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  االقتصادي واالجتماعياجمللس   العامةاجلمعية
 ٢٠٠٥الدورة املوضوعية لعام   الدورة الستون

 ٢٠٠٥يوليه / متوز٢٧ -يونيه / حزيران٢٩نيويورك،   *قتؤمن جدول األعمال امل) أ (٧٤البند 
مسـاعدة إنسـانيةما تقدمه األمم املتحدة من     تعزيز تنسيق

 مبـا يف ذلـك املسـاعدةيف حالة الكوارث  مساعدة غوثية   و
اإلنسـانية الـيت تعزيز تنسيق املساعدة  : االقتصادية اخلاصة 

 ئتقدمها األمم املتحدة يف حاالت الطوار

 ** من جدول األعمال املؤقت٥البند  
املساعدة االقتصـادية اخلاصـة واملسـاعدة اإلنسـانية واإلغاثـة

 يف حاالت الكوارث

   
تعزيز اإلغاثة يف حاالت الطوارئ واإلصالح والتعمري والوقاية يف أعقـاب             

 الكارثة النامجة عن أمواج تسونامي اليت عصفت باحمليط اهلندي
 

 ***تقرير األمني العام  
 

 موجز 
ــة       ــة العام ــرار اجلمعي ــر اســتجابة إىل ق ــذا التقري ــه  ٥٩/٢٧٩مت إعــداد ه ــذي اعتمدت  ال

ــاير /الــدول األعضــاء يف كــانون الثــاين  ــزال   ٢٠٠٥ين ــر الزل  يف ضــوء االنشــغال العــاملي إزاء أث
وحيـدد التقريـر الـدروس املسـتفادة مـن          . وأمواج تسونامي الـيت عصـفت مبنطقـة احملـيط اهلنـدي           

 ليت نشـأت مـن    جهود االستجابة اإلنسانية اليت ُبذلت، ويسلِّط األضواء على القضايا الرئيسية ا          
 

 

 * A/60/50 و Corr.1. 
 ** E/2005/100. 
 .تأخر التقرير ألسباب فنية *** 
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ومــن مث يتــدارس التقريــر عوامــل . واقــع جهــود االنتعــاش اجلاريــة يف البلــدان املتضــررة 
النجاح وأوجه التحديات اليت ترتبط حتديدا باجلهود اليت ُبذلت يف جمال االسـتجابة واالنتعـاش     

 تســونامي كمــا يتصــدى لعــدة مواضــيع مشــتركة يف جمــال االســتجابة للكارثــة  -مــن الزلــزال 
النتعاش من جرائها ومن ذلك السيطرة الوطنية واسـتالم زمـام القيـادة علـى الصـعيد الـوطين          وا

نعاش وتعبئة املوارد ومشـاركة     إلوقدرة االستجابة، إزاء الكارثة والتنسيق يف مراحل اإلغاثة وا        
وخيتـــتم التقريـــر بطـــرح جمموعـــة مـــن املالحظـــات  . اجملتمـــع املـــدين وختفيـــف حـــدة املخـــاطر 

قدمـة مـن األمـني العـام إىل كـل مـن اجمللـس االقتصـادي واالجتمـاعي واجلمعيـة                     والتوصيات امل 
 .العامة من أجل مزيد من مناقشتها
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 مقدمة -أوال  
/  كـانون األول ١٩ املـؤرخ  ٤٦/١٨٢مت إعداد هذا التقرير عمال بقرار اجلمعية العامة      - ١

ــنو     ،١٩٩١ديســمرب  ــرا س ــدم تقري ــام أن يق ــني الع ــب إىل األم ــذي طل ــة   ال ــة العام يا إىل اجلمعي
كمـا  . واجمللس االقتصادي واالجتماعي بشأن تنسيق املسـاعدة اإلنسـانية يف حـاالت الطـوارئ             

 ٢٠٠٥ينـاير  / كـانون الثـاين  ١٩ املـؤرخ  ٥٩/٢٧٩أن التقرير مقدم عمال بقرار اجلمعية العامة     
 أعقـاب الكارثـة     تعزيز اإلغاثة يف حاالت الطوارئ واإلصـالح والـتعمري والوقايـة يف           � واملعنون

الـذي طلـب إىل األمـني العـام أن          � النامجة عـن أمـواج تسـونامي الـيت عصـفت بـاحمليط اهلنـدي              
 عــن تنفيــذ القــرار الصــادر يف إطــار البنــد ، يف دورهتــا الســتني،يقــدم تقريــرا إىل اجلمعيــة العامــة

ــز تنســيق �املعنــون  ة يف مســاعدة إنســانية ومســاعدة غوثيــ مــا تقدمــه األمــم املتحــدة مــن   تعزي
وأن يقــدم تقريــرا إىل اجمللــس � حــاالت الكــوارث، مبــا يف ذلــك املســاعدة االقتصــادية اخلاصــة 

 .٢٠٠٥االقتصادي واالجتماعي يف دورته املوضوعية لعام 
 

 تعريف األزمة -ثانيا  
علـى   درجـات  ٩بلغت شـدته   وقع زلزال مدمِّر ٢٠٠٤ديسمرب  / كانون األول  ٢٦يف   - ٢

توابـع شـديدة    هزات من   ه عدة   ت الغريب من مشايل سومطرة وأعقب     مقياس رخيتر فضرب الساحل   
بـل وأقـوى زلـزال يف        ١٩٠٠رابـع زلـزال يف العـامل منـذ عـام             مبثابـة    هذا الزلزال جاء  و. الوطأة

غضون أربعني عاما أدى على إزاحة عشرة أمتار من قاع البحر فأطلق بذلك أمواج تسـونامي                
 اهلنـدي وضـربت السـاحل الغـريب لشـمايل سـومطرة        ساحل احمليط، بقوة كارثية  ،عاتية غمرت 

 ومــن مث ضــربت اخلــط الســاحلي الغــريب لكــل مــن تايلنــد وميامنــار    ،خــالل دقــائق معــدودات 
ــل أن تصــل إىل        ــة قب ــديف الواطئ ــل جــزر مل ــد وأرخبي وســري النكــا والســاحل الشــرقي للهن

وهكــذا بلــغ . السـاحل األفريقــي لتســبب عـددا مــن الوفيــات واألضــرار يف الصـومال وسيشــيل   
 .عدد البلدان املتضررة يف جمموعها اثين عشرة بلدا

 نســمة إضــافة إىل ٢٤٠ ٠٠٠ ضــحية الكارثــة عــدد مــن القتلــى يقــرب مــن قــد راحو - ٣
 نسمة من األشخاص املفقودين وخيشى تعرضهم للموت وأكثر من مليـون شـخص              ٥٠ ٠٠٠

سـاء الالئـي لقـني حـتفهن ثالثـة          ويف كثري من املناطق املتضررة، بلـغ عـدد الن         . تعرضوا للتشريد 
كـانوا أكثـر مـن      بـل   . أضعاف الرجـال فيمـا شـكّل األطفـال أكثـر مـن ثلـث جممـوع الضـحايا                  

كانــت إندونيســيا هــي أكثــر البلــدان تضــررا باعتبــار أن اخلــط  و.  يف بعــض اجملتمعــاتالنصــف
قـب ذلـك أن     الساحلي إلقليم آشيه يف إندونيسيا تعرض للدمار بفعل القوة األولية للزلزال وأع           

ــورا أمــواج تســونامي   ــه ف ويف كــل مــن إندونيســيا وســري النكــا والصــومال وقعــت    . اجتاحت
الكارثة ضمن سياق أزمات معقّـدة مزمنـة ترتـب عليهـا آثـار ملموسـة بالنسـبة لتنظـيم وتقـدمي                      
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املســاعدات اإلنســانية مبــا يف ذلــك حتديــدا للــذين كــانوا قــد تعرضــوا أصــال إىل التشــريد بفعــل  
 .الصراع

ــزال      - ٤ ــن ناحيــة أخــرى جــاء الزل ــا تســونامي ليــؤثرا  وأمــواج م علــى اجملتمعــات  أساس
أو  احليوية وال القدرات اإلداريـة       ةاهلياكل األساسي دون أن يقتصر على تدمري      الساحلية الفقرية   

ومثــة تقيــيم . ملعيشــةســبل ااخلــدمات اجلوهريــة بــل أديــا كــذلك إىل تــدمري املصــادر األساســية ل 
 أن إقلـيم آشـيه   رمة إندونيسيا بدعم من البنـك الـدويل واألمـم املتحـدة يقـد     مبدئي أجرته حكو 

 يف املائـة    ٩٧ بليون من دوالرات الواليات املتحدة مبا ميثل         ٤,٥اإلندونيسي حلقته أضرار تبلغ     
 يف املائـة تتمثـل يف أعمـال التجـارة الصـغرية والزراعـة              ٧٨من ناجته احمللي اإلمجـايل ومـن ذلـك          

وتقدِّر األمـم املتحـدة أن سـري النكـا عانـت مـا يقـّدر مببلـغ بليـون دوالر                     . يةواملصايد السمك 
 ٤٥٠، مبـا يف ذلـك حنـو         ) يف املائة من النـاتج احمللـي اإلمجـايل         ٤,٥(على شكل خسائر مباشرة     

ومنــها مــثال � القطاعــات االجتماعيــة�مليــون دوالر علــى شــكل أضــرار حلقــت مبــا يســمى بـــ 
ويف ملديف، بلـغ    . يون دوالر أضرار حلقت بصناعة السياحة      مل ٣٠٠يقرب من    اإلسكان وما 

بـل  .  يف املائة من الناتج احمللي اإلمجايل للبلـد        ٦٢ مليون دوالر أو     ٤٧٠تقدير جمموع األضرار    
واألفضـل منـوا نسـبيا      حجما  إن اخلسائر االقتصادية كانت أكثر جسامة يف االقتصادات األكرب          

 ٥٠٠ة فقدوا وظائفهم يف قطـاع السـياحة التايلنـدي و             نسم ١٢٠ ٠٠٠حنو  : يف اهلند وتايلند  
 . على طول الساحل األندامايندمريمن قرى الصيد تعرضت للت

وبعد ستة أشهر من وقوع الكارثـة، مت التصـدي لالحتياجـات الفوريـة احلياتيـة للـذين                   - ٥
وصـول  لـديهم إمكانيـة ال     توافرتما يكاد يكون مجيع هؤالء السكان       حىت أن   تضرروا مباشرة   

إىل اإلمــدادات املائيــة الكافيــة والصــاحلة بــرغم أن املرافــق الصــحية يف كــثري مــن املخيمــات          
كمـا مت   . زالت أقل مـن معـايري احلـد األدىن املعتـرف هبـا دوليـا بالنسـبة إىل احلـاالت الغوثيـة                      ما

 ٣٠ ٠٠٠ويف سري النكـا مت بنـاء حنـو          . إزالة الركام إىل حد كبري على طول الطرق الرئيسية        
 . مـن املنـازل املقاومـة للـزالزل        ١١ ٠٠٠ ويف إندونيسـيا يـتم إنشـاء         .من أماكن املأوى املؤقتـة    

األغذيـة واألدويـة مت إنشـاؤها، فـإن احلالـة يف            الالزمـة لتوصـيل     ومبا أن معظم خطـوط اإلمـداد        
ــدريج   ــتقرار بالت ــا إىل االس ــة      .طريقه ــزايل الكــبري يف املنطق ــزال النشــاط الزل ــال ي ــك ف ــع ذل   وم

ــزال  ، مبــا يف ذلــك هــزة أرضــية كــبرية   رامســتم ــع الزل ــرة نيــاس   مــن تواب يف منطقــة جــوار جزي
مارس وتسببت يف املزيد من الوفيـات واألضـرار ممـا أدى إىل             /بإندونيسيا وقعت يف أواخر آذار    

. زالـت تقتضـي ضـريبتها مـن احلالـة النفسـية للسـكان        إبطاء جهود اإلنعاش فضـال عـن أهنـا مـا          
مع تقدم مرحلة اإلنعاش فسـوف تظـل االحتياجـات اإلنسـانية امللموسـة              ومن الواضح أنه حىت     

سيما بني صفوف النساء واألطفـال واألقليـات والعمـال املهـاجرين             مستمرة ألشهر عديدة وال   
 .واملشردين داخليا
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 االستجابة األولية -ألف  
 إىل جانــب منظمــات غــري حكوميــة وجلنــة الصــليب  ،اضــطلعت احلكومــات املتضــررة - ٦
. االسـتجابة حمـوري يف عمليـات   ألمحر الدولية وحركة اهلالل األمحر واجملتمعـات احملليـة بـدور      ا

وسارعت الوكاالت احلكومية إىل استالم زمام القيادة يف تنظيم وتنسـيق اجلهـود الغوثيـة كمـا                 
ــدمت  ــة ومتطوعــ   ق ــة احمللي ــدويل واهلــالل األمحــر    واملنظمــات غــري احلكومي  الصــليب األمحــر ال

 ،ورية يف حالة الطوارئ فيما هيأت شبكات األسر املضـيفة سـبل املـأوى للمشـردين               مساعدة ف 
عـن التقييمـات    وزودت العناصر الوطنية نظراءها من العناصـر الدوليـة الفاعلـة مبعلومـات قيِّمـة                

 وتطهـري الطـرق     طـام كان دور السـلك العسـكري يف إزالـة احل         كما  اخلرائط األولية   ورسومات  
 .دورا حيويا

للنقـل يف   سبل   جندي وتوزيع    ٦٠٠ى سبيل املثال قامت حكومة إندونيسيا بنشر        وعل - ٧
ــانغوري آشــي   دار الســالم للتعجيــل بــاجلهود الغوثيــة وللتعــاون الوثيــق مــع الشــركاء    همنطقــة ن

وسـارعت حكومـة   . الدوليني يف توزيع مواد اإلغاثة وإجراء التقييمات األولية للضـرر احلاصـل           
ــى الفــور    ــة واللوجســتية حتــت      إىلســري النكــا عل ــع إمكاناهتــا العســكرية واإلداري وضــع مجي

تصرف جمتمع اإلغاثـة فضـال عـن مسـارعتها إىل وضـع نظـم لتعـويض السـكان املتضـررين مـن             
تقدمي اخلدمات الصـحية وغريهـا      ب على الفور    قامتأما حكومة تايلند ف   . تسوناميأمواج  جراء  

ضـحايا تسـونامي    مـن   طبيـا علـى اجلثـث       للضحايا بينما قـادت عمليـة واسـعة النطـاق للتعـرف             
 ٢٠ ٩٠٠حشـد    مليـون دوالر و    ١٥٥,٥٦مبلـغ   بإنفـاق    حكومة اهلنـد     تواستجاب. األجانب

ــا          ــة يف والياهت ــوث الفوري ــات الغ ــذ عملي ــن أجــل تنفي ــدربني م ــاذ امل ــراد البحــث واإلنق ــن أف م
تقـدمي  الطـائرات و  األفرقة الطبية والسفن البحريـة و     ، وكذلك بنشر    وأقاليمها االحتادية املتضررة  

ويف الصـومال،   . عدة أطنان من مـواد اإلغاثـة إىل كـل مـن سـري النكـا وملـديف وإندونيسـيا                   
 مبــا أثّــر علــى ســرعة االســتجابة، ةوبــرغم األمــاكن النائيــة الــيت توجــد فيهــا اجملتمعــات املتضــرر 

ــدويل جلمعيــات      إال ــة واالحتــاد ال ــة الصــليب األمحــر الدولي ــة وجلن الصــليب أن اجملتمعــات احمللي
 سـارعت مجيعـا إىل      ، واهلالل األمحر الصومايل واملنظمات غري احلكومية      ،اهلالل األمحر  و األمحر

تلبية االحتياجات الفورية من خالل تعبئة املوارد داخل البالد وتوزيع مواد اإلغاثة الـيت كانـت             
كمـاء بالبلـدات   وكان دور السـلطات احملليـة يف بونتالنـد ويف جمتمعـات احل           . ة إليها احلاجة ماسَّ 

حتديــد أكثــر قطاعــات علــى الوكــاالت اإلنســانية يف مســاعدة والقــرى دورا لــه قيمتــه الكــربى 
 .السكان احتياجا

تسـونامي فــور أن  أمـواج   مـن  ةوقـد بـدأت املسـاعدة الدوليـة املقدمـة للبلـدان املتضـرر        - ٨
ة، أعلنــت ويف أعقــاب بدايــة الكارثــ. وردت طلبــات املســاعدة مــن جانــب احلكومــات املعنيــة 
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 كمـا طلبـت حكومـات       ،حكومات كل من إندونيسيا وملديف وسري النكـا حالـة الطـوارئ           
 ويف الصــومال أعلنــت .إندونيســيا وملــديف وسيشــيل وســري النكــا مســاعدات دوليــة رمسيــا 

الســلطات اإلقليميــة لبونتالنــد حالــة طــوارئ كمــا وجهــت احلكومــة االحتاديــة االنتقاليــة نــداء   
 .لتقدمي املساعدة

ب هذه الطلبات، مت إنشاء مخسة أفرقة تابعة لألمم املتحـدة لتقيـيم الكـوارث               اويف أعق  - ٩
 بلـدا وأربـع منظمـات    ١٨ مـن خـرباء االسـتجابة إزاء الكـوارث مـن       ٤٤مـن   ، مؤلفة   والتنسيق
كمـــا مت إيفـــاد . يف مخســـة مـــن البلـــدان املتضـــررة مـــن جـــراء تســـونامي  مت توزيعهـــا دوليـــة و
 فريقـا لالسـتجابة تابعـا للجنـة الصـليب األمحـر             ١٨مـم املتحـدة و      عشرة وكالـة تابعـة لأل      ست

 من عناصر املنظمات غـري احلكوميـة الدوليـة وعـدد ال ميكـن إحصـاؤه       ١٦٠الدولية وأكثر من  
مــن الشــركات اخلاصــة ومجاعــات اجملتمــع املــدين إىل املنــاطق املتضــررة لتقــدمي األغذيــة وامليــاه    

 ماليــني نســمة حمتــاجني إىل   ٥إىل مــا يقــدر بنحــو   واخلــدمات الطبيــة يف حــاالت الطــوارئ    
قامـت األمـم املتحـدة      كمـا    بلدا إمكانيات عسكرية إىل جهود اإلغاثـة         ٣٥املساعدة وقدم حنو    

 مركــز أنشــأو.  املواقــع الرئيســية يف املنطقــةيف العســكريني -مــوظفي التنســيق املــدنيني بتوزيــع 
 اإلفـادة  هبـدف  إندونيسـيا وسـري النكـا    األمم املتحدة املشـترك للوجسـتيات مراكـز تنسـيق يف       

ولتيسـري  . املثلى من القدرات اللوجستية واملساعدة يف تنسيق اسـتخدام اإلمكانيـات العسـكرية            
اإلنسانية عملت األمم املتحـدة علـى تفعيـل مركـز           عناصر  مجع وتدفق املعلومات بني صفوف ال     

ة لــدعم التنســيق يف الوقــت تنســيق العمليــات يف املوقــع وهــو خدمــة تبــادل معلومــات إلكترونيــ
إنشـــاء مراكـــز معلومـــات إنســـانية يف إندونيســـيا وســـري النكـــا لتيســـر تـــدفق   مـــع احلقيقـــي 
ــات ــني       . املعلوم ــا مت يف إندونيســيا إنشــاء شــبكة اتصــاالت ســلكية والســلكية مشــتركة ب كم

التنســيق وإدارة ألغــراض الوكــاالت يف حــاالت الطــوارئ تكفــل هــيكال أساســيا لالتصــاالت  
شــارك برنــامج األمــم املتحــدة للبيئــة ووحــدة البيئــة يف مكتــب تنســيق الشــؤون فيمــا ات العمليــ

اإلنسانية يف إجراء تقييمات بيئية سريعة بالتعاون مع أفرقة األمـم املتحـدة للتقيـيم والتنسـيق يف                  
حــاالت الكــوارث علــى صــعيد كــل مــن إندونيســيا وملــديف وســري النكــا مــن أجــل حتديــد  

ويف اهلند جرى تنسيق عمليـات اإلغاثـة مـن جانـب احلكومـة دون أي                . ريةالقضايا البيئية اخلط  
 ومع ذلـك فقـد شـارك فريـق األمـم املتحـدة إلدارة الكـوارث يف املعلومـات         .مساعدة خارجية 
 آخـرين ومـن ذلـك مـثال الوكـاالت الثنائيـة             أطـراف واخلسائر اليت وقعت مع     املتعلقة باألضرار   

ويف غضون أيام كانت معظم اجملتمعـات احملليـة قـد    . اخلاصواملنظمات غري احلكومية والقطاع   
املنـاطق الـيت كـان الوصـول         وإن كان األمر قـد اسـتغرق سـتة أسـابيع لبلـوغ               تلقت املساعدات 

 .إليها من الصعوبة مبكان



A/60/86 
E/2005/77  
 

05-39407 7 
 

نائـب منسـق اإلغاثـة يف       فاهلسـتروم   ويف أعقاب الكارثة، عيـّن األمـني العـام مارغريتـا            - ١٠
ون املنسق اخلاص للمساعدات اإلنسـانية املقدمـة إىل اجملتمعـات املتضـررة          حاالت الطوارئ لتك  

تكفـل سـبل القيـادة والـدعم لفريـق األمـم املتحـدة القطـري وتعمـل                 حبيث   أمواج تسونامي من  
بالذات على تيسري تقدمي املساعدة الدولية من خالل مشاورات رفيعة املستوى مع احلكومـات              

 .املعنية
العــام علــى الصــعيدين لكارثــة أيضــا تــدفق غــري مســبوق مــن التضــامن وقــد تولّــد عــن ا - ١١

 ممـا كانـت     ياواخلاص مبا أتاح املزيد من املوارد لصاحل هذه احلاالت الطارئة عرب فترة أقصر زمن             
 بليـون دوالر  ٦,٨وتقـدِّر األمـم املتحـدة أنـه مت التعهـد مببلـغ إمجاليـه        . تستغرقه أية أزمة أخرى   
 يف ٣٥(بليــون دوالر مــن مصــادر حكوميــة وبليــون دوالر واحــد  ٥,٨مــن أجــل تســونامي و 

إىل مبلـغ آخـر     وتشـري تقـارير وسـائل اإلعـالم         . مـن هبـات املؤسسـات والـدوائر اخلاصـة         ) املائة
 .ألمم املتحدةقدره بليون دوالر على األقل ساهم به ماحنون خاصون دون أن تبلغ به ا

 كـانون  ٦فـي  ف. داءات األمـم املتحـدة  عـن طريـق نـ   ومت توجيه جزء من هـذه األمـوال         - ١٢
 مليـــون دوالر ٩٧٧ أطلقـــت األمـــم املتحـــدة نـــداء عـــاجال تطلـــب فيـــه  ٢٠٠٥ينـــاير /الثـــاين

ويف اجتمـاع وزاري ُعقـد يف جنيـف         . مساعدات إنسـانية وإنعاشـية لفتـرة السـتة أشـهر األوىل           
مليـون دوالر    ٧٧٧ دولة بتقدمي مبلـغ إمجاليـه        ٢٥ تعهدت   ٢٠٠٥يناير  /كانون الثاين  ١١يوم  

وبعد مخسـة عشـرة يومـا       . من أجل النداء فضال عن بذل أنشطة إضافية أخرى يف جمال التعمري           
 يف املائة من األموال املطلوبة يف النداء العاجل مت االلتـزام هبـا أو مت                ٦٠من وقوع الكارثة، فإن     

تنقــيح  مت ،٢٠٠٥أبريــل /ويف أعقــاب اســتعراض ملنتصــف املــدة للنــداء يف نيســان     . ســدادها
وتقدِّر دائرة التتبع املايل التابعة ملكتب تنسيق الشـؤون         . مليون دوالر ١ ٠٨٦املتطلبات لتصبح   

ــران    ــه متــت املســامهة يف حزي ــه /اإلنســانية أن ــغ ٢٠٠٥يوني ــداء  ٨٨٠ مببل ــون دوالر إزاء الن  ملي
فمـن  ومـع ذلـك     .  مليـون دوالر إزاء النـداء املـذكور        ١٦٢ه  درإضافة إىل االلتزام مببلـغ آخـر قـ        

األمــور الدالــة أن كــثريا مــن التمويــل املقــّدم يف حالــة تســونامي جــرى اإلســهام بــه مــن خــالل  
خبـالف األمــم املتحـدة مبـا يف ذلــك منظمـات دوليـة مثــل جلنـة الصـليب األمحــر        أخـرى  قنـوات  

 .كربىالكومية احلنظمات غري املإضافة إىل  بليون دوالر ٢,٢الدولية اليت أفادت بأهنا تلقت 
/  كـانون الثـاين    ٦ففـي   . لى مثل هذا التضامن أيضا على املستوى احلكومي الدويل        جتو - ١٣

، عقــد أعضــاء رابطــة أمــم جنــوب شــرقي آســيا اجتماعــا وزاريــا يف جاكرتــا         ٢٠٠٥ينــاير 
وأصــدروا إعالنــا بشــأن العمــل علــى تعزيــز اإلغاثــة يف حــاالت الطــوارئ واإلصــالح والــتعمري  

ديســـمرب / كـــانون األول٢٦ة عـــن أمـــواج تســـونامي يف والوقايـــة يف أعقـــاب الكارثـــة النامجـــ
يف اإلغاثــة الدوليــة املقدمــة يف حــاالت الطــوارئ وحشــد بــرامج  واســتهدف اإلعــالن .٢٠٠٤
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تسـونامي عقـدها املـؤمتر العـاملي         و ويف دورة خاصة معنيـة بـالزلزال      . اإلصالح والتعمري جماالت  
 حكومـة   ١٦٠ دعـت أكثـر مـن        ٢٠٠٥ينـاير   / كـانون الثـاين    ٢٠املعين باحلد من الكـوارث يف       

 يف احملـيط اهلنـدي إضـافة إىل اجتماعـات           أمـواج تسـونامي   إىل تطوير نظـام لإلنـذار املبكـر إزاء          
، تلقـت   ٢٠٠٥ينـاير   / كـانون الثـاين    ١٩ويف  . نشاء قدرات لإلنـذار املبكـر     إللتخطيط  لعقدت  

ب الـدول األعضـاء يف      يف إعالن جاكرتا تأييدا رمسيا واسـعا مـن جانـ          الواردة  كثري من املفاهيم    
 املعنون تعزيز اإلغاثـة يف حـاالت الطـوارئ واإلصـالح والـتعمري        ٥٩/٢٧٩قرار اجلمعية العامة    

 الـذي   ،والوقاية يف أعقاب الكارثة النامجـة عـن أمـواج تسـونامي الـيت عصـفت بـاحمليط اهلنـدي                   
 مـن أمـواج     اجملتمع الدويل تركيزه ودعمـه للبلـدان املتضـررة        ضرورة مواصلة   صدر ليؤكد على    

 .تسونامي فيما يتجاوز مرحلة الطوارئ
 

 اإلنعاش املبكر -باء  
ويف غضـون أسـبوعني مـن       . أنشطة لإلنعـاش  تنفيذ  منذ البداية مشلت جهود االستجابة       - ١٤

وقوع األزمة، أوفدت األمم املتحدة أفرقـة لإلنعـاش إىل املنـاطق املتضـررة لبـدء تقيـيم األضـرار                    
وباإلضـافة إىل ذلـك،   .  السـلطات الوطنيـة يف التخطـيط لإلنعـاش    زرةمـؤا النامجة عـن الكارثـة و    

ن  عـ ملسـاعدة إىل البلـدان املتضـررة مـن أمـواج تسـونامي ممـثال             رافقت املنسق اخلـاص لشـؤون ا      
إىل املنطقـة لتركيـز االهتمـام الفـوري         قامـا هبـا     زيـارات   عـدة   جمموعة األمم املتحدة اإلمنائيـة يف       
 . وكفالة أن تشمل الربامج الغوثية عناصر لإلنعاش املبكرعلى احتياجات اإلنعاش املبكر

وكان مقررا كذلك أن تعمل حكومـات عـدة بلـدان متضـررة، يف شـراكة مـع البنـك                     - ١٥
الدويل ومصرف التنمية اآلسيوي واألمـم املتحـدة علـى إيـالء اهتمـام مبكـر لتقيـيم احتياجـات                    

توسطة األجـل وطويلـة األجـل يف هـذا          اإلنعاش والتعمري وهي عاكفة حاليا على إجناز خطط م        
وبعد ثالثـة أشـهر مـن الكارثـة، كشـفت حكومـة إندونيسـيا عـن خطتـها الرئيسـية                  . اخلصوص

ــتعمري ملنــاطق آشــيه ونيــاس ومشــال ســومطرة و    ــة اإلصــالح  مــن مث لإلصــالح وال أنشــأت وكال
زودة مـ تشـكيل وكالـة حكوميـة متفرغـة         وقد أسفر   . والتعمري لإلشراف على تنفيذ تلك اخلطة     

اجملتمــع الــدويل عــن إجنـاز الكــثري مــن أجــل أن يــدعم  مــوظفني يتمتعــون باحليويــة بواليـة مهمــة  
سـوف  النكـا    ويف سـري  . جمموعة مشتركة من القيم واملعايري الالزمة لربامج اإلنعاش والـتعمري         

 شـهرا أطلقتـها منظومـة       ٢٤يوليه عن استراتيجية انتقالية قوامهـا       /مع هناية متوز  يكشف النقاب   
ويف اهلنـد  . األمم املتحدة دعما خلطة اإلنعاش اجلديدة اليت تبنتها احلكومة يف أعقـاب تسـونامي   

أنشأت جلنة التخطـيط التابعـة حلكومـة اهلنـد الفريـق األساسـي املشـترك بـني الـوزارات إلعـداد            
عـداد وإدارة برنـامج لإلنعـاش علـى مـدى           ومـن أجـل إ    برنامج اإلصالح بعـد تسـونامي       وإدارة  
ويف تايلنـد أنشـأت     .  بليون دوالر لصاحل مجيـع املنـاطق املتضـررة         ٢,١٩ ةتكلفبوعا و  أسب ١٥٦
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احلكومة جلنة إلدارة عمليات اإلصالح وتنميـة املقاطعـات املتضـررة مـن جـراء تسـونامي علـى                   
ويف ملديف وضعت احلكومة خطة مفصـلة مـن أجـل اإلنعـاش والـتعمري               . طول ساحل اندامان  

أهــدافها يف أمــور شــىت مــن بينــها حتقيــق االنتعــاش علــى صــعيد    علــى املســتوى الــوطين تتمثــل  
لسكان ومتكـني اجملتمعـات احملليـة ومحايـة البيئـة والتأهـب             وتفعيل ُسبل معيشة ا   االقتصاد الكلي   

 .إزاء الكوارث وتقدمي اخلدمات العامة بصورة فعالة
رئـيس الواليـات   وتيسريا لدعم وتنفيذ هـذه اخلطـط الوطنيـة، قـام األمـني العـام بتعـيني           - ١٦

 يف احملــيط النتعــاش بعــد تســوناميمعنيــا جبهــود ا مبعوثــا خاصــا  بيــل كلينتــوناملتحــدة الســابق
ويف إطار هذا الدور يعمـل الـرئيس كلينتـون مـن أجـل احلفـاظ علـى االهتمـام العـاملي                      . اهلندي

بشأن عمليات تسونامي ودعم جهود التنسيق على كل من الصـعيد القطـري والعـاملي وتعزيـز                 
هـذا النـوع مـن اإلنعـاش الـذي يقتـنص       ، والـدعوة إىل تنفيـذ   الشفافية واملساءلة يف هـذا الصـدد      

الفرص املعنوية والسياسية واملالية اليت أتاحتها تلك األزمة من أجـل وضـع اجملتمعـات املتضـررة                
� حتالفـا عامليـا  �وهلـذه الغايـة عقـد الـرئيس كلينتـون      . على طريـق إمنـائي أفضـل وأكثـر سـالمة         

 احلكومات املتأثرة ووكاالت األمم املتحدة واملنظمات الدولية واملؤسسات املالية الدوليـة            يضم
واملنظمات غري احلكومية ويرمي إىل حتسني التنسيق فيما بني العناصر الفاعلة الرئيسية وخاصـة              

تنفيذ خطط التعمري اليت تعتمدها فرادى البلـدان ولبـث روح مـن         ل اعلى الصعيد القطري تيسري   
 وزار املبعــوث اخلــاص كـذلك عــددا مــن البلــدان  .لشـفافية املشــتركة واألخــذ بتـدابري املســاءلة  ا

 .لتقييم التقدم احملرز يف إطالق عملية اإلنعاشمايو /أياراملتضررة يف أواخر 
 

 االستجاباتمن خالل النجاحات والتحديات والدروس املستفادة  -ثالثا  
 أحاقــت بــاحمليط اهلنــدي إىل واحــٍد مــن أعقــد   كارثــة أمــواج تســونامي الــيت نشــأ عــن - ١٧

منظومـة األمـم   مواجهتها من جانـب   التحديات يف جمال التنسيق والتدابري اللوجيستية اليت تعيَّن         
وقد اقتضت هذه الواقعة مـن حيـث توقيتـها وجسـامتها            . االستجابة للكوارث جمال  املتحدة يف   

 كمـا أدت يف نطاقهـا       ،دان والسـياقات  جهودا تنسـيقية سـريعة ومرنـة يف عـدد خمتلـف مـن البلـ               
العاملي إىل تعبئة حشد من إجراءات وقوى اإلغاثة فضال عن تقـدمي أعلـى مسـتويات املسـاعدة                  

 وفيمـا اتسـم االهتمـام والـدعم         .على كل مـن الصـعيد العـام واخلـاص واحلكـومي           يت توافرت   ال
ركيـز الـيت أفضـيا    ئـة الشـديدة الت   املقدمان على الصعيد العاملي باإلجيابية والـروح البنـاءة فـإن البي           

وُيعد االعتراف هبذا السياق مفتاحا لتحديـد       . أثارت توقعات من حيث األداء واملسؤولية     إليها  
وُيسـلط الفـرع التـايل األضـواء علـى          . نوعية التحديات املنبثقة عن االستجابة األولية الـيت متـت         

ــدا  ــدروس املســتفادة مــن جهــود االســتجابة  ةاملالحظــات املب ــيت متــت يف جمــاالت مخســة    وال  ال
 .رئيسية
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 والقيادة على الصعيد الوطينالسيطرة  -ألف  
حقيقــة أن الكارثــة أثــرت علــى احلكومــات الوطنيــة القويــة ذات املؤسســات أســهمت  - ١٨

ويف كـثري مـن اجملـاالت    . يف جنـاح جهـود اإلغاثـة   ، القومية املتطورة اليت تعمل وفق أُطر قانونيـة       
مـن املشـاركة القويـة مـن جانـب الـوزارات التنفيذيـة والقـوات املسـلحة                  أفادت جهود اإلغاثـة     

كما أن العالقة التعاونية الـيت قامـت   . فضال عن اإلفادة من اهلياكل احلكومية يف حال تواجدها    
الدولية والوطنية مث بني صفوف مجيع املستويات احلكوميـة أكـدت           الفاعلة  بني العناصر الغوثية    

ــدا مــن السال  ــدورها مزي ــة مــع تبســيط   ب ــع اإلغاث إجــراءات حتويــل املســؤولية عــن   ســة يف توزي
 .األنشطة اإلنسانية وأنشطة االنتعاش املبكر إىل اهليئات احلكومية املالئمة

 
 الدروس املستفادة  

اســتباق التنســيق والتعــاون علــى الصــعيد احلكــومي بصــورة ملموســة إىل تيســري     أدى  - ١٩
لتعــيني والتنصــيب الفــوري يف آشــيه لــوزير أقــدم يتــوىل  فــي إندونيســيا جــاء اف. جهــود اإلغاثــة

أنشـطة االسـتجابة الدوليـة      مبثابـة تأكيـد علـى التكامـل الـذي شـهدته             تنسيق أنشطة االسـتجابة     
احلاجـة إىل  إىل إدراك مـدى  درت مجيـع األطـراف والسـلطات    بـا النكـا،   ويف سـري . والوطنيـة 

عناصــر واملنظمــات غــري احلكوميــة وآليــات تنســيق علــى الصــعيد احمللــي ضــمت األمــم املتحــدة 
وقـد  . التمثيل احمللي مبا يكفـل تنفيـذ وتنسـيق اإلغاثـة يف األجـزاء الشـمالية والشـرقية مـن البلـد                     

ند بصورة وثيقة مع احلكومـات األجنبيـة ممـا كـان لـه أثـر مفيـد يف كفالـة                     لتعاونت حكومة تاي  
كمـا أن اعتمـاد حكومـات       . يـة إجالء سريع وفعال للرعايا األجانـب ويف تنسـيق اإلغاثـة الدول           

وإجـراءات ختلـيص    ) منح الفيزات عنـد الوصـول     (عديدة إجراءات هجرة يف حاالت الطوارئ       
صـول العـاملني يف جمـال اإلغاثـة         ومجركية تطبق أيضـا يف حـاالت الطـوارئ أدى إىل التعجيـل ب             

اين، أصـبحت   ومع ذلك فبعـد الشـهرين األول والثـ        . والسلع الغوثية يف األيام األوىل من األزمة      
هذه اإلجراءات متزايدة التعقيد مما أدى إىل تأخري الكثري مـن البنـود الغوثيـة واملعـدات الالزمـة                   

مثل احلواسيب ومعدات االتصاالت السلكية والالسـلكية واملركبـات ولـوازم           (لدعم العمليات   
ــة األساســية  ــنُ      ) املعون ــى اســتخدام ال ــيت فُرضــت عل ــة ال ــود احلكومي ظم ومشــل ذلــك بعــض القي

ــة تقــدمي     . الســاتلية ــة بــل أعاقــت فعالي ــة إىل إبطــاء اجلهــود الغوثي وأدت هــذه املعوقــات اإلداري
 .املساعدة اليت كانت احلاجة ماسة إليها

ومن شأن فعالية التعاون على الصعيدين الوطين والدويل يف جمال االستجابة للكـوارث              - ٢٠
بترتيبـات  ات املتبادلة اليت تقضـي بالتقيـد   أن يفيد من جتديد املشاركة بشأن التعهدات وااللتزام      

من قبيل اتفاقية تانبريي بشأن توفري موارد االتصاالت السلكية والالسلكية ألغراض التخفيـف             
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من أثـر الكـوارث ولعمليـات اإلغاثـة وأن تنطلـق علـى أسـاس املعـارف املتحصـلة مـن جمموعـة                  
 .املمارسات املتعلقة هبذه القضايا اليت تطورت عرب الزمن

املشاركة املبكرة مع احلكومات على املستويات احمللية مزيـدا مـن التعـاون    كما كفلت   - ٢١
خـالل  يف يـدها    لم حتاول احلكومات املتـأثرة أن تركـز السـلطة           ف. يف األجلني القصري واملتوسط   

جهــود اإلغاثــة وبــدال مــن ذلــك فقــد رحبــت باملشــاركة والتنســيق علــى الُصــعد دون الوطنيــة   
وعلـى سـبيل املثـال فـإن املوقـف املنفـتح واملسـتنري والرفـاقي لكبـار                 . ات االستجابة تيسريا لعملي 

موظفي احلكومة يف آشيه ويف جاكرتا َمهد األساس لقيام عالقة قويـة وتعاونيـة خـالل املرحلـة                  
األولية حيث ُعِقدت اجتماعات قطاعية للتنسيق ضمت عناصر مدنيـة وعسـكرية علـى صـعيد                

 احلكومـة مـوظفني إداريـني       أوفدتويف اهلند   . نب السلطات الوطنية  حملي وبدعم كامل من جا    
تضـررا يف ناغاباتينـام بواليـة تاميـل مـادو لتنسـيق عمليـات اإلغاثـة                 املقاطعات  حمنكني إىل أكثر    

حمليا ومت بالتعـاون مـع املنظمـات غـري احلكوميـة إقامـة مركـز تنسـيق يعمـل مـن خـالل مكتـب                        
 .إدارة املقاطعة

ــه  و - ٢٢ ــة مــن أجــل جنــاح تنســيق االســتجابات      الرغــم أن إال أن  غــىن عــن العناصــر احمللي
. اهلياكـل احلكوميـة احملليـة ال يتيسـر هلـا دائمــا املـوارد الكافيـة ألداء مثـل هـذه املهـام التنســيقية          ا

وعلــى ذلــك فالتعــاون املثمــر مــع املؤسســات احلكوميــة يتطلــب ختطيطــا للتأهــب قبــل وقــوع     
ات مــع املؤسســات احملليــة يف املنــاطق املعرضــة للكارثــة وبنــاء  الكارثــة مــن أجــل تطــوير العالقــ 

 . يف هذا اجملالهتا عندما تكون ضعيفةاقدر
 

 قدرة االستجابة -باء  
نظـام اسـتجابة األمـم املتحـدة حلـاالت الكـوارث            ميكن القول وفق معظم املقـاييس إن         - ٢٣

قرة لالسـتجابة حلـاالت     لقد أمكن بسـرعة توزيـع الشـبكات واألدوات املسـت          : أدى دوره جيدا  
الطوارئ كمـا وصـلت أفرقـة املسـاعدة إىل مجيـع املنـاطق املتضـررة يف غضـون األسـابيع السـتة                       

 كمـا تلقـى مـا يقـارب مليـوين      ،األوىل ومل حيدث أي انتشار واسع النطاق لألمراض أو األوبئة      
وجـرى  . ائيـة نسمة املساعدات الطبية يف حاالت الطوارئ فيما تلقى عدد مساو املعونـات الغذ   

ــر مــن    ــوازم املدرســية علــى أكث ــاطق   ف طفــل ٧٠٠ ٠٠٠توزيــع الل عــاد معظــم األطفــال يف املن
 . بسرعة إىل مدارسهمةاملتضرر
املـأوى  ومنـها مـثال     ومع ذلك فقد عانت االسـتجابة مـن ثغـرات يف بعـض القطاعـات                 - ٢٤

كلة يف حـد ذاهتـا وإن    ويرجع ذلك إىل حد كبري إىل جمرد جسامة املش     ،واملياه واملرافق الصحية  
يعزى أيضا إىل عجز النظام عن سرعة توفري كادر من املوظفني ذوي املهارات واخلـربات               كان  

وعانـت االسـتجابة كـذلك مـن ارتفـاع معـدل تبـدل              . إمكانـات اسـتبقائهم   الكافية فضـال عـن      
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 مــوظفي األمــم املتحــدة ومــن تــأخري توزيــع بعــض خــدمات األمــم املتحــدة اإلنســانية املشــتركة
 العسكرية فضال عـن تعقيـد      -واجلوهرية وخاصة إدارة املعلومات واالتصاالت والقدرة املدنية        

 .التنسيق يف األيام األوىل
 

 الدروس املستفادة  
الثغرات فـ . ما زالت الثغرات امللموسة يف القدرات القطاعيـة تعـوق جهـود االسـتجابة              - ٢٥

كفـي مـن امليـاه النظيفـة وتسـهيالت املـأوى            املتكررة اليت تشوب قـدرة النظـام علـى تـوفري مـا ي             
 وعلـى ذلـك   .ت تعـوق سـرعة االسـتجابة اإلنسـانية        برحـ ومرافق الصرف الصـحي املالئمـة مـا         

تدعو احلاجة إىل إعـادة االسـتثمار يف تطـوير وصـيانة قـدرة منظوميـة لالسـتجابة اإلنسـانية مـن              
إلدارة بالقطاعــات الرئيســية خــالل زيــادة وتعزيــز توظيــف العناصــر املهنيــة والعاملــة يف جمــال ا  

وكــذلك تشــكيل وتعزيــز الشــراكات االســتراتيجية الــيت تفيــد مــن قــدرات املنظمــات غــري           
ويف هـذا الصـدد،   . احلكومية وتستند إىل اخلربات املتاحة بالفعل يف املنظمات احملليـة واإلقليميـة           

ى نطـاق املنظومـة    منسق اإلغاثة يف حاالت الطوارئ استعراضا لالستجابة اإلنسـانية علـ          استهل  
بأسرها من أجل تقييم عوامل القوة والضعف يف النظـام القـائم حاليـا وطـرح توصـيات عمليـة                    

يونيــه نتــائج هــذا /ومــن املقــرر أن تتــاح يف حزيــران. بشــأن إمكانيــة التصــدي لعوامــل الضــعف
 .االستعراض

ــر   عــد يو - ٢٦ ــه ل االنشــر الفــوري واالســتراتيجي للخــدمات املشــتركة أم ــة  ال غــىن عن كفال
إيفـاد مـوظفي مركـز األمـم املتحـدة املشـترك للوجيسـتيات إىل         ولقد شـكل    . فعالةالستجابة  اال

أساسـيا  عـامال   امليدان ليكونوا أعضاء يف أفرقة األمم املتحدة املعنية بتقيـيم الكـوارث والتنسـيق               
 -دين  ومـع ذلـك فموظفـو التنسـيق املـ         . بالنسبة للمبـادرة إىل بـدء املهـام اللوجيسـتية اجلوهريـة           

العسكري التابعون ملكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية ومركز املعلومـات اإلنسـانية مل يـتم تفعيـل             
مـن خـالل قنـوات أكثـر        توزيعهم  جهودهم بوصفها جزءا من آليات االستجابة السريعة بل مت          

وصـادفت الصـعوبات عمليـات تعبئـة نظـم      . ع الرمسي ومـن مث تـأخر هـذا التوزيـع      اتساما بالطاب 
ال السـلكية والالسـلكية وكـذلك مجـع البيانـات وحتليلـها ونشـرها نتيجـة غيـاب املعـايري                     االتص

قيمـة  الهذه التحديات مـن خـالل اعتـراف األمـم املتحـدة ب            مواجهة مثل   وميكن  . والنظم املتبعة 
 مـع وضـع اآلليـات واملعـايري الـيت          ،االستراتيجية ملثل هذه اخلدمات خالل أوىل مراحل أزمة مـا         

 . بتوزيع اخلدمات اإلنسانية املشتركةالتبكريتتيح 
كما ميكن تعزيز القدرة على االستجابة السريعة عن طريق تشكيل كيان دائم ، حتـت                - ٢٧

ــه         ــاملي، ويعهــد إلي ــى الصــعيد الع ــى االســتجابة عل ــدرة عل ــزود بالق ــم املتحــدة، ي إشــراف األم
. السـلطة الالزمـة لـذلك   ويلـه  مث خت باملسؤولية املباشرة عـن تـدبري إجـراءات االسـتجابة األوليـة،             
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ــة، وخباصــة يف       ــة القــدرات اإلقليمي وميكــن أيضــا أن تنــدرج ضــمن هــذا النظــام عمليــات تنمي
املناطق املعرضة للكوارث، حىت ميكن االستفادة من أفرقة ومواد اإلغاثـة بشـكل أسـرع وعلـى                 

 ومنـها مـثال   املتخـذة كمـا ينبغـي تشـجيع املبـادرات     . حنو يعكس تفهما أفضل للسياقات احملليـة   
اجلهــود اجلاريــة الــيت تبــذهلا األمــم املتحــدة لتوســيع نطــاق القائمــة الــيت حيــتفظ هبــا فريــق األمــم  
املتحــدة لتقيــيم الكــوارث والتنســيق، والطلــب الــذي قدمتــه إندونيســيا إىل رابطــة أمــم جنــوب  

ة سـريع الاالسـتجابة  مـن أجـل   شرق آسيا بشـأن إنشـاء آليـة السـتخدام اإلمكانيـات العسـكرية            
 .إزاء الكوارث اليت تصيب املنطقة

 
 أساليب التنسيق وأدواته -جيم  

كان إنشاء آليات فعالة لتنسيق إجراءات االسـتجابة واحـدا مـن أكـرب التحـديات الـيت                   - ٢٨
وعلى الرغم من ذلك فقـد مت التنسـيق علـى كـل مـن الصـعيد                 . االستجابةهذه  واجهت جهود   

اجلهـات  االحتياطية لـدى    فقد أدت الترتيبات    :  عموما الدويل والوطين واإلقليمي بصورة جيدة    
املاحنة والقطاع اخلاص من أجل توفري املوظفني واملعـدات وخـدمات النقـل وأشـكال املسـاعدة                 
ــة مــن اجلهــات العســكرية       ــادت املســاعدة املقدم األخــرى إىل حتســني توقيــت االســتجابة؛ وأف

أدى إيفـاد كبـار مـوظفي األمـم املتحـدة يف      الوطنية والدولية يف التبكري بإيصال املعونات؛ كما    
 .وقت مبكر إىل منطقة احمليط اهلندي إىل زيادة فعالية التنسيق

فقـد تلقـت بعـض املنـاطق فيضـا مـن       .  دائمـا سالسـة البيتسـم   غري أن التنسـيق مل يكـن         - ٢٩
ت املسـاعدا جـاءت  أفراد يفتقرون إىل القدرة على املسـاعدة، بينمـا      يف ظل وجود    مواد اإلغاثة   

ويف كــثري مــن احلــاالت كــان مــن   . املقدمــة يف منــاطق أخــرى غــري متناســبة مــع االحتياجــات   
الصعب أن جيري بشكل سريع إقامة اهلياكل املناسبة للتنسيق مع خمتلـف اجلهـات الفاعلـة الـيت                  

 نتيجــة �تــزاحم اجلهــات اإلنســانية�ويف بعــض األحيــان، كــان . وصــلت إىل موقــع األحــداث
ــؤدي إىل   ــذلك الوضــع ي ــأخر يف إيصــال      ل ــة وإىل وضــع خطــط عشــوائية والت ــن البلبل ــة م  حال

ــام التنســيق         ــى االضــطالع مبه ــات عل ــالزم ملســاعدة احلكوم ــدعم ال املســاعدات، ومل يكــن ال
 . االستراتيجية يتوافر دائما لدى القيادات امليدانية التابعة لألمم املتحدة

 
 الدروس املستفادة  

علـى الـرغم    . هام القيادة والتنسيق على الصعيد امليداين     ينبغي توفري الدعم الكايف مل     - ٣٠
قد كفل اإلدارة الفعالـة والـتفكري االسـتراتيجي علـى      اإلغاثة يف حاالت الطوارئ منسقمن أن 

ففـي  . يف امليـدان  الفعاليـة   صعيد املقر، فإن دعـم هـذه املهـام احليويـة مل يكـن بـنفس القـدر مـن                     
 الشــؤون اإلنســانية يفتقــر إىل املــوارد الالزمــة مــن  منســق/حــاالت كــثرية، كــان املنســق املقــيم 
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وقـد أدى   . املوظفني ألداء مهام القيادة والتنسيق املطلوبة ملثل هـذه االسـتجابة الواسـعة النطـاق              
 بــدور الوحــدة املتنقلــة الــيت تــوفر  بتســونامياملتــأثرةلشــؤون البلــدان اخلــاص نســق اضــطالع امل

اإلنســانية إىل تســليط الضــوء علــى ضــرورة هــذا   منســقي الشــؤون /الــدعم للمنســقني املقــيمني 
ومـــن األمهيـــة مبكـــان أن جيـــري علـــى الفـــور دعـــم املنســـقني  . الـــدعم علـــى الصـــعيد امليـــداين

منســقي الشــؤون اإلنســانية مبــا يلــزم مــن مــوظفني ومــن قــدرات ألداء مهــام التنســيق   /املقــيمني
التشــديد  مــع البدايــةمنــذ اإلنعــاش أنشــطة مباشــرة احليويــة، وتزويــدهم كــذلك بالقــدرة علــى  

 .مبدئيا لتوفري التمويلاملوجه النداء ضمن صراحة على هذا األمر 
مواءمـة أفضـل    مبا يكفل   يلزم حتسني العالقات فيما بني اجلهات املدنية والعسكرية          - ٣١

كانــت املســـامهة الســـريعة  . بــني االحتياجـــات واملطالـــب اإلنســانية والقـــدرات العســـكرية  
العسكرية يف كثري مـن البلـدان، مبـا يف ذلـك     الدوائر األفراد من جانب    والسخية باإلمكانيات و  

احلكومات املتضـررة، عـامال أساسـيا يف الوصـول إىل السـكان الـذين يصـعب الوصـول إلـيهم،            
ولكـن طـرأ   . كما أهنا سدت كثريا من الثغرات التقنية اليت يتعذر علـى القـدرات املدنيـة سـدها            

ونتيجـة لـذلك، مل     .  اجلهـات الفاعلـة املدنيـة والعسـكرية        يف بعض احلاالت تـداخل بـني أنشـطة        
بالكميـة املناسـبة يف األمـاكن الـيت      ال  يكن جيـري دائمـا توزيـع سـلع اإلغاثـة بالشـكل السـليم و               

وقـد ازداد هـذا الوضـع       . قنـوات إغاثـة موازيـة     مما أدى إىل ظهور      احلاجة إليها،    تكون يف أمسّ  
لقيــادة العســكرية وعــدم تبــادل املعلومــات بالقــدر  تفاقمــا بســبب عــدم الفهــم الكــايف هلياكــل ا 

ــدوائر املطلــوب بــني   ــة القصــوى يف   . اإلنســانية واجلهــات العســكرية ال ــة الفعالي وتتطلــب كفال
استخدام اإلمكانيات العسكرية وإمكانيات الدفاع املدين حتديدا جيـدا لـألدوار واملسـؤوليات،             

ويف . على النحـو املناسـب    ووجود قنوات اتصال واضحة، واحترام املبادئ اإلنسانية ومراعاهتا         
 .التنسيق بني العمليات املدنية والعسكريةيلزم حتسني إطار ضوء ما سبق 

 
 املواردتعبئة  -دال  

هائـل  من مظاهر التضامن أدى إىل تـوفري قـدر   مظهرا استثنائيا كارثة تسونامي خلقت   - ٣٢
مــن املــوارد بصــورة ســريعة وأوجــد مصــادر جديــدة للتمويــل مــن اجلهــات اخلاصــة وأوســاط     

اإلنسـانية فرصـة العمـل      للـدوائر   ابة قد أتاحـت     ولكن برغم أن هذه االستج    . األعمال التجارية 
شــهدت ســخاء يف تــدفق األمــوال، فقــد أدت هــذه البيئــة الــيت مجــع دون التركيــز علــى مســألة 

، وإىل هــذه املبــالغ إىل الضــغط علــى املنظمــات اإلنســانية مــن أجــل التعجيــل بصــرف ،األمــوال
ــة صــرف التشــدد يف معــايري إبــالغ كــل مــن اجلهــات املاحنــة واملســتفيدة بك    األمــوال تلــك يفي

الوضع أن التربعات املقدمـة قـد جتـاوزت بدرجـة كـبرية يف بعـض         تعقيد  ومما زاد من    . وتأثريها
تلـك  مـن  ممـا اقتضـى   . احلاالت قدرة الكـثري مـن املنظمـات علـى صـرفها يف مرحلـة االسـتجابة               
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عجــل تاملنظمـات أن تنظـر علـى وجـه السـرعة يف اخلطـط الـيت وضـعتها لألجـل املتوسـط، وأن           
 .بوضع استراتيجيات لتقدمي تقارير عن استخدامات هذه األموال واإلبالغ عنها

 
 الدروس املستفادة  

مــن األمهيــة مبكــان أن جيــري حتســني نوعيــة اإلبــالغ واملســاءلة واألســلوب املتبــع     - ٣٣
. يف حاالت الطـوارئ املقبلـة     مبا يكفل مواصلة الدوائر املؤازرة اجلديدة مسامهتها        إزاءمها،  

، فقـد   ةاإلنسـاني املنظومة  على الرغم من وجود آليات مستقرة للمساءلة الداخلية واخلارجية يف           
أو التربع هبا فيمـا يتصـل   بتقدميها من األموال اليت مت التعهد    وغري املسبوق   أدى احلجم الضخم    

ــة صــرف هــذه        ــدقيق يف كيفي ــادة الت ــة تســونامي، وخباصــة مــن القطــاع اخلــاص، إىل زي بكارث
وبالتـايل، مت االتفـاق بـني األمـم املتحـدة ومؤسسـة برايسـووترهاوس كـوبرز علـى أن                    . األموال

 ســاعة مــن اخلــدمات الفنيــة ملســاعدة األمــم املتحــدة يف احملاســبة   ٨ ٠٠٠تــوفر املؤسســة جمانــا 
تتبـع  يف  املباشرة املتعلقـة بالتربعـات الـيت مت مجعهـا يف إطـار النـداء العاجـل اخلـاص بتسـونامي و                     

التوسـع يف الـنظم القائمـة لتتبـع     علـى  مسـاعدة األمـم املتحـدة     مع  ه التربعات،   مسار صرف هذ  
مسار األموال اليت يتم مجعها يف إطار النداءات الطارئة، كي تتناسب هذه النظم مع متطلبـات                

وال غىن عن هذه التحسينات مـن أجـل زيـادة الثقـة والـدعم مـن جانـب             . بيئة التمويل اجلديدة  
بيـد  . اص، سواء يف األزمات القائمة حاليا أو تلك الـيت تطـرأ مسـتقبال        احلكومات والقطاع اخل  

أن قيمــة مثــل هــذا النظــام تتوقــف علــى تعــاون مجيــع الكيانــات املعنيــة، داخــل منظومــة األمــم   
املتحــدة أو خارجهــا، وخباصــة فيمــا يتعلــق بتقــدمي املعلومــات املتصــلة باعتماداهتــا ونفقاهتــا يف     

 .حينها
، فقد وجدت كثري مـن الوكـاالت واملنظمـات اإلنسـانية نفسـها يف      وعالوة على ذلك  - ٣٤

مـن التمويـل املوجـه ألغـراض     احتياطي فريد يف سخائه   إذ توافر أمامها    ألفه من قبل،    وضع مل ت  
ويف بعض احلـاالت، تعكـف      . اإلغاثة نتيجة للتربعات اليت تدفقت تلقائيا يف أعقاب التسونامي        

ــا علــى النظــر يف كيف   ــة يف نفــس     الوكــاالت حالي ــة دعــم أنشــطة غريهــا مــن املنظمــات العامل ي
ــة التســونامي       القطاعــات، بينمــا توقفــت منظمــات أخــرى عــن تلقــي األمــوال املوجهــة لكارث

ويف . وطلبــت مــن اجلهــات الــيت حيتمــل أن تقــدم تربعــات توجيــه تربعاهتــا إىل أزمــات أخــرى   
ه لكارثـة التسـونامي يف   الوقت نفسه، متكنت بعض اجلهات األخرى من إدماج التمويـل املوجـ          

ــة األجــل   ــتعمري الطويل ــي للمنظمــات      . خطــط ال ــور، ينبغ ــة اجلمه ــى ثق ــاظ عل ويف ســبيل احلف
ــوخى      صــرف اإلنســانية، ب النظــر عــن الطريقــة الــيت ختتارهــا للتعامــل مــع هــذه األمــوال، أن تت

 .الشفافية يف اإلبالغ عن نواياها يف هذا الصدد
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قامـت  . رد تعزيـز التنسـيق علـى الصـعيد احمللـي     تتطلب الكميات الكـبرية مـن املـوا     - ٣٥
الكميـات الضـخمة مـن املـوارد الـيت أتيحـت هلـا والضـغط الـذي           انطالقـا مـن     منظمات كثرية،   

العمــل، باالســتجابة لألزمــة عــن طريــق البــدء يف  لبــدء تتعــرض لــه مــن جانــب اجلهــات املاحنــة  
أدى إىل  ممـا   وظفني لتنفيـذها،    مشاريع متعددة ومتزامنة لإلغاثة، واالسـتعانة بعـدد كـبري مـن املـ             

ويف غمـار االنـدفاع حنـو اختـاذ إجـراءات سـريعة،         . تعقيد عملية التنسيق يف كـثري مـن اجملـاالت         
بدت كثري من اجلهات الفاعلة الدوليـة أيضـا يف صـورة مـن يهمـل نظـراءه الـوطنيني واحمللـيني،                      

 حامسة، والبد أن تشارك فيـه       وللتنسيق يف هذه احلاالت أمهية    . وال يبدي مراعاة للسياق احمللي    
 .اجلهات املاحنة واملنظمات غري احلكومية والنظراء الوطنيون

 
 التشرد وتوفري احلماية االت التحديات املتعلقة حب -هاء  

تشري التقديرات إىل أنه يف أعقاب كارثة تسونامي، تعرض مليـون شـخص للتشـرد يف                 - ٣٦
األعـداد  يف االنكمـاش    ابيع القليلـة األوىل، بـدأت       ولكن، بعـد انقضـاء األسـ      . فترة وجيزة نسبيا  

، مـع بـدء اسـتقرار احلالـة وعـودة            الـذين تعرضـوا للتشـرد بصـفة مؤقتـة          الكبرية مـن األشـخاص    
الـيت  تزايـد الضـغوط     مـع   ) هيال سـيما يف آتشـ     (وقد شكل تـدفق املشـردين       . األهايل إىل ديارهم  

لقــدرة الســلطات الوطنيــة واجملتمــع  حتــديا ،األســر املضــيفة وانقطــاع ســبل العــيشتعرضــت هلــا 
إجـراءات لالسـتجابة تتناسـب مـع احتياجـات خمتلـف فئـات السـكان، كمـا           اختـاذ   الدويل على   

العنـف القـائم علـى أسـاس         وأالعنـف اجلنسـي     من  أثار ذلك القلق بشأن احتمال وقوع أعمال        
 القـوات  نوع اجلنس، مبا يف ذلك احتمال تعـرض األطفـال لالختطـاف أو التجنيـد يف صـفوف              

ومما زاد من تعقيد املبادرات الراميـة إىل نقـل السـكان بصـفة مؤقتـة احلالـة السياسـية                    . املتحاربة
السائدة يف سري النكا وإندونيسيا، ومبادرات إعادة التـوطني الـيت مت االضـطالع هبـا مـن قبـل                    

 .يف ملديف
 

 الدروس املستفادة  
ــة   - ٣٧ ــة احملوريـ ــات اخلا األمهيـ ــاء باالحتياجـ ــة   للوفـ ــا يف مرحلـ ــردين داخليـ ــة للمشـ صـ

أمهيـة  ينبغي التركيز يف مرحلة اإلغاثة الفورية من الكـوارث املفاجئـة علـى              . االستجابة األولية 
ويشـمل  . االستجابة لالحتياجات العاجلة املتعلقة بإنقاذ حياة أكرب عدد ممكـن مـن األشـخاص              

ضـمن  ين داخليـا وإدراجهـم      ذلك تلبيـة االحتياجـات املتعلقـة حتديـدا حبمايـة ومسـاعدة املشـرد              
ملعونـة وعـدم ترسـيخ أوجـه انعـدام املسـاواة            اتوزيـع   مبا يكفل عدالة    خطط اإلغاثة منذ البداية،     

ولذلك، ينبغي كفالة وضع تدابري خاصة ملساعدة ومحايـة املشـردين           . قائمة من قبل  اليت كانت   
 . وتنفيذهاداخليا واألسر املضيفة وإدماج هذه التدابري يف عمليات وضع املشاريع
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ــز يف مرحلــة مبكــرة علــى الفئــات    - ٣٨ املستضــعفة بالــذات بــني الســكان   يلــزم التركي
ــا احتياجــات خاصــة   لألشــخاص ا.املتضــررين مــن الكــوارث  ال فيمــا يتصــل ملشــردين داخلي

 وقــد أثــريت يف أعقــاب كارثــة تســونامي .باملســاعدة فقــط، ولكــن فيمــا يتعلــق باحلمايــة أيضــا
. ة النسـاء واألطفـال وبشـأن خطـر التعـرض للعنـف اجلنسـي واالجتـار             خماوف حمددة بشأن محاي   

يف وقت مبكر خمـاوف مـن أن تـؤدي الضـغوط اإلضـافية الـيت يتعـرض هلـا األفـراد                 الحت  كما  
احتمـال  املتضررون من جراء فقد أفراد األسرة وانقطاع أسباب الرزق والضـغوط النفسـية إىل               

م علـى أسـاس نـوع اجلـنس والعنـف األســري،      العنـف القـائ  أو تصـاعد أعمـال العنـف اجلنسـي     
أشــكال مــن العنــف كانــت متثــل مشــكلة كــبرية يف بعــض البلــدان املتضــررة قبــل وقــوع تلــك و

ــارير بوقــوع إســاءات   . تســونامي ــادت بعــض التق ، فقــد ظلــت تلــك   يف الســلوكويف حــني أف
ــة األشــخ         ــر ومحاي ــب اخلط ــة جتن ــبري لكيفي ــام ك ــد أويل اهتم ــدد، وق ــال حمــدودة الع اص األعم

 كما أن اإلجـراءات الـيت اختـذهتا احلكومـات يف مرحلـة مبكـرة للـدعوة إىل              .املستضعفني للغاية 
منـع االجتـار باألطفـال واسـتغالهلم، وهـي          علـى   محاية األطفال والسهر على ذلك قد سـاعدت         

كمــا . خمــاوف حظيــت بقــدر كــبري مــن االهتمــام يف املراحــل املبكــرة مــن تلــك احلالــة الطارئــة 
جهـود االسـتجابة إىل   حتـول  ومـع   . التـبين جمال  يف  إجيابية  تدابري  اذ  لدعوة إىل اخت  ا أمهيةاتضحت  

بعمليـات  مرحلة اإلنعاش، ستزداد أمهية معاجلة املسائل الصعبة املتصلة باحلقوق يف األراضـي، و         
 .التوثيق، والتعويض

التشـرد  جمال  يف  ينبغي أن ميتد نطاق املبادئ التوجيهية اليت تأخذ هبا األمم املتحدة             - ٣٩
بـذلت جهـود شـىت      عوام القليلة املاضـية،      خالل األ  .الداخلي حبيث تشمل الكوارث الطبيعية    

معايري دولية عامة مقبولة حلماية املشردين ومساعدهتم، اسـتنادا إىل اخلـربة املكتسـبة مـن                لوضع  
ن وبـرغم االعتـراف بـأ     . احلـروب والصـراعات   تشـهدها   حاالت التشريد الواسـعة النطـاق الـيت         

ــة الناشــئة عــن التشــرد القصــري األجــل        ــة املــذكورة ال تعكــس احلــاالت املعين ــادئ التوجيهي املب
والواسع النطاق بسبب الكوارث الطبيعية، فـإن املبـادئ العامـة الـيت تنطـوي عليهـا تسـتحق أن                 

ولكن يف حني أن هذه املبـادئ التوجيهيـة ميكـن أن تسـاعد              . يف هذا الصدد  متبعا  تكون معيارا   
 نفــس اإلجابــات يف مجيــع ريتــوفاملســتبعد أن تنطــوي علــى األســئلة املناســبة، فمــن ح علــى طــر
تـوفري املسـاعدة الكافيـة للمشـردين داخليـا يتطلـب معرفـة بالسـياق احملـدد                   باعتبـار أن     األماكن

 .فهما هلذا السياقمث الذي وقعت فيه الكارثة 
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ــوارث    -رابعا   ــوع الكـــ ــد وقـــ ــاش بعـــ ــديات  : اإلنعـــ ــاح وحتـــ ــاالت النجـــ  حـــ
 واملستقبل احلاضر

ــة          - ٤٠ ــة التســونامي إىل مرحل ــن كارث ــة م ــة اإلغاث ــن مرحل ــال م ــرة االنتق تشــكل إدارة فت
الثغـرات  التعـرف علـى     ) أ: (اإلنعاش مصدر قلق بالغ بالنسبة للمستقبل، فهـي تقتضـي مـا يلـي             

رد؛ املواءمة بني االحتياجات من املوارد واسـتخدامات هـذه املـوا   ) ب(وأوجه الضعف املتبقية؛  
كفالة االتساق العام على الصعيد التنفيذي فيما بني اجلهـات الفاعلـة واألنشـطة ومراحـل                ) ج(

احلـد بشـكل واع مـن املخـاطر يف          ) هــ (؛  الترابط بني املبادرات اإلنسانية واإلمنائيـة     ) د(العمل؛  
طة ومن شأن الفشل يف إجياد الزخم والدعم الالزمـني جلميـع هـذه األنشـ              . إطار عملية اإلنعاش  

واحلفاظ عليهما أن يـؤدي إىل إهـدار فرصـة مثينـة إلعـادة بنـاء اهلياكـل األساسـية احليويـة، مـع                        
القيــام يف الوقــت نفســه بتحســني حيــاة املتضــررين والنــهوض بســبل العــيش املتاحــة هلــم، وبنــاء 

 .تأهب ملا يطرأ مستقبال من كوارثالقدرة الوطنية واحمللية على ال
ال إىل مرحلــة اإلنعــاش مــن بلــد آلخــر، وســيظل هــذا التفــاوت االنتقــوتــرية وتتفــاوت  - ٤١

وتشــري التقــارير . يقتضــي اتبــاع هنــج خمتلفــة إزاء اجلهــود املبذولــة لتحقيــق اإلنعــاش  ممــا قائمــا، 
ــة علــى اجلهــود املبكــرة الــيت بــذلت يف ســبيل       ــار املترتب ــواردة مــؤخرا مــن امليــدان إىل أن اآلث ال

 أسـرة   ١٧ ٣٠٠ املثال، تفيد حكومة سري النكا بأن حنـو          فعلى سبيل . اإلنعاش متباينة بالفعل  
ومـن بـني هـذه      .  خمـيم  ١٠٠زالـت تعـيش يف       مـا كانت قد فقدت املأوى مـن جـراء تسـونامي           

 أسرة يف خيام، وخباصـة يف املنـاطق السـاحلية الـيت تشـح فيهـا األراضـي            ٩ ٤٨٠األسر، تعيش   
 ٣١ ٠٠٠(ؤقـت تكتسـب زمخـا       ولكـن أخـذت عمليـة تشـييد املـأوى امل          . البعيدة عن السـاحل   
، ومــن مث، فاألمـل معقـود علـى أن تــنخفض هـذه األعـداد اخنفاضــا      )يونيـه /مسـكن يف حزيـران  

ــني     يويف آتشــ. األجــل القصــري يف كــبريا  ــا ب ــا فيم ه، يعكــس التنقــل املســتمر للمشــردين داخلي
اإلنعـاش واحلصـول علـى    لتكيـف مـع بـدء مرحلـة     السـكان ل مسـاعي  خيارات اإليـواء املختلفـة    

وتعكـف وكالـة اإلصـالح والـتعمري        . إمكانيات التعمري واملوارد الالزمة له بأسرع وقت ممكـن        
لألسـاليب  فهـم السـكان املتضـررين       مباشرة جهـود مـن شـأهنا أن تكفـل           ه ونياس على    ييف آتش 

 يف هـذا  اليت ميكن هبـا إحـراز النجـاح يف عمليـة الـتعمري، والـدور الـذي ميكنـهم االضـطالع بـه           
 .املضمار

ومع تقدم جهـود اإلنعـاش يف مجيـع البلـدان املتضـررة، سيصـبح مـن الضـروري للغايـة              - ٤٢
لمجتمعـات املتضـررة مـن أجـل االضـطالع بأنشـطة            لاحلفاظ على الدعم املقـدم للحكومـات و       

الـوعي  ضـوء   اإلنعاش واملواءمة بني برامج اإلنعاش وأولويات احلكومات واجملتمعـات احملليـة يف             
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املسـائل اهلامـة والتحـديات      تتدارس الفـروع التاليـة      و.  السائدة االجتماعية - باحلالة االقتصادية 
 .اليت ظهرت يف املراحل املبكرة من مرحلة اإلنعاش

 
 ملبكرةية سيطرة احلكومال -ألف  

مثة أمهية بالغة للسيطرة الوطنية على عملية تصميم وتنفيذ برامج اإلنعـاش وللمشـاركة      - ٤٣
مـن  فقـط   من أجل حتقيق األثر املنشـود       ال  ذ املراحل املبكرة للعملية،     الوطنية يف هذه الربامج من    

فمشــاركة اخلــرباء والفنــيني احمللــيني  . جهــود اإلنعــاش، وإمنــا أيضــا لتعزيــز القــدرات يف امليــدان 
ــات     ــاش الحتياجـ ــرامج اإلنعـ ــاة بـ ــة مراعـ ــاعد يف كفالـ ــوارث ستسـ املتخصصـــني يف إدارة الكـ

مشـاركة صـانعي القـرار الـوطنيني مهمـة للغايـة يف بنـاء           وقدرات السكان املتضـررين، كمـا أن        
 .توافق اآلراء بشأن أولويات اإلنعاش واألدوار واملسؤوليات واملوارد املتعلقة به

ــور، ال     - ٤٤ ــات األم ــى جمري ــذه الســيطرة عل ــة ه ــدعم     ولكفال ــق ال ــد أن جيــري عــن طري ب
 التكنولوجيـا والدرايـة الفنيـة       اخلارجي تعزيز اجلهات الفاعلة واملؤسسات احمللية من خالل نقـل         

وقد اشتمل الدعم الـذي قدمتـه اجلهـات الفاعلـة الدوليـة للحكومـة               . ومن خالل التثقيف العام   
اإلندونيســية علــى وضــع اخلطــط ورســم اخلــرائط وتــوفري املــأوى وتنميــة فــرص العمــل، علــى     

بـدعم   دوليـة ، قامـت األفرقـة ال      ويف سـري النكـا     .الصعيد الوطين وصـعيد املقاطعـات واملنـاطق       
التعـاون الوثيـق بـني السـلطات احلكوميـة          بفضـل   ويف اهلنـد، مت     . عمليات التقييم ومجع البيانات   

اهلنــود تعزيــز العمليــات اإلنســانية وعمليــات  مــن واجملتمعــات احملليــة ومتطــوعي األمــم املتحــدة  
سـاعدة  تكليف متطوعي األمـم املتحـدة اهلنـود بامل        كما مت   . اإلنعاش بعد وقوع كارثة تسونامي    

يف وضع برامج اإلنعاش وتنفيـذها يف ملـديف وسـري النكـا، وقـد أفـادت التقـارير بـأهنم أدوا                       
ويف تايلنـد،  . يف التعجيل خبطى اجلهود املبذولة لتحقيق اإلنعـاش يف املراحـل املبكـرة   عاال دورا ف 

 متابعــة املســائل احليويــة يفطنيــة للعمــل مــع النظــراء الــدوليني إىل جانــب شــكلت فــرق عمــل و
التنسـيق علـى الصـعيد امليـداين بـني      تعزيـز  ولكن يلزم تقدمي مزيد مـن الـدعم و        . مرحلة اإلنعاش 

الشركاء الوطنيني والدوليني يف مرحلة اإلصالح والتعمري، مبا يف ذلـك التخطـيط االسـتراتيجي               
 .  األطولعلى املدى

 
 مرحلة اإلغاثةاالنتعاش خالل التركيز على  -باء  

مرحلـة اإلغاثـة مـن هـذه احلالـة الطارئـة            املبكـر مبسـألة االنتعـاش خـالل         كان لالهتمام    - ٤٥
، ثـال فعلـى سـبيل امل  . السكان احملليني على الوقـوف علـى أقـدامهم مـن جديـد            دور يف مساعدة    

 إىل  �النقـد مقابـل العمـل     �اليت متـت يف إطـار مفهـوم         طام يف إندونيسيا    أدت عمليات إزالة احل   
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وقـد  احمللـي، مـع تـوفري دفعـة نفسـية للسـكان املشـاركني فيهـا،                 االقتصاد  شرايني  ضخ النقد يف    
 . شخص١١ ٠٠٠قارب عددهم 

بيد أنه قد تعذر يف كثري من املناطق االضطالع يف وقت مبكـر جبهـود اإلنعـاش، نظـرا              - ٤٦
ألن األضرار اليت حلقت بالطرق قد أوجـدت مشـاكل بالنسـبة للنقـل وتسـليم مـواد الـتعمري يف           

 شأن تعزيز الترتيبات القائمة مع املتعهدين من القطـاع اخلـاص والشـركاء              ومن. مراحل مبكرة 
علـى  االحتياطيني الذين تتوافر لديهم قـدرات لوجيسـتية وخـدمات جويـة متقدمـة، أن يسـاعد           

كما ال توجـد يف الوقـت       . ختطي هذه الصعوبات اليت تعرقل جهود اإلنعاش يف املراحل املبكرة         
أسـرها لالنتعـاش   تحدة آليات مقبولة تعمل على صعيد املنظومة بالراهن داخل منظومة األمم امل   

ومـن أوجـه الـنقص      . بعد وقوع الكوارث، وخباصة اآلليات اليت تركز علـى احلـد مـن املخـاطر              
 الثغـرات   ،اجلهود الرامية إىل سد الفجوة بني اإلغاثـة والتنميـة         حتديدها يف جمال    الرئيسية اليت مت    

عـاش املبكـرة،    النتنـهجيات التقيـيم املناسـبة لتحديـد احتياجـات ا          القائمة يف جماالت مـن قبيـل م       
خطـط وبـرامج    الالزمني لدعم   اخلرباء التقنيني   اليت ميكن التعويل عليها من أجل إيفاد        واآلليات  

 .واحلد من أوجه الضعف يف الوقت املناسبلالنتعاش اإلنعاش، ولتمويل األنشطة الرئيسية 
 

 التنسيق -جيم  
ازات رئيسية عديـدة يف جمـال التنسـيق القطـاعي فيمـا بـني اجلهـات الفاعلـة                   حتققت إجن  - ٤٧

وقـد أدى التنسـيق القطـاعي يف مرحلـة الـتعمري،            . الدولية والوطنيـة يف مرحلـة اإلنعـاش املبكـرة         
 مصـرف الذي تولت زمامه حكومتـا إندونيسـيا وسـري النكـا، مبسـاعدة مـن البنـك الـدويل و        

 املتحـدة واملنظمـات غـري احلكوميـة، إىل وضـع خطـط وطنيـة             اآلسيوي ووكاالت األمم   التنمية
للتعمري تشتمل على استراتيجية متسقة حمدد هبا مجيع اجلهـات الفاعلـة يف جمـال الـتعمري ومجيـع                   

ــتعمري  ــة    . أنشــطة ال ــة  اويف إندونيســيا وســري النكــا، ســاعدت منظم ــة والزراع ــاألمم ألغذي ب
 واملصـارف اإلمنائيـة يف إعـداد خطـط الـتعمري اخلاصـة              الوزارات التنفيذية املعنية  ) الفاو(املتحدة  

ويف ســري النكــا، تعاونــت مفوضــية األمــم املتحــدة  . هبــا يف قطــاع الزراعــة ومصــائد األمســاك 
 علـى ربـط   الدولية للهجرة املنظمة اآلسيوي والتنمية مصرفلشؤون الالجئني والبنك الدويل و

كما أوفدت مفوضية األمم املتحدة لشـؤون       . استراتيجية املأوى املؤقت خبطط اإلسكان الدائم     
بعثـات تقيـيم مشـتركة لتقيـيم املشـاكل        ) اليونيسـيف (الالجئني ومنظمة األمم املتحدة للطفولـة       

النامجـة عــن العنـف اجلنســي والعنـف القــائم علـى أســاس نـوع اجلــنس يف املخيمـات احلكوميــة       
امنـار، جـرى بكفـاءة تنسـيق        ويف مي . املؤقتة، كما وضعتا خطة مشـتركة ملعاجلـة هـذه املشـاكل           

األنشــطة القطاعيــة، بفضــل وجــود آليــة تنســيق مشــتركة مبتكــرة تــوىل قيادهتــا االحتــاد الــدويل   
ويف اهلنـد، عملـت اليونيسـيف علـى         . جلمعيات الصليب األمحر واهلالل األمحر واألمم املتحـدة       
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ئل املتعلقـة بامليـاه     اجلمع بني املنظمات غري احلكومية الدولية والوطنية من أجل التصـدي للمسـا            
 اللجنـة كمـا عملـت   . والصرف الصحي، سواء على الصعيد الوطين أو يف منطقـة تاميـل نـادو   

ــة   ــة الدوليـ ــة احلكوميـ ــكو الاألوقيانوغرافيـ ــة لليونسـ ــة   تابعـ ــاد اجلويـ ــة لألرصـ ــة العامليـ ، واملنظمـ
اء إلرســ، بصــورة وثيقــة مــع الوكــاالت الوطنيــة  الدوليــة للحــد مــن الكــوارث  االســتراتيجيةو

األسس املؤسسية والتقنية الالزمة لوضع نظام لإلنـذار املبكـر مـن أمـواج التسـونامي يف منطقـة                   
 .احمليط اهلندي

مزيـدا  الكـوارث يتطلـب     حالـة   برغم هذه اإلجنازات فإن التنسيق العام لالنتعاش مـن          و - ٤٨
 واضـحة   عـايري وأدوات  مبويف حني تسترشد االستجابة حلاالت الكوارث       . لعمالدراسة و من ال 

إن االنتعـاش مـن الكـوارث الـذي يشـمل جمموعـة واسـعة مـن العناصـر                فـ مقبولة عامليا للتنسـيق     
 ذلـك بصـفة خاصـة علـى التنسـيق         دقصـ يو. لتنسـيق ملة ل ارمسيـة شـ   مـن أي هياكـل      يستفيد   ال

علــى املســتوى القطــري ويضــاعف مــن احلالــة حقيقــة أن املنســقني املقــيمني  الــذي يــتم الــدويل 
هـذه الثغـرة تسـتخدم األمـم        يف ضـوء    و. دورهم التنسـيقي  لقيـام بـ   لـدعم املالئـم ل    فر هلـم ا   ايتو ال

الدعم املطلوب لتحسـني عمليـة التنسـيق مـن أجـل           نوع  سونامي لتحديد   تاملتحدة حاليا حادثة    
 .االنتعاش من الكوارث

 
 مشاركة اجملتمع املدين -ال د 

أو مرحلــة ســاعدة اإلنســانية تقــدمي املســواء يف مرحلــة مســامهة اجملتمــع املــدين جــاءت  - ٤٩
اجملتمــع أدت منظمــات و. ةضــرراالنتعــاش مســامهة مل يســبق هلــا مثيــل يف كــثري مــن البلــدان املت 

ــات ا    ــد دورا أساســيا يف تنظــيم عملي ــدويل يف تايلن ــة    إلال ــع احلكومــات احمللي ــاون م نعــاش بالتع
ــة ويف   ــهم    اســترعاء والســلطات الوطني ــذين كــان ميكــن جتاهل ــام إىل ال ــك  يفاالهتم ــاب تل  غي

. شـعب املـوكني   البحـريني مـن     مـن ميامنـار والسـكان الرّحـل         مثل العمـال املهـاجرين      العمليات  
واملشـــورة للحكومـــة ولألمـــم املتحـــدة عم لالنتعـــاش الـــداتشـــيه ويف إندونيســـيا قـــدم منتـــدى 

ــة  ملو ــة احلكوماخلوضـــع لـــدى ؤسســـات التمويـــل الدوليـ ــطـ ــتعمرييـ ــية للـ وســـامهت . ة الرئيسـ
داقية صـ ميف زيـادة تعزيـز      اتشـيه   مـع اجملتمـع املـدين يف        الـيت جـرت     عة النطـاق    املشاورات الواسـ  
 .عملية التخطيط

ســتند إىل مبــادرة االنتعــاش جيــب أن تأن املفهــوم علــى نطــاق واســع ومــع ذلــك فمــن  - ٥٠
مـا مل يكـن حيـدث     ضـررين وهـو     سـليمة الحتياجـات وقـدرات السـكان املت        تشـاركية   تقييمات  

ــا علــى صــعيد   اغل مــن جانــب الســكان  وويف العديــد مــن البلــدان أثــريت شــ  . ســةاملمارأحيان
وجيـــري حاليـــا تعزيـــز القـــدرات  . بشـــأن عـــدم مشـــاركتهم يف ختطـــيط االنتعـــاش املتضـــررين 

لتحقيـق االنتعـاش بـدعم مـن وكـاالت األمـم املتحـدة              ج التشاركي   الالمركزية اليت تشجع النه   
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ق هـذا النـهج معاجلـة القضـايا احلساسـة           طريـ أن تتم عن    ومن املأمول   . ومنظمات اجملتمع املدين  
ألقليــات الــيت تعانيهــا اأوجــه الضــعف اخلاصــة فضــال عــن  وق األراضــيمثــل تلــك املتعلقــة حبقــ

 .املهاجرينمجاعات و
 

 بتكرةممجع األموال بطريقة مرنة و  -اء ه 
عندما تسيطر أحداث الكارثـة علـى   أن تتوافر تبني التجارب السابقة أن األموال ميكن        - ٥١

عـد  وكانـت هـذه هـي احلـال ب        . تضـاؤل االهتمـام   لكنها ال تلبث أن جيف معينها مـع         األخبار و 
 وبعد وقـوع إعصـار مـتش يف    ٢٠٠٣ديسمرب /بام بإيران يف كانون األولالزلزال الذي ضرب   

بنسبة ضئيلة من مئات املاليـني      إال  أو السداد   لوفاء   عندما مل يتم ا    ١٩٩٨أكتوبر  /تشرين األول 
 . اليت كان قد مت التعهد هبا الالزمةمن الدوالرات

مت متديـد نطـاق     وقصـر أمـدها     الكـوارث   غـراض   وإدراكا لضيق فرص مجـع األمـوال أل        - ٥٢
ملــأوى الالزمــة ألغــراض االنتعــاش ممــا يتــيح مجــع املــوارد  اإىل مرحلــة العاجــل نــداء تســونامي 

تنفيـذ  مع إتاحـة    يئة و البمتطلبات  وتطوير سبل كسب العيش وبناء اهلياكل األساسية الصغرية و        
لـيت خلفتـها    االنقديـة   البيئة الغنية بـاألموال     أن  وبالرغم من   . خطط وبرامج االنتعاش دون إبطاء    

متديـد النـداءات العاجلـة لتشـمل      إىل  النظـر   ينبغي  تسونامي قد جعلت هذه املرونة ممكنة       كارثة  
 .ستقبللكوارث يف املأسلوب فيما يتعلق بافضل على أنه أاحتياجات االنتعاش 

 يمــن أجــل تســونام  املقدمــة تربعــات الوباإلضــافة إىل ذلــك فــإن حقيقــة اســتخدام      - ٥٣
ــي أن تســاعد      للمشــاريع امل ــن احلــاالت ينبغ ــى توســطة األجــل يف كــثري م ــود  عل ــل جبه التعجي

النامجـة   بليون دوالر من التربعات املعلنة حلالة الطوارئ         ٦,٨بفضل ما يقدر بنحو     و. عاشالنتا
مـن  ضـررة  مـا ميثـل نصـف االحتياجـات اإلمجاليـة جلميـع البلـدان املت              وهـو   امي  تسـون من كارثة   

مــن أجــل تجــه التركيــز بالتــايل لــيس فقــط إىل مجــع املزيــد مــن األمــوال    يأجــل إعــادة الــتعمري  
أيضــا مــن املبــذول يف االنتعــاش هــد اجلوسيســتفيد . النتعــاشىل تنفيــذ خطــط اإالنتعــاش وإمنــا ا

مهمـة متابعـة    إليـه   أوكـل   وكلينتـون   مجع صفوفه الـرئيس السـابق       الذي  العاملي  تحالف  أعمال ال 
عمل مع احلكومات من أجـل معاجلـة        والإعادة التعمري   يف  زخم  النتعاش واحلفاظ على ال   خطط ا 

وسـوف يسـهل وضـع قاعـدة بيانـات مشـتركة            . النتعـاش القضايا السياسية الصعبة اليت تعـوق ا      
ال املسـاعدة مبـا فيهـا املعونـة الرمسيـة والـدعم             مجيـع أشـك   مبا يكفـل توحيـد      األموال  مسار  لتتبع  

يف واحـد   نظـام متسـق     ضـمن   املقدم من املنظمـات غـري احلكوميـة ومسـامهات القطـاع اخلـاص               
 .قيق االنتعاشختطيط وحت
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 اإلدراج املبكر لتدابري احلد من املخاطر -واو  
التـوازن  تحقيـق  يف جمـال االنتعـاش ل  تكـافح يف جهودهـا   املتضـررة  كانت مجيع البلـدان    - ٥٤

ويف معظـم   . السريع وأمهية محاية مواطنيها مـن الكـوارث يف املسـتقبل          النتعاش  بني احلاجة إىل ا   
مبـادرات  التمـاس   إىل  فادحـة جتـنح     الكـوارث ال  ضـررة مـن جـراء       األحيان كانـت اجملتمعـات املت     

ــة الســريعة وم ــول        لموس ــى حســاب احلل ــك عل ــا يكــون ذل ــا م ــة وغالب ــة الطبيعي ــتعادة احلال س
السياســات واالســتراتيجيات عنــد وضــع  كمــا أن عــدم مراعــاة احلــد مــن املخــاطر   .ســتدامةامل

يزيد الطلب علـى املسـاعدة اإلنسـانية الوطنيـة     جسيمة وواخلطط اإلمنائية قد يفضي إىل خسائر     
قــدم املــؤمتر العــاملي قــد و. النمــو االقتصــادي والرفــاه االجتمــاعياســتمرار انكمــاش والدوليــة و

 ،٢٠٠٥ينـاير  / كـانون الثـاين  ٢٢ إىل ١٨قـد يف الفتـرة مـن    من الكـوارث الـذي عُ   حلد  املعين با 
من خـالل إطـالق     هبذا الشأن   ناسب  تسونامي التوجيه يف الوقت امل    كارثة  بعد أسابيع قليلة من     

لعمـل بشـأن احلـد    لاستغرق وقتا طويال من التفاوض  جدول األولويات احلكومي الدويل الذي      
ــاء بشــأن  ٢٠١٥-٢٠٠٥عمــل طــار هيوغــو لل إوهــو مــن خمــاطر الكــوارث،   ــدول  بن قــدرة ال

 .لكوارثعلى مواجهة اواجملتمعات احمللية 
حلادثـة  بصـورة كافيـة   ن من املستحيل االستعداد  اوبالرغم مما هو مقبول عموما بأنه ك       - ٥٥

 ميكنـها كـان   الفعالة مبا فيهـا تـدابري التأهـب         والواضح أن نظم اإلنذار املبكر      هبذه اجلسامة فمن    
لزلـزال  على سبيل املثال عمدت حكومة اهلند بعـد حـدوث ا  ف. إنقاذ مئات اآلالف من السكان  

إدارة خمـاطر الكـوارث علـى مجيـع         علـى   ىل تعزيز قدرهتا    إ ٢٠٠١جوجارات يف عام    منطقة  يف  
منطقــة تســونامي ت أمــواج وكنتيجــة لــذلك فعنــدما ضــرب. الســنوات املاضــيةطــوال األصــعدة 

ــل  ــادو تامي ــون يف اســتطاع القن ــإحــدى املروي ــى   ،ســاحليةات القاطع ــدريب عل ــوا الت  ممــن تلق
 إنقـاذ حيـاة أكثـر       ،إلسعافات األولية يف إطار برنامج إدارة خمـاطر الكـوارث         واعمليات اإلنقاذ   

يف إبـراز احلاجـة   عـامال حامسـا   تسـونامي   حادث  وهبذه الطريقة كان وقوع     .  شخص ١٠٠من  
. محايـة أنفسـها وممتلكاهتـا مـن آثـار الكـوارث      مـن  خطـر  إىل متكني اجملتمعات احملليـة املعرضـة لل    

اجملتمعـات احملليـة    مشـاركة   وسوف يساهم وضع خطط للتأهب حلاالت الكـوارث تقـوم علـى             
 يف املناطق املعرضة للفيضـانات      ربناء السوات إىل  ختزين األغذية واألدوية    جماالت ما بني    تشمل  و

الدراســية يف احلــد مــن املخــاطر  املنــاهج املعلمــني وإعــداد وإدراج التأهــب كجــزء مــن بــرامج  
لــنظم شــاملة قــدرات البنــاء  ىلإوتــربز احلاجــة إىل توجيــه املزيــد مــن االهتمــام  . كــبريةبدرجــة 

ــة   ل ــدابري املادي  )واملــأوى وخطــوط النجــاة لــزالزل اهلياكــل املقاومــة ل(إلنــذار املبكــر تشــمل الت
نــد إجــراء ســريع وملمــوس عواســتراتيجيات االتصــاالت الــيت تســمح باختــاذ  التأهــب وخطــط 

 .صدور اإلنذار
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ــوالتوصـــيات الصـــادرة املتخـــذة مســـتقبال إلجـــراءات توجيهـــات ل -خامسا   ن عـ
 العام األمني

 لالستجابة امليدانية الوطنية والدولية حلاالت الطوارئ املفاجئةالالزمة حتسني اهلياكل   
قـدرات  التنسـيق   اصلة تطـوير و   وتتطلب االستجابة الطارئة للكوارث املفاجئة التزاما مب       - ٥٦

االســتجابة تســم باحليويــة يف مرحلــة اخلــدمات املشــتركة الــيت تأداء االســتجابة الســريعة وعلــى 
املتاحـة أو الـيت كانـت متاحـة للبلـدان           ات القابلـة لالنتشـار      قـدر الويشمل ذلك تعزيز    . العاجلة

لدولية بدرجـة كـبرية    وباإلضافة إىل ذلك سوف تستفيد جهود االستجابة ا       . املعرضة للكوارث 
 .الواسعة النطاقمن تعزيز اإلدارة على املستوى امليداين يف حاالت الطوارئ 

ببنـاء وإعـادة    املعنيـة   عات اجملتمع املدين    ايتعني أن تلتزم األمم املتحدة واحلكومات ومج       - ٥٧
سـبل   ةاإلنسـاني ومـة  نظمإنشاء قدرات إقليمية وطنية وحملية لالستجابة للكـوارث حـىت يتـوفر لل    

 .ال سيما يف املناطق املعرضة للكوارثاملمكن نشرها املوارد احلصول مباشرة على 
خــدماهتا اإلنســانية األساســية  علــى توســيع ومواصــلة  األمــم املتحــدة عمــل ينبغــي أن ت - ٥٨

 .جلمع بدقة بني املهارات املستخدمةاملشتركة حىت ميكن نشرها على حنو ميكن التنبؤ به مع ا
امليـداين لضـمان   سـتوى  املن تضـع األمـم املتحـدة هـيكال موحـدا لـإلدارة علـى        ينبغـي أ  - ٥٩

ــهابالتــايل تنســيق جهــود االســتجابة و  املقــيمني نســقني ويشــمل ذلــك تعزيــز الــدعم للم . فعاليت
 .ومنسقي املساعدة اإلنسانية

 
 تطوير القدرة اإلقليمية لالستجابة  

علـى وجـه   فادحـة   لكـوارث ال  إزاء ا سـتجابة   أكثر استعدادا لال  تعترب املنظمات اإلقليمية     - ٦٠
صـناع القـرار    بسـابقة   ا ال األوضـاع احملليـة وعالقاهتـ     مستفيدة يف ذلك من اطالعها على       السرعة  

ــة يف املنــاطق    . الــوطينعلــى الصــعيد  وينبغــي أن تتعــاون األمــم املتحــدة مــع املنظمــات اإلقليمي
قبـل  وتطبيقها  قليمية لالستجابة   املعرضة للكوارث لكي تضمن وضع اخلطط وبناء القدرات اإل        

 . وقوع الكارثة
ــات    و - ٦١ ــدويل بوضــع آلي ــتعني أن يقــوم اجملتمــع ال ــة  متطــورة ي لنشــر القــدرات االحتياطي

مــع لكــوارث ى وقــوع الــعاتفاقــات ســابقة إبــرام اإلقليميــة بقيــادة األمــم املتحــدة مــن خــالل   
 . وتنسيقهامنظمات إقليمية ووضع إجراءات تشغيل معيارية لعمليات نشرها

قــدرات أن تتــيح هلــذه اهلياكــل مــا لــديها مــن  يــتعني أن تعمــل احلكومــات علــى كمــا  - ٦٢
 .االستجابة للكوارث
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 العسكرية -االستجابة املدنية إطار حتقيق االتساق يف   
العسـكرية يف خمتلـف البلـدان       لـدوائر   اجانـب   تسـونامي مـن     كارثـة   كانت االسـتجابة ل    - ٦٣

ــري مســبوقة   ــاء حامســة أثوغ ــة املن ــة إلرحل ــاذ األولي ــة نق ــن   األرواح ومرحل ــتقرار م ــق االس حتقي
حـاالت  ولـذلك فمـن املـرجح يف        . يف هـذا الصـدد    فاصـال    تسونامي حـدثا     توكان. االستجابة

العســكرية مــن جانــب الــدول  اإلمكانــات  أن تتــاح الالطــوارئ النامجــة عــن الكــوارث مســتقب 
يف  العسـكرية    اتضمان مسـامهة القـدر    ولذلك فهناك حاجة ل   . كميات كبرية وبشكل أسرع و  

إجـراءات التنسـيق واهلياكـل املقبولـة يف حـاالت           رابط  وضـع وتـ   مـا يـتم ب    الستجابة مبا يف ذلك     ا
فيمـــا بـــني اجلهـــات العســـكرية وفيمـــا بـــني الشـــركاء العســـكريني  بشـــكل أفضـــل الكـــوارث 
 .واإلنسانيني

ــة باســت    و - ٦٤ ــزز األمــم املتحــدة اإلجــراءات املتعلق ــتعني أن تع ــات خدام وتنســيق اي إلمكان
اخلـدمات  العسكرية أثناء االستجابة حلاالت الكوارث وإقامة روابط أكثر انتظامـا مـع مقـدمي               

 .الرئيسيني
الدفاع املدين واملطايف وخـدمات     دوائر  إدراكا حلقيقة أن القوات العسكرية الوطنية و      و - ٦٥

ــي   ــاذ ه ــا تكــون   اإلنق ــا م ــتعني أن ،أول املســتجيبنيغالب ــع االســتجابة حلــاالت   شــرك جمي ي تم
تعـاون هبــا يف  تحتديــد الزمـان والكيفيـة الــيت ميكـن أن    يف نشـط  الفئــات بشـكل  الكـوارث هـذه   

 .حالة االستجابة للكوارث
 

 اإلنذار املبكر والتأهبجمايل االستثمار يف   
وقـوع  بم به على نطاق واسـع أن اعتمـاد نظـام إقليمـي لإلنـذار املبكـر               من املسلّ أصبح   - ٦٦
فالنظـام اإلقليمـي ال يعمـل إال إذا         . امي كان مـن شـأنه أن ينقـذ حيـاة اآلالف مـن البشـر               تسون

طــر أُيصــل إىل اجملتمعــات احملليــة املعرضــة للخطــر وتدعمــه  جــامع مــانع شــكّل جــزءا مــن حــل 
ويـتعني أن تسـعى   . نظم حملية لإلنذار واالستجابة حلاالت الطـوارئ     وقانونية ومؤسسية مالئمة    

هـود  اجلىل تعزيز األطر واآلليات اإلقليمية لـنظم اإلنـذار املبكـر فضـال عـن دعـم          األمم املتحدة إ  
هيوغــو عمــل لتحقيــق إدارة متكاملــة للمخــاطر مبــا يتفــق وإطــار  التقنيــة واملتعلقــة بالسياســات 

٢٠١٥-٢٠٠٥. 
تتسـم باالتسـاق وتقـوم علـى        يتعني أن يستثمر اجملتمـع الـدويل يف نظـم لإلنـذار املبكـر                - ٦٧

ــز علــى  أســاس الت ــع املخــاطر و واجهــة الســكان ملركي ــع البلــدان وتصــل   يف مجي إىل مجيــع مجي
لتأهـب  لخـاطر وزيـادة الـوعي وتـدابري         املتقيـيم   لما يتعني أن تشمل إجـراء       ك .املعرضني للخطر 

 .اإلنذارعند إعالن حىت تكون اجملتمعات احمللية مستعدة وقادرة على التصرف 
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 ى حتقيق االنتعاشلع املتحدة تعزيز التنسيق وقدرة منظومة األمم  
أثناء تنسيقها ألنشـطتها   املتضررة  دعم احلكومات   على  يعترب تعزيز قدرة األمم املتحدة       - ٦٨

. عــاش فعــالتناعــامال أساســيا لتحقيــق حتقيــق االنتعــاش املســاعدة اإلنســانية وجمــايل اخلاصــة يف 
ينفـذها  و حـاالت الطـوارئ   إلغاثـة يف اوبالرغم من أن االستجابة حلالة الطوارئ يقودها منسق    

املقـر  يف ال أو دعـم مؤسسـي   نظـري   يوجـد   فـال   على الصـعيد امليـداين       املساعدة اإلنسانية    ومنسق
تكفــل  وتشــمل معاجلــة هــذه الثغــرات حتديــد آليــة مؤسســية   .يف امليــدان ملرحلــة االنتعــاش  وال

ن أوجه التـآزر بـني      املستوى احلكومي لتحقيق املزيد م    على  القيادة والتنسيق على صعيد املقر و     
دور املنسق املقيم ومنسق املساعدة اإلنسانية ملرحلة إعادة الـتعمري وتعزيـز فريـق األمـم املتحـدة           

 .القطري
ــتراتيجي     ويف ضــوء الفجــوة   - ٦٩ ــيط االس ــال التنســيق والتخط ــية يف جم ــة املؤسس يف القائم

ــة ا ــم املتحــدة األ    النتعــاش مرحل ــة األم ــدعم منظوم ــتعني أن ت نشــطة املســتمرة  مــن الكــوارث ي
 .يف حالة الكوارثاملتعلقة باالنتعاش نسيق اللتحديد نوع الدعم املطلوب لتحسني جهود 

 
 الشفافية واملساءلة املاليةعزيز ت  

النتعاش يعين أن تـؤدي     نطاق االستجابة وجهود ا   بالتايل  احلجم املتزايد للكوارث و   إن   - ٧٠
وسـيكون  . اسـتخدام األمـوال   يف  املسـاءلة املاليـة     األمم املتحدة دورا أكرب يف ضـمان الشـفافية و         

ســامهة ملاحلكوميــة واملــايل للمســامهات لتتبــع ل يةشــفافمــن التعزيــز ومواصــلة نظــام لــالزم مــن ا
وسوف يساهم ذلك بشكل أفضـل يف إدمـاج         . لنداءات العاملية داخل وخارج ا  القطاع اخلاص   

ك العناصــر الرئيســية مــن القطــاع يف وإشــراملــايل تتبــع االهياكــل التنســيق ويف اخلاصــة األعمــال 
مـن قبيـل تتبـع مسـار األمـوال          ويـتعني تشـجيع مبـادرات       . تعبئة وتنسيق املوارد  املتعلقة ب هود  اجل

املنظمــات اون عــتمــا يــتعني أن تك. كــوبرزمبســاعدة شــركة بــرايس ووتــر هــاوس الــذي ُوضــع 
 .التعمريالنتعاش وتعزيز آليات اإلبالغ واملساءلة يف مرحليت اعلى الدولية واحلكومات 

يتعني أن يشجع اجملتمع الدويل إنشاء آلية مشتركة داخل منظومة األمـم املتحـدة لتتبـع                 - ٧١
األمــوال واإلبــالغ عنــها وحــث املنظمــات داخــل وخــارج منظومــة األمــم املتحــدة علــى مســار 

 .بطريقة منتظمةاآلليات املسامهة يف هذه 
كومات معا لتعزيـز آليـات اإلبـالغ واملسـاءلة يف        يتعني أن تعمل املنظمات الدولية واحل      - ٧٢

 .التعمريالنتعاش ومرحليت ا
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 املخاطرمن االلتزام باحلد من أوجه الضعف و  
بـني احلـد مـن املخـاطر وحتقيـق      ؤكـد الصـلة    الـدليل القـاطع الـذي ي      وجود   بالرغم من    - ٧٣

 الضعف واحلـد مـن املخـاطر        أوجهيف جمال حتجيم    التنمية املستدامة ال يزال االلتزام واالستثمار       
ا يـؤدي إىل تعزيـز   ، مبـ ومـن شـأن دعـم طويـل األجـل للتنميـة االقتصـادية املسـتدامة               . اميثل حتدي 

ــة وإقامــة هياكــل أساســية ســليمة   ــة الــدول أن تصــبح أن يســاعد علــى  ،اجملتمعــات املدني متأهب
 .الستيعاب الصدمات الناجتة من املخاطر الطبيعية

 .٢٠١٥-٢٠٠٥و غهيوعمل تمع الدويل بتنفيذ إطار يتعني أن يلتزم اجمل - ٧٤
 

 تعزيز أنشطة البحوث وقدرات التعلم الالزمة لتوجيه أنشطة اإلنعاش  
ســليم الحتياجــات تشــاركي تقيــيم النتعــاش إىل جيــب أن تســتند برجمــة االســتجابة وا  - ٧٥

لقـدرات احملليـة   املبادرات واملوارد واضررين حىت ميكن بصورة كاملة فهم      وقدرات السكان املت  
ــها   ــادة من ــات  . بشــكل كامــل واإلف ــة والتشــاور بشــأهنا    وتســاهم آلي وضــع السياســات الوطني

سـؤوليات  املدوار و األولويـات و  األاآلراء بشأن   بني  حتقيق التوافق   يف  وأنشطة حتديد األولويات    
 .لتحقيق االنتعاشواملوارد الالزمة 

ــا  - ٧٦ ــع االســتجابة للكــوار   كم ــل جمتم ــتعني أن يعم ــتيعاب و ث ي ــى اس ــد ونشــر  عل توحي
الـيت  الكـوارث   من سـائر    جمموعة من املعارف بشأن الدروس املستخلصة من كارثة تسونامي و         

إدارة عمليــات وجــه ياملعرفــة املؤسســية علــى مجيــع األصــعدة ووقعــت مــؤخرا علــى حنــو يعــزز 
 .الكوارث يف املستقبل

 


