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الدورة السادسة واخلمسون 
البند ٢٠ (أ) من جدول األعمال املؤقت* 

تعزيز تنسيق املســاعدة اإلنســانية واملســاعدة الغوثيــة 
الــيت تقدمــها األمـــم املتحـــدة يف حـــاالت الكـــوارث، 

 مبا يف ذلك املساعدة االقتصادية اخلاصة 
التعـاون الـدويل بشـــأن تقــدمي املســاعدة اإلنســانية يف ميــدان الكــوارث 

 الطبيعية، من مرحلة اإلغاثة إىل مرحلة التنمية 
  تقرير األمني العام** 

هــذا التقريــــر مقـــدم عمـــال بقـــرار اجلمعيـــة العامـــة  - ١
١٦٣/٥٥ املـؤرخ ١٤ كـانون األول/ديسـمرب ٢٠٠٠، الــذي 
طلبت فيه اجلمعيـة العامـة، يف مجلـة أمـور، إىل اتمـع الـدويل 
أن يواصــل تنفيــــذ التدابـــري الراميـــة إىل ختفيـــف حـــدة آثـــار 
الكوارث الطبيعية، وطلبت إيلَّ إعـداد توصيـات بشـأن كيفيـة 

حتسني إمكانيات األمم املتحدة يف هذا امليدان. 
وقـد عاجلتـها جمـــاالت عــدة يتطــرق إليــها القــرار يف  - ٢
تقريري لعامي ٢٠٠٠ و ٢٠٠١ املقدمــني إىل اجلمعيـة العامـة 
والــــس االقتصــــادي واالجتمــــاعي عــــن تعزيــــز تنســــــيق 
املسـاعدة اإلنســـانية الــيت تقدمــها األمــم املتحــدة يف حــاالت 
 (A/56/95-E/2001/85 و A/55/82-E/2000/61) الطـــــــــــــوارئ
وعلــى األخــص يف الوثيقــــة األخـــرية، وذلـــك باإلشـــارة إىل 

استخدام تكنولوجيا اإلنذار املبكر وتقييم األضرار والتخطيط 
لالســتجابة. وإضافــــة إىل ذلـــك، عرضـــت بعـــض اجلوانـــب 
ـــدم إىل اجلمعيــة العامــة  التكميليـة هلـذا التقريـر يف تقريـري املق
والــس االقتصــــادي واالجتمـــاعي، املـــؤرخ ٨ أيـــار/مـــايو 
٢٠٠١، عن تنفيذ االستراتيجية الدوليـة للحـد مـن الكـوارث 

 .(A/56/68-E/2001/63)
ومنـذ صـدور قـرار اجلمعيـة العامـة ١٨٢/٤٦ املــؤرخ  - ٣
١٩ كانون األول/ديسمرب ١٩٩١، قبل عشر سـنوات، ازداد 
تأثري الكوارث الطبيعية على حيـاة البشـر وممتلكـام يف مجيـع 
أحنـــاء العـــامل. وتكشـــف التقـــــارير ذات الصلــــة للمجلــــس 
االقتصادي واالجتماعي واجلمعية العامة الزيـادة املضطـردة يف 
درجــة تعــرض اتمعــات لألخطــار الطبيعيــة، وال ســــيما يف 

 
 

 .A/56/150 *
يقدم هذا التقرير يف ٢٠ آب/أغسطس ٢٠٠١ لكي يتضمن أكرب قدر ممكن من املعلومات املستكملة.  **
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البلدان النامية. بـل إن البنـك الـدويل يقـدر أن احتمـال مـوت 
النــاس يف البلــدان املنخفضــة الدخـــل مـــن جـــراء الكـــوارث 
الطبيعية أعلى أربع مرات منه يف البلدان املرتفعة الدخل. كما 
أن متوسط التكاليف املترتبة على الكوارث كنسبة من النـاتج 
احمللي اإلمجايل قد يكون أعلى بعشرين مـرة يف البلـدان الناميـة 
ــــدان الصناعيـــة. كذلـــك، فـــإن الطـــابع املتكـــرر  منــه يف البل
ــــيت تســـببها يف اجلنـــوب  للفيضانــات واجلفــاف واملشــاكل ال
األفريقي والقرن األفريقي مثـال، ال يـترك بـني هـذه الكـوارث 
فترة زمنية كافية لكي تؤيت اجلـهود الفعالـة املبذولـة مـن أجـل 

االنتعاش وإعادة التأهيل مثارها. 
وقد اتسمت املساعدة اإلنسـانية الـيت يقدمـها اتمـع  - ٤
الدويل خالل تلك الفترة بالسـخاء، لكنـها مل تعـاجل األسـباب 
اجلذرية للضعف. وتتفق وكاالت األمم املتحدة على ضـرورة 
أن تركز التحسينات على حتسني التأهب لالستجابة، واألهـم 
من ذلك على اختاذ تدابري طويلة األجـل للحـد مـن األخطـار، 

مبا يف ذلك الوقاية وختفيف حدة الكوارث. 
وميثل مكتب األمم املتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية  - ٥
اجلهة املكلفة بالتنسيق يف إطـار منظومـة األمـم املتحـدة بوجـه 
عام بغية تعزيز وتنسيق حالة التأهب للتصـدي للكـوارث بـني 
الوكــاالت اإلنســانية التابعــــة لألمـــم املتحـــدة وغريهـــا مـــن 
الشركاء املعنيني بالشؤون اإلنسانية. وتشتمل هـذه املسـؤولية 
على نطاق املنظومة آليـة للنشـر املركـزي للمعلومـات الالزمـة 
الختــاذ قــرارات بشــأن تقــــدمي املســـاعدة، ووضـــع ترتيبـــات 
للتنسـيق امليـداين لالسـتجابة الدوليـة، ومتابعـــة التربعــات الــيت 
تقدم واالحتياجات اليت مل تلب، وأشكال النداءات املشـتركة 
بني الوكاالت الـيت أطلقـت لكـي تغطـي الفـترة االنتقاليـة بـني 

مرحليت الغوث وإعادة اإلعمار. 
ـــــة الــــيت تتحــــول إىل  وازداد عـــدد الظواهـــر الطبيعي - ٦
كـوارث تؤثـر علـى أقـاليم برمتـها. وردا علـــى ذلــك، قــامت 

وكـاالت األمـم املتحـدة املكلفـة مبسـؤوليات يف جمـال ختفيــف 
حــدة أثــر الكــوارث، مثــل برنــامج األمــم املتحــدة اإلمنــــائي 
ومنظمـة األمـم املتحـدة لألغذيـة والزراعـــة وبرنــامج األغذيــة 
العاملي واملنظمة العاملية لألرصاد اجلوية والبنـك الـدويل بزيـادة 
قدراـا ومتويلـها زيـادة كبـرية يف جمـال احلـــد مــن الكــوارث. 
ـــيت قدمــها البنــك الــدويل إلعــادة اإلعمــار  وتبلـغ القـروض ال
وختفيـف حـدة الكـــوارث منــذ عــام ١٩٨٠ حنــو ٢٩ بليــون 
دوالر. وحصـل الكثـري مـــن البلــدان املســتفيدة علــى قــروض 
متالحقــة، إذ إن الكــــوارث أثـــرت عليـــها مـــرارا وتكـــرارا. 
وتستغل وكاالت األمم املتحدة الفرص الـيت تتيحـها األنشـطة 
اليت تقوم ا إلعادة اإلعمار بعد وقوع الكارثـة الختـاذ تدابـري 
تســتهدف احلــــد مـــن القابليـــة للتعـــرض للظواهـــر الطبيعيـــة 
املتكـررة. وميكـــن أن جنــد أمثلــة علــى هــذه االســتراتيجية يف 
مرفق إدارة الكوارث التابع للبنك الدويل، وبرنـامج احلـد مـن 
الكوارث واالنتعاش التابع لربنامج األمم املتحـدة اإلمنـائي ويف 
الدعم املقدم إىل أعمال إعادة اإلعمـار يف فـرتويال وموزامبيـق 
ــــــل االســـــتراتيجي  واهلنــــد، فضــــال عــــن ــــج إطــــار العم
ملنظمة األغذية والزراعة إزاء انعـدام األمـن الغذائـي والفقـر يف 

الريف. 
وانتهى مرفق إدارة الكوارث التابع للبنك الدويل مـن  - ٧
دراسة حلالة إفرادية يف عام ١٩٩٩ عن قـدرة املكسـيك علـى 
إدارة املخـاطر، بنـاء علـى طلـب مـن احلكومـة أدت إىل وضــع 
مشــروع لتلبيــة االحتياجــات املتمثلــة يف احلــد مــن اخلســـائر 
النامجة عن الكوارث، واليت أتاح البنك الدويل هلا قرضا تزيـد 
ـــة  قيمتـه عـن ٤٠٠ مليـون دوالر. وبـاملثل، فـإن املؤسسـة املالي
الدوليـة، الـيت تشـكل جـزءا مـــن البنــك الــدويل، تركــز علــى 
صكـوك جديـدة يف جمـال احلـوادث املتعلقـة بـاألحوال اجلويــة، 
مبـا يف ذلـك مرفـق عـاملي ملخـاطر األحـوال اجلويـــة يف البلــدان 
النامية. ويتجلى أيضا التزام البنك الدويل للحد مــن الكـوارث 
يف مبادرة �بروفنشن�، اليت أطلقت يف شــباط/فـرباير ٢٠٠٠، 
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وترمي إىل حتقيق أهداف بينها وضع منهجيات تتعلـق بـإجراء 
تقييم لألضرار واالحتياجات. 

ـــامي  وأدت الفيضانــات الــيت وقعــت يف موزامبيــق ع - ٨
٢٠٠٠ و ٢٠٠١ إىل تســليط الضــوء علــى الطــابع املتكــــرر 
للكوارث وضرورة التسليم بأمهية التعـاون بـني القـائمني علـى 
أعمال الغوث والتنمية. ورغم أن وكاالت األمم املتحدة الـيت 
تتخذ من البلدان مقرا هلا واليت مـا برحـت تشـارك بنشـاط يف 
أعمال التنمية كانت قد قدمت الدعم األويل للحكومات مـن 
أجل التصدي للكوارث، ويف برامج االنتعاش وإعادة اإلعمار 
الالحقـة، قـامت أيضـا وكــاالت غــوث خارجيــة باســتكمال 
هـذه اجلـهود خـالل الفـترات احلرجـة مـن حـاالت الطـــوارئ. 
ويف أعقــاب الفيضانــات الــيت وقعـــت يف موزامبيـــق يف عـــام 
٢٠٠٠، أدركت وكالة التنمية التابعة لألمم املتحدة ومكتـب 
تنسيق الشؤون اإلنسانية الطابع املتكرر هلـذه الكارثـة وقـامت 
بعمليـة للتخطيـط للتـأهب وحلـــاالت الطــوارئ أســفرت عــن 

حتسني القدرة على التصدي إبان فيضانات عام ٢٠٠١. 
وتعد التدابري الطويلة األجل الرامية إىل احلد من تأثـري  - ٩
ـــة إىل احلــد مــن التعــرض  الكـوارث، وال سـيما التدابـري الرامي
لألخطـار، ذات أمهيـــة جذريــة يف االضطــالع بعمليــة انتقــال 
ــــة. فـــاحلد مـــن  فعالــة مــن مرحلــة اإلغاثــة إىل مرحلــة التنمي
الكـوارث يعتـــرب جمــال عمــل حمــددا، ويشــتمل علــى الوقايــة 
وختفيــف حــدة آثــار الكــوارث وبعــــض جوانـــب التـــأهب. 
ويشكل تنفيذ تدابري احلد من الكوارث أحد اجلوانب احملورية 
ألي سياسة من سياسات التنميـة املسـتدامة؛ وهلـذا فإنـه يعتـرب 
أيضا جزءا أساسيا من عملية االنتقـال مـن مرحلـة اإلغاثـة إىل 
مرحلة التنمية. ورغم أن أعمــال احلـد مـن الكـوارث ال ميكـن 
اسـتيعاا يف األنشـطة التنفيذيـــة املتصلــة باإلغاثــة واالنتعــاش، 
فإا ميكن أن تصبح رصيدا إجيابيا يف حاالت ما بعد اإلغاثـة، 
وخباصة فيما يتعلق بالتأثري اإلجيايب للسياسـات اهلادفـة املتعلقـة 
بـالدعوة علـى صعيـد اتمـع احمللـي، ونشـر الوعـي والتدريــب 

على التأهب. ويف مثـال آخـر أيضـا، فـإن اعتبـارات احلـد مـن 
الكوارث قد تشكل أساسـا لعمليـات الـدروس املسـتفادة الـيت 
ميكـن القيـام ـا يف أعقـاب وقـوع كـوارث كـربى، رغـم أــا 
تقتصر غالبا يف الوقت احلايل على جمرد حتليل جوانب اإلغاثـة 

يف حاالت الكوارث. 
وأنشـأت اجلمعيـة العامـة االسـتراتيجية الدوليـة للحـــد  - ١٠
من الكــوارث مبوجـب قرارهـا ٢١٩/٥٤ املـؤرخ ٢٢ كـانون 
األول/ديســمرب ١٩٩٩ ــدف احلــد مــن تعــرض اتمعـــات 
لألخطار الطبيعية وغريها مـن األخطـار البيئيـة والتكنولوجيـة. 
وهذه االستراتيجية متثل برناجما مشـتركا بـني الوكـاالت يقـوم 
من خالل عدد من اجلهات من داخل منظومـة األمـم املتحـدة 
وخارجـها بتنسـيق املبـادرات والـربامج ـدف خلـق مرونــة يف 
مواجهة األخطار يف آخـر املطـاف، وخباصـة يف البلـدان األقـل 
منوا (انظر A/54/497). ففي هذه البلدان، تطــول مـدة العمليـة 
االنتقالية من مرحلة اإلغاثة إىل مرحلـة التنميـة وتتسـم بتعقيـد 
أكرب إذ إا تنطوي على متغريات تنشأ يف معظم األحوال مــن 
ارتفاع مستويات الضعف. فقابليـة التعـرض لألخطـار تشـكل 
عقبة خطرية يف وجه أي شكل من أشكال التنمية وهلـذا فإـا 
متثـل عبئـا إضافيـا علـى كـاهل اتمعـــات يف مرحلــة مــا بعــد 
الكوارث. وهذا هو أحد األسباب الرئيسية اليت تفسـر سـبب 
تــأكيد برنــامج االســتراتيجية الدوليــة للحــد مــن الكــــوارث 

تأكيدا كبريا على دور اتمع املدين يف احلد من الكوارث. 
وتؤثر الكوارث علـى اتمعـات مـن مجيـع جوانبـها.  - ١١
وعالوة على ذلك، فإن الضعف أمام مجيـع األخطـار موجـود 
علــى املســتوى احمللــي. وهلــذا فــإن املشــاركة الفعالــة جلميـــع 
شرائح اتمع املدين املعنية ميثل شرطا مسبقا التقاء الكـوارث 
وختفيـف حدـا بصـورة فعالــة. وتشــري مبــادئ االســتراتيجية 
الدولية للحد من الكوارث يف هذا اخلصوص إىل أمهية التعليــم 
والتدريب، فضال عن حتديد املخاطر وتقييم جوانـب الضعـف 
علـى صعيـد اتمـع األهلـي. وميكـــن اســتخدام هــذه املبــادئ 
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حسبما يقتضي األمر يف املراحل املعنية من عملية االنتقال من 
ــــة  مرحلــة اإلغاثــة إىل مرحلــة التنميــة، وحتســني فعاليــة عملي
االنتقـال مـن خـالل ذلـك وعلـى األرجـح تيســـري املمارســات 
السليمة للتنمية بعد امتام مرحلة االنتعاش. وميكـن اسـتخالص 
أمثلة على أنشطة احلد مـن الكـوارث مـن جتربـة االسـتراتيجية 
ـــــن أنشــــطة الوكــــاالت  الدوليـــة للحـــد مـــن الكـــوارث وم
ــن  واملنظمـات الـيت تعمـل يف إطـار هـذه االسـتراتيجية. ويتضم
تقرير األمني العام عـن تنفيـذ االسـتراتيجية الدوليـة للحـد مـن 
الكـوارث (A/56/68-E/2001/63) تفـاصيل عـن األنشـــطة الــيت 

تقوم ا وكاالت األمم املتحدة للحد من الكوارث. 
وكمـا قـد يلـــزم تعزيــز القــدرات القائمــة يف امليــدان  - ١٢
ـــية، كذلــك فــإن عمليــة االنتقــال  خـالل حالـة طـوارئ رئيس
ـــزا خارجيــا  السـلس إىل فـترة االنتعـاش قـد تقتضـي أيضـا تعزي
للقدرات من مرحلة مبكرة. وختتلف املهارات الالزمة لعمليـة 
ــــار ألغـــراض التنميـــة  االنتعــاش ومــا يتبعــها مــن إعــادة إعم
املســتدامة اختالفــا جذريــا عــن املــهارات الالزمــة للتصـــدي 
حلاالت الطوارئ. وقام برنامج األمم املتحـدة اإلمنـائي بطـرح 
ـــة االنتقاليــة لتلبيــة هــذه  مفـهوم أفرقـة االنتعـاش خـالل املرحل
احلاجة من خالل زيــادة تعزيـز قـدرة املكـاتب القطريـة التابعـة 
للربنــامج اإلمنــائي ونظــام املنســق املقيــم علــى تقــدمي الدعـــم 
املناسـب يف الوقـت املناسـب للجـــهود الــيت تبذهلــا الســلطات 
الوطنيــة يف وقــت مبكــر لتحقيــق االنتعــاش. وســتقوم أفرقـــة 
االنتعاش خالل املرحلة االنتقالية بتقدمي املسـاعدة يف اـاالت 
التالية: صوغ أطــر عمـل االنتعـاش الشـامل الـيت تـردم الفجـوة 
بني املساعدة الغوثية والتعاون اإلمنـائي؛ وتعزيـز قـدرة املكتـب 
القطـري علـى التقييـم وتقـــدمي املســاعدة الربناجميــة للســلطات 
الوطنية؛ ودعم آليـات تنسـيق العمليـات واسـتراتيجيات تعبئـة 
املوارد. واخترب مفهوم أفرقة االنتعاش خالل املرحلة االنتقاليـة 
يف اهلنـد يف أعقـاب زلـزال كوجـارات حيـث وضعـــت الصلــة 
بني جهود االستجابة واالنتقال إىل عملية االنتعاش على حمـك 

االختبار الفعلي. لذا ينبغـي للمجتمـع الـدويل أن يدعـم زيـادة 
تطوير هذا املفهوم واختباره، وتشجيع الربنــامج اإلمنـائي علـى 

زيادة تعزيز قدرته يف هذا اال. 
وال يقتصــر االنتقــــال مـــن حالـــة الغـــوث إىل حالـــة  - ١٣
االنتعاش الفعال على الترتيبات املؤسسية ملا بعد الكوارث من 
أجل دعم السلطات الوطنيـة. فالكثـري مـن الكـوارث تكشـف 
عـن جوانـب ضعـف هيكليـــة وعــن منــاذج لتنميــة غــري قابلــة 
ــا يف  لالسـتدامة ينبغـي للوكـاالت املتواجـدة ميدانيـا أن تأخذه
اعتبارها أثناء الدعم االستراتيجي األطـول أجـال الـذي تقدمـه 
للبلـدان واملنـــاطق األكــثر تعرضــا لألخطــار. وعلــى الصعيــد 
القطري، ما بـرح برنـامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي يدعـم أكـثر 
مـن ٥٠ برناجمـا لبنـاء القـدرات الوطنيـة يف جمـــال الوقايــة مــن 
الكوارث الطبيعية، والتأهب هلا وختفيف حدـا. والكثـري مـن 
هذه الربامج بدأ بتعميم عملية ختفيف حدة الكوارث يف إطار 
ــــة األوســـع نطاقـــا، وتلبيـــة طائفـــة مـــن  اســتراتيجيات التنمي
ـــدي واألهلــي  االحتياجـات علـى الصعـد الوطـين واحمللـي والبل
وإدماج مبادرات بناء القدرات يف إطار الدعم الربنـاجمي العـام 

ألغراض احلد من أخطار الكوارث والتعرض هلا. 
وطلبت اجلمعية العامة يف عدة مناسبات، مبا يف ذلـك  - ١٤
ـــــــة يف حــــــاالت  يف قرارهـــــا ١٨٢/٤٦، إىل منســـــق اإلغاث
الطوارئ، تعبئة مجيع أشكال املساعدة الدوليـة املقدمـة عندمـا 
تقع كارثة طبيعية وتوجيـه هـذه املسـاعدة وتنسـيقها اسـتجابة 
إىل أحـد الطلبـات املقدمـة مـن بلـد متـأثر بكارثـــة. ومــا بــرح 
منسق اإلغاثة يف حاالت الطـوارئ يـؤدي هـذه املهمـة خـالل 
عام ٢٠٠١ يف مواجهة بيئة متغـرية للكـوارث الطبيعيـة تتسـم 
ــتزايدة  خبسـائر أكـرب مـن جـراء ازديـاد التحضـر واالسـتجابة امل
ــــة اليقظـــة  الســرعة الــيت تطــالب ــا وســائط اإلعــالم الدولي
ـــذا علــى ضــرورة أن تتســم  واملتجاوبـة بسـرعة. وقـد ركـز ه
استجابة األمم املتحدة بسرعة أكـرب وباتسـاق أشـد مـن قبـل. 
وحـاول منســـق اإلغاثــة يف حــاالت الطــوارئ تكييــف هــذه 
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املطالبـات مـن خـالل ترشـيد أعمـال شـبكات األمـــم املتحــدة 
املعنية باالستجابة وإشـراك أكـثر البلـدان عرضـة للكـوارث يف 
ـــاألدوات الــيت يســتطيع النظــام الــدويل  حماولـة لنشـر الوعـي ب
نشرها ملساعدة تلك البلدان. واستعان مكتب تنسيق الشؤون 
اإلنســانية أيضــا بربنــــامج األمـــم املتحـــدة اإلمنـــائي، لتوعيـــة 
املنسـقني املقيمـــني مبســؤوليام يف هــذا اخلصــوص وبــأدوات 
االســتجابة الدوليــة الــيت ميكــــن ملنســـق اإلغاثـــة يف حـــاالت 
الطوارئ أن ينشرها ملساعدة البلدان اليت خيدمون فيها. ويلزم 
بذل مزيد من اجلهود لكفالـة إدمـاج وكـاالت األمـم املتحـدة 
األخــرى واملنظمــات غــــري احلكوميـــة واملـــاحنني الثنـــائيني يف 
اجلهود اليت يبذهلا منسـق اإلغاثـة يف حـاالت الطـوارئ ـدف 

تعزيز فعالية واتساق االستجابة الدولية للكوارث الطبيعية. 
وال يـزال نظـام أفرقـة األمـم املتحـــدة اجلــاهزة لتقييــم  - ١٥
ـــن أكــثر االدوات الفعالــة وأداة  الكـوارث والتنسـيق واحـدا م
لالسـتجابة الدوليــة الســريعة القائمــة علــى املشــاركة املتاحــة 
ملنسق اإلغاثة يف حـاالت الطـوارئ. وقـد قـام النظـام بـإحدى 
عشـــرة بعثـــة خـــــالل عــــام ٢٠٠٠ للمســــاعدة يف تنســــيق 
االســتجابة الدوليــــة للكـــوارث الطبيعيـــة يف آســـيا وأوروبـــا 
وأفريقيا وأمريكا الالتينية. وتشمل احلاالت الـيت نشـرت فيـها 
هـذه االفرقـة الفيضانـات الـيت وقعـت يف موزامبيـق وكمبوديـــا 
وفييــت نــام، والزلــزال الــذي ضــرب الصــني، واجلفــــاف يف 
بـاراغواي. وخـالل النصـف االول مـن عـام ٢٠٠١، أوفــدت 
ست بعثات من هذه االفرقة يف مهمات مـن بينـها االسـتجابة 
للشـتاء القـارس يف منغوليـا والفيضانـات يف روسـيا  والــزالزل 
يف اهلند والسلفادور وبريو. وقام أكـثر مـن ٢٠ بلـدا ومنظمـة 
دوليـة يف أوروبـا وآسـيا وأفريقيـا واألمريكتـــني بتوفــري خــرباء 
للمشـاركة يف هـذه البعثـــات. وقــام مكتــب تنســيق الشــؤون 
اإلنسانية أيضا باستعراض مستقل شامل ومكثف لنظام أفرقـة 
األمم املتحدة اجلاهزة لتقييم الكوارث والتنسيق، بقيـادة إدارة 
التنميـة الدوليـــة التابعــة للمملكــة املتحــدة لربيطانيــا العظمــى 

وأيرلنـدا الشـمالية. وهـذا االمـر ، إضافـة إىل اسـتعراض جـرى 
ألداء األمـم املتحـدة اسـتجابة للزلـزال الـــذي ضــرب اهلنــد يف 
مطلــع عــام ٢٠٠١، أثــار بعــض التوصيــات املفيــدة لزيــــادة 
حتسـني النظـام، والـيت يقـوم مكتـب تنسـيق الشـؤون اإلنســانية 
بتنفيذها بالتعاون مع البلـدان واملنظمـات الشـريكة املشـاركة. 
ـــيق  وعمــال بتوجيــهات اجلمعيــة العامــة، يقــوم مكتــب التنس
للشؤون اإلنسانية ببذل جـهود لتوسـيع نطـاق مشـاركة نظـام 
تنسيق أفرقة األمم املتحدة اجلاهزة لتقييـم الكـوارث والتنسـيق 
يف عدد أكرب من البلدان النامية وأنشأ هذا العام فريقا كاريبيـا 

تابعا هلذا النظام. 
واختـذ الفريـق االستشـاري الـــدويل للبحــث واالنقــاذ  - ١٦
الـذي يشـــكل مكتــب تنســيق الشــؤون اإلنســانية أمانــة لــه، 
خطــوات رئيســية أيضــــا يف عـــام ٢٠٠١ لتســـريع اســـتجابة 
األفرقـة الدوليـة للبحـث واإلنقـاذ يف املنـاطق احلضريـــة عندمــا 
يقع زلزال. وأنشأ الفريق املركز االفتراضي لتنسـيق العمليـات 
يف املوقع من أجل أفرقة البحـث واإلنقـاذ يف املنـاطق احلضريـة 
ـــى معلومــات يف الزمــن احلقيقــي أثنــاء انتشــارها  لتحصـل عل
وقيامـها بعملياـا. وأعـاد الفريـق االستشـاري الـدويل للبحـث 
واإلنقـاذ إحيـاء نشـاطاته يف فرعـه بـاألمريكتني وأدمـج الكثــري 
مـن بلـدان أمريكـا الالتينيـة يف أنشـطته. وخطـط أيضـا لعمليــة 
ـــة ملنــاطق حضريــة يف إقليــم آســيا واحمليــط  حبـث وإنقـاذ دولي
ــاذ  اهلـادئ. وسـعى الفريـق االستشـاري الـدويل للبحـث واإلنق
أيضا إىل إنشاء إطـار عمـل قـانوين للعمليـات الدوليـة للبحـث 
واإلنقاذ يف املناطق احلضرية، وقد حظي هـذا املشـروع بدعـم 
كبري من الدول األعضاء يف اجلـزء املتعلـق بالشـؤون اإلنسـانية 

للمجلس االقتصادي واالجتماعي والذي عقد مؤخرا. 
وللكوارث الطبيعية ذيول واسعة النطـاق تطـال البيئـة  - ١٧
ومتس سالمة الناس. ويقوم مكتب تنسيق الشؤون اإلنسـانية، 
بالشراكة مع برنامج األمم املتحدة للبيئة ومــن خـالل الوحـدة 
املشتركة حلاالت الطوارئ البيئية التابعة هلمـا، بتركـيز اهتمـام 
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متزايد على تـأمني قـدرة أفضـل علـى االسـتجابة، مبـا يف ذلـك 
اسـتجابة سـريعة للحـوادث املتصلـة بالبيئـة. ووحـدة احلـــاالت 
الطارئة البيئية قادرة علـى بنـاء اجلسـور الالزمـة بـني الشـواغل 
البيئية واإلنسانية املتعلقة مبختلف الكوارث. وأقيـم حـوار مـع 
الشـركاء املعنيـني بالشـؤون اإلنســـانية والبيئيــة لوضــع خطــط 
مناسـبة حلـاالت الطـوارئ ولكفالـة تـأمني مسـتوى كـاف مــن 
التـأهب للتصـدي حلـاالت الطـوارئ. وكـأداة حمـددة، أقيمــت 
شـبكة عامليـة مـن املنسـقني الوطنيـــني املكلفــني بذلــك رمسيــا، 
وستكون مبثابة قنـاة للحصـول علـى املعلومـات واملسـاعدات. 
وجيـري توســـيع الشــبكة بصــورة مســتمرة، وهــي تشــمل يف 
الوقت الراهن ممثلني مـن أكـثر مـن ١٠٠ بلـد يف مجيـع أقـاليم 
العــامل الرئيســية. وأقــام مكتــب تنســــيق الشـــؤون اإلنســـانية 
وبرنامج األمم املتحدة للبيئة أيضـا مشـاريع خاصـة تسـتهدف 
تطويــر وابتكــار أدوات متاحــة ملســاعدة البلــدان يف حتســــني 

قدرا على التصدي حلاالت الطوارئ البيئية. 
وأنشئت وحدة الدفاع العسكري واملـدين يف مكتـب  - ١٨
تنسيق الشؤون اإلنسانية بناء على قرار اختذتـه اللجنـة الدائمـة 
ـــــة أكفــــأ  املشـــتركة بـــني الوكـــاالت يف عـــام ١٩٩٥ لكفال
اســـتخدام لألصـــول العســـكرية واملدنيـــة لدعـــم العمليـــــات 
اإلنسـانية. ومتثـــل الوحــدة جهــة تنســيق لألمــم املتحــدة مــع 
احلكومات واملنظمات الدولية ومؤسسات الدفـاع العسـكري 
واملـدين لنشـر هـــذه األصــول يف احلــاالت اإلنســانية وتنســيق 
تعبئتها عند الضـرورة. وتنظـم الوحـدة دورات األمـم املتحـدة 
بشأن التعاون املدين – العسكري ، وتنسق مشاركة وكاالت 
ــــيناريوهات  األمــم املتحــدة يف تدريبــات رئيســية مبقتضــى س
إنســـانية. وحتتفـــظ الوحـــدة أيضـــا بســـجل األمـــم املتحــــدة 
املركـزي، والـذي هـو عبـارة عـن قـاعدة بيانـات بـاملوارد غــري 
التجارية احلكومية وغري احلكومية اليت ميكن أن تكـون متاحـة 
لالستخدام يف احلاالت اإلنسانية. وهذه املوارد تشـمل طائفـة 

واسـعة مـن املعـدات واللـوازم وأفرقـة اخلـرباء وجـهات اتصــال 
للتصدي للكوارث. 

وحيتفظ مكتب تنسيق الشؤون اإلنسـانية أيضـا مبـواد  - ١٩
ـــاء، مثــل اخليــم والبطانيــات وأواين  أساسـية تسـاعد علـى البق
املطبـخ ومولـدات الكـــهرباء ومعــدات تنقيــة امليــاه وتوزيعــها 
ـــم املتحــدة لالســتجابة للحــاالت اإلنســانية يف  مبسـتودع األم
برينديـزي بإيطاليـا. وهـذه املـواد تتـربع ـــا شــىت احلكومــات 
وميكـن شـحنها خـالل مهلـة قصــرية جــوا أو بــرا أو حبــرا إىل 

البلدان اليت نزلت ا كوارث. 
ــة،  ونظـرا إىل الطـابع املفـاجئ عـادة للكـوارث الطبيعي - ٢٠
ونظـــرا إىل االنقطـــاع الكلـــي غالبـــا لشـــبكات االتصـــاالت 
السـلكية والالسـلكية العامـة مـن جـراء تأثـري تلـك الكـــوارث، 
فــإن توفــري خطــوط اتصــاالت ســــلكية والســـلكية مســـتقلة 
ويعتمـد عليـها يعتـرب شـرطا أساسـيا للتقييـــم الفعــال لألضــرار 
ولتعبئـة املـوارد ولتنسـيق العمليـات واحلصـول علـى معلومــات 
لنشرها من خالل شـبكات املعلومـات كشـبكة �رليفويـب� 
ReliefWeb. ويف هـذا السـياق، فـإن ملكتـب تنسيـــق الشــؤون 

اإلنسانية ثالثة أدوار: توفري الدعم لعمليـات ميدانيـة معينـة يف 
جمال االتصاالت السلكية والالسـلكية؛ وتيسـري إمكانيـة إقامـة 
ــــة  اتصــال بــني الشــبكات امليدانيــة جلميــع الشــركاء يف عملي
التصـدي للكـوارث؛ وكفالـة اسـتخدام تكنولوجيـا املعلومــات 

واالتصاالت من غري عراقيل. 
وعلـى الصعيـد القطـري، مـا برحـت وكـاالت األمـــم  - ٢١
املتحــدة تعمــل عــن كثـــب مـــع املنظمـــات اإلقليميـــة ودون 
ـــال  اإلقليميـة، وتسـاعدها يف حتديـد احتياجاـا وقدراـا يف جم
إدارة الكــوارث واحلــد مــن األخطــــار. ويف شـــرق أفريقيـــا، 
وضعت منظمة األغذية والزراعـة اسـتراتيجية إقليميـة للتـأهب 
للكوارث ومساعدة السلطة احلكوميـة الدوليـة املعنيـة بالتنميـة 
(أفريقيــا)؛ ويف اجلنــوب األفريقــي، مــا بــرح برنــامج األمــــم 
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املتحـدة اإلمنـائي ومكتـب تنسـيق الشـؤون اإلنســـانية يقدمــان 
ـــي يف  املســاعدة إىل أمانــة اجلماعــة اإلمنائيــة للجنــوب األفريق
رسم استراتيجية شاملة إلدارة الكوارث. وتبذل جهود مماثلـة 
ــــن وكـــاالت األمـــم املتحـــدة يف اجلماعـــة  مــن قبــل عــدد م
االقتصادية لدول غرب أفريقيا بغيـة حتسـني القـدرات الوطنيـة 
واحمللية؛ ويقوم برنـامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي بدعـم الوكالـة 
الكاريبيــة لالســتجابة حلــاالت الطــوارئ أثنــاء الكــــوارث يف 
منطقــة البحــر الكــارييب، ومركــز التنســيق التقــاء الكـــوارث 
ـــاق االســتقرار يف جنــوب  الطبيعيـة يف أمريكـا الوسـطى، وميث
أوروبـا الشـرقية باعتبارهـا كيانـــات إقليميــة ترمــي إىل حتقيــق 
األهداف ذاا. وبرامج بناء القـدرات هـذه ال بـد منـها للحـد 
من أخطار الكوارث، وهلذا فإن هناك ضرورة للحصول علـى 
املســـاعدة يف جمـــايل اإلغاثـــة واالنتعـــاش. وسيســـاعد أيضــــا 
احلصول على دعم يف هذا االجتاه على خلق مؤسسات وطنية 
أقوى وإقامة تعاون مستمر بني السـلطات الوطنيـة ووكـاالت 
األمـم املتحـدة الـيت متثـل عنصـرا ال يســـتغىن عنــه مــن عنــاصر 

النهوض من كارثة واسعة النطاق. 
وأنشــأ مكتــب تنســيق الشــؤون اإلنســانية مكــــاتب  - ٢٢
ملستشــارين إقليميــني معنيــني بــالتصدي للكــــوارث الطبيعيـــة 
وذلك يف جنوب أمريكا وآسيا ومنطقة احمليـط اهلـادئ ـدف 
تعزيز التأهب لالسـتجابة. ولتوسـيع نطـاق العمليـات، خيطـط 
مكتــب تنســيق الشــؤون اإلنســانية لتعزيــز املكــاتب القائمـــة 
وإنشـاء مكـاتب جديـــدة يف أفريقيــا وآســيا. ويعتمــد هــؤالء 
املستشــارون واليــة مــن ثالثــة جوانــب: دعــم أفرقــة األمــــم 
ــــوارئ مشـــتركة بـــني  املتحــدة القطريــة يف إعــداد خطــة للط
الوكــاالت، مبشــاركة الســلطات الوطنيــة إذا اقتضــى األمـــر؛ 
وقيـادة بعثـات تنسـيق التصـدي للكـــوارث؛ وتنظيــم حلقــات 
عمـل بـالدروس املسـتفادة يف املوقـع مبشـاركة األفرقـة القطريــة 
بعد مرحلة اإلغاثة وذلك بغية حتسني درجة التأهب للتصـدي 

للكوارث. وينبغي للمجتمع الدويل أن يدعم هذه املرافق وأن 
ينظر يف إنشاء مكاتب مشاة على الصعيد دون اإلقليمي. 

وأنشـأ برنـامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي أيضـا وظـــائف  - ٢٣
ـــة  ملستشــارين يف شــؤون احلــد مــن الكــوارث اإلقليميــة لتلبي
االحتياجات، أوال يف أفريقيا وأمريكا الالتينية وآسيا وأوروبـا 
الشرقية. وسيقوم هؤالء املستشارون بتحسـني وتيسـري صـوغ 
وتنفيـذ كـل مـن برامـج بنـــاء القــدرات علــى الصعيديــن دون 
اإلقليمـي والوطـين وتوفـري مدخـالت مـن الدعـم التقـين املعــزز 
من أجل صوغ السياسات واالستراتيجيات وإقامة الشـركات 
والتحالفـات، والدعـوة والتدريـــب ألغــراض اتقــاء الكــوارث 
والتـأهب هلـا وختفيـف حدـا فضـال عـن وضـــع برامــج فعالــة 
لعمليـة االنتعـــاش. وينبغــي للمجتمــع الــدويل أن يدعــم هــذه 
املبادرة وأن ينظر يف توسـيع نطـاق هـذا املرفـق ليشـمل أقـاليم 
ـــاج األمــر إىل ختطيــط للحــد مــن  أخـرى حيـث كثـريا مـا حيت

الكوارث والنهوض منها. 
ويعتمد معظم وكاالت األمم املتحدة علـى القـدرات  - ٢٤
الوطنية واإلقليمية املتاحة من أجل القيام بأنشطة تتعلـق بـاحلد 
مـن الكـوارث يف البلـدان الناميـة املعرضـة للكـــوارث. وتبــذل 
جهود حاليا من أجل توحيد هذه القدرات علــى حنـو منتظـم. 
وأحـد األمثلـة علـــى ذلــك هــو برنــامج التدريــب علــى إدارة 
الكوارث التابع للربنـامج اإلمنـائي. فـهذا الربنـامج ميثـل مرفقـا 
مشــتركا بــــني الوكـــاالت علـــى نطـــاق عـــاملي، ويســـتخدم 
القــدرات الوطنيــة واإلقليميــــة لتحســـني القـــدرات يف جمـــال 
التصدي للكوارث وختفيف حدا واحلد من إمكانية التعرض 
هلـا. واعتمـد برنـامج التدريـب علـى إدارة الكـــوارث مفــهوما 
جديــدا للــربامج لفــترة ٢٠٠٠-٢٠٠٣ يف اجتمــاع اللجنــــة 
االستشارية املعقودة يف جنيف يف ٢٩ أيلول/سبتمرب ٢٠٠٠. 
ـــــوان �دور  وإســـهاما يف مفـــهوم الربنـــامج، أعـــد دليـــل بعن
ومسـؤوليات أفرقـة األمـم املتحـدة إلدارة الكـوارث�، ووافــق 
الفريـق العـامل التـابع للجنـة الدائمـة املشـتركة بـني الوكــاالت 



801-51708

A/56/307

علــى الدليــل يف ١٥ أيلــول/ســبتمرب ٢٠٠٠. ويقــدم الدليـــل 
دعمـا ألفرقـة األمـم املتحـدة القطريـة ويغطـي بصـورة رئيســـية 
ــــوارث، مبـــا يف ذلـــك  املســائل املتعلقــة بــإدارة التصــدي للك
التنسـيق والتعـاون يف هـذا امليـدان. واسـتخدم الدليـل أيضــا يف 
ـــــة يف الفــــترة مــــا بــــني  عـــدد مـــن حلقـــات العمـــل القطري
ـــات  أيلــول/ســبتمرب ٢٠٠٠ وحزيــران/يونيــه ٢٠٠١، كحلق
ـــــيت نظمــــت يف أذربيجــــان ومجهوريــــة الكونغــــو  العمـــل ال

الدميقراطية ونيكاراغوا وتركيا. 
وال يوجد حىت اآلن جرد بالقدرات املتوفرة لتخفيف  - ٢٥
حدة الكوارث، ولكن ينبغي إجراء مزيد من التقصـي يف هـذا 
الشأن نظرا ملا تنطوي عليه هـذه اخلدمـة ونطـاق تطبيقـها مـن 
فائدة لألمم املتحدة واحلكومات واملاحنني. ويوصى بأن تأخذ 
االستراتيجية الدولية للحد من الكوارث، بالتعاون مع مكتب 
تنسـيق الشـؤون اإلنســـانية والربنــامج اإلمنــائي، وغريمهــا مــن 
الشـركاء، زمـام املبـادرة يف هـــذا اخلصــوص وإعــالم اجلمعيــة 

العامة بالنتائج. 
 


