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الدورة السابعة واخلمسون 
 البند ٢١ (أ) من جدول األعمال 

تعزيز تنسيق املساعدة اإلنسـانية واملسـاعدة الغوثيـة 
اليت تقدمها األمم املتحدة يف حاالت الكـوارث، مبـا 
يف ذلك املساعدة االقتصادية اخلاصة: تعزيز تنسـيق 
املساعــدة اإلنسانيــة اليت تقدمهـــا األمـــم املتحــــدة 

 يف حاالت الطوارئ 
التعـاون الـدويل بشـــأن تقــدمي املســاعدة اإلنســانية يف ميــدان الكــوارث 

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

موجز 
يسلط هذا التقرير الضوء على بعض اجلهود الـيت تضطلـع ـا منظومـة األمـم املتحـدة 
يف جمـال إدارة الكـوارث الطبيعيـة. ويقـدم أمثلـة علــى األعمــال الــيت تنجزهــا األمــم املتحــدة 
بالتعاون مع شركاء وطنيني وإقليميـني للمسـاعدة يف اتبـاع اسـتراتيجيات فاعلـة تعـزز القـدرة 

على مواجهة تلك الكوارث ومعاجلة توابعها. 
ويـربز التقريـر حقيقـة أن العقـد األخـري شـهد تزايـدا مسـتمرا يف الكـــوارث الطبيعيــة، 
ويشدد على أمهية القضـاء علـى املخـاطر املتعلقـة بـالكوارث الـيت قـد حتـدث يف املسـتقبل عـن 
ـــة بــاحلد مــن الكــوارث يف ختطيــط وتنفيــذ األنشــطة الالحقــة  طريـق إدمـاج اجلوانـب املتعلق

لوقوعها. 
 
 

تأخر تقدمي التقرير من أجل احلصول على مدخالت من مصادر خمتلفة.  *
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ويؤكد التقرير أيضا أمهية إدماج أنشـطة تتعلـق بـاحلد مـن الضعـف باعتبارهـا عنصـرا 
رئيسيا يف كفالة االنتقال الناجح من مرحلة اإلغاثة إىل مرحلـة التنميـة. ويقـر كذلـك 
باحلاجة إىل تعزيز التعاون بني األمم املتحدة واتمــع الـدويل لتعميـق فـهم الصلـة بـني 

احلد من الكوارث والتخطيط للتنمية املستدامة. 
 
  

مقدمة  أوال -
هــذا التقريــــر مقـــدم عمـــال بقـــرار اجلمعيـــة العـــام ١٠٣/٥٦ املـــؤرخ ١٤ كـــانون  - ١
األول/ديسـمرب ٢٠٠١. وينبغـي أن يقـــرأ مشــفوعا بتقــارير األمــني العــام عــن تعزيــز تنســيق 
 (A/ 57/77-E/2002/63) املسـاعدة اإلنسـانية الـيت تقدمـها األمـم املتحـدة يف حـــاالت الطــوارئ
A) والتعـاون الـدويل للتخفيـف مـن  وتنفيذ االستراتيجية الدولية للحد من الكـوارث (57/190/

 .(A/57/189) أثر ظاهرة النينيو
وخـالل العقـد األخـري، مل يتوقـف املـد البـاعث علـى شـدة القلـق فيمـا يتعلـق حبــدوث  - ٢
الكوارث الطبيعية وآثارها والعوامل املسببة هلا. ذلـك أن اإلحصـاءات تظـهر أن العقـد األخـري 
مـن القـرن العشـرين شـهد منـوا فعليـا يف عـدد األعاصــري والــزالزل وموجــات اجلفــاف. وقــد 
سـامهت التغـريات املناخيـة النامجـة عـن األنشـطة البشـرية يف ازديـاد عـدد الكـــوارث الطبيعيــة. 
وتتعرض جمتمعات يف بلدان كثرية حول العامل لالنكشاف بشكل متزايد أمام األخطار املترتبـة 
ــــة وختطيــط  علـى الكـوارث الطبيعيـة بسـبب تنامــي املــد العمـراين، وعـدم كفـاءة اإلدارة البيئي
استخدام األراضي، والفقر وعدم إدماج مسألة احلـد من الكوارث يف خطط التنميـة. وتشـكل 
هذه احلالة على وجه اخلصوص ديدا تتعرض له بلدان عديدة يسـتمر فيـها دون كـابح تزايـد 
ضعـف اتمعـات املعرضـة لألخطـار النامجـة عـن الكـوارث الطبيعيـة، وهــو مــا يشــكل أيضــا 

ديدا كبريا للتنمية املستدامة، ال سيما يف اتمعات األشد فقرا. 
ويتوسـع تقريـر األمـني العـام عــن تنفيــذ االســتراتيجية الدوليــة للحــد مــن الكــوارث  - ٣
ـــن  (A/57/190) يف شــرح اإلجنــازات والتحديــات املتصلــة بعمليــة تنفيــذ اســتراتيجية احلــد م
الكوارث على النطاق العاملي. وتتمثل إحدى العقبات الرئيسية اليت ال تزال حباجـة إىل معاجلـة 
يف ضعف إدراك صناع القرار للصلة الوثيقة بني مبادئ احلد مـن الكـوارث، كمـا يدعـو إليـها 
برنامج االستراتيجية الدولية للحد من الكوارث، والتخطيط للتنمية املستدامة الطويلـة األجـل. 
فمن املهم جدا يف مرحلـة التعـايف مـن آثـار الكـوارث إدراج تدابـري للحـد مـن الضعـف يف أي 
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أطر لتخطيط التنمية. ويساهم ذلك على املدى الطويل يف احلد مما ينجم عن املخاطر الطبيعيـة 
من أضرار وخسائر يف األرواح. 

  
مواجهة الكوارث الطبيعية  ثانيا -

أحرزت منظومة األمم املتحدة تقدما ملحوظا يف تنظيم وتعزيـز قدرـا علـى مواجهـة  - ٤
الكوارث الطبيعية. ففي الفترة املشمولة بــالتقرير، واصـل منسـق املعونـة الغوثيـة ممارسـة مهامـه 
ــى  الرئيسـية يف تعبئـة وتنسـيق املسـاعدة الدوليـة الـيت تقـدم بعـد حـدوث الكـوارث الطبيعيـة عل
ـــة ١٨٢/٤٦ املــؤرخ ١٩ كــانون األول/ديســمرب  النحـور الـوارد يف مرفـق قـرار اجلمعيـة العام
١٩٩١. واسـتهدف ذلـك إمجـاال كفالـة وصـــول املعونــة الدوليــة بســرعة وفعاليــة. ويف هــذا 
الصدد، يقوم مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية بشكل متواصل بتقييم وحتسني أدوات مواجهـة 
الكوارث اليت طورها عرب السنني وجعلها يف متناول اتمع الدويل. ومـن بـني تلـك األدوات، 
أفرقة األمم املتحدة لتقييـم الكـوارث والتنسـيق، ووحـدة الدفـاع العسـكري واملـدين، والفريـق 
االستشاري الدويل للبحث واإلنقاذ الذي يعمل مكتب تنسيق الشـؤون اإلنسـانية كأمانـة لـه، 
واملستشارون اإلقليميون للتصدي للكـوارث، ومسـتودع األمـم املتحـدة لالسـتجابة للحـاالت 

 .(h ttp://www.reliefweb.int) اإلنسانية يف برينديزي، وموقع اإلغاثة على اإلنترنت
ووســع مكتــب تنســيق الشــؤون اإلنســانية شــبكة مستشــاريه اإلقليميــني للتصــــدي  - ٥
للكـوارث بفتـح مكـاتب يف جنـوب أفريقيـا واهلنـد. وكخطـوة عمليـة لتعزيـز التنسـيق يف هــذا 
اال، أعد برنامج األمم املتحدة اإلمنائي واملكتـب رسـالة تفـاهم حـددا فيـها جمـاالت التعـاون 
الرئيسية بني مستشاري الربنامج اإلمنائي اإلقليميني للحد من الكـوارث، ومستشـاري املكتـب 

اإلقليميني للتصدي للكوارث. 
ـــترة املشــمولة بــالتقرير واصلــت أفرقــة األمــم املتحــدة لتقييــم الكــوارث  وخـالل الف - ٦
والتنسـيق مـهمات دعـم مواجهـة الكـوارث الطبيعيـة ومت االضطـالع بتلـك املـهمات يف ســـبعة 
بلدان هي أفغانستان، وبوليفيا، واجلمهورية العربية السورية، ومجهوريـة الكونغـو الدميقراطيـة، 
وجيبويت، ونيجرييا، واألراضي الفلسطينية احملتلة. وعقدت دورات الستكمال تدريب األفرقـة 
اإلقليمية يف أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب وأوروبا ومنطقة احمليــط اهلـادئ مشلـت ٢٩ 
بلـدا ناميـا. واشـترك يف رعايـة حلقـة دراسـية كبـرية عـن الدعـم الـــذي تقدمــه األمــم املتحــدة 
لتنســـيق املســـاعدة اإلنســـانية يف أمريكـــا الوســـــطى كــــل مــــن منظمــــة الصحــــة للبلــــدان 
األمريكية/منظمة الصحة العامليـة ومركـز تنسـيق منـع الكـوارث الطبيعيـة يف أمريكـا الوسـطى. 
وسـاعد القسـم امليـداين لتنسـيق الدعـم التـابع ملكتـب تنسـيق الشـؤون اإلنسـانية بوصفــه أمانــة 
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للفريق االستشاري الدويل للبحث واإلنقاذ يف تنظيم مناورات حماكاة ألفرقة البحـث واإلنقـاذ 
يف منطقة آسيا واحمليط اهلادئ شارك فيها تسعة بلدان ومخس منظمات دولية. 

  
احلد من الكوارث الطبيعية والتخفيف منها  ثالثا -

ال بد من أن جتري معادلة التركيز على القدرة يف مواجهة الكوارث مبجهود ممـاثل يف  - ٧
جمال احلد من املخاطر. فمما ال ميكن جتاهله أن الضعـف يف مواجهـة الكـوارث الطبيعيـة آخـذ 
يف الـتزايد وبـات اآلن يشـكل عائقـا خطـريا أمـام حتقيـق أهـداف األلفيـة (انظـــر قــرار اجلمعيــة 
العامة ٢/٥٥) من قبيل احلد من الفقر وتوفري احلماية البيئية. ذلــك أن اتمعـات األشـد فقـرا، 
واتمـع الـدويل بوجـه عـام مضطـران إىل مواجهـة جمموعـة أخـرى مـن املخـــاطر والتــهديدات 
تتمثل فيما ينجم عن األنشطة اإلمنائية غري احلكومية من تبعات. فقد يكون لتلـك األنشـطة يف 
الغـالب أثـر مدمـر علـى البيئـة وأثـر سـليب علـى املكاسـب اإلمنائيـة الـيت صممـــت مــن أجلــها. 
والرسـالة واضحـة يف هـذا اـــال وهــي: أن التخطيــط للتنميــة علــى الصعــد احمللــي والوطــين 
والدويل ينبغي أن يشمل حتليال للمخاطر وتدابري للحد منـها. وأحـد التحديـات الـيت تواجهـها 
منظومة األمم املتحدة تتمثل يف توفري املساعدة يف تطوير استراتيجية معنية بـالكوارث الطبيعيـة 
تتسـم بـالتركيز والتناسـق، وتراعـي أيضـا االعتبـارات املتصلـة مبواجهـة الكـوارث واحلـــد منــها 

والدعوة إىل تلك االستراتيجية. 
ويعترب األخذ بتدابري احلد من الضعف علـى جـانب كبـري مـن األمهيـة يف االنتقـال مـن  - ٨
مرحلة اإلغاثة إىل مرحلة التنمية، ألن القرارات املتخـذة يف هـذا املنعطـف يكـون هلـا أثـر علـى 
مسار التنمية يف البلدان املعنية ويشـكل عـدم إدمـاج احلـد مـن الضعـف يف مرحلـة التنميـة الـيت 
تلي الكوارث أساسا مؤكـدا لزيـادة مسـتوى الضعـف يف املسـتقبل. ويتسـبب ذلـك بـدوره يف 
وقـوع أضـرار وخسـائر يف األرواح علـى نطـاق واسـع عندمـا يتعـرض اتمـع لنفـــس الكارثــة 
أو لكارثـة مماثلـة. وقـد شـــهد برنــامج األمــم املتحــدة اإلمنــائي خــالل الســنة األخــرية تــآكل 
املكاسـب اإلمنائيـة املتحققـــة يف العديــد مــن البلــدان املشــمولة بربناجمــه مــن جــراء الكــوارث 
الطبيعية. فباإلضافة إىل احلوادث الواسعة النطاق مثل، الفيضانات اليت شهدا مجهوريـة إيـران 
اإلسالمية، وإعصار ميتشيل يف كوبا وجامايكا والفيضانات الـيت اجتـاحت السـنغال، ال تـزال 
احلـوادث األصغـر حجمـا تؤثـر أيضـا يف البلـــدان الناميــة حيــث تتســبب يف تــآكل املكاســب 

اإلمنائية بصورة ال هوادة فيها وإن كانت غري مرئية. 
واستنادا إىل والية برنامج األمم املتحـدة اإلمنـائي املتمثلـة يف تعزيـز القـدرة الوطنيـة يف  - ٩
جمـال التـأهب ملواجهـة الكـوارث والتخفيـف مـن وطأـا ومنعـها، وعقـب إنشـاء مكتـب منـــع 
األزمات واإلنعاش يف عام ٢٠٠١، واصل الربنامج تكثيف جـهوده الراميـة إىل تعزيـز قـدرات 
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احلد من الكوارث يف ٦٠ برناجما قطريا. ومشلت هذه الـربامج بنـاء القـدرات احملليـة للحـد مـن 
الكـوارث يف نيكـاراغوا وجامايكـا، وتعزيـز قـدرات اإلنـذار املبكـر يف هنـدوراس وغواتيمــاال، 
وتطوير نظام وطين جديد إلدارة املخاطر والكـوارث يف هـاييت. ومـن بـني املبـادرات األخـرى 
ـــة، ووضــع  تعزيـز املكـاتب الوطنيـة ملواجهـة الكـوارث يف البلـدان الكاريبيـة الناطقـة باالنكليزي
استراتيجية إقليمية إلدارة الكوارث يف بلـدان اجلنـوب األفريقـي األعضـاء يف اجلماعـة اإلمنائيـة 
للجنوب األفريقي، ومعاجلة احلد من خماطر الفيضانات يف حوض ر تيسا (أوكرانيا ورومانيـا 
وهنغاريا)، ومعاجلة املخـاطر النامجـة عـن اجلفـاف يف أوزبكسـتان ومجهوريـة إيـران اإلسـالمية 
وطاجيكسـتان وبنـاء قـدرات إدارة الكـوارث يف ألبانيـا وتيمـور – ليشـــيت. وجيــري يف الوقــت 

الراهن تصميم برامج جديدة لبناء القدرات يف جمال احلد من الكوارث يف نيبال والسودان. 
ويفيد عدد مـن املكـاتب القطريـة التابعـة للربنـامج اإلمنـائي مـن الـدروس املسـتقاة مـن  - ١٠
التجـارب السـابقة. ويعكـف الربنـامج باالشـتراك مـع احلكومـات الوطنيـة علـــى وضــع برامــج 
ـــال، وبنــاء علــى  واسـعة النطـاق للحـد مـن أوجـه الضعـف وخطـر الكـوارث. فعلـى سـبيل املث
التجـارب الناجحـة يف التعـايف مـن آثـار الكـوارث يف جوجـــرات وأوريســا، اتفقــت احلكومــة 
اهلنديـة ومكتـب الربنـامج اإلمنـــائي يف اهلنــد علــى إدراج احلــد مــن خمــاطر الكــوارث وأوجــه 
الضعـف ضمـن اـاالت األساسـية األربـع يف إطـار التعـاون القطـــري للفــترة ٢٠٠٣-٢٠٠٧ 
وصمما برناجما متعدد السنوات تبلغ تكلفته ٢٠ مليون دوالر أمريكي للحـد بشـكل هـام مـن 
خطر الكوارث يف املقاطعات اخلمسني األكـثر تعرضـا للكـوارث يف اهلنـد، وهـي جتربـة ينبغـي 

تكرارها يف البلدان األخرى اليت يرتفع فيها معدل التعرض للمخاطر. 
وميكن تطبيق الدروس املستفادة من تلـك العمليـة يف البلـدان األخـرى تقليـال إىل أدىن  - ١١
حد من أثر الكوارث اليت قد تقع يف املســتقبل. ومثـال ملمـوس لذلـك هـو االسـتخدام املـتزايد 
للتطبيقات الفضائية والبيانات املتعلقة باحلد مـن الكـوارث، الـذي أوصـت بـه اجلمعيـة العامـة، 
والذي يتيح حتليالت ميكـن مشـاطرا مـع اتمعـات الـيت تواجـه حـاالت مماثلـة. وميكـن مجـع 
هـذه التحليـالت يف قواعـد للبيانـات للرجـوع إليـها مسـتقبال. ويتعـاون مكتـب األمـم املتحــدة 
لشــؤون الفضــاء اخلــارجي واللجنــة املعنيــة بســواتل رصــد األرض واألمانــة املشــــتركة بـــني 
الوكاالت لالستراتيجية الدولية للحد من الكوارث مع شركاء آخرين لتصميـم برنـامج عـاملي 

إلدارة الكوارث يقوم على استخدام تكنولوجيا السواتل، ال سيما تقنيات رصد األرض. 
ودعمـا للجـهود الـيت تبذهلـا منظومـــة األمــم املتحــدة واتمــع الــدويل يف جمــال إدارة  - ١٢
الكوارث، يستمر توسيع نطـاق السـجل املركـزي لقـدرات إدارة الكـوارث. ويتـألف السـجل 
يف الوقت الراهن من مثانيـة أدلـة تضـم البيانـات املتاحـة عـن مـوارد وقـدرات إدارة الكـوارث. 



602-66730

A/57/578

وهـي تـتراوح بـني قوائـــم باخلــربات املتاحــة يف جمــال إدارة الكــوارث وقوائــم بــاملوجود مــن 
ـــة مــن خدمــات مواجهــة الطــوارئ الــيت تقدمــها  خمزونـات الطـوارئ ومـواد اإلغاثـة وجمموع
املنظمات الوطنية والدولية. واسـتجابة للطلـب الـوارد يف الفقـرة ٢٠ مـن قـرار اجلمعيـة العامـة 
١٠٣/٥٦ جيري حاليا إعداد دليل للتكنولوجيات املتقدمة يف جمال مواجهـة الكـوارث. وبغيـة 
تعزيز جهود ختفيف وطأة الكوارث، أعدت االستراتيجية الدولية للحـد مـن الكـوارث نسـخة 
أوليـة مـن الوثيقـة املعنونـة �العيـش يف ظـل املخـاطر: االسـتعراض العـاملي ملبـــادرات احلــد مــن 
الكـوارث� الـيت متثـل جتميعـا للمعلومـات املتعلقـة مببـادرات احلـد مـن خمـاطر الكـــوارث وهــي 

موجهة إىل العاملني يف جمال إدارة الكوارث. 
  

دعم اجلهود اإلقليمية إلدارة الكوارث  رابعا -
جددت اجلمعية العامة يف قرارها ١٠٣/٥٦ تأكيدها بأن احلد من الكوارث هو جـزء  - ١٣
ال يتجـزأ مـن اسـتراتيجيات التنميـة املسـتدامة وينبغـي أخـذه بعـني االعتبـار يف اخلطـط اإلمنائيــة 
جلميع البلدان واتمعات الضعيفة. وينطبق هـذا القـول بشـكل خـاص علـى املرحلـة الـيت تلـي 
وقـوع الكـوارث مباشـرة. فمرحلـة التعـايف مـن آثـار الكـوارث والتخطيـط اإلمنـائي املتعلـق ــا 
يوفران فرصة قيمة لزيادة الوعي وإجراء استقصاءات لتقييـم املخـاطر وأوجـه الضعـف وإدراج 
ـــن املخــاطر يف سياســات إمنائيــة استشــرافية. ويتعــني علــى احلكومــات املعنيــة  تدابـري احلـد م
واملنظمات والربامج الدولية ذات الصلة اغتنام هذه الفرصة إلدراج معايـري للحـد مـن املخـاطر 

يف أدوات التخطيط وأطر الربجمة القائمة. 
ـــه يف جمــال بنــاء القــدرات، واصــل  وبغيـة وفـاء برنـامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي بواليت - ١٤
ــه  الربنـامج تعزيـز شـراكاته مـع طائفـة مـن املنظمـات الوطنيـة واإلقليميـة والدوليـة. وإدراكـا من
لضرورة زيادة التآزر بني جهود إدارة خماطر الكوارث واحلـد منـها وجـهود التكيـف مـع تغـري 
وتنوع املناخ، استعمل مكتب الربنامج اإلمنائي يف كوبا، مع مكاتب قطريـة أخـرى يف منطقـة 
البحر الكارييب يف عام ٢٠٠١، العمل يف شبكة منطقة البحر الكارييب إلدارة املخاطر. ويلتئـم 
يف هذه الشبكة أصحاب املصاحل الوطنيون واإلقليميون والدوليـون لتعزيـز مسـتوى أفضـل مـن 
التنسيق واستخدام أفعل للموارد املتاحة بشكل خيـدم مصلحـة الـدول اجلُزريـة الصغـرية الناميـة 
اليت ستزداد بشكل ملحوظ املعدالت احلاليـة املرتفعـة لتعرضـها ملخـاطر الكـوارث نتيجـة تغـري 
ــــد يف هافانـــا يف  املنــاخ يف العــامل. ودعــا اجتمــاع لفريــق خــرباء تــابع للربنــامج اإلمنــائي عق
حزيـران/يونيـه ٢٠٠٢ إىل اعتمـاد ـج متكـــامل إلدارة املخــاطر قــائم علــى تعزيــز القــدرات 
الوطنيـة ملعاجلـة املخـاطر احلاليـة واملسـتقبلية واحلـوادث املناخيـة الـيت تنجـم عنـــها آثــار ســريعة 

وآثار بطيئة. 
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ويف آسيا الوسطى وجنوب غرب آسيا، بدأ الربنــامج اإلمنـائي مبـادرة دون إقليميـة يف  - ١٥
ـــي  عـام ٢٠٠١ بعقـد حلقـة دراسـية دوليـة اسـتضافتها مجهوريـة إيـران اإلسـالمية ومجعـت ممثل
احلكومات ووكاالت األمم املتحـدة مـن أفغانسـتان وأوزبكسـتان ومجهوريـة إيـران اإلسـالمية 
وباكستان وطاجيكستان واهلند لتوثيق وتشجيع النهج االبتكارية إلدارة خماطر اجلفاف واحلـد 
منها يف املنطقة. ويف أمريكا الوسطى، يعمل الربنامج اإلمنائي مع مركز تنسـيق منـع الكـوارث 
الطبيعية يف أمريكا الوسـطى مـن أجـل توثيـق النـهج الناجحـة لبنـاء القـدرات احملليـة للحـد مـن 

الكوارث وحتسني النظم التشريعية واإلدارية الوطنية. 
ــــامج  ويواصــل برنــامج األمــم املتحــدة للتدريــب علــى إدارة الكــوارث، التــابع للربن - ١٦
اإلمنائي، تقدمي خدماته يف جمال التثقيف املتعلـق بـاحلد مـن الكـوارث لكـل مـن منظومـة األمـم 
املتحدة والدول األعضاء، ال سـيما البلـدان الناميـة املعرضـة للكـوارث. وأثـر عقـد اجتماعـات 
التقييم املشتركة بني الوكاالت وحلقات العمل املكرسة للمسألة، مت وضع خطة شاملة ملنطقـة 
أمريكا الوسطى للفترة ٢٠٠٢-٢٠٠٤، كمـا شـرع يف التحضـري لعقـد حلقـات عمـل قطريـة 
يف بنمـا والسـلفادور ونيكـاراغوا وهنـدوراس. ومت يف إطـار برنـامج التدريـب، وبالتعـــاون مــع 
اجلماعة اإلمنائية للجنوب األفريقي، تصميـم خطـة للجنـوب األفريقـي للفـترة ٢٠٠٢-٢٠٠٥ 
جيـري تكميلـها بدعـم مشـترك بـني الوكـاالت. وعقـــدت حلقــات عمــل وطنيــة يف جورجيــا 
ونيبال، يف حني شرع يف الربجمة املشتركة بني الوكاالت ألغراض تنفيذ مبادرات مسـتقبلية يف 
كـل مـن أرمينيـا وألبانيـــا وبلغاريـــا ورومانيـا والبلقـان، وكذلـــك يف إندونيســيا وبــابوا غينيــا 
اجلديدة وتيمور – ليشيت وأنشئت أيضا يف إطار برنامج التدريـب قـاعدة بيانـات للمتـاح علـى 

الصعيد الدويل من برامج وموارد التدريب يف جمال احلد من خطر الكوارث. 
ويف سياق منظومة األمم املتحدة، يقوم الربنامج اإلمنائي أيضا بتعزيز ومواصلـة حتديـد  - ١٧
جماالت تعاونه مع كل من مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية وأمانة االستراتيجية الدوليـة للحـد 
مـن الكـوارث لكفالـة اتبـاع ـج متسـق علـى نطـاق املنظومـة فيمـــا يتعلــق بقضايــا احلــد مــن 
الكوارث. ويف عام ٢٠٠٢، شرع الربنامج يف نشر مخسة من كبار املستشـارين اإلقليميـني يف 
جمال احلد من الكوارث لدعم جهود بنـاء القـدرات الوطنيـة ودون اإلقليميـة يف أفريقيـا وآسـيا 
وأمريكا الالتينية ومنطقـة البحـر الكـارييب وأوروبـا، ورابطـة الـدول املسـتقلة والـدول العربيـة. 
وسـيعمل هـؤالء املستشـارون بالتعـاون الوثيـق مـع املستشـارين اإلقليميـني للتصـدي للكــوارث 
التابعني ملكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية واملراكـز الفرعيـة التابعـة ألمانـة االسـتراتيجية الدوليـة 
للحد من الكوارث مـن أجـل كفالـة اتبـاع ـج متسـق علـى نطـاق منظومـة األمـم املتحـدة يف 

العمل مع الشركاء الوطنيني واإلقليميني. 
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دعم جهود التعايف من آثار الكوارث  خامسا -
بغية تفادي حدوث زيادة حادة غري حمكومة يف مستوى الضعف، ال سيما يف البلـدان  - ١٨
النامية اليت تتعرض لكوارث متكررة، ينبغي أن تكـون مرحلـة اإلغاثـة متبوعـة مباشـرة مبرحلـة 
أخـرى للتعـايف مـن آثـار الكارثـة يسترشـد فيـها باالعتبـــارات الطويلــة األجــل املتصلــة بــإدارة 
اإلنعاش والتنمية والضعف يف تصميم االستراتيجيات واخلطط املكرسة لذلـك. وكمـا أوصـت 
ـــرة ٣ مــن قرارهــا ١٠٣/٥٦، ينبغــي أن تشــمل هــذه املرحلــة تدابــري  اجلمعيـة العامـة يف الفق
تشريعية وغريها من التدابري املالئمـة األخـرى للتخفيـف مـن آثـار الكـوارث املسـتقبلية، مبـا يف 
ذلك تدابري للحد من الكوارث تتماشى مع مبادئ االستراتيجية الدولية للحد من الكوارث. 

وإذا ما اغتنمت الفرص املتاحة بشكل فعال، فإن التعايف من آثـار الكـوارث ميكـن أن  - ١٩
يكسـر احللقـة املفرغـة للتنميـة غـري املســتدامة وخطــر الكــوارث، وأن يضــع ُأسســا لالنتعــاش 
املسـتمر تعـاجل العوامـل املباشـرة وغـري املباشـرة املســببة للكــوارث. ومنــذ عــام ٢٠٠٠، بــادر 
الربنامج اإلمنائي إىل اتباع ج للتعايف مـن آثـار الكـوارث يتـألف مـن دعـم عمليـات االنتعـاش 
على الصعيد احمللي يلي مباشرة وقوع الكوارث، وإدماج اعتبارات متصلة بـاحلد مـن املخـاطر 
والضعف يف مجيع األنشطة املتعلقة باالنتعاش. وهكذا، ميكن جلهود االنتعاش املبكـرة أن حتفـز 
االنتقال إىل مرحلة تنمية أكثر استدامة. وبإمكان ج التعايف من آثار الكـوارث هـذا أن يـردم 
اهلوة بني اإلغاثة يف حاالت الطوارئ واالنتعاش املستدام، وأن حيد من التدهـور املتـوايل الـذي 

يقود إىل التنمية غري املستدامة والفقر وارتفاع معدالت التوتر االجتماعي واألخطار البيئية. 
ويف عـام ٢٠٠١، وضـع الربنـامج اإلمنـائي اسـتراتيجيات وأطـر للتعـايف مـن الكــوارث  - ٢٠
عقب الزالزل القوية الـيت ضربـت السـلفادور، وجوجـرات (اهلنـد)، وبـريو، والفيضانـات الـيت 
ــا  شـهدا مجهوريـة إيـران اإلسـالمية، وإعصـار ميتشـيل يف كوبـا، واالنفجـار الربكـاين يف غوم
(مجهوريـة الكونغـو الدميقراطيـــة)، والفيضانــات الــيت اجتــاحت الســنغال، وعواصــف الـبـَـــرد 
ــــا، والـــزالزل الـــيت ضربـــت أفغانســـتان وجورجيـــا. ومكنـــت هـــذه  والفيضانــات يف بوليفي
االستراتيجيات واألطر الربنامج اإلمنائي من مواصلة حتسني نهجه، ووضع نظم وآليـات بدعـم 
ـــدا الشــمالية تســتهدف  مـن إدارة التنميـة الدوليـة يف اململكـة املتحـدة لربيطانيـا العظمـى وأيرلن
زيادة إمكانية حتقيق نتائج قابلة للتنبؤ ومتناسـقة. ويشـمل هـذا العمـل خلـق تنـاغم سـلس بـني 
أفرقة األمم املتحدة لتقييم الكوارث والتنسيق وأفرقة الربنامج اإلمنـائي لالنتعـاش ووضـع قائمـة 

باخلرباء يف جمال االنتعاش. 
ـــة العمــل املشــتركة بــني الوكــاالت املعنيــة بــاحلد مــن الكــوارث، رأس  ودعمـا لفرق - ٢١
الربنامج اإلمنائي الفريق العامل املعين بتقييم املخاطر والضعف وأثر الكوارث الذي يسر زيـادة 
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ـــذ  التعــاون الــدويل يف جمــال وضــع مؤشــرات ومقــاييس للمخــاطر والضعــف، ووضــع وتنفي
مقترحات من أجـل كفالـة اتسـاق البيانـات املتعلقـة بـأثر الكـوارث وحتسـني دقتـها وتغطيتـها. 
ويتعاون الفريق العامل أيضـا مـع فرقـة العمـل املعنيـة بتحسـني املعلومـات عـن املخـاطر املتصلـة 

باملناخ عن طريق مضاهاة قواعد البيانات املتعلقة باملناخ والكوارث. 
وساهم الربنامج اإلمنـائي أيضـا يف إعـداد اإلطـار املتعلـق بسياسـات دعـم إدارة خمـاطر  - ٢٢
الكوارث، وذلك بوضع سياسة يف امليادين اليت تشكل حمور واليتـه. ويف مؤمتـر األمـم املتحـدة 
ـــايو ٢٠٠١، عــرض الربنــامج  الثـالث املعـين بـأقل البلـدان منـوا املعقـود يف بروكسـل يف أيـار/م
اإلمنائي دراسة عن الكوارث يف أقل البلدان منوا ركز فيـها علـى اسـترعاء االهتمـام الـدويل إىل 
أثر الكوارث على االقتصاد الوطين واالقتصاد األسرى والفقر املزمن. كذلك، وضـع الربنـامج 
بالتعـاون مـع قـاعدة بيانـات برنـامج األمـم املتحـدة للبيئـة عـن املـوارد العامليـة، واملعـهد الــدويل 
لبحوث التنبؤ باملناخ التابع جلامعة كولومبيا يف نيويورك، النموذج القياسـي العـاملي للكـوارث 

واملخاطر والضعف، الذي سيتم إدراجه يف تقرير عاملي عن الضعف يف مواجهة الكوارث. 
  

االستنتاجات والتوصيات  سادسا -
إن كانت الكوارث الكربى ختلف وراءها حوادث مأساوية، فإـا يـئ يف الوقـت  - ٢٣
ـــة املخــاطر املتراكمــة، وتتيــح بالتــايل إمكانيــة االنتعــاش وإعــادة البنــاء.  نفسـه فـرص إزال
ولالستفادة بشكل كامل من هذه الفرص، يتعني علـى صنـاع القـرار كفالـة تعميـم عنـاصر 
احلد من الضعف بشكل مالئم يف اخلطط اإلمنائية من أجل املساعدة يف التخفيف مـن آثـار 
الكـوارث يف املسـتقبل. ويعـد إدراج تدابـري احلـد مـن الضعـف عنصـرا مـهما أيضـــا يدعــم 
ويعزز االنتقال من مرحلة اإلغاثة إىل مرحلة التنميـة. وينبغـي أيضـا احلـرص بشـكل خـاص 
علـى كفالـة أال تـؤدي املمارسـات اإلمنائيـة إىل تفـاقم التفاوتـات داخـــل اتمعــات وإدامــة 
الفقـر يـترك الفقـراء يعيشـون يف األراضـي األكـثر عرضـة للمخـاطر عنـد حـدوث كـوارث 

طبيعية مثل الفيضانات أو االيارات األرضية. 
كما أن دور املنظمــات الدوليـة يف االنتقـال مـن مرحلـة اإلغاثـة إىل مرحلـة التنميـة  - ٢٤
دور مهم. وتعمل املنظمات والربامج املعنية على كفالة إدراج معايري احلــد مـن الضعـف يف 
أدواـا احلاليـة للتخطيـط، وتوفـري الدعـم للحكومـات الوطنيـة واحملليـة لزيـادة قدرـا علــى 
معاجلة احلد من خماطر الكوارث ومواجهتها والتعايف من آثارهـا. غـري أنـه مـن الـالزم بـذل 
مزيد من اجلهود لتعزيز جمـاالت التعـاون داخـل املنظمـات وفيمـا بينـها وتسـليط مزيـد مـن 
الضـوء علـى تلـك اـاالت حـــىت يكــون اتبــاع ــج متســق علــى نطــاق املنظومــة إلدارة 

الكوارث هو املعيار املطبق. 
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وقد تود اجلمعية العامة أن تقوم مبا يلي:  - ٢٥
حتث الدول األعضاء ومنظومة األمم املتحدة على تعزيز جـهودمها الراميـة  (أ)
إىل االسـتفادة بشـكل فعـال مـن حـاالت مـا بعـد الكـوارث، باسـتحداث تدابـري للحـد مـــن 
الضعف يف خطط االنتعاش، لتحـد بذلـك مـن التعـرض ملزيـد مـن املخـاطر وتضـع الدعامـة 

للتنمية املستدامة؛ 
تعزز التعاون بـني الـدول األعضـاء ومنظومـة األمـم املتحـدة لزيـادة إدراك  (ب)
صناع القرار للصالت اهلامة بني مبادئ احلد من الكوارث والتخطيط اإلمنائي علـى املـدى 

األطول؛ 
تدعـم اجلـهود الراميـة إىل إدراج حتليـالت وتدابـــري احلــد مــن املخــاطر يف  (ج)

عملية التخطيط اإلمنائي على الصعد احمللي والوطين والدويل؛ 
تعيد تأكيد أمهية تعزيز التدابري التشريعية وغري ذلـك مـن التدابـري املالئمـة  (د)

للتخفيف من آثار الكوارث؛ 
تفيـد مـن عمليـة االسـتراتيجية الدوليـة للحـد مـن الكـوارث يف اســتعراض  (هـ)
مبـادرات احلـد مـن الكـوارث، وتشـجع األمـم املتحـدة علـى مواصلـة جـهودها الراميــة إىل 
توثيـق النـهج الناجحـة يف جمـال بنـاء القـدرات الوطنيـة واإلقليميـة والدوليـة للتخفيـف مــن 
وطأة الكوارث بغرض إدراجها، إن أمكن، يف السجل املركزي لقدرات إدارة الكوارث؛ 
تدعم جهود منظومة األمم املتحدة الرامية إىل وضع دليـل للتكنولوجيـات  (و)

املتقدمة ملواجهة الكوارث. 
 


