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 اجلمعية العامة
 الدورة التاسعة واخلمسون

 من جدول األعمال) أ (٣٩البند 
تعزيز تنسـيق املسـاعدة اإلنسـانية واملسـاعدة الغوثيـة           

االت الكوارث،  ــي ح ــم املتحدة ف  ـا األم ــي تقدمه تـال
تعزيـــز : مبـــا يف ذلـــك املســـاعدة االقتصـــادية اخلاصـــة
م املتحـدة   تنسيق املساعدة اإلنسانية اليت تقدمها األمـ      

    يف حاالت الطوارئ
ــدان الكــوارث         ــدمي املســاعدة اإلنســانية يف مي ــدويل بشــأن تق ــاون ال التع

 الطبيعية، االنتقال من مرحلة اإلغاثة إىل مرحلة التنمية
  

 *تقرير األمني العام  
   

 موجز 
إىل اجلمعيـة   الـذي طلبـت فيـه    ٥٨/٢٥يـة العامـة   ُيقدم هذا التقريـر عمـال بقـرار اجلمع     

ــة للكــوارث       األمــني العــام أن يعــد تقريــرا عــن التقــدم احملــرز بصــدد حتســني االســتجابة الدولي
ويشــمل هــذا التقريــر أيضــا اســتكماال ألنشــطة الفريــق االستشــاري الــدويل للبحــث  . الطبيعيــة

اليـة أخـرى صـادرة عـن اجلمعيـة       ومقـررات ت ٥٧/١٥٠واإلنقاذ استجابة لقرار اجلمعية العامة   
 .بشأن هذا املوضوع

 

 .تأخر تقدمي التقرير ألسباب تقنية *
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ربز التقريــر بعــض األنشــطة الرئيســية املتخــذة اســتجابة للكــوارث الطبيعيــة خــالل   يــو 
جهود االستجابة للكوارث واالنتعـاش     على  خاص  التركيز بوجه   الفترة اليت يغطيها التقرير مع      

 .واالنتقال وباملبادرات العاملية للحد من األخطار
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 مقدمة -أوال  
تقـدمي  اجلمعيـة   الـذي طلبـت فيـه        ٥٨/٢٥أعد هذا التقرير عمال بقـرار جلمعيـة العامـة            - ١

 .تقرير عن التقدم احملرز بصدد حتسني االستجابة الدولية للكوارث الطبيعية
ــدويل للبحــث       - ٢ ــر أيضــا اســتكماال ألنشــطة الفريــق االستشــاري ال ويشــمل هــذا التقري

 .٥٧/١٥٠ار اجلمعية العامة ابة لقرواإلنقاذ استج
ومثة عدد من املسائل ذات الصلة بالتقرير عوجلت يف تقريري األمـني العـام عـن تعزيـز                   - ٣

ــوارئ     ــدة يف حـــاالت الطـ ــم املتحـ ــدمها األمـ ــانية الـــيت تقـ ــاعدة اإلنسـ ــيق املسـ -A/59/93(تنسـ

E/2004/74( وعن تنفيذ االستراتيجية الدولية للحد من الكوارث (A/59/228). 
 

 استعراض األنشطة اليت اضطُلع هبا خالل السنة -ثانيا  
تترتــب علــى الكــوارث الطبيعيــة بأعــدادها الكــبرية ونطاقهــا الواســع آثــار متزايــدة يف     - ٤

. اجملالني اإلنساين واملايل، وتسفر عـن خسـائر جسـيمة يف األرواح واملمتلكـات يف العـامل أمجـع                  
تعرضـا لألخطـار الطبيعيـة هـي اجملتمعـات األقـل قـدرة              وغالبا ما تكون اجملتمعات احمللية األكثر       

ــى مواجهــة آثارهــا، ممــا خيلــف نتــائج ســلبية يف األجــل الطويــل يف اجملــاالت االجتماعيــة           عل
، ٢٠٠٤ و ٢٠٠٣وتدل التقارير علـى أن الكـوارث الطبيعيـة، يف عـامي       . واالقتصادية والبيئية 

 مليـون نسـمة وتسـببت يف        ٢٨٤ شخص، وتـأثر هبـا مـا يزيـد علـى             ٧٥ ٠٠٠تسببت يف وفاة    
ــها علــى    ــد قيمت ــة تزي ــات املتحــدة  ٦٥أضــرار مادي ــون دوالر مــن دوالرات الوالي وتشــري .  بلي

ــداد     ــة وأعـ ــوارث الطبيعيـ ــواتر الكـ ــبرية الـــيت حـــدثت يف تـ ــادة الكـ ــة إىل الزيـ االجتاهـــات العامـ
يـل اإلنـذار   األشخاص املتأثرين هبا خـالل السـنوات الـثالثني املاضـية، ولكـن املـداخالت مـن قب             

 .املبكر واملعونة الغذائية أبقت على أعداد الوفيات يف مستوى ثابت نسبيا
، ضـرب زلـزال مـدمر مدينـة بـام يف مجهوريـة              ٢٠٠٣ديسـمرب   / كانون األول  ٢٦ويف   - ٥

ــدمري      ــن ت ــفر ع ــران اإلســالمية، أس ــى      ٨٥إي ــد عل ــا يزي ــاة م ــة، وأودى حبي ــن املدين ــة م  يف املائ
وبعـد ذلـك بشـهرين، أي يف        .  آخـرين  ٣٠ ٠٠٠د علـى    ــــ  يزي اــة م ــ شخص وإصاب  ٢٦ ٠٠٠
، وقــع زلــزال بــالقرب مــن مينــاء مدينــة احلســيمة يف املغــرب، أودى  ٢٠٠٤فربايــر / شــباط٢٤

 . شخص١٥ ٠٠٠ آخرين وتشريد ٩٠٠ نسمة، وأصاب ٦٠٠يزيد على  حبياة ما
ت خطــرية يف  فيضــانا٢٠٠٤يوليــه /وســببت ريــاح املونســون املومسيــة العاتيــة يف متــوز  - ٦

ــى       ــد عل ــا يزي ــاة م ــا أودى حبي ــيا، مم ــوب آس ــى   .  شــخص٢ ٠٠٠جن ــد عل ــا يزي ــرت يف م وأث
وتســببت يف أضــرار جســيمة حلقــت باهلياكــل األساســية، مبــا فيهــا الطــرق     مليــون نســمة  ٥٠

وكانت منطقة جنوب شرقي نيبال أكثر املناطق تضـررا وتـدل التقـديرات             . والسكك احلديدية 
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ن عـدد األسـر املشـردة نـاهز     أ نسمة و١٣ ٠٠٠يقدر بـ تأثرين فيها على أن عدد األشخاص امل  
 مليـون نسـمة وأصـبح مـا يزيـد علـى       ٣٣وتأثر يف بنغالديش عدد يزيد علـى  .  أسرة ٣٨ ٠٠٠
وأدت الفيضـانات  .  ماليني نسمة يف أمس احلاجة إىل الغذاء فضال عن مواد املعونة األخـرى             ٥

ــة وهــاييت  يف  ــة الدومينيكي ــاينيف تشــاجلمهوري ــوفمرب /رين الث ــار٢٠٠٣ن ــايو / وأي  إىل ٢٠٠٤م
ــى    ــد عل ــا يزي ــا   ١ ٠٥٩مــوت م ــأثرت هب وتســببت الفيضــانات يف  .  أســرة٦ ٢٢٦ نســمة وت

ــرق         ــة والط ــة التحتي ــابقة أضــرارا يف البني ــدونيا اليوغوســالفية الس ــة مق ــتني ويف مجهوري األرجن
د والعواصـف الثلجيـة الـيت       ويف بريو، تسـبب الـربد الشـدي       . واجلسور فضال عن املرافق الزراعية    

وأفــادت .  نســمة٣٣٧ ٤٦٧ نســمة وتــأثر هبــا ٩٠ يف مــوت ٢٠٠٤يوليــه /اجتاحتــها يف متــوز
 أدت إىل وفـاة مـا يزيـد         ٢٠٠٣التقارير أن موجة احلـرارة الـيت شـهدهتا أوروبـا يف صـيف عـام                 

 وميكــن إضــافة املئــات مــن الكــوارث الصــغرية إىل هــذه األمثلــة، والــيت.  نســمة٢٠ ٠٠٠علــى 
اإلحصــائيات العامليــة  غــري مشــمولة ب  ُيبلــغ عنــها ولــذلك فهــي    نحيــدث الكــثري منــها دون أ  

 .للكوارث
األمطــار غــري املعتــادة وغــري الكافيــة يف القــرن األفريقــي إىل اســتدامة أوضــاع   وتــؤدي  - ٧

 -وبــالرغم مــن أن اجلهــود الدوليــة املبذولــة للتصــدي للعقبــات اهليكليــة    . اجلفــاف يف املنطقــة
 يف جمال األمن الغذائي أسفرت عن جتنب جماعة كـبرية بسـبب اجلفـاف الـذي بـدأ         -يل  وللتمو

وتسـبب سـوء التغذيـة والفقـر       . ، ما فتئ النقص يف الغذاء يهدد املاليني بـاجلوع         ٢٠٠٢يف عام   
وتـدل تقـديرات النـداء    . املدقع يف حركات سكانية مجاعية حبثا عن أرض آمنة وأكثـر خصـوبة          

 على وجود زهاء مليوين نسمة يف إريتريـا،         ٢٠٠٤ه األمم املتحدة يف عام      اإلنساين الذي أطلقت  
 مليــون نســمة يف الصــومال حباجــة إىل معونــة فوريــة ١,٣ومخســة ماليــني نســمة يف إثيوبيــا، و 

ويف كينيا، أدى املزيج الذي حدث مؤخرا بني اجلفاف املسـتوطن وانقطـاع األمطـار               . وعاجلة
 مليـون نسـمة   ٢,٣ احلبوب يف املخازن احلاليـة إىل أن أصـبح   اليت عادة ما يطول مومسها وتلف    

 .مساعدة غذائيةإىل يف حاجة فورية 
وبالرغم مـن أن احلالـة يف اجلنـوب األفريقـي قـد حتسـنت بدرجـة كـبرية منـذ اجلفـاف                        - ٨

، إال أن احلالــة ال تــزال خطــرة يف أجــزاء  ٢٠٠٣ - ٢٠٠٢املــدمر واألزمــة الغذائيــة يف الفتــرة  
ويعزى ذلك إىل اقتران أمناط املناخ غـري املعتـادة، بارتفـاع معـدالت انتشـار                . ملنطقةكثرية من ا  

، والسياسـات التقييديـة     )اإليـدز (متالزمـة نقـص املناعـة املكتسـب         /فريوس نقص املناعة البشرية   
 وبصـــورة ملحوظـــة يف -يل صـــاوال تـــزال رداءة احمل. ضـــعف النظـــامالستصـــالح األراضـــي و

 مقترنــة باســتنفاد القــدرة اإلنتاجيــة تضــعف املكاســب  -ســوازيلند ليســوتو وجنــويب مــالوي و
ويتسـم  . الغذائية السـابقة وتقـوض إمكانـات أسـباب املعيشـة املسـتدامة للماليـني مـن الضـعفاء                  

رصد األمن الغذائي بعناية يف املنطقة بأمهية حامسة، يف ضوء السياسـات واملمارسـات التقييديـة                
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ايدة والـيت حتـد مـن املعونـة الغذائيـة اإلنسـانية، ومـن إمكانيـة                 اليت تتبعها احلكومات بصورة متز    
ــة عــن االحتياجــات ومــواطن      الوصــول إىل الســكان املستضــعفني ومــن مجــع معلومــات موثوق

 .الضعف والقدرات
يف الوقــت الــراهن موجــات اجلــراد منطقــة غــرب أفريقيــا مســببة أزمــة خطــرية وجتتــاح  - ٩

نيــا هــي أشــد البلــدان تــأثرا يف الوقــت الــراهن، علمــا بــأن وموريتا. وأضــرارا بالغــة يف احملاصــيل
وأفادت التقارير أيضا عـن وجـود أسـراب مـن           . احلالة آخذة أيضا يف التدهور يف مايل والنيجر       

منظمة األمـم املتحـدة     وحذرت  . اجلراد يف بوركينا فاسو، وتشاد، والرأس األخضر، والسنغال       
أكثر بسبب اجلراد يف األسـابيع القليلـة القادمـة مـع         من احتمال تدهور احلالة     لألغذية والزراعة   

سـبتمرب، تشـكل خطـرا كـبريا علـى احملاصـيل       /بداية تشكيل أسراب جديدة من اجلراد يف أيلول    
 .اليت ستكون جاهزة للحصاد

وما فتئت األوبئة وحـاالت العـدوى اآلخـذة يف الظهـور هتـدد صـحة النـاس يف أرجـاء            - ١٠
 املناخ ومنو املدن الضخمة والزيادة اهلائلـة يف أعـداد املسـافرين علـى               وأدت العوملة وتغري  . العامل

وتسـبب التصـحر وانتشـار احلضـر     . الصعيد الدويل إىل زيادة إمكانـات سـرعة انتشـار العـدوى       
وأصـبح الكـثري مـن      . يف زيادة اقتراب الناس من احليوانات ممـا أسـفر عـن ظهـور أوبئـة جديـدة                 

والتهاب السحايا، يف الوقت الـراهن يشـكل مـن جديـد، حتـديا              هذه األوبئة، من قبيل الكولريا      
. املنهكـة أصـال بفعـل تفشـي وبـاء اإليـدز           أمام أنظمة الصحة يف البلـدان ذات املـوارد احملـدودة            

األخــرى كـثرية، مــن قبيـل اإلنفلــوانزا، ومحـى الضــنك تزيـد مــن احتمـال إجيــاد أوبئــة      واألوبئـة  
ــامي، يف حــني أســفر ظهــور   وهتــدد عــودة احلمــى الصــفراء مــدنا  . جديــدة  كــبرية يف العــامل الن

ويتـأثر  . وسرعة انتشار السل واملالريا املقاومني للعقـاقري عـن زيـادة كـبرية يف تكـاليف العـالج                 
 .السفر والتجارة والسياحة مجيعا بأخطار األمراض اآلخذة يف الظهور والوبائية

رها املدمرة بصورة متزايـدة   وكما تشهد تلك األحداث، تعد زيادة عدد األخطار وآثا         - ١١
وتشــري العديــد مــن االجتاهــات إىل أن مــن . علــى الســكان الضــعفاء مصــدر قلــق بــالغ يف العــامل

وال تزال السياسات القصـرية النظـر وممارسـات التنميـة غـري             . احملتمل أن تزداد هذه احلالة سوءا     
أنه مـن احملتمـل إىل حـد        املستدامة، من قبيل التحضر بال ضوابط وإزالة الغابات مستمرة، كما           

كبري أن يتغري جو األرض، بسبب زيادة تركيز غازات الدفيئـة يف اجلـو الناشـئ يف املقـام األول        
ــود األحفــوري   ــوق هبــا إىل ارتفــاع درجــات احلــرارة    . عــن إحــراق الوق ــؤات املوث وتشــري التنب

واصـــف ومســـتويات البحـــار، وزيـــادة كثافـــة وحـــاالت األحـــداث املناخيـــة املتطرفـــة مثـــل الع
ومــن احملتمــل أن تترتــب علــى ذلــك آثــار  . والفيضــانات وحــاالت اجلفــاف وموجــات احلــرارة

 اقتصادية سلبية، مبا يف ذلك التغيريات يف أمنـاط اإلنتـاج الزراعـي، والـيت سـُتخلف                  -اجتماعية  
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 وغالبا ما تعد املنافسة املتزايدة علـى اسـتغالل        . بدورها آثار على أمناط أسباب املعيشة واهلجرة      
 .املوارد الطبيعية والسيطرة عليها عامال من عوامل اندالع الصراعات املسلحة أو استمرارها

فــالكوارث . ومـا يـثري القلــق إىل حـد كـبري أن البلــدان الناميـة تتـأثر بــدرجات متفاوتـة        - ١٢
 ال تـــؤدي - واألعاصـــري احللزونيـــة  واألعاصـــري كـــالزالزل والـــرباكني-الطبيعيـــة حبـــد ذاهتـــا 

ــؤثر يف النــاس واألصــول     بالضــرورة  إىل الكــوارث، بــل إن األخطــار تصــبح كــوارث عنــدما ت
ويعــزى ذلــك يف أغلـب األحيــان إىل السياســات واملمارســات  . السـريعة التــأثر بآثارهــا املـدمرة  

الدولية واحمللية غري املفيدة، مثل استخدام األراضي بطريقة غـري مالئمـة وتشـييد املبـاين بصـورة                
برنــامج أصــدره وخلــص تقريــر .  املــوارد الطبيعيــةة ضــعف وتآكــل قاعــدرديئــة، ممــا يــؤدي إىل
حتـد يواجـه    : احلـد مـن خمـاطر الكـوارث       �حتـت عنـوان     ،  ٢٠٠٤عام  يف  األمم املتحدة اإلمنائي    

، إىل أن األخطــار الطبيعيــة ذات الكثافــة املماثلــة ختلــف املزيــد مــن الــدمار يف البلــدان  �التنميــة
، تستأثر البلدان املصنفة ضمن الشرحية الدنيا من حيـث التنميـة            وعلى سبيل املثال  : األقل دخال 

 يف املائــة مــن جممــوع حــاالت الوفيــات املســجلة، بــالرغم مــن أن هــذه ٥٣البشــرية بــأكثر مــن 
وبعبـارة أخـرى،    .  يف املائة من سكان العامل الذين يتعرضون للمخاطر الطبيعيـة          ١١النسبة متثل   

اس تعرضا لتدهور البيئة واألخطار الطبيعية، وهم الـذين مـن           فإن الفقراء والضعفاء هم أكثر الن     
.  مــن مــوت وتشــرد وفقــدان مكاســب التنميــة بصــورة منتظمــة - املــرجح أن يواجهــوا آثارهــا

ــة         ــز التنمي ــة بتعزي ــار الســلبية للكــوارث بصــورة وثيق ــرتبط التخفيــف مــن حــدة اآلث ــذلك ي ول
 .املستدامة وحتقيق األهداف اإلمنائية لأللفية

ولـــذلك فـــاملطلوب مـــن أجـــل حتســـني املســـاعدات اإلنســـانية يف حـــاالت الكـــوارث   - ١٣
تقدم حنو حتقيق األهداف اإلمنائية لأللفيـة اتبـاع هنـج شـامل ذي شـقني جيعـل       تسريع ال وكذلك  

الطاقــات واملــوارد جــاهزة ملواجهــة األحــداث املفجعــة، ويســتمر يف الوقــت نفســه يف عمليــات 
ويتسم أيضا بنـاء قـدرات الـدول األعضـاء          .  احلد من األخطار   التخفيف والتنمية اليت ترمي إىل    

ــار علــى          ــدة األخط ــف ح ــم أنشــطة ختفي ــوارث ودع ــال إدارة الك ــة يف جم ــات اإلقليمي واملنظم
 .الصعيدين الوطين واإلقليمي بأمهية حامسة لضمان إثبات صحة هذه النهج

 
 ةمن مرحلة اإلغاثة إىل مرحلة التنمي: استكمال األنشطة -ثالثا  

 
 إدارة حاالت الطوارئ وتنسيق االستجابة -ألف  

ــة يف الوقــت املالئــم     - ١٤ ال تــزال اســتجابة احلكومــات واجملتمــع الــدويل للكــوارث الطبيعي
ــرة حلــاالت            ــار املباش ــف اآلث ــاس وختفي ــاة الن ــاذ حي ــة حامســة إلنق ــة تتســم بأمهي وبصــورة فعال

 .الطوارئ
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، ســاعدت األمــم   ٢٠٠٤أغســطس / وحــىت هنايــة آب  ٢٠٠٣ســبتمرب /ومنــذ أيلــول  - ١٥
 كارثـة طبيعيـة وذلـك باسـتجابتها لعشـرين مـن             ٥٠املتحدة بلـدانا ومنـاطق تـأثرت بـأكثر مـن            

ــها الــدول األعضــاء   ــة الــيت وجهت ــداءات الدولي ــة لتنســيق اســتجابة   . الن ومشلــت اجلهــود املبذول
 مشـتركة بـني     منظومة األمم املتحدة للكوارث الطبيعيـة توجيـه األمـم املتحـدة لنـداءات عاجلـة               

لزلزال بام واإلعصار احللزوين يف مدغشقر، والفيضـانات يف بـنغالديش، واجلفـاف             (الوكاالت  
 ).يف كينيا

، قامت شـبكة األمـم املتحـدة لتقيـيم الكـوارث والتنسـيق،       ٢٠٠٣سبتمرب /ومنذ أيلول  - ١٦
ق  بلــدا، بتنســي ٥٧ مــن املــديرين الفنــيني الــذين ينتمــون إىل     ١٨٠وهــي شــبكة تتــألف مــن    

ــة        ــة الدومينيكي ــك الفيضــانات يف الســودان، واجلمهوري ــا يف ذل االســتجابة لعشــر كــوارث، مب
واملغــرب وكولومبيــا وأعاصــري  اإلســالمية إيــران مجهوريــة وهــاييت، وبــنغالديش، والــزالزل يف  

وقدم برنـامج األغذيـة العـاملي الـدعم هلـذه           . وفانواتو) مرتان(التيفون االستوائية يف ميكرونيزيا     
 مليـون نسـمة     ٣٠د، وعمل بالتنسيق مع احلكومات على تقدمي املساعدات ملا يزيد على            اجلهو

ــا، ومدغشــقر،      ــا، والقــرن األفريقــي، وموريتاني ــة يف جنــوب أفريقي اســتجابة للكــوارث الطبيعي
وأفغانســتان، وبــنغالديش، وباكســتان، وهــاييت، واجلمهوريــة الدومينيكيــة، ومجهوريــة كوريــا، 

لتنسيق مع اليونيسيف، اليت دعمـت اجلهـود الوطنيـة يف حـاالت الطـوارئ             وتيمور الشرقية، وبا  
فيما يتصل باستعادة اخلدمات الضرورية واهلياكل األساسية يف جماالت الصحة والتغذية وامليـاه             

 .واملرافق الصحية والتعليم ومحاية األطفال
 يف شـبكتها     توسـيع نطـاق مشـاركة الـدول األعضـاء           حتـاول  وما فتئـت األمـم املتحـدة       - ١٧

ــوارث الطبيعيــة،          ــتجابة حلــاالت الك ــة لالس ــج إقليمي ــبين هن ــوارث وت ــتجابة حلــاالت الك لالس
وخــالل الســنة املاضــية، متكنــت شــبكة األمــم  . ســيما فيمــا بــني البلــدان املنخفضــة الــدخل  وال
حدة لتقييم الكوارث والتنسيق من توسع شبكتها وذلك بإضافة مـديرين حلـاالت الطـوارئ               تامل

قـة آسـيا واحملـيط اهلـادئ إىل الشـبكة، وسـتعقد دورة دراسـية متهيديـة ملـديري حـاالت                 من منط 
الطوارئ األفريقيني اجلدد األعضاء يف الشـبكة وسـتنظم هـذه الـدورة الدراسـية يف أديـس أبابـا                    

 .٢٠٠٤نوفمرب /يف شهر تشرين الثاين
ريــق شــراء األدويــة وتقــدم منظمــة الصــحة العامليــة املســاعدة إىل الــدول املتــأثرة عــن ط  - ١٨

ــاملني يف اجملــال الصــحي؛ وضــمان        ــدريب الع ــق الصــحية وت ــة؛ وإصــالح املراف ــوازم الطبي والل
التحصني بصورة روتينية؛ وتعزيز شبكات رصد األمراض؛ وتعزيز املراقبـة واالسـتجابة لتفشـي           

املرافـق  األمراض اليت تنتقل بالعدوى؛ والتعاون من أجل املداخالت يف جماالت الصحة واملياه و            
الصحية؛ وإعداد تقارير لتقييم احلالة الصحية وإسـداء املشـورة التقنيـة؛ وتسـهيل تنسـيق قطـاع                 
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الصحة؛ وتقدمي التوجيه يف جمال االستجابة لالحتياجات الصـحية للنسـاء والوقايـة مـن فـريوس                 
امهة يف حـاالت الطـوارئ؛ واملسـ      ) اإليدز(متالزمة نقص املناعة املكتسب     /نقص املناعة البشرية  

يف األعمال التحضريية ملواجهة األزمات ويف حاالت االنتعـاش فيمـا بعـد األزمـات مـن خـالل                  
ــدول األعضــاء يف        ــوال ملســاعدة ال ــة للمحــاربني الســابقني؛ ومجــع األم إجــراء الفحــوص الطبي
التصدي لالحتياجـات الصـحية العاجلـة للسـكان املتـأثرين فضـال عـن متهيـد الطريـق مـن أجـل                       

 .صحةانتعاش قطاع ال
 

 االستجابة حلاالت اجلفاف -باء  
تشكل حاالت اجلفاف حتديات فريدة مـن حيـث االسـتجابة هلـا، ألهنـا غالبـا مـا تبـدأ                      - ١٩

بــبطء، وتســتغرق فتــرات طويلــة وتتكــرر، وغالبــا مــا تنطــوي علــى التفاعــل فيمــا بــني أســباب   
اعفة املنازعـات   وإضـافة إىل ذلـك، يـؤدي اجلفـاف إىل مضـ           . طبيعية وأسباب من صنع اإلنسان    

وميكن أن يسهم يف بدء حاالت طوارئ معقدة وذلك باندالع القتال من أجـل السـيطرة علـى               
املوارد النادرة، وتفاقم حاالت عدم االستقرار القائمة وزيادة األخطار احمليطة باملاسكني بزمـام             

انية، واهنيـار  وتسهم اآلثار اجملمعـة هلـذه الصـدمات املزمنـة يف تـدهور األوضـاع اإلنسـ               . السلطة
ولـــذلك تتطلـــب . األنظمـــة االقتصـــادية والسياســـية واالجتماعيـــة وضـــعف مكاســـب التنميـــة 

االستجابة وضع استراتيجية شاملة تتصـدى لالحتياجـات العاجلـة مـن األغذيـة وانعـدام األمـن                  
الغذائي املزمن وتدابري االستجابة للمجاعات مبا يف ذلك املسـاعدات الغذائيـة، واملـداخالت يف               

 .ال الصحة وحتصني املاشيةجم
وتتفاعــل العناصــر املــذكورة أعــاله مجيعهــا يف القــرن األفريقــي، حيــث أســفرت آثــار     - ٢٠

ــة        ــل األمنــاط الزراعي ــذي طــال أمــده، والفيضــانات وعــدم األمــن عــن تعطي ــزمن ال اجلفــاف امل
ــدرات املعيشــية،        ــذائي والق ــن الغ ــدهور األم ــادة، ويف ت  وتســببت يف حركــة ســكانية غــري معت

، حاولــت ٢٠٠٤ويف عــام . وتســببت يف ســوء تغذيــة علــى نطــاق واســع ويف إعاقــة االنتعــاش 
األمــم املتحــدة، بالتعــاون مــع منظمــات غــري حكوميــة وشــركائها احلكــوميني تلبيــة احتياجــات  

 مليـون دوالر  ١٤٧الفئات األشد حرمانا وذلك بتوجيـه نـداءات إنسـانية موحـدة جلمـع مبلـغ          
ــا، و  ٨٥ا، و كمســاعدة إنســانية إلريتريــ  ــون دوالر إلثيوبي ــون دوالر للصــومال  ١١١ ملي  ملي

للمحافظـة علــى توزيــع األغذيــة يف ســائر أحنــاء املنطقـة، ويف الوقــت نفســه ختفيــف آثــار أوجــه   
وأدت احلالـة املنـذرة بـاخلطر يف كينيـا إىل           . النقص يف املياه واألغذية يف جمايل التغذيـة والصـحة         

، سيتبعه، إذا اقتضت الضـرورة، نـداء موحـد          ٢٠٠٤س  أغسط/ آب ١٠إصدار نداء عاجل يف     
 مليــون دوالر بغيــة االســتجابة لالحتياجــات  ٩٧وطالــب النــداء جبمــع مبلــغ  . ٢٠٠٥يف عــام 

 مليـون نسـمة ألــمَّت هبـم موجـة جفـاف شـديدة وتلـف احملاصـيل،           ٢,٣املاسة لعدد يصـل إىل      
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ــري عا       ــا أدى إىل ارتفــاع كــبري بصــورة غ ــوث خمزونــات الــذرة مم . ديــة يف أســعار الغــالل  وتل
واملبادرات املشتركة بني اجملتمع الدويل، واملاحنني واحلكومات املتأثرة، من قبيل اجتماع األمـن             
الغذائي لكينيـا، والتحـالف اجلديـد لألمـن الغـذائي وأمـن أسـباب املعيشـة يف إثيوبيـا، وبرنـامج                      

لقـرن األفريقـي، ترمـي إىل إجيـاد     شبكة السالمة يف إريتريا ومبادرة اجملاعـة واألمـن الغـذائي يف ا            
حلول طويلة األجل وذلـك بوضـع هنايـة لـدورة اجملاعـة وحتسـني األمـن الغـذائي وأمـن أسـباب                       

 . املعيشة يف األجل الطويل
ــامي        - ٢١ ــذلت خــالل ع ــيت ُب ــة ال ــي، وعقــب اجلهــود اإلنســانية اهلائل ــوب األفريق ويف اجلن

فيــف مــن الــنقص احلــاد يف األغذيــة  ، والــيت ســاعدت إىل حــد كــبري يف التخ ٢٠٠٣ و ٢٠٠٢
وحالت دون زيادة التدهور يف اجملتمعات احمللية الضعيفة، أعدت األمـم املتحـدة، بالتعـاون مـع                 
ــة        ــة للجنــوب األفريقــي، خطــة لتلبي ــة واجلماعــة اإلمنائي شــركائها مــن املنظمــات غــري احلكومي

ي وموزامبيــق، وطلبــت االحتياجــات املاســة يف زامبيــا وزمبــابوي وســوازيلند وليســوتو ومــالو 
 مليون دوالر يف املقام األول للمساعدات الغذائية واملساعدات الزراعية يف حـاالت             ٤١٩مبلغ  

الطــوارئ ولــدعم اخلــدمات االجتماعيــة يف جمــاالت مثــل الصــحة والتعلــيم وامليــاه واملرافــق          
ة لألمم املتحـدة   وتطبق اخلطة وفقا للنهج املوجز يف اخلطة اليت وضعتها املبعوثة اخلاص          . الصحية

للمساعدات اإلنسانية يف اجلنـوب األفريقـي، والـيت تطالـب باختـاذ إجـراءات لتلبيـة احتياجـات                   
ــة       ــه باختــاذ إجــراءات لتلبي الســكان املستضــعفني يف حــاالت الطــوارئ وتطالــب يف الوقــت ذات

 .احتياجات املنطقة يف األجل الطويل
ملي يف الوقــت الــراهن بدراســة جــدوى وإضــافة إىل ذلــك، يقــوم برنــامج األغذيــة العــا  - ٢٢

التــأمني ضــد اجلــوع الشــديد بوصــفه أداة ماليــة للمســاعدة يف ختفيــف آثــار الــتغريات املناخيــة    
وكخطـوة أوىل، يطـور برنـامج األغذيـة العـاملي فهرسـا             . املتناقضة يف املناطق املعرضة للجفـاف     

لــى تغيُّــر املنــاخ، وحتديــد  ملنــاخ إثيوبيــا مصــمم لتحديــد خمتلــف مســتويات األخطــار املترتبــة ع  
السكان الذين هم حباجة إىل ضمانات حلمايتـهم مـن اجلـوع وحسـاب تكلفـة احلمايـة يف كـل                     

وباسـتخدام هـذا النمـوذج، يعتـزم برنـامج األغذيـة العـاملي،              . مستوى مـن مسـتويات األخطـار      
 -طـر   بالشراكة مـع البنـك الـدويل وقطـاع التـأمني اخلـاص، تطـوير آليـة رمسيـة تـدرج هـذا اخل                       

 يف خطط الوكاالت والبلـدان املاحنـة بوصـفها سياسـة تـأمني للسـكان                -والتكاليف املرتبطة به    
ــوال     . املستضــعفني ضــد حــاالت اجلــو املتناقضــة    ــؤدي إىل ختصــيص أم ــك أن ي ومــن شــأن ذل

ــة حلــاالت الطــوارئ تكــون    ــد اجــاهزة �احتياطي ــة املســتويات العميقــة مــن   � لطلــبعن لتغطي
 .اخية املتناقضةالضعف يف األوضاع املن
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 بناء القدرات على الصعيدين احمللي واإلقليمي -جيم  
مــن املباشــر وتشــكل أفرقــة االســتجابة علــى الصــعيدين الــوطين واحمللــي، بفضــل قرهبــا   - ٢٣

مواقــع الكــوارث ومعرفتــها للــهياكل األساســية احملليــة، خــط دفــاع أويل لــه أمهيتــه ضــد اآلثــار  
ال عـن ذلـك، تسـلم حكومـات البلـدان املعرضـة للكـوارث،               وفضـ . املدمرة للكـوارث الطبيعيـة    

كمــا يســلم املــاحنون والوكــاالت الدوليــة لالســتجابة، بصــورة متزايــدة، بــأن بنــاء القــدرة علــى 
االستعداد على الصعيد احمللـي ملواجهـة الكـوارث وختفيـف حـدهتا مسـألة تتسـم بأمهيـة عاجلـة                      

 .فيما يتعلق بتخفيف حدة األخطار
 يف خمتلـــف منـــاطق وبلـــدان ٢٠٠٤-٢٠٠٣لـــك، مت الشـــروع يف الفتـــرة ولتحقيـــق ذ - ٢٤

وبغيــة حتســني . العــامل، يف تنفيــذ عــدة بــرامج لبنــاء القــدرات مــن أجــل تعزيــز حــاالت التأهــب 
ــيم         ــة شــبكة األمــم املتحــدة لتقي ــي، أرســلت أفرق ــى املســتوى احملل ــى االســتجابة عل ــدرة عل الق

ني بوصـفها جـزءا مـن املمارسـة التدريبيـة للفريـق             الكوارث والتنسيق أيضا إىل كولومبيا والفلـب      
االستشاري الدويل للبحـث واإلنقـاذ علـى الصـعيد اإلقليمـي لتطبيـق طرائـق تنسـيق جديـدة يف               
املوقــع يف البلــدان املعرضــة للكــوارث وتــدريب الســلطات الوطنيــة يف جمــال تنســيق االســتجابة   

 علـى الصـعيد اإلقليمـي علـى أسـاليب           وقـدم برنـامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي التـدريب           . الدولية
احلد من األخطار للتخفيف من آثار تغري املناخ يف منطقة البحر الكـارييب، وأنشـأ إطـارا للحـد                   
مــن األخطــار يف كولومبيــا ودعــم تكامــل تــدابري احلــد مــن األخطــار يف اســتراتيجية اإلســكان   

منـائي وبرنـامج األمـم املتحـدة     ويف أفريقيـا، أجـرى برنـامج األمـم املتحـدة اإل      . الوطنية يف كوبـا   
 الرئيسـية   ةحتلـيال مقارنـا لألخطـار احلضـرية يف املراكـز احلضـري            ) املوئـل (للمستوطنات البشرية   

وإضافة إىل ذلك، قدم برنامج األمـم       . وبدأ يف تطوير إجراءات مالئمة للحد من هذه األخطار        
ــدعم لتطــوير األنظمــة املؤسســية واألنظمــة الت    شــريعية مــن أجــل احلــد مــن   املتحــدة اإلمنــائي ال

ــا، وأجــرى جتــارب علــى االســتعداد ألخطــار الفيضــانات يف طاجيكســتان،      األخطــار يف ألباني
ــة وســط آســيا          ــة يف منطق ــوارث اخلارجي ــدة الك ــف ح ــارف لتخفي ــبكة املع ــز ش ــم تعزي . ودع

وروجت منظمة الصحة العاملية موضوع ختفيف حدة الكوارث يف املرافـق الصـحية يف أمريكـا                
وقــدمت املنظمــة . يف شــكل مــدونات ومنــاذج تشــييد منقحــة لبنــاء املرافــق الصــحية   الوســطى 

العاملية لألرصاد اجلوية حلقات عمل تدريبية ودعما إعالميا لتحسـني أنظمـة اإلنـذار املبكـر يف                 
 .العديد من البلدان

ــة        - ٢٥ ــم املتحــدة الدولي ــز مستشــاري شــبكة األم ــى الصــعيد اإلقليمــي، انصــب تركي وعل
ة اإلقليمية حلاالت الكوارث على تعزيز اآلليات اإلقليمية ملعاجلـة مجيـع مراحـل إدارة               لالستجاب
ــال، ويف  . الكــوارث ، نظــم مستشــارو األمــم املتحــدة  ٢٠٠٣ســبتمرب /أيلــولوعلــى ســبيل املث
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لالستجابة اإلقليمية حلاالت الكوارث يف منطقة األمريكيتني حلقـات عمـل يف جمـال التخطـيط               
أفرقـــة قطريـــة وكيانـــات حمليـــة يف كولومبيـــا وبـــريو وبوليفيـــا وبنمـــا   حلـــاالت الطـــوارئ مـــع 

اجملموعــــة اإلقليميــــة إلدارة األخطــــار   �والســــلفادور واجلمهوريــــة الدومينيكيــــة وأنشــــأوا    
 العسـكرية   -، اليت اجتمعت ملناقشة قضايا مشـتركة مـن قبيـل املسـاعدات املدنيـة                �والكوارث

 .االستجابة للكوارث يف أمريكا الالتينية
ركــز اآلســيوي للتخفيــف مــن حــدة الكــوارث ومستشــارو األمــم    املويف آســيا، نظــم  - ٢٦

 كـانون املتحدة اإلقليميني لالسـتجابة للكـوارث يف آسـيا مـؤمترا إقليميـا يف كـويب، اليابـان، يف                     
، ودعــوا احلكومــات واملنظمــات غــري احلكوميــة واملنظمــات الدوليــة       ٢٠٠٣ديســمرب /األول

ط العلميــة واملؤسســات األكادمييــة إىل أن تبــادل أفضــل املمارســات ووســائط اإلعــالم واألوســا
واملبادرات يف املنطقة وتسهل التدريب وتعقد حلقـات عمـل يف جمـال إدارة الكـوارث لألفرقـة                  

 . القطرية التابعة لألمم املتحدة واحلكومتني يف كمبوديا وميامنار
ألمـم املتحـدة    األمانـة العامـة ل    كتـب   ويقدم املكتب اإلقليمي يف جنوب أفريقيا التـابع مل         - ٢٧

لتنســيق الشــؤون اإلنســانية، يف الوقــت احلاضــر، الــدعم للمنســقني املقــيمني لتحســني قــدرات    
االستجابة للكوارث على الصعيدين اإلقليمي والقطري لكي تتصدى ألوجـه الضـعف الفريـدة           

ــي   ــوب األفريق ــيم ال    . الســائدة يف اجلن ــال، اســتهلت جلــان تقي ــبيل املث ــى س ــة  وعل ضــعف التابع
كتب، تقييما ملواطن الضعف على الصـعيدين       املللجماعة اإلمنائية للجنوب األفريقي، بدعم من       

اإلقليمــي والــوطين املتصــلة باجلفــاف، مبــا يف ذلــك الــروابط احملــددة الــيت تــربط اجلفــاف بأزمــة   
 ). اإليدز(متالزمة نقص املناعة املكتسب /فريوس نقص املناعة البشرية

 
 د من األخطار وختفيفهااحل -دال  

التــدابري املتخــذة ســلفا للحــد مــن � أخطــار الكــوارث مــن داحلــختفيــف �تعــين عبــارة  - ٢٨
اخلسائر اليت تسببها الكوارث، من خالل احلد من تعرض السكان وتأثرهم باألخطار الطبيعيـة              

األخطـار  وهناك تسليم متزايد بأمهيـة احلـد مـن          . وتعزيز قدراهتم على مواجهتها وعلى التكيف     
ــة كــثرية لتخفيــف األخطــار،       يف البلــدان املعرضــة للكــوارث، واحلــث علــى بــذل جهــود عاملي

 .سيما حتت مظلة االستراتيجية الدولية للحد من الكوارث وال
وتسترشــد االســتراتيجية بفرقــة العمــل املشــتركة بــني الوكــاالت املعنيــة باحلــد مــن           - ٢٩

ت األمـــم املتحـــدة واملنظمـــات اإلقليميـــة الكـــوارث، والـــيت تضـــم مـــن بـــني أعضـــائها وكـــاال
وإضـافة إىل ذلـك، مثـة    . ومنظمات اجملتمع املدين وتقوم بدور رئيسي يف جمايل الدعوة والتنسيق  

اتفاق حمدد للتعاون الثالثي القائم بني مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية وبرنامج األمـم املتحـدة               
ألمم املتحدة يف جمال احلد من أخطـار الكـوارث          للبيئة وأمانة االستراتيجية هبدف تعزيز فعالية ا      
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واحتماالت التعرُّض لألخطار وإدماج استراتيجيات احلد من الكوارث يف مجيـع مراحـل إدارة              
 .الكوارث

وميثل تعزيز نظم اإلنذار املبكر وتقييم األخطار الصدارة، نظرا ألن اجتاهـات األخطـار        - ٣٠
ــة تشــري إىل أن شــبكات اإلنــذار امل  ــذار،   ؛بكــر احملســنةالعاملي  مبــا يف ذلــك شــبكات التنبــؤ واإلن

وبـرامج التعلـيم وطـرق اإلجـالء احملـددة واملــالذات اآلمنـة كانـت مفيـدة يف احلـد مـن اخلســائر           
، ٢٠٠٣أكتــوبر / األولتشــرينويف . النامجــة عــن الكــوارث خــالل الســنوات الــثالثني املاضــية 

ر املبكـر لتأكيـد احلاجـة إىل اسـتهداف أفضـل            عقدت االستراتيجية مؤمترا دوليا ثانيا عن اإلنـذا       
لشبكات اإلنذار املبكر للبلدان املعرضة للكوارث وترمجة اإلنذارات املبكرة بصورة أفضـل إىل             

وأســفر املــؤمتر، عــن إنشــاء برنــامج لتعزيــز اإلنــذار املبكــر يف بــون، بأملانيــا،  . إجــراءات مبكــرة
اد روابط بني العديد من برامج اإلنذار املبكِّـر         وسيؤدي ذلك إىل إجي   . برعاية أمانة االستراتيجية  
مــن قبيــل بــرامج املنــاخ الــيت وضــعتها املنظمــة العامليــة   ، املتحــدةاألمــمالــيت وضــعتها وكــاالت 

لألرصاد اجلوية، والنظام العاملي للمعلومات واإلنذار املبكر، الـذي وضـعته الفـاو بشـأن انعـدم                 
ركة املبذولة مـن أجـل حتسـني اخلـدمات املقدمـة إىل             األمن الغذائي، هبدف تسهيل اجلهود املشت     

الدول األعضاء وتطوير برنامج إنساين لإلنذار املبكر مشترك بني الوكاالت علـى شـبكة ويـب      
بقيادة برنامج األغذية العاملي لتسهيل إمكانية حصول اجملتمع العاملي على النطاق األوسع علـى             

 .معلومات اإلنذار املبكر واستخدامها
وبغية حتسني مناذج تقييم األخطار، يقوم موئل األمم املتحـدة وبرنـامج األمـم املتحـدة                 - ٣١

اإلمنائي بالتعاون مع مركز آسيا للتأهب للكـوارث ومنظمـات الـدول األمريكيـة بـدور قيـادي                  
يف إعداد حصر ألدوات حتليل األخطار وتقييم احتماالت التعرض للخطر وال سـيما مـن أجـل         

وإضـافة  . ٢٠٠٤وسـتكتمل املرحلـة األوىل مـن املشـروع يف عـام             .  واحلضرية التطبيقات احمللية 
إىل ذلك، بدأ برنامج األمم املتحـدة اإلمنـائي يف وضـع مؤشـر عـاملي ألخطـار الكـوارث يقـيس                 

الــزالزل واألعاصــري  : (التعــرض النســيب لألخطــار يف البلــدان بثالثــة أخطــار طبيعيــة رئيســية       
ــة االســتوائية والفيضــانا  ــادة مســتويات     )تاحللزوني ــيت تســهم يف زي ، وحيــدد عوامــل التطــور ال

األخطــار ويــربهن علــى أن البلــدان الــيت تتعــرض ملســتويات مماثلــة مــن األخطــار الطبيعيــة آثــارا  
وإضافة إىل ذلك، وضعت الفـاو مبـادئ توجيهيـة لتقيـيم االحتياجـات يف            . خمتلفة إىل حد كبري   

ئم علـى أسـاس أسـباب املعيشـة يسـهم يف حتقيـق          وهذا النهج يف التقيـيم القـا      . حاالت الطوارئ 
أهداف دعم ختفيف حدة الكوارث والتأهـب حيـث أنـه يزيـد مـن فهـم األدوار الـيت تقـوم هبـا                        
ــة يف خمتلــف مراحــل إدارة أخطــار       ــة وأصــحاب املصــاحل واملؤسســات احمللي ــات االجتماعي الفئ

 .الكوارث وقدرات سكان الريف على التصدي للكوارث الطبيعية



 

04-51826 13 
 

A/59/374  

وهنــاك أيضــا تســليم متزايــد بضــرورة إدمــاج احلــد مــن أخطــار الكــوارث يف عمليــات  - ٣٢
اسـتهله برنـامج    الذي  تقرير  الوخلص  . التنمية بوصفها وسيلة لتحقيق األهداف اإلمنائية لأللفية      

 بعنــوان ،األمــم املتحــدة اإلمنــائي بــدعم مــن برنــامج األمــم املتحــدة للبيئــة وأمانــة االســتراتيجية  
 إىل أن من احلتمي التعرض لـبعض األخطـار،          ،�حتد يواجه التنمية  : ر الكوارث احلد من خماط  �

وأن قابلية التأثر بآثارها املدمرة ليست تلقائيـة، وأن ممارسـات التنميـة اجليـدة ميكـن أن تسـاعد             
 .على منع حتول التعرض املادي إىل أحداث مفجعة

ة األخطـار وترمجتـها إىل      وحفزت هذه االستنتاجات على اختاذ مبادرات لتخفيف حد        - ٣٣
، أنشأت االستراتيجية الدوليـة للحـد مـن      ٢٠٠٤وعلى سبيل املثال، ويف عام      . ممارسات إمنائية 

الكوارث شراكة مع االحتاد األفريقي وأمانة الشراكة اجلديدة من أجل تنمية أفريقيا، وبرنـامج              
قليميــة للحــد مــن أخطــار  األمــم املتحــدة اإلمنــائي والبنــك الــدويل لوضــع اســتراتيجية أفريقيــة إ  

. ٢٠٠٤يوليـه   /ودعم رؤساء الدول األفريقيـون هـذا النـهج يف أديـس أبابـا يف متـوز                . الكوارث
ولضــمان إيــالء اهتمــام رئيســي إلدارة خمــاطر الكــوارث يف ســياق سياســات وبــرامج الزراعــة    

ية والتقنيـة يف   املستدامة والتنمية الريفية املستدامة، قررت الفاو زيادة تعزيـز أنشـطتها االستشـار            
 .جمال السياسة العامة، املقدمة للبلدان املعرضة بصفة خاصة للكوارث الطبيعية

اإلنســانية بالتعــاون مــع وكتــدبري للحــد مــن األخطــار، يقــوم مكتــب تنســيق الشــؤون   - ٣٤
برنامج األمم املتحدة للبيئة ببحث االعتبارات البيئية اليت متثـل عـامال أساسـيا يف التخفيـف مـن                   

ومت اختــاذ خطــوة رئيســية إىل األمــام متثلــت يف . حــدة الكــوارث واالســتجابة هلــا بصــورة فعالــة
 تــدعم جهــود احلــد مــن  اجلديــدة، الــيتالعامليــة�  يف حــاالت الطــوارئشــراكة البيئيــةلا�إنشـاء  

الكـوارث مــن خـالل اختــاذ مبـادرات ملموســة مــن شـأهنا أن تعــزز التعـاون وتبــادل املعلومــات      
 .بني أصحاب املصاحل البيئية يف حاالت الطوارئ على الصعد الدولية والوطنية واإلقليمية فيما

 
ــاذ      -رابعا   ــة يف جمــايل البحــث واإلنق ــاءة املســاعدة الدولي ــة وكف يف حتســني فعالي

 املناطق احلضرية
الفريـــق االستشـــاري الـــدويل للبحـــث واإلنقـــاذ هـــو شـــبكة حكوميـــة دوليـــة ترعاهـــا  - ٣٥
املتحدة، وهي  مسؤولة عن البحث واإلنقـاذ يف املنـاطق احلضـرية وعـن املسـائل املتعلقـة                    األمم

 واهلــدف منــها هــو إتاحــة برنــامج لتبــادل املعلومــات، ولتحديــد معــايري. باالســتجابة للكــوارث
املســاعدة الدوليــة يف جمــال البحــث واإلنقــاذ يف املنــاطق احلضــرية ووضــع منهجيــة للتعــاون          

وتضـم شـبكة الفريـق االستشـاري        . والتنسيق على الصعيد الدويل يف جمال االسـتجابة للـزالزل         
الـدويل للبحـث واإلنقـاذ البلــدان املعرضـة للـزالزل واألطـراف التقليديــة الـيت تقـدم مســاعدات         

 .دولية
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قام الفريق االستشاري الدويل للبحث واإلنقاذ خـالل الفتـرة املشـمولة بـالتقرير بـدور                 - ٣٦
ــام،     ــة مفيــد بوجــه خــاص يف مواجهــة الــزالزل الــيت حــدثت يف ب ــران مجهوري يف اإلســالمية إي

، عنـدما عملـت     ٢٠٠٤فربايـر   /شباط ويف احلسيمة، املغرب، يف      ٢٠٠٣ديسمرب  /كانون األول 
ية على دعم حكوميت هذين البلدين والفـرق احملليـة العاملـة يف جمـال              فرق البحث واإلنقاذ الدول   

وعلى إثر هذه االسـتجابة     . إنقاذ السكان الذين ظلوا حمبوسني حتت أنقاض مباين املدن املنهارة         
عقدت أمانة الفريق االستشاري الـدويل للبحـث واإلنقـاذ اجتماعـات لالسـتفادة مـن الـدروس                 

ان، وفـرق االسـتجابة الدوليـة والوطنيـة واحملليـة لتقيـيم مواجهـة         شاركت فيها احلكومتان املعنيت   
الــزالزل وتقــدمي توصــيات بغــرض إدراجهــا يف املبــادئ التوجيهيــة للفريــق االستشــاري الــدويل  

 .للبحث واإلنقاذ اليت جيري حاليا تنقيحا بناء على ذلك
التابعــة لنظــام األمــم ولتحســني القــدرات احملليــة يف جمــال االســتجابة، مت إيفــاد األفرقــة   - ٣٧

املتحـــدة للتقيـــيم والتنســـيق يف حـــاالت الكـــوارث إىل كولومبيـــا والفلـــبني يف إطـــار عمليـــات 
التدريب اإلقليمية اليت ينظمها الفريق االستشاري الـدويل للبحـث واإلنقـاذ لعـرض املنـهجيات                

سـلطات الوطنيـة    اجلديدة املتعلقة بالتنسيق يف املوقع على البلدان املعرضة للكوارث وتـدريب ال           
ونظــم أيضــا الفريــق اجتماعــات إقليميــة يف كــل مــن  . ق االســتجابة الدوليــةـــــال تنسيــــي جمــــف

ـــكوب ـــي، اليابـ ـــتشري(ان، ـ ـــن الثانــ ـــنوفمب/يـ ـــ، وتون)٢٠٠٣ر ـ ــل /نيســان(س، ـ ) ٢٠٠٤أبري
ــا،  ـــ، وسنغاف)٢٠٠٤أغســـطس /آب(وليمـ ــبتمرب /أيلـــول(ورة، ــ ــاون ) ٢٠٠٤سـ ــة التعـ ملناقشـ

ـــليماإلق ـــي مـ ــد علـ ـــع التأكي ــتجابة حلــاالت      ـ ــرض التأهــب لالس ــة بغ ــاء القــدرات الوطني ى بن
 .الطوارئ

وفضال عن ذلك، قامت أمانة الفريق االستشاري الدويل للبحث واإلنقـاذ، بـدعم مـن          - ٣٨
كوريــا وســنغافورة، بتنظــيم اجتماعــات ضــمت مجيــع قــادة فــرق البحــث   مجهوريــة حكــوميت 

نـوفمرب  /تشـرين الثـاين   (ملنـاطق احلضـرية مـن مجيـع أحنـاء العـامل يف سـيول،                واإلنقاذ الدوليـة يف ا    
ــول(، وســنغافورة )٢٠٠٣ ــتمكني املســؤولني عــن االســتجابة حلــاالت    ) ٢٠٠٤ســبتمرب /أيل ل

الطوارئ من مناقشة املسـائل التقنيـة والتنفيذيـة فيمـا يتعلـق بإنقـاذ األشـخاص املغمـورين حتـت           
ــك هبــد    ــهارة وذل ــاين املن ــاطق     أنقــاض املب ــاذ يف املن ــرق البحــث واإلنق ــايري أداء ف ف حتســني مع

ــة     ــوع كارث ــة وق ــع يف حال ــها يف املوق ــق   . احلضــرية وتنســيق عمل ولتوســيع نطــاق أنشــطة الفري
االستشاري الدويل للبحث واإلنقاذ، قام هذا األخري بإنشاء مكتب فرعي تابع له يف تـونس يف                

ان وســط أوروبــا وجنوهبــا يف هنغاريــا يف  كمــا نفــذ برناجمــا للتوعيــة لبلــد٢٠٠٤أبريــل /نيســان
 ولبلـدان رابطـة أمـم جنـوب شـرق       ٢٠٠٤مـايو   / مث يف إندونيسـيا يف أيـار       ٢٠٠٤فرباير  /شباط
 .آسيا
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 القضايا والتحديات الناشئة -خامسا  
علــى الــرغم مــن التقــدم احملــرز خــالل الســنة املاضــية، ال تــزال هنــاك بعــض التحــديات  - ٣٩

وهـذا هـو   . ود يف جمال حتسني التأهب واالستجابة واحلد من األخطاراألساسية اليت تعوق اجله  
اجلانــب الــذي ميكــن أن تقــوم فيــه احلكومــات املاحنــة وحكومــات البلــدان املعرضــة للكــوارث، 
باإلضافة إىل منظومة األمم املتحدة وشركائها، بدور حيوي يف معاجلة هذه القضـايا، وحتسـني               

 .ة البشرإدارة الكوارث وبالتايل إنقاذ حيا
 

 تعزيز االستجابة يف حاالت الطوارئ -ألف  
 حتسني تنسيق االستجابة - ١ 

تواجه الشبكات الدولية ملواجهة الكوارث، مثل نظام األمم املتحدة للتقيـيم والتنسـيق              - ٤٠
يف حــاالت الكــوارث والفريــق االستشــاري الــدويل للبحــث واإلنقــاذ تواجــه باســتمرار حتــديا    

ــة تن  ــل يف كيفي ــر يف حــاالت الطــوارئ      يتمث ــة أكث ــة بصــورة فعال ســيق مــوظفي وأصــول اإلغاث
ويف كثري من احلاالت يتجمع عدد كبري من أفرقة اإلغاثة الوطنيـة والدوليـة يف مكـان            . املفاجئة

الكارثــة، وتزودهــا احلكومــات بإمــدادات وأصــول اإلغاثــة ولكــن دون أن تكــون لــديها فكــرة 
وبـدال مـن أن     . إليهـا أكثـر واجملـاالت الـيت حتتاجهـا فيهـا           واضحة عن نوع املعونة اليت حتتاجهـا        

يسهم وجود هذا العدد الكبري من األفرقة القادمة من خمتلف البلـدان ذات املسـتويات املتفاوتـة                 
يف جمايل التدريب واخلربة يف اجلهد الغوثي العام، فإنه يؤدي يف كثري من احلـاالت إىل االرتبـاك       

 .دها عبئا وليس مصدر قوةوازدواجية اجلهود، ويصبح وجو
ومن املسائل الناشئة واملثرية للقلق بوجه خـاص النشـر املفـرط لفـرق البحـث واإلنقـاذ                   - ٤١

ونظرا ألن هـذا النشـر متليـه يف كـثري مـن احلـاالت االتفاقـات                 . الدولية عقب حدوث زلزال ما    
ـــالثنائي ـــة بيــ ــدان، فإنــ ـــن البل ـــه مــ ـــن الصــعب علــ ــى شــبكات التنسيـ ـــق الدوليـــ ة احلــد مــن  ــ

ـــاســتخدام ه ــرقــ ــق االستش . ذه الف ـــوحقــق الفري ـــاري الدولـ ـــي للبحــ ـــث واإلنقــ اذ بعــض ـــ
النجاح خالل الزلزال الذي ضرب مدينة بام للحد من عدد فـرق البحـث واإلنقـاذ عـن طريـق         

ات يف املوقـع    ادل املعلومات بصورة غري رمسية من خالل املركـز اإللكتـروين لتنسـيق العمليـ              ـــتب
)www.reliefweb.int/vitrualosocc/login.asp( .           بيد أن هناك حاجة إىل آليـة ذات طـابع رمسـي 

أكثر لكفالة إنشاء آلية لتنسيق تقدمي املشورة إىل احلكومات بشأن توقيت تقدمي مسـاعداهتا يف               
 .بحث واإلنقاذ واستخدامهاجمال ال

 

http://www.reliefweb.int/vitrualosocc/login.asp


 

16 04-51826 
 

A/59/374

 التغلب على االختناقات اإلدارية - ٢ 
إن الوصول اآلمن والفوري ودون عوائق ملواقـع الكـوارث يف اجملتمعـات املضـررة مـن           - ٤٢

العوامــل احلامســة يف تقريــر االســتجابة املواتيــة زمنيــا والفعالــة، ال ســيما يف حــاالت الكــوارث     
 الفارق بني احلياة واملوت بالفعل بسـويعات قالئـل، وثبتـت            املفاجئة مثل الزالزل، حيث يقاس    

صــحة ذلــك خــالل الفتــرة التاليــة للزلــزالني اللــذين ضــربا مــدينيت بــام واحلســيمة حيــث قامــت  
واملغرب بإلغـاء شـروط التأشـرية حـىت تـتمكن فـرق البحـث               مجهورية إيران اإلسالمية    حكومتا  

وللحـد مـن االرتبـاك، واختصـارا     . ث بسـرعة واإلنقاذ الدوليـة مـن الوصـول إىل مواقـع الكـوار           
للوقت الالزم لالستجابة وتنفيذ العمليات دون عوائق، ينبغـي حـل هـذه املسـائل اإلداريـة قبـل                   

 .وقوع أي حالة طوارئ
ــرار  - ٤٣ ــؤرخ ٥٧/١٥٠ويف الق ــة  ٢٠٠٢ديســمرب / كــانون األول١٦، امل ــت اجلمعي ، حث

راءات اإلدارية املتعلقة بدخول فرق البحـث       تقليص اإلج  وأالعامة الدول األعضاء على تبسيط      
وال توجـد يف الوقـت الـراهن مبـادئ          . واإلنقاذ الدولية ومعداهتا ولوازمهـا ونشـرها وخروجهـا        

ومن املهم أن حتـذو البلـدان   . توجيهية واضحة بشأن هذه املسألة سوى لدى حكومة نيوزيلندا     
يهيـة لوصـول فـرق اإلغاثـة اآلمـن      املعرضة للكوارث حذو نيوزيلندا وتضع تدابري ومبـادئ توج        

 .والسريع إىل مواقع الكوارث عند وقوعها
 

 إدماج عنصر احلد من األخطار يف االستجابة للكوارث - ٣ 
ميكن أن تؤدي عمليـات االسـتجابة يف حـاالت الكـوارث ومشـاريع االنتعـاش نفسـها           - ٤٤

 الفيضـانات إىل منـاطق   إىل إطالة أمد األخطـار أو تنشـأ عنـها خمـاطر جديـدة مثـل نقـل ضـحايا          
ــة علــى حســاب        ــى املســاعدة الغذائي ــد بشــكل مفــرط عل ــة، أو التأكي ــا مرافــق كافي ــوفر فيه تت
االحتياجات األخرى أو إىل اعتماد الضـحايا علـى املعونـة وهـذا مـا حيـول دون عثـورهم علـى                      

وعلى العكس مـن ذلـك، فـإن الكـوارث ميكـن أن تتـيح فرصـا فريـدة                   . أسباب معيشية جديدة  
اث تغـيريات عامـة ومؤسسـية وعمليـة ميكـن أن حتـد مـن األخطـار وتسـاعد علـى حتقيـق                        إلحد

 .التنمية املستدامة
لــذلك فمــن األمهيــة مبكــان أخــذ املشــاغل املتعلقــة باحلــد مــن األخطــار يف االعتبــار يف   - ٤٥

ومن الضروري لتحقيق ذلك وضـع مبـادئ توجيهيـة          . مرحليت التأهب واالستجابة ألي كارثة    
وعلــى الصــعيد الــدويل، يشــمل ذلــك قيــام األفرقــة القطريــة التابعــة . فضــل وتعميمهــاوأدوات أ

حتســني ) أ(لألمــم املتحــدة ببــذل جهــود أكــرب يف جمــال التأهــب للكــوارث وذلــك مــن خــالل    
حتديــد األدوار واملســؤوليات مســبقا وتوزيعهــا علــى  ) ب(اإلنــذار املبكــر وختطــيط الطــوارئ؛  
ــات اجمل   ــة، وجمموعـ ــاالت اإلغاثـ ــاذ     وكـ ــث واإلنقـ ــة للبحـ ــاالت اإلقليميـ ــدين، والوكـ ــع املـ تمـ
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 فـتح   )د (إحراز تقدم يف حتديـد املنـاطق احملتملـة والفئـات املعرضـة للخطـر؛              ) ج(واحلكومات؛  
 وتعـيني أمـاكن تـوافر األمـوال         )هــ (ات؛  ـــ ادل املعلومـات والبيان   ـــ وات االتصاالت لتيسري تب   ـــقن

 . عنها بسرعةواإلمدادات وحتديد شروط وآليات اإلفراج
ار كفالــة متكــني البلــدان واملنــاطق ـــــن األخطــــد مــــل احلامســة أيضــا للحــــن العوامــــوم - ٤٦

ق القريبــة ـــــي املناطــــــدث فـــــي حتـــــة التــــن االســتجابة بســرعة للكــوارث املفاجئــــة مــــالضعيف
أهــب واالســتجابة مــن درات حمليــة مســتدامة علــى التـــــاء ودعــم قـــــك بنــــويســتلزم ذل. اــــمنه

ذه اجلهـود أيضــا أن  ــــ أن هــــ ن شـــــوم. بـــ ن خـالل التدري ــــ خـالل الـدعم املـادي والــتقين وم   
ى حتسـني االسـتجابة العامـة عـن طريـق التشـجيع علـى القيـام بـدور وطـين أكـرب يف                     ـــؤدي إل ـــت

 .ساعدة إىل امليدانة الدولية واإلقليمية عندما هترع العشرات من فرق املـجمال تنسيق االستجاب
وغالبا ما تكون الكوارث ذات نطـاق إقليمـي، ممـا يسـتلزم بـذل جهـود علـى الصـعيد               - ٤٧

 عـن  نغووعادة ما يسـفر فيضـان هنـري زامبيـزي وأوكافـا        . اإلقليمي من أجل احلد من األخطار     
 وأسـفر اجلفـاف يف    . تدمري احملاصيل واملنازل وأسباب العيش يف معظم مناطق أفريقيـا الوسـطى           

كامــل أحنــاء اجلنــوب األفريقــي عــن آثــار بعيــدة املــدى فيمــا يتعلــق بــاألمن الغــذائي والصــحة     
وأدى انزالق التربـة يف أمريكـا الوسـطى الناشـئ عـن إعصـار ميـتش                 . والتغذية وأسباب العيش  

وميكــن أن ُيســهم التشــاور والتعــاون  . عــن تــدمري أجــزاء مــن الطــرق الرئيســية لعمــوم أمريكــا  
صعيد اإلقليمي، باإلضافة إىل االلتزامـات السياسـية واملاليـة إسـهاما كـبريا يف               والتخطيط على ال  

توخي هنج متسق يف جمال احلد من الكوارث، وتنسيق مسـاعدة املـاحنني وإنشـاء إطـار لتقاسـم                   
تكــاليف وتبــادل املعلومــات واهلياكــل األساســية مــن أجــل بنــاء جمتمعــات يســهل تكييفهــا مــع   

 .االكوارث يف املنطقة بأسره
 التمويل -باء  

 تعزيز التمويل ألغراض الطوارئ - ١ 
استفاد مكتب منسق الشؤون اإلنسانية من الترتيبـات الفرديـة مـع حكومـات النـرويج                 - ٤٨

وإيطاليـــا والـــدامنرك وهولنـــدا وحكومـــة أيرلنـــدا املتعلقـــة بتـــوفري أمـــوال احتياطيـــة للصـــندوق  
وبفضل هذه الترتيبات متكـن املكتـب       . مكتباالستئماين لإلغاثة يف حاالت الكوارث التابع لل      

ويف ضــوء هــذه التجربــة اإلجيابيــة، . مــن أن يلــيب فــورا االحتياجــات امللحــة لضــحايا الكــوارث
 .يأمل املكتب يف جلب اهتمام جهات ماحنة إضافية هلذا الربنامج

وفضال عـن ذلـك، فـإن باسـتطاعة مكتـب منسـق الشـؤون اإلنسـانية أن يـوفر مباشـرة                   - ٤٩
ــها إىل       بعــد  ــة تصــل قيمت ــة طارئ ــات نقدي ــة هب ــه العادي ــة مــن ميزانيت ــة طبيعي حــدوث أي كارث
وهـذه اهلبـات مفيـدة بوجـه خـاص إذ أنـه ميكـن اسـتخدامها                 .  دوالر للبلدان املتأثرة   ٥٠ ٠٠٠
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وتشـكل اهلبـة النقديـة    . بسرعة يف اقتناء وتوصيل إمدادات اإلغاثة الالزمة إلنقاذ حياة الضحايا       
ا إذ ميكن بفضلها ربح الوقت من خالل سد الفجـوة املاليـة اآلنيـة يف انتظـار          عنصرا حيويا أيض  

ومصدر هذه املنحة النقديـة الطارئـة هـو قـرار اجلمعيـة العامـة               . استجابة جمتمع املاحنني الدوليني   
 مليــون دوالر مــن ١,٥ويف حــني ارتفــع املبلــغ اإلمجــايل للهبــة ليصــل إىل  . )٢٦ -د  (٢٨١٦

 دوالر مل يـتغري منـذ       ٥٠ ٠٠٠عادية لكل فترة سنتني، فإن احلد األقصى البـالغ          أموال امليزانية ال  
 .١٩٨٣عام 
 وآخرهـا التجربـة     -بيد أنه ثبت من التجارب يف جمال االسـتجابة للكـوارث الطبيعيـة               - ٥٠

 أن اهلبــة النقديــة الطارئــة الــيت تبلــغ قيمتــها   -املســتفادة مــن الزلــزال الــذي ضــرب مدينــة بــام   
 دوالر ليست كافيـة وأهنـا ال تفـي يف كـثري مـن احلـاالت بـالغرض يف ظـل                      ٥٠ ٠٠٠القصوى  

لذلك فمـن الضـروري رفـع احلـد األقصـى للهبـة النقديـة            . انعدام وسائل اإلغاثة الفورية البديلة    
 دوالر لكــل كارثــة يف البلــد املتضــرر بقــدر ١٠٠ ٠٠٠إىل مســتوى مناســب أكثــر، أي مبلــغ 

ــا ــوارد املتاحــة يف     م ــه امل ــة تســمح ب ــة العادي ــس     . امليزاني ــل اجملل ــذه املســألة بالفع ــاول ه ــد تن وق
 .--/٢٠٠٤االقتصادي واالجتماعي وأقرها يف قراره 

 
 متويل احلد من األخطار - ٢ 

ــة علــى مرحلــة االســتجابة     - ٥١ جيــري التركيــز يف املقــام األول يف متويــل الكــوارث الطبيعي
ة املخـاطر وأنشـطة احلـد مـن األخطـار           الفورية الرئيسية بدال من أنشـطة التأهـب وختفيـف حـد           

بيد أن االستثمار يف جهود احلد مـن الكـوارث الطويلـة األجـل ميكـن أن تكـون أداة                    . األخرى
أكثـر فعاليـة مــن حيـث التكلفـة يف إنقــاذ حيـاة الضــحايا، حيـث أهنـا تبقــي علـى االســتثمارات         

اهــات إىل أن مــن الضــروري وتشــري هــذه االجت. اإلمنائيــة واملاليــة الــيت ميكــن فقــداهنا مــن دوهنــا 
توخي هنج جديد فيما يتعلق بإذكـاء الـوعي العـام ورفـع مسـتويات التمويـل الـالزم للكـوارث                     
ملواجهة الكوارث الطبيعية وتوجيه جزء أكرب من هذه األموال لتمويل اجلهود الراميـة إىل احلـد             

 منحـة   ٤٠ة أكثـر مـن      وعلى سبيل املثال، قدم الربنامج اإلمنائي خالل هذه الفتـر         . من األخطار 
واستخدمت هذه املـنح النقديـة      . نقدية حلاالت الطوارئ إىل البلدان املتأثرة بالكوارث الطبيعية       

لدعم وظيفة التنسيق اليت يضطلع هبا بعض املنسقني املقـيمني، وذلـك للشـروع فـورا يف عمليـة                   
عـاش منـذ مرحلـة      ختطيط االنتعاش املبكر وإدماج اهتمامات احلـد مـن األخطـار يف جهـود االنت              

 .مبكرة جدا
 

 إدارة املعلومات -جيم  
ــل حيــوي يف        - ٥٢ ــت املناســب عام ــة والدقيقــة يف الوق إن الوصــول إىل املعلومــات املوثوق

حتسني االستجابة حلاالت الطوارئ، وزيادة املوارد إىل أقصى حد ممكن والتقليـل مـن املخـاطر                
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ــاة اإلنســانية إىل أدىن حــد ممكــن   ــك . ومعان ــادل ذل ــات األساســية   ويع ــداد البيان ــة إع  يف األمهي
وتنسيقها وتقامسها على نطاق واسع، مبا يف ذلـك البيانـات الدميغرافيـة الوطنيـة وشـبه الوطنيـة،                   

 .وتقييمات احتماالت التعرض للخطر وحتليل اإلنذار املبكر
ويف حــني توجــد مبــادرات شــبه وطنيــة ووطنيــة وعامليــة كــثرية يــتم يف إطارهــا جتميــع    - ٥٣
ــذه        ال ــد مت، يف معظــم احلــاالت، وضــع ه ــها، فق ــها وحتليل ــالكوارث ومقارنت ــة ب ــات املتعلق بيان

. عن غريها باستخدام معايري وأشكال خمتلفة وبتوخي أهداف خمتلفـة         بصورة مستقلة   املبادرات  
ويف حني أن هذه املبادرات مفيدة كال على حدة، فإهنا تتسم بعدم االتساق وبوجـود فجـوات     

موض يف املصطلحات مما جيعل إجراء مقارنات بني خمتلـف جمموعـات البيانـات              يف البيانات وغ  
ارتباك كـبري يف فهـم حـاالت الكـوارث     ومن شأن ذلك أن يؤدي إىل    . واستخدامها أمرا صعبا  

ووتقييمها، وفضـال عـن أنـه حيـول بقـوة دون التخطـيط واختـاذ القـرارات ومجـع األمـوال علـى                   
 .حساب الضحايا الذين ميكن انقاذهم

ات املتعلقـة بـالكوارث ونطاقهـا ودقتـها وتقيـيم اخلطـر             ـــة البيان ـــوكأداة لتحسني نوعي   - ٥٤
ي مستويات متعددة، يقوم فريـق عامـل فرعـي داخـل فرقـة العمـل املشـتركة               ـــل ف ـــي املستقب ـــف

ة وارث، بالعمـــل علـــى توحيـــد البيانـــات املتعلقــــــــن الكــــــد مــــــة باحلــــــبـــني الوكـــاالت املعني
وارث مــن مصــادر خمتلفــة، وجتميعهــا، والــربط بينــها مــن خــالل اســتعراض وحتديــد          ـــــبالك

الل وضع معـايري لتعريـف      ــــن خ ـــوارث، وم ــــة بالك ــات املتعلق ــات البيانات واملنهجي  ــــجمموع
ـــالكــوارث الطبيعي ـــة والكــ ـــوارث مـــ ـــن صنـــ ع اإلنســان وحتديــدها وتســجيلها، مثــل النظــام  ــ

ـــلعاملا د لتحديــد مواصــفات الكــوارث، ووضــع مؤشــرات وفهــارس لتقيــيم املخــاطر   ــــي الفريــ
 .العاملية
ــة     و - ٥٥ املطلــوب يف هــذه املرحلــة هــو مواصــلة حتســني البيانــات املتعلقــة بــالكوارث حملاول

علـى  جتميع البيانات املتعلقة بالكوارث احمللية والوطنية والعاملية يف قاعـدة بيانـات عامليـة متاحـة            
ومن شأن ذلك أن يساعد كثريا املسؤولني عن الكوارث دوليـا وإقليميـا ووطنيـا               . نطاق واسع 

فضــال عــن ذلــك، و. علــى توثيــق وحتليــل اخلســائر املرتبطــة بــالكوارث الطبيعيــة يف العــامل بدقــة 
ــة          ــا الفوري ــالكوارث وآثاره ــة ب ــات املتعلق ــل املعلوم ــوارد لتحلي ــن امل ــد م ــي ختصــيص املزي ينبغ

عــام لفعاليــة التقيــيم ال األجــل مــن قبيــل إجــراء حتلــيالت تركــز أكثــر علــى املخــاطر و  والطويلــة
وميكـن اسـتخدام هـذه التحلـيالت كـأداة لتسـتنري هبـا منظمـات                . األخطـار التكاليف للحد من    

املســاعدة الدوليــة والوطنيــة واملــاحنني والــدول املتــأثرة يف حتديــد أولوياهتــا يف جمــايل االســتثمار    
 .والسياسات
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 حتسني االنتقال يف فترة ما بعد الكوارث -دال  
تطغــى عــادة أنشــطة اإلغاثــة علــى االســتجابة للكــوارث يف مرحلــة الطــوارئ احلــادة،    - ٥٦

وغالبـا مـا يـؤدي    . باسـتبعاد املـدخالت الضـرورية لـدعم االنتعـاش املالئـم          يـتم ذلـك     وكثريا ما   
سية املاديـة أو تـدمريها، واسـتنفاد        هلياكل األسا واذلك إىل إضعاف اخلدمات احلكومية الوطنية       

وترى األشخاص املشردين بسـبب الكـوارث     . األصول الفردية وإجهاد ُنظم الدعم االجتماعية     
وباإلضــافة إىل أن مرحلــة . يرغبــون يف العــودة إىل منــازهلم أو يف اإلقامــة يف جمتمعــات جديــدة 

متثـل فرصـة هامـة لتنفيـذ تـدابري          االنتعاش املبكر تشكل مرحلة هامة يف اإلنعاش اجملتمعي، فإهنـا           
 مثل سياسات استغالل األراضي املالئمة للبيئـة،        -يف البلدان املعرضة للخطر     املخاطر  احلد من   

 -واملعايري املالئمة املتعلقة باملباين، والبناء، والتدريب يف جمـال التأهـب ودعـم اهلياكـل الوطنيـة             
 .اليت تنطوي على فوائد يف األمد الطويل

ستطاعة اجملتمع الدويل، بقيادة منظومة األمم املتحـدة، أن يسـاعد علـى حتقيـق هـذا           وبا - ٥٧
بيد أنه تظل هناك فجوة بني مرحلة اإلغاثـة يف حـاالت الكـوارث ومرحلـة االنتعـاش                 . االنتقال

ــددة        ــة املتع ــوارد والتخطــيط كمــا يظــل وعــي احلكومــات واملؤسســات املالي ــى مســتوى امل عل
 . وعيا ضعيفالتنميةلتحقيق ا تتيحها فترة االنتقال كفرصة مكانيات اليتباإلاألطراف 

 
 سد فجوة التمويل - ١ 

ختصص معظم املوارد الـيت تعبـأ بغـرض الكـوارث الطبيعيـة إمـا للمسـاعدة يف حـاالت                     - ٥٨
. االنتقـال الطوارئ أو للتعمري الطويل األجل، كما أنه ليس من السـهل إنفاقهـا ألغـراض فتـرة                  

س هنـاك آليـات رمسيـة جلمـع األمـوال ميكـن اسـتخدامها جلمـع األمـوال          عالوة علـى ذلـك لـي    و
 .االنتقالألغراض فترة 

ولسد هذه الفجوة التمويلية، ينبغي أن يدرس اجملتمع الدويل املزايا النسبية لوضـع آليـة                - ٥٩
متويــل جديــدة بغــرض االنتعــاش بعــد الكــوارث أو إدمــاج متطلبــات االنتعــاش بعــد الكــوارث   

 . استراتيجيات وخطط املاحنني للمساعدة الطويلة األجلالطبيعية يف
 

 سد الفجوة يف جمال التخطيط - ٢ 
لية ختطيط فترة التحول من توضيح ما تستلزمه بالفعل هذه الفتـرة فضـال              مستستفيد ع  - ٦٠

ســد الفجــوة املؤسســية مــن خــالل توثيــق التعــاون بــني الشــركاء يف جمــال    اســتفادهتا مــن عــن 
ية والتنميـة بشـأن قضـايا االنتعـاش، وتعزيـز تنسـيق أدوات التخطـيط اجلغـرايف                  املساعدة اإلنسان 

مجــع األمــوال، وحتســني اتســاق عمليــات تقيــيم االحتياجــات وحتديــد األولويــات   ووالقطــاعي 
 .والتركيز على الربامج واملشاريع اليت حتد من إمكانية التعرض للخطر
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، غالبـا مـا حتتـل السـلطات         صـراع مـا بعـد ال    الت  حاوعالوة على ذلك، وعلى عكس       - ٦١
. فتــرة مــا بعــد الكــوارثيف ار ـــــاش واإلعمـــــة االنتعـــــادة أنشطـــــي قيـــــدارة فــــة الصــــالوطني
ـــوجي ـــب علــ ــة       ــ ــدعم اهلياكــل الوطني ــم املتحــدة، أن ي ــة األم ــادة منظوم ــدويل، بقي ى اجملتمــع ال

ــها مــن االضــطالع بأنشــطة اإلعمــار، ال ســيما يف املنــ    اطق الــيت ميكــن أن تتكــرر فيهــا   لتمكين
 .الكوارث

 
 انتهاز فرصة مرحلة االنتعاش للحد من األخطار - ٣ 

لبذل حماوالت مـن    حامسة  إن مرحلة ما بعد األزمة اليت تلي أية كارثة طبيعية هي فترة              - ٦٢
ال تـزال حاضـرة يف      تكـون   ، ذلك ألن املأساة اإلنسانية واخلسائر املاليـة         األخطارأجل احلد من    

أذهان وسائط اإلعالم واجملتمع الدويل واألهايل، كما أن من املرجح أن تكـون إرادة احلكومـة                
ومن املهم االستفادة من هذه الفترة لسن تغيريات مؤسسـية          . تقاء الكوارث يف املستقبل قوية    ال

 .يف املستقبلاألخطار وعملية من أجل احلد من 
من اإلنعـاش يف فتـرة مـا بعـد األزمـات مراحـل             وعلى سبيل املثال، فإن املراحل األوىل        - ٦٣

يف األخذ بنهج جديدة يف جمال إدارة املدن وختطيطها، مثل قوانني البناء، ومعـايري البنـاء                حامسة  
وعلى سبيل املثال، وعلـى إثـر الزلـزال املـدمر الـذي ضـرب              . وحتديد املناطق والتوسع احلضري   

، بالتعـاون مـع الربنـامج اإلمنـائي     )املوئـل (ية  بام، قام مركـز األمـم املتحـدة للمسـتوطنات البشـر           
 ةاحلكومــبنـاء املـآوي وبنــاء قـدرات    ل، بوضـع اســتراتيجية   اإلسـالمية إيــرانمجهوريـة  وحكومـة  

ويف هاييت، قدم املوئل الدعم ومسامهات فنية تتعلق مبسائل املستوطنات البشرية كجـزء             . احمللية
 .٢٠٠٤يوليه /انات متوزمن إطار االنتعاش الذي مدته سنتني على إثر فيض

ــي ) أ( بــذلت جهــود مــن أجــل   اوإذ - ٦٤ ــة   يتدعــم عمل ــة يف مرحل ــة والوطني  االنتعــاش احمللي
مجيــع يف واحتمــاالت التعــرض للخطــر األخطــار الــتفكري يف احلــد مــن جــرى ) ب(مبكــرة؛ و 

يف جمـال   تعزيز العالقات بني امليزات املقارنة للتنمية واجلهـات العاملـة           ) ج(أنشطة االنتعاش؛ و    
املساعدة اإلنسانية واالستفادة من ذلك، فإنه قـد يصـبح مـن املمكـن سـد الفجـوة بـني اإلغاثـة                     

وحتويـل  جمـددا   خطـر الكـوارث     ظهـور   األنشطة املسـببة للخطـر، ومنـع        عودة  والتنمية واستباق   
 .األزمة إىل فرص للتنمية املستدامة

 
 معاجلة املسائل الصعبة -هاء  

ــدا   - ٦٥ ــاش ال ــن   اجتــه النق ــار ئر بشــأن احلــد م ــول    األخط ــى احلل ــز عل حــىت اآلن إىل التركي
ال يقل عـن ذلـك أمهيـة أال وهـو اجلانـب السياسـي يف              آخر  اإلنسانية واإلمنائية، متجاهال جانبا     

ونتيجة لذلك، فإن العديد من القضايا األساسـية املتعلقـة باحلـد مـن              . األخطاربرنامج احلد من    
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ا غالبا ما تستلزم معاجلة القضايا اهليكلية العميقة أو اختـاذ تـدابري            ال جتري متابعتها ألهن   األخطار  
وعلى سبيل املثال، فإن سياسات اإلصالح الزراعـي الـيت          . سياسية من الصعب حتقيقها سياسيا    

 مثـل زرع  ،تشجع امللكية الفردية لالستثمار بأساليب حتسن خصوبة التربـة ومتنـع حتـات التربـة     
.  من شأهنا أن تقلل من خطر اجملاعة يف البلدان املتضررة باجلفـاف            ،تاألشجار أو بناء املصطبا   

ومع ذلك فإنه ال بد من حل هذه املشاكل السياسية حىت يتحقق أكرب قـدر ممكـن مـن الفائـدة                     
أولويـة عامليـة،    األخطـار   وإذا كان ال بد أن تظـل مسـألة احلـد مـن              . األخطاريف جمال احلد من     

 . من األحوال السياسية بأية حالفإنه ال ميكن جتاهل التحديات
 

 االستنتاجات والتوصيات -سادسا  
إن االجتاهات احلالية السائدة يف جماالت التحضـر وتـدهور البيئـة وتـدهور املنـاخ تـدل                   - ٦٦

ضمنا على أن الكـوارث الطبيعيـة والكـوارث مـن صـنع اإلنسـان سـتظل يف ازديـاد مـن حيـث                        
تأهـب واالسـتجابة ومعاجلـة املخـاطر        ال مركزة لتحسني    وما مل تبذل جهود   . انتظامها وكثافتها 

والتعرض للخطر، فإن آثار الكوارث على السكان واملستوطنات البشـرية ستصـبح أكثـر فتكـا                
ــة . وتكلفــة، موقعــة بــذلك املاليــني مــن الســكان يف دائــريت الفقــر والتــهميش املفــرغتني     فاحلال

وارث هبــدف حتديـد القــدرات الوطنيــة  ومشوليــة يف إدارة الكـ تنسـيقا  تتطلـب تــوخي هنـج أكثــر   
 .بوصفه مبدءا أساسيااألخطار على احلد من فضال عن التأكيد ها، ئواإلقليمية وبنا

، فـإن   األخطـار ويف حني أُحرز تقدم يف اختاذ اإلجراءات وتنسيقها من أجل احلـد مـن                - ٦٧
قـص كـبري يف   وبوجه خاص ال يزال هنـاك ن . ذلك حتقق يف ظل ازدياد إمكانية التعرض للخطر     

السياسات واملمارسات املنهجية لدعم القدرات احمللية والوطنيـة يف جمـايل االسـتجابة للطـوارئ               
ويسـتلزم ذلـك التزامـات مؤسسـية وماليـة لكفالـة إدمـاج احلـد مـن خطـر                    . األخطارواحلد من   

ــن أجــل معاجلــة العناصــر          ــل م ــائي والعم ــر يف التخطــيط اإلمن الكــوارث بصــورة واضــحة أكث
 .بصورة جديةاألخطار ة واهليكلية األكثر صعوبة للحد من السياسي
ــن           - ٦٨ ــين باحلــد م ــاملي املع ــؤمتر الع ــة يف امل ــارات اهلام ــن االعتب ــذه املســائل م ــتكون ه وس

ــن      ــرة م ــان، يف الفت ــذي ســيعقد يف كــويب، الياب ــاين ٢٢ إىل ١٨الكــوارث ال ــاير / كــانون الث ين
ــاه إىل أن عــدد الكــ  . ٢٠٠٥ ــؤمتر االنتب ــا  وســيلفت امل ــاد متواصــل وأهنــا م ــزال  وارث يف ازدي ت

أو أنـه سـريكز   حتقيـق األهـداف اإلمنائيـة لأللفيـة،      وتشكل عقبة رئيسـية أمـام التنميـة املسـتدامة           
توصيات عمليـة ملسـاعدة البلـدان واجملتمـع الـدويل يف تنفيـذ حتسـني احلـد مـن                    أيضا على وضع    

لمـؤمتر  لن األنشطة التحضـريية  وميكن احلصول على معلومات بشأ. الكوارث وإدارة الكوارث  
 .www.unisdr.org/wcdr: على املوقع التايل

http://www.unisdr.org/wcdr
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ويف ضوء هذه االستنتاجات، فإن التوصيات التالية املتعلقة بتعزيز املساعدة الدوليـة يف              - ٦٩
 :جمال الكوارث الطبيعية جديرة باالهتمام

 
 االستجابة للكوارث

على الدول األعضاء يف البلدان املعرضة خلطر الكوارث أن تعمل علـى وضـع               )أ( 
زلـزال، آخـذة يف   وقـوع  سياسات وآليات وطنية لتنسيق عمل فـرق البحـث واإلنقـاذ يف حالـة      

األحكـام الـواردة يف     واالعتبار املبادئ التوجيهية للفريـق االستشـاري الـدويل للبحـث واإلنقـاذ              
 ؛٥٧/١٥٠معية العامة  من قرار اجل٩الفقرة 

الدول األعضاء التعاون مع نظام األمـم املتحـدة للتقيـيم والتنسـيق يف              أن تعزز    )ب( 
ملـوارد الدوليـة    واحاالت الكوارث بوصفه أداة قيمة لالستفادة إىل أقصى حد ممكن من اخلـربة              

ــادة عضــوية    ــة ودعــم زي ــا، ومــن اليف مواجهــة الطــوارئ املفاجئ  بــني نظــام، ال ســيما يف أفريقي
 ؛البلدان املعرضة خلطر الكوارث

ــتجابة        )ج(  ــال االس ــيني يف جم ــارين اإلقليم ــبكة املستش ــم املتحــدة ش ــزز األم أن تع
املسـاعدة يف بنـاء قـدرات إقليميـة منسـقة           وللكوارث واملستشارين يف جمال احلد من الكـوارث         

 ؛اطرهاومتكاملة يف جمال التأهب للكوارث واالستجابة هلا والتخفيف من حدهتا وخم
ــم املتحــدة    )د(  ــزز األم ــأثري اإلنســاين    التأهــب أن تع حلــاالت الطــوارئ حتســبا للت

ــا      ــن وطأهت ــف م ــا والتخفي ــات والتخطــيط هل ــرادى     ولألزم ــدرات ف ــز ق ــن خــالل تعزي ــك م ذل
الطــوارئ ومواجهتــها واالســتفادة مــن حلــاالت الوكــاالت واجلهــات الفاعلــة يف جمــال التأهــب 

مـن خـالل اآلليـات املشـتركة بـني الوكـاالت مثـل الفريـق                كـن   ممتلك القدرات إىل أقصى حد      
االت والتخطـيط حلـ   العامل الفرعي التابع للجنة الدائمة املشتركة بني الوكاالت املعين بالتأهب           

 ؛الطوارئ
 بناء القدرات احمللية واإلقليمية يف جمال إدارة الكوارث

ليني اجلهـود الراميـة علـى        بالتعاون مـع شـركائها الـدو       ،أن تعزز األمم املتحدة    )هـ( 
حتديــد أســاليب أكثــر عمليــة بتوجيــه املــوارد لصــاحل القــدرات احملليــة والوطنيــة يف جمــال إدارة     

 ؛الكوارث يف البلدان املعرضة للكوارث، وتعزيز دعم تلك القدرات
أن تشجع األمم املتحدة وتعزز إقامة شراكات بني املنظمات اإلقليمية، مبـا يف          )و( 

 شبكة املستشارين اإلقليميني يف جمـال االسـتجابة للكـوارث، وذلـك مـن أجـل                 ذلك من خالل  
 .األخطاربناء قدرات إقليمية يف جمال االستجابة للحد من 
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 إدارة املعلومات
تعــاجل األمــم املتحــدة الفجـــوات يف املعلومــات يف جمــال إدارة الكـــوارث      أن  )ز( 

م وشـبكات مجـع املعلومـات املتعلقـة         عن طريق حتديد أساليب لتحسني نظـ      األخطار  واحلد من   
 ؛بالكوارث وإمكانية التعرض للخطر واملخاطر وحتليلها واملساعدة يف اختاذ القرارات

 
 والتنمية املستدامةاألخطار احلد من 
تبحث الوكاالت اإلنسانية واإلمنائيـة، بالتعـاون مـع الـدول األعضـاء، عـن            أن   )ح( 

ــة إلدمــاج عنصــر احلــد مــن    ة واالنتعــاش، ال ســيما يف التنميــجمــايل يف خطــار األأســاليب عملي
 ؛ يف فترة ما بعد الكوارثاالنتعاش
يف التخطـــيط األخطـــار تعمـــل الـــدول األعضـــاء علـــى إدمـــاج احلـــد مـــن  أن  )ط( 

 ؛ من أجل حتقيق األهداف اإلمنائيةةواألولويات اإلمنائي
 

 متويل االستجابة للكوارث
 التمويـل العـام إلدارة الكـوارث، وتنظـر          تعمل اجلهـات املاحنـة علـى زيـادة        أن   )ي( 

اص يف توجيــه جــزء أكــرب مــن األمــوال املخصصــة لالســتجابة للكــوارث لتمويــل   ـــــه خـــــبوج
ـــاجلهــود ف ـــي جمــال احلــد م ــ ــادرات   ــ يف جمــال املتعلقــة بالتأهــب  ن الكــوارث، مبــا يف ذلــك املب
 ؛االستجابة
 حــاالت الكــوارث، مبــا يف لتمويــل الطــارئ يفاتعــزز األمــم املتحــدة دعــم أن  )ك( 

 دوالر ٥٠ ٠٠٠ذلك عن طريق رفع احلد األقصـى للمنحـة النقديـة يف حـاالت الطـوارئ مـن          
 دوالر لكل كارثة يف البلد املتضرر بقـدر مـا تسـمح بـه املـوارد احلاليـة املتاحـة             ١٠٠ ٠٠٠إىل  

 ؛يف امليزانية الربناجمية
ابعــة لألمــم املتحــدة إىل تعزيــز    أن هتــدف الوكــاالت اإلنســانية واإلمنائيــة الت    )ل( 

ــوال     ــني أدوات التخطــيط ومجــع األم ــرات    لغــرض االتســاق ب ــد فت االنتعــاش مــن األزمــات بع
 ؛التحول والتنميةلغرض الكوارث، و

 
 الرصد والتقييم

الربنـــامج الـــدويل املتعلـــق بـــإدارة خمـــاطر  دراســـة تواصـــل األمـــم املتحـــدة أن  )م( 
ويل وتأهبـه ملواجهـة الكـوارث الطبيعيـة وإدمـاج النـهج        الكوارث لتحسني استجابة اجملتمـع الـد      

 ؛يف الربجمة اإلمنائيةاألخطار ملخاطر واحلد من ااملتعلقة بإدارة 
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تدعم منظومة األمم املتحـدة البحـوث املتعلقـة بالقضـايا الرئيسـية يف جمـال                أن   )ن( 
ــل  الكــوارث، أخطــار احلــد مــن   ــدة إىل  مــن قبي ــل نســبة الفائ ــة بتحلي ــهج املتعلق ــة أو الن  التكلف

 ؛اخليارات املتعلقة بتقليص املخاطر واحتماالت التعرض للخطر إىل أدىن حد ممكن
 

 املؤمتر العاملي املعين باحلد من الكوارث
تعمل الـدول األعضـاء علـى تقـدمي الـدعم املتواصـل للمـؤمتر العـاملي املعـين                   أن   )س( 

كيــد وتعزيــز تنفيــذ السياســات باحلــد مــن الكــوارث وأن تكفــل انتــهاز هــذه الفرصــة إلعــادة تأ
 .واملمارسات املتعلقة باحلد من الكوارث

 


