اجلمهور مبسائل املخاطر وقدرات اجملتمعات احمللية من خالل اعتماد هنج قائم على                  -86
وميكن القيام بأنشطة   . املشـاركة، مـع احلرص على أال يتكل أفراد اجملتمع كل االتكال على املبادرات احلكومية              

 عن طريق املدرسة واملنظمات اجملتمعية، إىل جانب أنشطة جمتمعية أخرى تراعي نوع اجلنس وسائر               كـثرية للتوعية  
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ويالحظ املربون والعاملون يف هذا اجملال ضرورة إيصال املعلومات بأسلوب أكثر           . البواعـث االجتماعـية الثقافية    
قد أثار إدماج موضوع احلد من الكوارث       و. إبداعـاً واستهداف السكان احملليني وزيادة استعمال اللهجات احمللية        
 . يف مظاهر أخرى من الثقافة الشعبية على املستوى احمللي اهتماماً كبرياً

ويف كـويب باليابان، ُتعترب مؤسسة احلد من الكوارث وإعادة تأهيل البشر متحفاً ومرفقاً تعليمياً عاماً ومبتكراً،                  -87
ويف بلدان أمريكا . ، من خالل عروض إعالمية وإبداعية شىت1995 يف عام  ُيذكّـر بالزلـزال املدمر الذي ضرب املدينة       

الالتينـية والكارييب، القت مسلسالت إذاعية تتطرق بأسلوب فكاهي حملي إىل أنشطة التوعية باألخطار وإدارة املخاطر                
وعدة بلدان أخرى جمموعة مواد     كما ُوزعت يف بلدان أمريكا الالتينية والكارييب        . على املستوى احمللي استحسان اجلماهري    

  .، ُترجم حمتواها إىل عدد من اللغات احمللية)Riskland" (أرض اخلطر"تعليمية تضم لعبة خيالية من الورق املقوى تدعى 

ونظـراً لوفـرة املعلومات املتاحة وطابع االتصاالت العاملية الفوري، ال بد من احلرص باستمرار على بث رسائل                   -88
ويبقى من الصعب احلصول على اهتمام      . لحد من الكوارث وتوجيهها بكفاءة إىل اجلمهور املستهدف       واضـحة ختصـص ل    

أوسـع مـن اجلمهـور خبصوص التعرض لألخطار على املستوى احمللي، ومواطن ضعف السكان وموارد رزقهم، واجلهود                  
وتظل وسائط  . لطوارئ أو التعايف من الكوارث    املبذولة للحد من اخلطر، رغم التغطية اإلعالمية الواسعة لعمليات االستجابة ل          

 .اإلعالم إمجاالً مورداً ال ُيستغل بالقدر الالزم يف شن محالت أكثر فعالية للتوعية والدعوة يف جمال املسائل املتصلة باملخاطر

 احلد من عوامل اخلطر األساسية -دال 

 اخلطر يف إطار برامج قطاعية مستقلة، وزيادة        ظهـر يف السـنوات األخـرية اجتاه إجيايب متثل يف دراسة عوامل             -89
وأسهم ذلك بقدر ال يستهان به يف إدراج احلد من الكوارث           . االهـتمام بالتوعية بعنصر القابلية للتأثر يف سياقات التنمية        

  .ط العمراينضمن األنشطة اجلارية يف جماالت من بينها التعليم والصحة العامة واملاء والزراعة واحلراجة والبيئة والتخطي

ويف حـني تتركز أمثلة كثرية يف وزارات بعينها أو قطاعات قليلة، ُيعترب النهج املنسق الذي تعتمده بلدان تشارك                -90
فمن خالل العمل يف إطار برنامج األنديز اإلقليمي من أجل توقي املخاطر واحلد             . يف مؤسسـة تنمـية األنديز مثاالً جيداً       

، اعتمدت عدة هنج قطاعية إزاء      1998 و 1997اهرة النينيو املدمرة اليت شهدها عاما       مـنها، الـذي نشأ يف أعقاب ظ       
 .التأثر واحلد من الكوارث وُنسقت بني شىت الوزارات، من أجل حتقيق هدف مشترك يف مجيع البلدان املشاركة

ائعة وهـذه الـتجربة هـي جمرد مثال واحد يثبت وجود مهارات وقدرات وتقنيات كثرية معروفة وش                 -91
لكن هذه املعارف، يف أماكن كثرية، ال       . االسـتخدام من شأهنا أن حتد من احتمال تعرض الناس ملخاطر الكوارث           

وال بد من تشجيع ودعم املزيد من اجلهود يف سبيل تعزيز           . تسـتخدم بانـتظام ومبـا يكفي للحد من الكوارث         
د املؤسسية املوجودة، ال سيما يف سياق البلدان        التكنولوجـيات الالزمة أو تشاطرها واستغالل القدرات أو املوار        

 . النامية والبلدان اليت تعيش ظروفاً خاصة
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 إدارة املوارد البيئية والطبيعية `1` 

هناك إمكانات هائلة لتوجيه املوارد املتاحة واملمارسات الراسخة خلدمة احلد من الكوارث، نظراً للترابط               -92
. رة املوارد الطبيعية من جهة والتعرض للخطر واملمارسات اإلمنائية من جهة أخرى           الوثـيق بني املسائل البيئية وإدا     

إن إدارة األحراج والنباتات والتربة واملاء واألراضي إدارة سليمة بغية كبح املخاطر تساهم على حنو يزداد وضوحاً                 
 .يف احلد من الكوارث بفعالية

لبيئة، اليت شاع استخدامها، ميكن أن توفر املربرات        ويسـود اعـتراف بـأن عمليات تقييم اآلثار على ا           -93
وتقوم . االقتصـادية والتقنيات املتاحة لبلورة املفاهيم وإجراء أنشطة تتصل بتقييم املخاطر وآثار أخطار الكوارث             

ح دول جزرية من احمليط اهلادئ حالياً بوضع مؤشر لقابلية التأثر البيئي لقياس مدى ضعف النظم الطبيعية، كي يتا                 
لصـانعي القرارات االستناد إىل قاعدة معلومات أدق يف توجيه جهودهم الرامية إىل احلد من قابلية التأثر وزيادة                  

وتطلق كوريا اجلنوبية على البيئات املعرضة للخطر بصفة خاصة اسم مناطق حمتملة اخلطر             . القـدرة على التكيف   
 .ارد الطبيعية على حد سواءيتعني رصدها بدقة من املنظور اإلمنائي ومن ناحية املو

إن احلفـاظ على األراضي الرطبة وإصالحها كما دعت إليه اتفاقية األراضي الرطبة ذات األمهية الدولية                 -94
وخاصة بوصفها موئالً للطيور، فضالً عن إعادة غرس شجر املنغروف يف املناطق املدية على حنو ما تقوم به مجعية                   

 نام ومنظمات غري حكومية يف بنغالديش، يبني منافع استخدام املوارد الطبيعية يف             الصليب األمحر الوطنية يف فييت    
ويؤكد استخدام ممارسات الزراعة التقليدية على نطاق واسع يف هندوراس على أمهية            . احلـد من خماطر الكوارث    

 .ور يف األراضيالنباتات واستخدام األراضي يف حتسني تثبيت التربة واحلد من سيالن املياه وتأخري التده

وتـبني هـذه التطبيقات إمكانات حتقيق قيمة اقتصادية مضافة من خالل تعدد االستعماالت ودعم شىت                 -95
وباملضي يف حبث القيمة االقتصادية لإلجراءات البيئية       . قطاعات االقتصاد غري املنظم وما يتصل هبا من موارد الرزق         

املتصلة بذلك، يتبني أن املوارد املتاحة اليت مل تكن مستغلة          " سبة اخلضراء احملا"الرامية إىل احلد من املخاطر وتقنيات       
 . تساهم يف إدارة خطر الكوارث ملا هلا من قيمة إضافية لعوائد التنمية تشمل شحذ مهة سكان اجملتمعات احمللية

إدارة خماطر  وبصـفة عامة، فإن الفرصة كبرية لتوثيق الصالت وتنمية مصاحل شاملة أنشط بني منظمات                -96
الكـوارث واملـنظمات البيئـية، مع احلرص باألخص على إشراك املنظمات غري احلكومية كاالحتاد العاملي حلفظ                 

 .الطبيعة والصندوق العاملي للطبيعة واملعهد الدويل للتنمية املستدامة

ة خطر الكوارث وخمتلف    وينـبغي أيضـاً تشجيع املزيد من التآزر وإتاحة املوارد بني اهليئات املعنية بإدار              -97
االتفاقـيات الدولـية مبا يف ذلك اتفاقية األراضي الرطبة ذات األمهية الدولية واالتفاقية املتعلقة بالتنوع األحيائي                 

 . واتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر واتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ



A/CONF.206/PC(II)/3 
Page 22 

 

 قتصاديةممارسات التنمية االجتماعية واال `2` 

يسـتفيد سـكان البلدان املتقدمة اقتصادياً بصفة عامة من آليات قادرة على احلد من املخاطر من خالل                   -98
ويف حاالت كثرية،   . التنمية االجتماعية واالقتصادية وتوفري قدر أكرب من احلماية لفئات السكان الضعيفة واحملرومة           

توفرها قطاعات اجتماعية كالتعليم والصحة والرفاه االجتماعي       تصدرت الدوافع واآلليات والقدرات الداعمة اليت       
 . اجلهود يف زيادة تغلغل ممارسات احلد من الكوارث يف اجملتمعات احمللية

وقامت . كذلك توجد يف البلدان النامية بعض األمثلة اهلامة على الدعم القطاعي املكرس للحد من الكوارث               -99
لصحة للبلدان األمريكية يف أمريكا الالتينية والكارييب، طيلة سنوات عديدة، بتنفيذ           مـنظمة الدول األمريكية ومنظمة ا     

. مبادرات جمتمعية ترمي إىل محاية املدارس واملرافق الصحية وشبكات املياه احمللية باالعتماد على زيادة مشاركة اجلمهور
ويف الفلبني، عملت وزارة الشؤون     . ملدارس يف نيبال  وأجنـزت اجلمعية الوطنية لتكنولوجيا الزالزل عمالً مماثالً حلماية ا         

االجتماعية والتنمية جنباً إىل جنب مع مكتب الدفاع املدين ومنظمات غري حكومية شعبية على مدى أعوام كثرية من                  
 . أجل توسيع اجلوانب االجتماعية للدعم اجملتمعي وبناء قدرات حملية تساهم يف احلد من الكوارث

ذلك، تفتقر معظم البلدان النامية أو احملرومة بصفة خاصة إىل آليات لتوزيع املخاطر بني              وعـلى نقـيض      -100
ومن األصعب، ألسباب اقتصادية أو جتارية يف الغالب،        . قطاعات اجملتمع أو إىل نظم مؤسسية للضمان االجتماعي       

 .  املنتجة والبىن األساسية احليويةالوصول إىل التأمني على احملاصيل أو املسكن، أو إىل سائر آليات محاية األصول

وقامـت بعض اجلهات مببادرات اجتماعية واقتصادية لتعزيز التنمية من خالل خمططات اإلقراض الشعبية               -101
النض "وجنح يف تنفيذ هذه املبادرات مصرف غرامني يف بنغالديش وبرنامج           . وبـرامج االسـتثمار بـالغ الصغر      

غري احلكومية، من خالل مشاريع يدعمها يف مجيع أحناء العامل، إىل جانب للمـنظمات  ) Trickle Up" (الصـاعد 
لكن فرص التمويل بالغ الصغر أو برامج اإلقراض الرامية خصيصاً إىل تشجيع الفقراء على احلد من                . أمـثلة أخرى  

 . خماطر الكوارث كانت أقل

وزيع تكاليف اخلطر االقتصادية،    وُبذلـت بعـض اجلهود لنقل عناصر أساسية من الضمان االجتماعي وت            -102
مثـلما حدث يف بعض برامج إعادة التأهيل اليت أعقبت زلزال غوجارات يف اهلند، والربامج االستطالعية املتعلقة                 

وأثبتت هذه التجارب ضرورة ضمان املشاركة      . باملسـؤولية االجتماعية للشركات والتأمني اجملتمعي يف بنغالديش       
 . تصميم الربامج وختطيطها وتنفيذها وإدارهتا، فضالً عن التحديات اليت تواجه ذلكاجملتمعية يف مجيع مراحل 

لذلك، . وغالـباً ما تكون ظروف التأثر القصوى هذه دون العتبات االقتصادية أو التجارية الدنيا املمكنة               -103
ر حتديات للتنمية وكذلك    يشـكل حتديد ووضع واختبار التدابري االجتماعية واالقتصادية الالزمة للحد من املخاط           

 .لالستثمار اخلاص
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وعـلى مسـتويات االقتصـاد الكلي، تبني بوضوح أكرب تزايد التزام املؤسسات واستثمارها يف احلد من            -104
ومن بني املؤسسات املالية الدولية، سامهت وحدة إدارة املخاطر التابعة للبنك الدويل إسهاماً كبرياً يف               . الكـوارث 

.  االستثمار يف احلد من املخاطر، كعنصر أويل لإلقراض املخصص إلعادة التأهيل بعد الكوارث             تسليط الضوء على  
وكان دور هذه الوحدة حيوياً يف توثيق روابط الدعوة بني القطاع اخلاص ومصاحل شركات التأمني واالستثمار من                 

 . جلمعيات الصليب األمحر واهلالل األمحرأجل إنشاء احتاد الوقاية االستبقائية الذي يستضيفه حالياً االحتاد الدويل

وبعد الدمار الذي أحلقه إعصار ميتش ببلدان أمريكا الوسطى، جعل مصرف التنمية للبلدان األمريكية منذ   -105
وباشر .  مـن مكافحة الكوارث عنصراً رئيسياً من استراتيجياته اخلاصة باإلقراض من أجل التنمية             2000عـام   

 مشروعاً مماثالً، بينما أعلن مصرف التنمية اآلسيوي، بعد دراسة داخلية دامت سنتني، عن              مصرف التنمية الكارييب  
ويقوم .  لدعم احلد من الكوارث من خالل سياساته اخلاصة باإلقراض         2004سياسـة جديـدة روجعت يف عام        

 أجل تنمية أفريقيا،    مصـرف التنمـية األفريقي حالياً يف إطار شراكة مع االحتاد األفريقي، والشراكة اجلديدة من              
واالسـتراتيجية الدولـية لـلحد مـن الكوارث، بصياغة مبادئ توجيهية للبلدان إلدراج احلد من الكوارث يف                  

 . استراتيجيات التنمية

وقد . وتبذل صناعة التأمني على الدوام جهوداً نشطة وبارزة من أجل دعم التدابري الرامية إىل احلد من اخلطر                 -106
يمة ومواد ذات أمهية حامسة لتوعية اجلمهور، مشلت وثائق إحصائية حامسة وحتاليل دقيقة تتعلق              وفـرت معلومـات ق    

وتبقى صناعة التأمني، إىل جانب سائر مؤسسات تقييم خماطر الشركات واالستثمار املايل املختصة أساساً              . باالجتاهات
  .ل باملناخ، داعية هامة ذات تأثري مايل وسياسي كبريباملخاطر السيزمية والبيئية وما بدأت دراسته مؤخراً من خماطر تتص

ورغم االهتمام املعلن والدعم السياسي الواسع لاللتزامات املتعلقة باحلد من الكوارث، ال تزال احلكومات               -107
ني وشركات التأمني تواجه صعوبات مجة يف توفري آليات صاحلة لنقل املخاطر لصغار املالك الذين ال يتمتعون بالتأم                

 . أو مبا يكفي من التأمني وال يستفيدون من تدابري احلماية املعتمدة، والشائعة يف البلدان الثرية

 ختطيط استخدام األراضي وسائر التدابري التقنية `3` 

وإذ يشمل ختطيط استخدام األراضي تقييم      . ُيعتـرب ختطـيط استخدام األرض أداة أساسية للحد من الكوارث           -108
دارة البيئية وموارد الرزق املنتجة وحتقيق التنمية، فهو يشكل نقطة التقاء حرجة بني الطبيعة احلضرية والريفية                املخاطر واإل 

 .وُتعد كوبا مثاالً جيداً لبلد اتبع هذا املسار بصفة منهجية. حيث تتعرض املوارد الطبيعية ألكرب هتديد جراء النمو والتنمية

 أخرى تغلِّب بواعث الربح واالستغالل قصرية املدى على اعتبارات احلماية           غري أن هناك تأثريات اقتصادية     -109
كما تبقى قيمة األراضي واستخدامها حمل جدل اجتماعي وقانوين وسياسي حمتدم يف جل اجملتمعات،              . طويلة املدى 

. م تنفيذ أحكام التشريع   إذ يكتسـي األمر يف الكثري من األحيان أبعاداً ثقافية وتارخيية قوية تشكل عائقاً كبرياً أما               
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إن منو البيئات احلضرية والزراعية السريع بال ضوابط غالباً وزيادة التطلع إىل الفرص االقتصادية يقوض من فعالية                 
 .تدابري استخدام وختطيط األراضي للحد من الكوارث

وب االستفادة من   وال بد من بذل اجلهود لضمان مشاركة أوسع طائفة من أصحاب املصاحل إن كان املطل               -110
ويقتضي ذلك اجلمع بني مصاحل إدارة املخاطر والبيئة        . اإلمكانـات اهلائلة املتصلة باملمارسات التنظيمية املستدامة      

واالسـتثمار والتنمـية خلدمة هدف مشترك، علما بأن جناح العملية يرتبط ارتباطاً وثيقاً برؤى أصحاب املصاحل                 
 . ركة بينهمللظروف اإلقليمية واجملتمعية املشت

وتنطـبق شـروط مماثلـة أيضاً يف ما يتعلق بتدابري تقنية أو هيكلية أخرى تتصل باحلد من عوامل اخلطر                     -111
وتوجد معارف واسعة ومهارات وقدرات تقنية كثرية معروفة بتقليص أخطار الكوارث إىل أدىن حد من     . األساسية

 . ين ومحاية البىن األساسية ووضع معايري للبناءخالل رسم خرائط ملناطق املخاطر القصوى وتدعيم املبا

وتوجد أمثلة إجيابية على مشاركة أصحاب املصاحل، من القطاعني العام واخلاص على حد سواء، يف برامج                 -112
مـثل وسـائل تقييم املخاطر حلماية املناطق احلضرية من كوارث الزالزل، واملبادرة العاملية للسالمة من الزالزل،                 

وسعى . محايـة احلواضر الكربى من اهلزات األرضية والربنامج الدويل للحماية من املخاطر اجليولوجية            ومـبادرة   
الربنامج اآلسيوي للتخفيف من الكوارث يف املناطق احلضرية التابع للمركز اآلسيوي للتأهب للكوارث، إىل جانب         

ت التقنية واملتطلبات االجتماعية واالقتصادية املقترنة      مركز األمم املتحدة للتنمية اإلقليمية إىل التوفيق بني االعتبارا        
 . باحلد من الكوارث على الصعيد اجملتمعي

ويف معظم البلدان، تكون قوانني البناء وتدابري البناء املقاوم للكوارث معروفة ومدروسة، بل ومستكملة،               -113
لكن من األصعب معرفة مدى     . ائيني التقنيني اعـتماداً عـلى التعاون املثمر بني املهندسني والعلماء وسائر األخص          

وأثبتت التجربة أن فعالية طائفة من التدابري التقنية ال         . استخدامها يف السياق اليومي، أو مدى تنفيذ املعايري القائمة        
 .تشكل بالضرورة حتدياً تقنياً بقدر ما تشكل حتدياً مؤسسياً وإدارياً

 التكنولوجيات املتقدمة `4` 

العتراف يف السنوات األخرية بقيمة وزيادة استخدام التكنولوجيات املتقدمة يف احلد من الكوارث،             ساد ا  -114
وتبيَّن أن التقنيات املتصلة    . حبكـم تطـور التكنولوجيات وتراجع التكاليف وحتسن إمكانات احلصول عليها حملياً           

وجيات املعلومات واالتصاالت مفيدة جداً     باالستشعار من بعد ونظم املعلومات اجلغرافية والرصد الفضائي وتكنول        
 .ال سيما يف أنشطة حتديد املخاطر ورسم اخلرائط والرصد والتقييم القطري أو احمللي واإلنذار املبكر



A/CONF.206/PC(II)/3 
Page 25 

وإذ شـاع تطبـيق العديـد من التكنولوجيات املتقدمة يف إدارة البيئة ويف وضع جمموعات بيانات أكثر                   -115
آزر وتقاسم املوارد يف املستقبل بني العاملني يف جمال إدارة البيئة وخماطر            توحـيداً، فقـد الحـت إمكانـات الت        

وإذ غدت هذه الوسائل املعقدة أيسر مناالً فضالً عن منو القدرات التقنية لبلدان كثرية، فقد ازدادت                . الكـوارث 
 .فائدهتا على املستويات احمللية

وجيا املتقدمة قد شاع استخدامها يف عمليات حتديد مواقع  وبينت املعلومات الواردة من البلدان أن التكنول       -116
كما أعربت بعض البلدان أيضاً عن استيائها بسبب نقص قدراهتا التقنية أو انعدام البيانات              . اخلطر وتقييم املخاطر  

ن ومثة اعتراف يف الكثري من البلدان بضرورة احلد م        . الكافـية السـتخدام تلـك التكنولوجـيا استخداماً جمدياً         
االزدواج، وضـمان االتسـاق، ودعـم تبادل املعلومات حبرية بني خمتلف الوزارات، فضالً عن تيسري التطبيقات                 

 . اجلامعة للتخصصات والالزمة للحد من الكوارث على حنو فعال

وإذ ينـبغي أن يكـون احلـد من أخطار الكوارث على املستويات احمللية هدفاً رئيسياً، جيب أن تتجاوز                    -117
وجيب أن تقدم تطبيقات الرصد     . ات الرصد املعقدة جمرد اإلبالغ عن الظواهر املاضية أو رصد األخطار املمكنة           تقني

األرضـي ومـا يتصـل بذلك من استشعار من بعد حصيلة البيانات إىل اجملتمعات احمللية، لتنفيذ تطبيقات إدارة                   
 .األراضي أو نقل رسائل اإلنذار املبكر بفعالية

عمل حالياً على وضع مبادرات الستخدام تطبيقات قائمة على الرصد الفضائي واالتصاالت من             وجيري ال  -118
ومن بني الوكاالت العاملة يف     . بعـد من أجل احلد من الكوارث، وذلك هبدف إقامة شراكات استراتيجية عاملية            

فضاء اخلارجي، وفرقة   تعـاون وثـيق مع وكاالت الفضاء الوطنية يف هذا الصدد مكتب األمم املتحدة لشؤون ال               
العمل املعنية بإدارة الكوارث التابعة للجنة استخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمية، ومركز الرصد العاملي               

 . ألمن البيئة التابع لوكالة الفضاء األوروبية

رصد األرض املعقود   ، اعتمدت البلدان اجملتمعة يف مؤمتر القمة الثاين املعين ب         2004أبريل  /ويف شهر نيسان   -119
ترمي إىل ضمان إنشاء جمموعة نظم شاملة منسقة        ) 2015-2005( أعوام   10يف طوكـيو خطـة تنفيذ على        

وهتدف هذه املبادرة يف املقام     . ومستدامة لرصد األرض، وشرعت يف إقامة الشبكة العاملية ملنظومات رصد األرض          
 الطبيعية وتلك اليت يسببها اإلنسان، وحتسني الفهم والتقييم         األول إىل تقليل اخلسائر البشرية النامجة عن الكوارث       
 . والتنبؤ فيما يتعلق بالظواهر اجلوية وتقلب املناخ وتغريه

ويف حني يسود االعتراف بإسهام التكنولوجيا يف احلد من الكوارث، يتعذر أحياناً، من الناحية املؤسسية،                -120
 . ا تتطلبه من نظم دعم قوية وموارد مستمرة وقدرات تقنيةحتقيق الفرص النظرية اليت متثلها، بسبب م
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وال بد للبلدان واملنظمات املتقدمة تكنولوجياً أن تتيح تطبيق هذه املوارد على نطاق أوسع للبلدان النامية                 -121
 هلا حتقيق   وأكـثر اجملتمعات تضرراً بالكوارث، على أن تدعم أيضاً متطلباهتا البشرية والتقنية املتواصلة كي يتسىن              

 .الفرص بطريقة اقتصادية ومستدامة

 التأهب حتقيقاً لفعالية االستجابة والتأهيل -هاء

تـبني أن وظائف إدارة الكوارث واحلماية املدنية اليت تضطلع هبا احلكومات عناصر هامة يف إدارة خطر                  -122
ضي توافر مهارات متخصصة ويتجـلى ذلك خصوصاً يف أنشطة التأهب والتخطيط للطوارئ اليت تقت         . الكـوارث 

ويزداد االعتراف بتوسيع األدوار واإلمكانات من خالل إعادة النظر يف القدرات           . والتعبئة العامة وإعالم اجلمهور   
التنظيمية بغية توسيع نطاق مشاركة اجملتمع احمللي يف التوعية باملخاطر وحتديد مواقع األخطار ومحاية البىن األساسية 

 .  األول وغري ذلك من األنشطة املتصلة بالعرب املستخلصة من آثار الكوارث املاضيةاحليوية يف املقام

وتعد الوكالة الروسية لإلغاثة، بوصفها السلطة الوطنية املختصة بكل جوانب حاالت الطوارئ يف االحتاد               -123
ُتعد أستراليا وشيلي وفرنسا    و. الروسي، مثاال للمنظمة العاملة على دعم املسؤوليات املتصلة بإدارة خطر الكوارث          

وكوبـا وكولومبيا ونيوزيلندا أمثلة لبلدان قامت فيها وكاالت إدارة الكوارث بتوسيع دائرة أنشطتها السابقة من                
 .خالل زيادة املشاركة والدعاية يف جماالت التوعية باملخاطر وحتديدها وإدارهتا

 التصدي بفعالية جلميع عناصر التوعية واإلدارة الالزمة   وأكد املعلقون املشاركون يف هذا االستعراض، بغية       -124
لـلحد مـن خماطـر الكوارث احلالية، ضرورة وضع تشريع وترتيبات مؤسسية على حنو جيمع كل األطراف يف                   

 .قطاعات إدارة الكوارث واملخاطر بغية التخطيط واالستجابة بأسلوب أكثر تكامالً وتنسيقا

 املشترك القائم على التعاون وتوسيع دائرة تقاسم املمارسات اجليدة لربط           وال بـد مـن القيام بالتخطيط       -125
ويف سياق أعم، ال بد أن    . أنشـطة حتلـيل األخطار وإدارة املخاطر مبعارف وخربات املختصني يف إدارة الكوارث            

رة البىن واملرافق   يـندرج الدعم املقدم من سائر الوكاالت احلكومية والسلطات احلكومية احمللية واملسؤولني عن إدا             
 . احليوية األساسية ودوائر األعمال واملنظمات غري احلكومية واجلمهور ذاته يف عملية مشاركة وحوار أوسع

ومثـة دعـوة ملحة إىل زيادة املوارد املستثمرة يف إجراءات التأهب والوقاية والتخفيف اليت داخل جمتمع                  -126
 املبالغ االستثنائية اليت اعتادت احلكومات واملنظمات الدولية        ويـتعارض هـذا األمر بشدة مع      . إدارة الطـوارئ  

ختصيصـها ألنشـطة االستجابة للطوارئ وإعادة التأهيل، بال ترو وال حرص على عدم ازدواج اجلهود وال رقابة                  
 .كتلك املفروضة على سائر املصروفات اإلمنائية
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 التنمية، بدأت اإلدارة الربيطانية للتنمية الدولية       وإزاء تعـاظم التكاليف املتصلة بالكوارث وعواقبها على        -127
 والقيود مؤخرا إجراء دراسات هتدف إىل حتديد أسباب احلدود) Tear Funt" (تري فند"ومنظمة اإلغاثة غري احلكومية 

ر الـيت حتـول دون حتقـيق متويل أكثر توازناً بني اإلغاثة يف حاالت الطوارئ والتنمية، مما يربز أمهية إدارة خط                     
 أن سهولة احلصول على التمويل الدويل من أجل اإلغاثة يف           )5(يالحظ بعض املعلقني  . الكـوارث يف كلتا احلالتني    

حـاالت الكـوارث واالسـتجابة هلا عن طريق النداءات اإلنسانية املوجهة وقت حدوث الكارثة ميكن أن حيّول                  
 . وحتقيق األهداف اإلمنائية األطول أجالًاألموال عن االجتاه السليم ويعوق التقدم حنو احلد من املخاطر

ومن املفارقات االقتصادية أال يتسىن استعمال جل األموال املخصصة لالستجابة والتأهيل يف حاالت الطوارئ إال                -128
لبىن بعد فقدان األصول االجتماعية واالقتصادية اهلامة، يف حني يتم استثمار موارد أقل كثرياً لتقليص احتمال فقدان هذه ا                 

مـن الواضح إذن أنه من يلزم اعتماد تدابري املزيد من احلوافز والروادع بغية ترشيد               . األساسـية اهلامـة إىل أدىن حـد       
املسؤوليات التكميلية والوظائف العملية واملوارد املطلوبة لتلبية ما ينشأ من احتياجات تتعلق جبميع جوانب إدارة الكوارث                

 .ال بد من زيادة الترابط يف فهم التكاليف والفوائد ذات الصلة بالنسبة إىل جمتمع ماومن أجل حتقيق ذلك، . واملخاطر

 مستقبللل توصيات -ثالثاً 

ُتعتـرب توصـيات استعراض يوكوهاما املوجزة أدناه توصيات أساسية للوفاء بااللتزامات الثابتة للحد من                -129
لتوصيات من مبادئ استراتيجية يوكوهاما إىل إطار جديد        ويبني اجلدول املرفق هبذه الوثيقة تطور هذه ا       . الكوارث

 .لسياسات احلد من الكوارث يف املستقبل

 األطر املؤسسية والسياسية: اإلدارة -130

 يف التخطيط   كليةضـمان اعـتماد اسـتراتيجية ذات أساس قانوين للحد من الكوارث، تدمج               •
 .اإلمنائي واألهداف اإلمنائية على املستوى الوطين

قطاعات جيمع بني   احلفـاظ عـلى حمفل وطين يعين باحلد من الكوارث، حيظى باعتراف رمسي و              •
 .وُتتاح له املوارد الالزمةمتعددة 

حتديد األدوار واملسؤوليات والفرص واملوارد الصرحية القائمة على الشراكات على أساس خدمة             •
 .اجملتمعات احمللية، مع مشاركة جوهرية من اجلمهور

 يد وتقييم املخاطر ورصدها واإلنذار املبكر هلاحتد -131

وضع املعايري وحفظ سجالت إحصائية وطنية شاملة ملا يقع من خماطر وما يتصل هبا من عواقب                 •
 .نامجة عن الكوارث
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تقييم الوضع على املستوى القطري، وإجراء عمليات تقييم اخلطر الالزمة على أنسب مستويات              •
 .املسؤولية القضائية

 .ديد متطلبات نظام اإلنذار املبكر غري امللباة يف اجملتمعات احمللية األكثر تعرضا للخطرحت •

 إدارة املعارف والتعليم -132

إدراج موضوع احلد من الكوارث يف املناهج الدراسية يف مجيع مستويات التعليم، بالتركيز على               •
 .املدارس وباقي املرافق املؤسسية ذات املكانة املرموقة

تنمـية القدرات املؤسسية ودعمها من أجل نشر املعلومات واخلربات املتعلقة باحلد من الكوارث              •
 . واستخدامها على نطاق واسع

توعية اجلمهور، تستند إدارهتا إىل موارد      لصـياغة اسـتراتيجيات مسـتمرة ومتعددة اجلوانب          •
 .وقدرات مهنية عامة وخاصة

 احلد من عوامل اخلطر األساسية  -133

البيئة واملوارد الطبيعية وتغري املناخ وما يتصل بذلك من جماالت          جاالت  ربط احلد من املخاطر مب     •
 .جيوفيزيائية وقدرات والتزامات

اعتماد مبادئ وممارسات للتنمية االجتماعية واالقتصادية ذات قدرات تقنية للحد من تعرض أهم              •
 .ر للخطفئات السكان للمجتمع وأضعف بىن األساسيةال

أو نقلها  تقاسم املخاطر   االستثمار من أجل    ما يتصل هبا من أدوات      حتديد وتنفيذ أدوات مالية و     •
 .أو تقليصها إىل أدىن حد، ال سيما يف صفوف أضعف السكان وداخل اجملتمعات احمللية

 التأهب حتقيقاً لفعالية االستجابة والتأهيل -134

 بكامل جمال ، فيما يتصل  رمسية ومشاركة أهل االختصاص    احلوار العام واملمارسات ال    دائرةتوسيع   •
 .إدارة الكوارث واملخاطراملتعلقة بسؤوليات املاالحتياجات و

 البناءختصيص املوارد إلدارة الكوارث واملخاطر من أجل حتقيق هدف وقائي أكرب من ميزانيات               •
 .والتنمية والطوارئ
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االحتياجات الالزمة املتعلقة بإدارة الكوارث      و ةالسياسات والقدرات العملي   مالءمة مجيع    تقيـيم  •
 .واملخاطر يف ضوء املخاطر احلالية والناشئة

 تدابري التنفيذ الرئيسية -135

دون اإلقليمية استخداما   /ضـمان استخدام املؤسسات السياسية والفنية والتعليمية واإلعالمية اإلقليمية         •
 .ستراتيجيات البلدان للحد من الكوارثمنتجا وداعما للمساعدة يف بناء وتنسيق ودعم ا

 .تكثيف اجلهود من أجل غرس معارف أمشل وقدرات تكيف متعددة يف اجملتمعات احمللية •

 .لتحسني فهم الناس وزيادة مشاركتهم النشطة وقدراهتم على التنفيذ االهتمام واملوارد سخريت •

 احلواشي

احملدثةُ للداللة على إطار مفاهيمي    " طر الكوارث احلد من خ  "ُتسـتخدم طوال هذه الوثيقة عبارة        )1( 
مـن العناصر اليت ُيعترب بإمكاهنا التقليل إىل أدىن حد من مواطن الضعف وخماطر الكوارث يف جمتمع ما، أو جتنب                    

، يف سياق التنمية    )التخفيف من حدهتا والتأهب هلا    (اآلثـار الضـارة النامجة عن األخطار أو احلد منها           ) توقـي (
ذاُت الصلة على عملية منهجية ُتستخدم يف إطارها " إدارة خطر الكوارث"وتـدل عـبارة   . امة الواسـع  املسـتد 

القـرارات اإلداريـة واملهارات والقدرات التشغيلية لتنفيذ السياسات واالستراتيجيات، وُيعتمد فيها على قدرات              
. ة وما يتصل هبا من كوارث بيئية وتكنولوجية       اجملتمع واجلماعات احمللية على التكيف للحد من آثار األخطار الطبيعي         

 ويشمل ذلك مجيع أشكال األنشطة، مبا فيها التدابري اهليكلية وغري اهليكلية املعتمدة يف سياق احلد من خطر الكوارث                 
(Living With Risk,Vol.II, Annex 2, Terminology: Basic terms of disaster risk eduction, ISDR, 2004). 

ـ  )2(  التابعة لشركة ميونيخ إلعادة التأمني، ومت مجعها ألمانة        " نـات كات  "ن قـاعدة بـيانات      م
 .2004أبريل /االستراتيجية العاملية للحد من الكوارث يف شهر نيسان

يان إيغيالند، وكيل األمني العام للشؤون اإلنسانية، ورئيس فرقة العمل املشتركة بني الوكاالت للحد     )3( 
 .، جنيف2003نوفمرب / تشرين الثاين6 إىل 5يقات متهيدية، اجتماع فرقة العمل الثامن، من من الكوارث، تعل

 )4( Reducing Disaster Risk 89 إىل 88 ومن 10، املرجع نفسه، الصفحات. 

 )5( Mozambique and the Great Flood of 2000, (Christie & Hanlon, 2001). 
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 مرفق

 اما إىل إطار سياسي متجدد للحد من الكوارثتطور مبادئ استراتيجية يوكوه

استناداً ( اجملاالت املواضيعية    –اإلطار السياسي   
ــيارات  ــيدة وخـ ــات اجلـ  إىل املمارسـ

 مبادئ يوكوهاما )                 التنفيذ يف املستقبل
األطر املؤسسية والسياسية للحد    :  اإلدارة :1 املوضـوع 
 من املخاطر

واالقتصادية، استخدام  -السياسـات االجتماعية    •
 املوارد استخداما فعاال

 السياسات البيئية •
 احلد من املخاطر والتنمية املستدامة •
 السياسات الوطنية، التنمية املؤسسية والتشريع •
السـلطات احمللـية والسياسات البلدية للحد من         •

 املخاطر
 الشراكات ونشاط اجملتمع ومشاركته •
 الشفافية واملساءلة •
 ياسات العلم والتكنولوجياس •

 اجلوانـب األساسية للحد من خماطر الكوارث        -3املـبدأ   
واملتعلقة بالسياسة اإلمنائية والتخطيط اإلمنائي على األصعدة       

 .الوطين واإلقليمي، والثنائي واملتعدد األطراف والدويل

 املشـاركة عـلى مجيع املستويات، من اجملتمع         -6 املـبدأ 
ومة الوطنية، إىل املستويني اإلقليمي     احملـلي، ومرورا باحلك   

والـدويل، أمـر ال بـد منه للحد بشكل فعال من خماطر             
 .الكوارث

 املسؤولية الرئيسية عن محاية     د يتحمل كل بل   -10املـبدأ   
شـعبه وبنيته األساسية وأصوله الوطنية من آثار الكوارث         

 .الطبيعية

 حتديـد وتقييم املخاطر ورصدها واإلنذار       :2 املوضـوع 
 ملبكر هباا
 عمليات تقييم املخاطر وقابلية التأثر هبا •
 مجع البيانات واستخدام املعلومات •
 عمليات تقييم آثار الكوارث •
 التنبؤ واإلنذار املبكر •
 تقييم املخاطر املناخية والبيئية •
 املخاطر احلضرية •
 اجلفاف •

 تقييم األخطار خطوة الزمة العتماد سياسات       -1املـبدأ   
 . للحد من خماطر الكوارثوتدابري

 وسائل اإلنذار املبكر ونشرها الفعال باستخدام       -5املـبدأ   
وسـائل االتصـاالت والنشر، عامالن أساسيان للنجاح يف         

 .احلد من خماطر الكوارث

 املشـاركة على مجيع املستويات، بدءاً باجملتمع        -6املـبدأ   
 احملـلي، ومـرورا باحلكومـة الوطنية، وانتهاء باملستويني        

اإلقلـيمي والـدويل، أمر ال بد منه للحد بشكل فعال من            
 .خماطر الكوارث

  املعرفة والتعليم :3 وضوعامل
 إدارة املعلومات •
 التعليم لصاحل أجل التنمية املستدامة •
ى دراسـة احلـد مـن خماطر الكوارث على املستو          •

 اجلامعي

 تنمية وتعزيز القدرات على احلد من الكوارث        -4املـبدأ   
 .جمال ذو أولوية رئيسية

 املشاركة على مجيع املستويات، بدءا باجملتمع احمللي،        -6املبدأ  
ومـرورا باحلكومـة الوطنـية، وانتهاء باملستويني اإلقليمي         

 . الكوارثوالدويل، أمر حيوي للحد بشكل فعال من خماطر
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استناداً ( اجملاالت املواضيعية    –اإلطار السياسي   
ــيارات  ــيدة وخـ ــات اجلـ  إىل املمارسـ

 مبادئ يوكوهاما )                 التنفيذ يف املستقبل
 التدريب •

 برامج البحث •

 أدوات توعية اجلمهور  •

ب اجملتمع بأسره أمر حيوي      إن تثقـيف وتدري    -7املـبدأ   
لتصـميم وتطبـيق أمناط تنمية مناسبة حتد من قابلية تأثر           

 .الفئات املستهدفة

  احلد من عوامل اخلطر األساسية:4 املوضوع

 ختطيط استخدام األراضي •

 البيئة وإدارة املوارد الطبيعية •

 –األدوات املالـية؛ التأمني والتمويل بالغ الصغر         •
 شبكات السالمة

 البناء األكثر أماناً، محاية البىن األساسية •

 التكنولوجيا املتطورة •

 ال بـد للمجـتمع املـدين مـن املشاركة يف            -8املـبدأ   
التكنولوجيا الالزمة للحد من الكوارث كجزء ال يتجزأ من         

 .التعاون التقين

 إن محايـة البيئة، بوصفها مكوناً من مكونات         -9املـبدأ   
 مع ختفيف حدة الفقر، هي ضرورة       التنمية املستدامة يتسق  

 .حتمية للحد من خماطر الكوارث

  التأهب حتقيقاً لفعالية االستجابة والتأهيل :5 املوضوع

 من اإلغاثة إىل التنمية •

 احلـد من خماطر الكوارث لـه أمهية أساسية         -2املـبدأ   
 .لتقليل احلاجة إىل اإلغاثة يف حاالت الكوارث

 )1ملوضوع مرتبط با(آليات التنفيذ 

 األطر املؤسسية اإلقليمية •

الشراكات العمل واملشاركة من جانب اجملتمعات       •
 احمللية

 ال بـد للمجـتمع املـدين مـن املشاركة يف            -8املـبدأ   
التكنولوجيا الالزمة للحد من الكوارث كجزء ال يتجزأ من         

 .التعاون التقين

 ينبغي للمجتمع الدويل أن يربهن على تصميم        -10مـبدأ   
اسي قوي لتعبئة املوارد الكافية واستغالل املوارد القائمة        سي

اسـتغالال كفـوءا، مبا يف ذلك املوارد املالية واإلمكانات          
العلمـية والتكنولوجـية، لـلحد من خماطر الكوارث، مع          
 .مراعاة احتياجات البلدان النامية، والسيما أقل البلدان منوا

_ _ _ _ _ 


