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 الدورة الستون
 *من جدول األعمال املؤقت) أ (٧٤البند 

تعزيــز تنــسيق املــساعدة اإلنــسانية واملــساعدة الغوثيــة   
اليت تقدمها األمم املتحدة يف حاالت الكوارث، مبا يف         

تعزيـــز تنـــسيق : ذلـــك املـــساعدة االقتـــصادية اخلاصـــة
 اإلنـــسانية الـــيت تقـــدمها األمـــم املتحـــدة يف  املـــساعدة

   حاالت الطوارئ
ــدان الكــوارث         ــسانية يف مي ــساعدة اإلن ــدمي امل ــشأن تق ــدويل ب ــاون ال التع

 الطبيعية، االنتقال من مرحلة اإلغاثة إىل مرحلة التنمية
 

 **تقرير األمني العام  

 موجز 
 إىل ت فيـه اجلمعيـة  لـذي طلبـ    ا ٥٩/٢١٢هذا التقرير عمال بقـرار اجلمعيـة العامـة          أعد   

األمــني العــام أن يقــدم تقريــرا عــن التقــدم احملــرز بــصدد التعــاون الــدويل يف ميــدان الكــوارث     
ويــسلط التقريــر الــضوء علــى التحــديات الرئيــسية الــيت يواجههــا  . املرتبطــة باألخطــار الطبيعيــة

ــدان املعرضــة للكــوارث يف جمــاالت الت      ــدرة البل ــز ق ــدويل يف تعزي  ،أهــب للكــوارث اتمــع ال
 .والتصدي هلا واإلنعاش فيما بعد الكوارث واحلد من أخطار الكوارث

بــشأن بيانــا مــستكمال  يــشمل هــذا التقريــر أيــضا  ،٥٧/١٥٠وعمــال بقــرار اجلمعيــة   
 .٢٠٠٢ديسمرب /أنشطة الفريق االستشاري الدويل للبحث واإلنقاذ منذ كانون األول

 

 * A/60/150. 
 .تأخر تقدمي التقرير ألسباب فنية ** 
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 مقدمة - أوال 
االفتـراض  تعطـي   حيث إـا  “الكوارث الطبيعية”ا التقرير، عبارة   يف هذ لن تستخدم،    - ١

ومـن   ، كليـة “طبيعيـة ”حتدث نتيجة لألخطار الطبيعية هي كوارث      اخلاطئ بأن الكوارث اليت     
بـل إن مـن املـسلـم بـه علـى نطـاق             . ال مفر منها وتقع خارج نطاق الـسيطرة البـشرية         مث فهي،   

ــة    ــال    واســع أن هــذه الكــوارث هــي نتيجــة للطريق ــراد واتمعــات حي ــا األف  ــصرف ــيت يت  ال
مـن حيـث   خطـار  املالزمـة لأل وتتفـاوت التهديـدات    . التهديدات الناشئة مـن األخطـار الطبيعيـة       

الكوارث املرتبطة باألخطار الطبيعيـة     وقوع  وتتشكـل األخطار واحتماالت    . طبيعتها وحجمها 
ــرض      ــة التع ــستويات قابلي ــل م ــد بفع ــسائدة إىل حــد بعي ــداال ــع الكــوارث  والت  ،بري املـــُتخذة ملن

وهكــذا، فــإن مــا حيــدد الكــوارث، إىل حــد كــبري، هــو  . والتخفيــف مــن حــدا والتأهـــب هلــا 
ــراءات   ــذه اإلجـ ــار إىل هـ ــشرية، أو االفتقـ ــراءات البـ ــارة  . اإلجـ وعلـــى ذلـــك، ستـُـــستخدم عبـ

املـؤمتر  إطـار هيوغـو للعمـل الـذي اعتمـده           متـشيا مـع     ،  “الكوارث املرتبطة باألخطار الطبيعية   ”
 إىل ١٨الفتــرة مــن يف ) هيوغــو، اليابــان(العــاملي املعــين باحلــد مــن الكــوارث املعقــود يف كــويب 

 .٢٠٠٥يناير /كانون الثاين ٢٢
تواترهـا  وما زالـت الكـوارث املرتبطـة باألخطـار الطبيعيـة تتزايـد مـن حيـث معـدالت                     - ٢

ــاخ، وال    . وحــدا ـــر املن ــسية للكــوارث تغي ــني األســباب الرئي ــاع   ومــن ب ــي، وارتف ــدهور البيئ ت
مــستويات قابليــة التعــرض، واألمنــاط اإلمنائيــة غــري املالئمــة، وعــدم كفايــة نظــم التخفيــف            

وفــضال عــن ذلــك، مثــة عوامــل معينــة مــن قبيــل تغيـــر املنــاخ، والعوملــة االقتــصادية،  . والتأهـــب
وجــود  وازديــاد الــسفر بالطــائرات تــساهم حاليــا يف نــشوء اجتاهــات جديــدة تــربز احلاجــة إىل  

 عامليــة مــن حيــث منــشئها وهــي اجتاهــات ذات طبيعــةمنظــور عــاملي يف مــا يتعلــق بــالكوارث، 
 .وتأثريها

الكــوارث آخــذ يف التــصاعد   ءمــن جــراعــدد النــاس واملوجــودات املتــضررة  كمــا أن  - ٣
ــاة الــشعوب وســبل كــسب العــيش       ومــا يترتــب علــى ذلــك مــن عواقــب وخيمــة بالنــسبة حلي

ركـز التعـاون يف جمـال حبـوث أوبئـة الكـوارث، فـإن        ملووفقـا  . ة مبـشقـة ومكاسب التنمية احملـرز   
 مـرة منـذ     ١٤تـضاعفت مبقـدار     التكاليف االقتصادية للكوارث املرتبطة باألخطار الطبيعيـة قـد          

 .مخسينيات القرن املاضي
. أمــا الــصلة الوثيقــة بــني الكــوارث والنمــاذج اإلمنائيــة غــري املالئمــة فإــا موثقــة متامــا    - ٤
والتوســـع .  املــستدامة ميكــن أن تولـــد أخطــارا تــؤدي إىل كــوارث جديــدة اط التنميــة غــريأمنــف

كمـا أن  . يف املناطق املعرضة لألخطار مـا مهـا إال مثـاالن علـى ذلـك          السكان  احلضري وتركيز   
ذلـك أن البلـدان املنخفـضة الـدخل تتـأثر ـا بنـسب               هناك ترابطا وثيقا بني الكـوارث والفقـر،         
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ــة ــر لألخطــار  و الــشعوب الفقــرية إىل  وتنحــ. متفاوت وأن تكــون أقــل قــدرة علــى   التعــرض أكث
والـشعوب الـيت ليـست لـديها سـوى مـوارد قليلـة أو               . لكـوارث املالزمـة ل  استيعاب الـصدمات    

 .بديلة هي األخرى أقل قدرة على التعايف من الكوارث
ية سـتؤدي إىل    املخـاطر القائمـة واملـستقبل     ومن الواضح، يف هذا السياق، أن مستويات         - ٥

يـُـضاف إىل ذلـك أن أي       . األهداف اإلمنائية لأللفيـة   تباطؤ أو تقويض اجلهود الرامية إىل حتقيق        
ـــُحرز يف ســبيل بلــوغ األهــداف لــن يــساهم تلقائيــا يف احلــد مــن قابليــة تعــرض البــشر      تقــدم ي

النيـــة اجلهــود احلــسنة أال تــؤدي وهلــذا ال بــد للمجتمــع الــدويل أن يكفــل  . لألخطــار الطبيعيــة
 .إىل تزايد أخطار الكوارث بدون قصدالرامية إىل زيادة التنمية االجتماعية واالقتصادية 

 والتنمية غري املـستدامة ونظـم اإلدارة الـضعيفة إىل           ،بني الكوارث الوثيقة  وتشري الصلة    - ٦
ث املرتبطـة   راملغالطة املتداولـة عـادة يف أوسـاط اتمـع اإلنـساين املتمثــلة يف التمييـز بـني الكـوا                    

ويف مجيـع   . خطار الطبيعية وغريها من أنواع الطوارئ اليت تـستلزم اختـاذ إجـراءات إنـسانية              باأل
ملـستويات قابليـة التعـرض      تعتـرب حمـددا رئيـسيا       احلاالت، فإن  الطريقة اليت تـُنظـم ا اتمعات         

ويف مجيـع   . نيةاحلاجـة إىل تقـدمي املـساعدة اإلنـسا        ستـسفر عـن     وما إذا كانت تلـك املـستويات        
التصدي، من أمنـاط التوزيـع غـري العـادل          ، أو ايار آلليات     كارتبااحلاالت أيضا، تنشأ حاالت     

يــُنظر إىل الكـوارث املرتبطـة باألخطـار الطبيعيـة يف      وخالصـة القـول     . أو غري املستدام للمـوارد    
لـدى  ضعف  أوجـه الـ   اإلنـسان تـؤدي إىل تفـاقم        فيهـا   أفضل احلاالت علـى أـا ظـواهر تـسبـب           

 .البشر
الكـوارث  حيث تعـزز وتغـذي      ويواجه عدد متنامٍ من البلدان أزمات متعددة اجلوانب          - ٧

وقـد متثــلت هـذه احلالـة        . بعضها الـبعض  املرتبطة باألخطار الطبيعية وحاالت الطوارئ املعقـدة       
سودان حبـر الغـزال يف جنـوب الـ        وقعـت يف    يف أبرز صورها يف السنوات األخرية يف ااعة اليت          

. ٢٠٠١-١٩٩٩ ويف اجلفــاف الــذي أصــاب أفغانــستان يف الفتــرة  ١٩٩٨-١٩٩٧يف الفتــرة 
ســواء (العــيش احملليــة ويف كلتــا احلــالتني، أدى الــصراع الطويــل األمــد إىل ايــار ســبل كــسب  

 ه، وهــو مــا أضــعف بــدور)بــصورة مباشــرة أو غــري مباشــرة، بــالنظر إىل ايــار االقتــصاد احمللــي
ــدرة الــسكان احمل  ــى التكيــف حيــال األخطــار الطبي    ق ــةلــيني عل ويف هــذه الظــروف كــثريا   . عي

للتغلـب  أي سبيل آخر سوى أن تعتمد استراتيجيات        يكون أمام األسر املعيشية املتضررة       ال ما
عن طريق قطع األشـجار إلنتـاج   على الصعاب تزيد من قابلية التعرض لألخطار الطبيعية مثال،        

وخالفـا لـذلك، كـان لـبعض الكـوارث دور رئيـسي يف          . لغابـات إزالـة ا  ساهم يف   يـ الفحم، ممـا    
 .١٩٧٢ احلال يف نيكاراغوا بعد وقوع زلزال عام اقم التوترات اتمعية، كما كانتف
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فقـد أدى توسـيع حـدود املنـاطق         . وقد تكون األخطار نتيجة أو سـببا للتـدهور البيئـي           - ٨
أمناطـا جديـدة مـن      ولـد   تطـرق مـن شـأا أن        تغـري البيئـات احمليطـة ـا، ب        احلضرية والزراعية إىل    

علـى األراضـي الرطبـة املستـصلحة وعلـى          وقعـا   وقـد تكـون األخطـار الزلزاليـة أشـد           . األخطار
وقـد يزيـد تـدمري أشـجار        . مـن املركـز احلـضري     القمامة مما هي عليه يف منـاطق أخـرى          مقالب  

واملـستوطنات البـشرية    . فاملنغروف يف املناطق الساحلية من األخطار املرتبطـة بـوب العواصـ           
ــدرج         ــزع ت ــة وتزع ــنظم اهليدرولوكي ــيريات يف ال ــد حتــدث تغ ــاه ق ــستجمعات املي ــة يف م القائم

يـُـضاف إىل ذلـك أنـه، يف    . املنحدرات، مما يزيد مـن أخطـار الفيـضانات وااليـارات األرضـية           
والبــشرية عديــد مــن احلــاالت، تتفاعــل األخطــار الطبيعيــة املنــشأ مــع األخطــار التكنولوجيــة     ال

النفايـات الـصناعية،   واملنشأ، مثل عدم كفاية عمليات التخلـص من النفايات يف قيعان األـار،            
وخالفــا لــذلك، فــإن الكــوارث اخلطــرية، أو تــراكم األخطــار النامجــة عــن   . وخملفــات املنــاجم

عادية، ولكنها أصغر حجما، قد تسبب مشاكل بيئية تـؤثر علـى سـبل كـسب العـيش                 أحداث  
 . إحلاق الضرر بالتنوع البيولوجيات اإلمنائية كما، على سبيل املثال، يف حاالتواخليار

فلـــديهم : ختتلـــفالنـــساء والرجـــال والفتيـــان والفتيـــات بـــالكوارث  درجـــات تـــأثر و - ٩
وخيتلــف تــأثري الكــوارث مــستويات خمتلفــة مــن التعــرض لألخطــار، وتــصورها، والتأهــب هلــا؛  

سية، كما ختتلف احتياجـام يف مراحـل االسـتجابة واإلنعـاش         والنفالبدنية  عليهم من الناحيتني    
مـــن جانـــب مراعـــاة اخـــتالف األثـــر الـــذي تتركـــه الكـــوارث وأن يعـــاجل  وينبغـــي . والـــتعمري

 .احلكومات واتمع الدويل خالل مجيع املراحل، وأمهها مرحلة اإلنعاش
 

 استعراض األنشطة اليت اضطـلع ا خالل السنة - ثانيا 
 

 لكوارث املرتبطة باألخطار الطبيعيةا - ألف 
) ٢٠٠٥يونيـه  / إىل حزيـران ٢٠٠٤يوليـه  /متـوز (هيمن علـى الفتـرة املـشمولة بـالتقرير          - ١٠

وقوع كارثة أمواج تسونامي يف احمليط اهلنـدي الـيت تـسبـبت يف الغالبيـة العظمـى مـن الوفيـات                     
ركــز ملووفقــا . ريناملــسجلة، رغــم أــا مل تــشكـل ســوى نــسبة ضــئيلة مــن األشــخاص املتــضر  

 شخـصا حـتفهم خـالل هـذه الفتـرة           ٢٤٢ ٧٩٣لقـي   التعاون يف جمال حبوث أوبئة الكـوارث،        
 أشـخاص قتلـوا يف كارثـة        ٢٢٦ ٤٠٨نتيجة للكوارث املرتبطة باألخطار الطبيعيـة، مـن بينـهم           

 مليـون شـخص علـى    ١٥٨أكثـر مـن   وقـد تعـرض     . أمواج تسونامي يف احمليط اهلنـدي وحـدها       
مــن جــراء أو، فيمــا عــدا ذلــك، تــضرروا بــشدة  لإلصــابة جبــروح، أو للتــشريد،   نطــاق العــامل

خــسائر اقتــصادية بلــغ جمموعهــا الكــوارث املرتبطــة باألخطــار الطبيعيــة، وقــد أبلــغ عــن وقــوع 
 .بليون دوالر ٩٤
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 ٩,٠ بلغــت شــدته ،زلــزال مــدمرعــصف  ،٢٠٠٤ديــسمرب / كــانون األول٢٦يف  و - ١١
إندونيـسيا، أعقبتـه عـدة توابـع      ،شمايل سـومطرة لساحل الغريب الب ،رخيتر رجات على مقياسد

 توأطلق الزلزال أمواج تسونامي العاتية الـيت أحلقـ        . كانت شديدة الوطأة يف كثري من األحيان      
. الدمار باملناطق الساحلية املتضررة مـن إندونيـسيا، وتايلنـد، وسـري النكـا، وملـديف، واهلنـد         

 /آذار ٢٨ ويف .والـصومال، وميامنـار، والـيمن     بسيـشيل،   كما أحلقت أمواج تسونامي أضـرارا       
 درجـة علـى مقيـاس رخيتـر،         ٨,٧أحد التوابـع القويـة، الـذي بلغـت شـدته            ، هز   ٢٠٠٥مارس  

وتـرد  . الساحل الغريب لسومطرة، وكانت جزر نياس، وسيميليو وبانيـاك أكثـر املنـاطق تـضررا              
ــر األ    ــة ومــدى االســتجابة هلــا يف تقري ــأثري الكارث ــة يف   تفاصــيل ت ــز اإلغاث مــن العــام بــشأن تعزي

حــاالت الطــوارئ، واإلصــالح، والــتعمري، واإلنعــاش والوقايــة يف أعقــاب الكارثــة النامجــة عــن 
 .(A/60/86-E/2005/77)أمواج تسونامي اليت عصفت باحمليط اهلندي 

مـن البـشر علـى      إحلاق الـضرر بـأكرب عـدد        وواصلت الكوارث النامجة عن الفيضانات       - ١٢
، تـسبـبت األمطـار املومسيـة الغزيـرة         ٢٠٠٤يوليـه   /في متوز ف).  مليون نسمة  ١٣٢(عامل  نطاق ال 

وأدت الفيـضانات إىل    . يف حدوث فيضانات واسـعة النطـاق يف منطقـة شاسـعة مـن بـنغالديش               
 مليـون شـخص، وأثـرت علـى العديـد مـن النـاس               ١,٧وتشريد   شخص،   ٦٠٠أكثر من   مقتل  

آكـر  مليـون    ١,٤وأكثر مـن    حنو مليون مرتل    مرت   مليون شخص، ود   ٣٤تعدادهم  الذين بلغ   
 .من األراضي الزراعية

 قاسيا بوجه خـاص يف منطقـة البحـر الكـارييب،          ٢٠٠٤األعاصري يف عام    موسم  وكان   - ١٣
ــسيس وأيفــان وجــان    -إذ شــهدت املنطقــة أربعــة أعاصــري    ــشاريل وفران ــسبـبت يف -هــي ت  ت

ــرة مــا بــني آب  حــدوث  ــشرين األولأغــسط/فيــضانات مــدمرة يف الفت ــوبر/س وت واشــتد . أكت
قاطبة اليت عصفت باملنطقة خالل عقد مـن الـزمن،   اإلعصار أيفان، الذي كان أقوى األعاصري       

مـستمرة بلغـت     على غرينادا جالبـا معـه رياحـا          ت هب ما من فئة األعاصري عند    ٤إذ بلغ الدرجة    
منـازل غرينـادا     مـن     يف املائـة   ٩٠وقد حلقت أضـرار بنحـو       .  كيلومترا يف الساعة   ٢٢٠سرعتها  
إىل إعـصار بعـد   جـان   وحتولـت العاصـفة املداريـة       . دون مأوى ب شخص   ٦٠ ٠٠٠حنو  وأصبح  

مهوريـة  اجلويف . عنـدما حتركـت عـرب جزيـرة هيـسبانيوال      مث ضعفت   مرورها فوق بورتوريكو،    
وشـبكة  باجلـسور والطـرق العامـة        شـخص؛ وحلقـت أضـرار        ٣٨ ٠٠٠الدومينيكية، شرد حنـو     

مدينـة غونـاييف الواقعـة علـى الـساحل الـشرقي أشـد املـدن                ويف هاييت، كانـت     . هإمدادات امليا 
 شـخص جبـروح أو      ٣٠٠ ٠٠٠حـتفهم، يف حـني أصـيب         شـخص    ١ ٥٠٠تضررا؛ فقد لقـي     

ومل تنحسر مياه الفيـضانات علـى مـدى أشـهر بـسبب مـشاكل               . تكبدوا خسائر يف املمتلكات   
لطويل األمد، والتدهور اجلسيم يف البيئـة       وبالنظر إىل الصراع السياسي واالجتماعي ا     . الصرف
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، مل يكـن  ٢٠٠٤مـايو   /الطبيعية، واخلسائر الفادحة النامجة عن الفيضانات اليت حـدثت يف أيـار           
 .يف مقدور هاييت التغلـب على عواقب الكارثة ولزمها قدر كبري من املساعدة الدولية

دت سلـسلة  ، أ٢٠٠٤سمرب  ديـ / كـانون األول   -نـوفمرب   /تـشرين الثـاين   مـن   ويف الفترة    - ١٤
من األعاصري االستوائية والعواصف إىل حدوث ايارات أرضية وسيول يف الفلبني أفـضت إىل              

يف أضـرار   شخص والتـسبب   ٥٠٠ شخص واإلبالغ عن فقد أكثر من        ١ ٠٠٠وفاة أكثر من    
وطـُمــست املنــازل . واســعة النطــاق، وال ســيما يف الــساحل الــشرقي جلزيــرة لــوزون الرئيــسية   

غطـتها طبقة مسيكة مـن األوحـال واألشـجار الـساقطة           اليت  لبنية األساسية واحملاصيل الزراعية     وا
 .وجذوع األشجار

فيـــضانات حـــدوث ، تـــسبـبت األمطـــار الغزيـــرة يف ٢٠٠٥ينـــاير /ويف كـــانون الثـــاين - ١٥
. شديدة على امتداد مناطق غيانا الساحلية الكثيفة السكان، مبا يف ذلـك العاصـمة جورجتـاون               

 ثلـثهم مـن األطفـال       - أي نصف سكان البلـد تقريبـا         - شخص   ٣٠٠ ٠٠٠وتضرر أكثر من    
وضاعفت من تأثري الفيضانات مشاكل الصرف النامجة عـن حمدوديـة قـدرة             . دون سن التاسعة  

 .صيانة شبكات الصرفوسوء الضخ 
 األحوال اجلويـة الـسيئة    ، عانت معظم منطقة آسيا الوسطى من        ٢٠٠٥ويف أوائل عام     - ١٦

اليت اتسمت طـول األمطـار الغزيـرة وتـساقط الثلـوج بكثافـة الـيت قيـل إـا مشلـت شـىت أحنـاء                     
ويف باكـــستان، وصـــل عـــدد الـــذين تـــضرروا إىل     . أفغانـــستان، وباكـــستان وطاجيكـــستان  

ويف املنــاطق الــشمالية للبلــد، أدى تــساقط .  شخــصا حــتفهم٤٨٦ شــخص ولقــي ٧٠٠ ٠٠٠
 ١٤٠ ٠٠٠عزلت عـدة قـرى جبليـة ومـا جمموعـه      جليدية   الثلوج بكثافة إىل حدوث ايارات    

ويف باكستان الغربية، أسـفر هطـول األمطـار بغـزارة علـى مـدى ثالثـة أسـابيع تقريبـا                     . شخص
ويف . مقاطعــة الــسندفيــضانات شــديدة أدت بــدورها إىل ايــار ســد رئيــسي يف  عــن حــدوث 

وعلـى الـرغم    .  يف املائـة   ٨٠مقاطعة بالوخستان، فقدت كمية من احملاصيل وصلت نسبتها إىل          
معونة غوثية قيمتها أكثـر مـن       من أن حكومة باكستان مل تطلب رمسيا مساعدة دولية وقدمت           

 . ماليني دوالر٤ مليون دوالر، فقد قدم اتمع الدويل مساعدات تزيد قيمتها على ٢,٣
 تـضرر   ممـا أدى إىل   طاجيكستان الشرقية واجلنوبية تساقط الثلوج بكثافة       شهدت  كما   - ١٧

وأحلقـت األمطـار الغزيـرة يف منطقـة خـالتون كـذلك       . شـخص تقريبـا يف وادي راشـت    مليوين  
. أضرارا بالبنية األساسية اليت سبق أن تضررت بشدة بسبب ارتفاع مـستويات تـساقط الثلـوج      

وعلى الرغم من أن نطاق الكارثة كان مروعـا، فـإن االسـتجابة الـسريعة مـن جانـب احلكومـة                 
وقد تأكـد حـدوث    ضمنت بقاء معدالت اإلصابات عند مستويات منخفضة،        يل  واتمع الدو 

 . حالة وفاة١٦
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 إىل وفاة أكثـر مـن       ٢٠٠٥ويف أفغانستان، أدت األحوال اجلوية القاسية يف أوائل عام           - ١٨
رئيــسية، ممــا أعــاق الوصــل الى تــساقط الثلــوج بكثافــة إىل إغــالق طــرق فــضوأ.  شــخص١٠٠

 .إىل اموعات السكانية يف اجلنوب اليت كانت يف أمس احلاجة إليهاإيصال املواد الغذائية 
أسـراب اجلـراد    ، دمرت   ٢٠٠٤ديسمرب  /أبريل إىل كانون األول   /ويف الفترة من نيسان    - ١٩

يف واقعـة  ماليني اهلكتارات من احملاصـيل وأراضـي الرعـي يف عـشرة بلـدان             الصحراوي الكبرية   
 يف - وخباصـة أسـعار الـدخن     –تضاعفت أسعار األغذية    ونتيجة لذلك،   . غرب ومشال أفريقيا  

يف حـني هبطـت   بوركينا فاسو، وتشاد، والسنغال، ومايل، وموريتانيـا، والنيجـر،        بعض مناطق   
وعلـى الـرغم مـن إصـدار حتـذيرات        . احليوانات الزراعية الناقـصة التغذيـة     وسائر  أسعار املواشي   

غـزو اجلـراد    لن اجلهـات املاحنـة للتـصدي        فـإن الـدعم املقـدم مـ       متكررة يف وقت كـاف مـسبقا،        
مكافحـة اآلفـة، يف     وقد ركزت االسـتراتيجية املعتمـدة علـى         . يتحرك إال بعد أن حل الدمار      مل

غـزو اجلـراد علـى سـبل العـيش والبيئـة            حني أويل اهتمام غـري كـاف للتخفيـف مـن حـدة تـأثري                
عه خالل عقد من الزمن، فـإن       وعلى الرغم من أن غزو اجلراد هذا كان األسوأ من نو          . احملليني

 .تـباع ج وقائي أكثر منهجيةاهذه املشكلة ذات طبيعة متكررة وتستدعي 
 درجـة علـى مقيـاس    ٦ر٤، ضـرب زلـزال بلغـت شـدته         ٢٠٠٥فربايـر   /شباط ٢٢ويف   - ٢٠

ــة كريمــان يف    ــد يف والي ــر، مقاطعــة زاران ــران اإلســالمية رخيت ــة إي ــسبب يف وقــوع  . مجهوري وت
مربــع يقطنــها حنــو    كيلــومتر ١ ٠٠٠واســع يف منطقــة تبلــغ مــساحتها    أضــرار علــى نطــاق   

وتـضررت مخـسون    .  شـخص  ٣٢ ٠٠٠مـن   وأثر تأثريا مباشرا على أكثـر        شخص،   ٧٨ ٠٠٠
 شخــصا قــد القــوا حــتفهم يف حــني أصــيب ٦١٢قريــة، دمــر بعــضها تــدمريا تامــا، وتأكـــد أن 

ىل تعبئـة أفرقـة حبـث       إوسـارعت حكومـة مجهوريـة إيـران اإلسـالمية           .  شخص جبروح  ١ ٥٠٠
وإنقاذ إضافة إىل الشبكة الوطنية للمنظمات غري احلكومية ومجعية اهلالل األمحر من أجل تلبيـة               

ومل يصدر أي نداء إال أن عدة وكاالت تابعة لألمـم           . االحتياجات الفورية للسكان املتضررين   
 .ملتحدة قدمت مساعدة غوثية فوريةا

خـسائر   األوبئة الصحية، واجلفاف، وااعة يف إنـزال         واستمرت الكوارث املزمنة مثل    - ٢١
نـسمة   مليـون    ٢٠أكثر مـن    بـ فحاالت اجلفاف وحـدها أضـرت       . فادحة بسكان البلدان النامية   

، دخل اجلفـاف يف أفغانـستان عامـه الـسادس حيـث             ٢٠٠٤أغسطس  /ويف آب . يف أحناء العامل  
ويف حني تـضرر معظـم البلـد        . ظل هطول األمطار وتساقط الثلوج دون املتوسط إىل حد كبري         

 يف املائـة    ٣٧بـشدة ومل يكـن باسـتطاعة نـسبة تـصل إىل              ترر واليـة تـض    ١٤إال أن   باجلفاف،  
 تغطية احتياجام األساسـية مـن األغذيـة      - مليون شخص    ١١,١ أو ما يوازي     -من السكان   
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 نذيالـ املرتفـع أصـال      الـسكان    هـشاشة وضـع   وزاد اجلفـاف مـن تفـاقم مـستوى          . وغري األغذية 
 . سنة تقريبا٢٥ دام صراع حتت وطأةيرزحون 

 -ويف القــرن األفريقــي، وغــرب أفريقيــا، واجلنــوب األفريقــي، فــإن األخطــار الطبيعيــة  - ٢٢
 بـاالقتران مـع   - اجلراد، والفيضانات غزويف ذلك اجلفاف، وعدم انتظام هطول األمطار، و     مبا

نقـص املناعـة    إلدارة، واإلصـابة بفـريوس       نظـم ا   سوءاملشاكل املزمنة مثل الفقر، والصراعات، و     
 -اليــني النــاس، مبــن فــيهم املزارعــون والفئــات الرعويــة والزراعيــة   مبت اإليــدز، أضــر/البــشرية

 مليـون شـخص    ١٢ ألكثر مـن     ٢٠٠٥ غذائية يف عام     ونتيجة لذلك، تلزم مساعدات   . لرعويةا
 ماليـني شـخص يف   ١٠ ماليـني شـخص يف غـرب أفريقيـا، و            ٧يف القرن األفريقي، وأكثر من      

ــي  ــوب األفريق ــات       . اجلن ــت الفئ ــا والنيجــر، عان ــايل وموريتاني ــك م ــا يف ذل ــدان مب ــدة بل ويف ع
ــة    ــن ســوء التغذي ــضعيفة م ــسكانية ال ــستدع.  احلــادال ــة املتكــر   وي ــار الطبيعي ــضافر األخط رة ي ت

 . دة املستوياتنة القيام باستجابات شاملة ومتعدواملشاكل املزم
ــاء محــى ، أعلــن يف أنغــوال عــن تفــشـ ٢٠٠٥س مــار/ويف آذار - ٢٣ . مــاربورغنزيــف ي وب

 حالـة  ٣٥٤ حالـة إصـابة و     ٣٩٢ت  ، كانـت قـد سـُجلــ      ٢٠٠٥يونيـه   /يـران وحبلول أواخر حز  
وليـست  . ة مـن أي تفـش سـابق هلـا         وحـد أكثر فتكا   هذا  محى ماربورغ   تفشـي  وفاة، مما جعل    

 يف املائـة يف     ٩٠علـى الفتـك     ها  فريوسـ  قـدرة    تبلـغ ومن هذه احلمـى     مثة أية وسيلة شفاء مـُتاحة      
 يف الفتــرات ي وال اخلــزان الــذي خيتبــئ فيــه الفــريوس وال يـــُعرف مــصدر التفــشـ .  احلالــةهــذه

عـدم كفايـة    احلالـة    تـدهور بـدئيا يف    م ت سـامه  ن األمـور الـيت    ومـ . يالفاصلة بني حاالت التفشـ   
ات دويـة واملعـد  ، وعـدم كفايـة األ   املـوظفني الـصحيني  نقـص تـدريب   و،مرافق الرعايـة الـصحية   

املستشفيات أفزع الناس فأبعدهم عـن املستـشفى الرئيـسي       ب العالجوانتقال الفريوس عن طريق     
 لرعايــة اتمعــات - وهــم شــديدو العــدوى  -يف مدينــة أويغــة، ممــا تــرك املرضــى واألمــوات   

م مـن كثافـة    الصعوبة، على الرغ   مهمة بالغة وثـَبـُت أن استعادة ثقة السكان احملليني هي        . احمللية
ــديني، واحلمــالت        ــاجلني التقلي ــادة واملع ــة، وإشــراك الق ــة املبذول ــة االجتماعي ــود التعبئ ــيت جه ال

بة لألخطـار مثـل شـعائر اجلنـازات أو االسـتخدام      منـاط الـسلوك الـشائعة املـسبـ       إـاء أ  تستهدف  
لــى ه عوعلــى الــرغم مــن اســتمرار احتــواء الفــريوس يف أويغــة وعــدم انتــشار. املتعــدد للمحــاقن

 .ل إىل وقف دورة انتقال الفريوس وما زال الفريوس نشطانطاق البلد، إال أنه مل يتم التوصـ
، مثـل كارثـة أمـواج تـسونامي يف احملـيط            الواسـعة النطـاق   ويف حني حظيت الكـوارث       - ٢٤

اهلنــدي، باهتمــام دويل كــبري، فــإن معظــم الكــوارث الــيت وقعــت يف الفتــرة املــشمولة بــالتقرير   
يف وسـائط اإلعـالم     ، عنـاوين رئيـسية      علـى هـذا النحـو     مل تـشكـّل،    لـذا   حجمـا و  كانت أصـغر    

ة الطـوارئ الـشديد   حـاالت   ومن املؤسف أن اتمع الدويل واصـل حتبيـذ التعامـل مـع              . دوليةال
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البعيــدة عــن أضــواء وســائل اإلعــالم واألضــواء  و بــروزا الــربوز علــى حــساب الكــوارث األقــل
   ايل  اجلهــود يف جمــ أعبــاءرة تمعــات احملليــة والبلــدان املتــضر   الــسياسية، الــيت حتمـــّلت فيهــا ا

فعلـى سـبيل املثـال، بينمـا     . ويـل ى هذا االجتاه بوضوح يف أمنـاط التم      وجتلـ. االستجابة واإلنعاش 
ــة مــن  ٨٢مت اجلهــات املاحنــة  قــد ــداء األمــم   ١,٢٦مبلــغ  يف املائ  بليــون دوالر املطلــوب يف ن

 ملـساعدة ضـحايا   املوجـه  ، فـإن النـداء  امي يف احملـيط اهلنـدي  املتحدة املتعلق بكارثة أمواج تـسون     
.  مليـــون دوالر املطلـــوب٧,٥مبلـــغ  يف املائـــة مـــن ٥,٣ ســـوىمل يتلـــق اجلفـــاف يف جيبـــويت 

وأظهرت كارثة أمواج تسونامي مبنتـهى الوضـوح أنـه ميكـن حتقيـق مـستويات غـري عاديـة مـن                      
 “القليلـة الـربوز   ” يـسمى بـالكوارث      أما مـا  . ني االلتزام واإلرادة السياسي   توافرالتمويل شريطة   

يف معانــاة إنــسانية ضــخمة فحــسب، ب كــرب مــن االهتمــام، ال ألــا تتــسبـفإــا تتطلــب قــدرا أ
 خسائر فادحة وتدفع عجلة التنمية إىل الوراء يف البلدان املنخفـضة الـدخل              لحقألا أيضا ت   بل

ر حـدوثها علـى    حتـدث أو أن يتكـر  وملـا كانـت تلـك الكـوارث يـُرجــح أن         . وأقل البلدان منـوا   
 .رة زمنية طويلة، فإنه يلزم التصدي هلا من منظور أطول أجالمدى فت

 
  من الكوارثاملؤمتر العاملي املعين باحلد - باء 

، )هيوغـو، اليابـان   (ل املؤمتر العاملي املعين باحلد من الكوارث، الذي عـُقد يف كويب            ميثـ - ٢٥
، معلمــا يف الفهــم العــاملي للحاجــة إىل  ٢٠٠٥ينــاير /ون الثــاين كــان٢٢ إىل ١٨يف الفتــرة مــن 
ــامج   ــذ برن ــى حنــو شــامل    تنفي ــن الكــوارث عل ــة  للحــد م ــف،، يغطــي عناصــر الوقاي ،  والتخفي

 هيوغــو إطــارو هيوغــو إعــالنيــنعكس هــذا يف كــل مــن  و.  واالســتجابة واإلنعــاش،بوالتأهـــ
، ليــة علــى مواجهــة الكــوارثمعـات احمل  بــشأن بنــاء قــدرة الــدول وات٢٠١٥-٢٠٠٥ للعمـل 

 مــن اسـتراتيجية يوكوهامـا  ”ويكمــل إطـار هيوغـو للعمــل    . وراللـذين اعتمـدا يف املـؤمتر املــذك   
عــن طريــق حتديــد األدوار واملــسؤوليات اجلماعيــة والفرديــة ) ١٩٩٤ (“أجــل عــامل أكثــر أمانــا

املــؤمتر   أعمــالوتــرد مناقــشة. لألطــراف الرئيــسية يف إطــار تنفيــذ تلــك االســتراتيجية ومتابعتــها
اتيجية الدوليـة للحـد مـن       تنفيـذ االسـتر   ” العـام عـن      ومتابعته مبزيد من التفصيل يف تقرير األمني      

 ).A/60/180 (“الكوارث
 

 التحديات الرئيسية - ثالثا 
احلكومـــات الوطنيـــة  عـــاتق تقـــع مـــسؤولية إدارة الكـــوارث يف املقـــام األول علـــى      - ٢٦

وهـذه اجلهـات الفاعلـة هـي يف وضـع ميكــّنها             . رةليـة املتـضر    واتمعـات احمل   واملؤسسات احمللية 
ي لـه يف بيئاـا الذاتيـة، وتـشكـّل          دراك تراكم أخطار الكـوارث والتـصد      على أفضل وجه من إ    
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وقد مت التسليم على نطاق واسع بأمهيـة مـشاركة          . خط االستجابة األول يف حاالت الكوارث     
 . إدارة الكوارثاتمعات احمللية بوجه خاص على حنو نشط يف

ل دور اتمــع الــدويل أوال وقبــل كــل شــيء يف دعــم وتعزيــز  ويف هــذا الــسياق، يتمثـــ - ٢٧
وبينمـا حتظـى هـذه املقولـة بـالقبول          . القدرات احمللية والوطنية واإلقليميـة علـى إدارة الكـوارث         

يـة العمليـة    ن الناح عديد من اجلهات الفاعلة الدولية ما زالت تواجـه مـ          العلى نطاق واسع، فإن     
ل يمـا يتعلـق بـاألمم املتحـدة، تتمثــ         وف. ر دورها بأنه دور داعـم يف املقـام األول         صعوبة يف تصو  
 مــن أخطــار  د البــشرية واملاليــة الكافيــة الالزمــة للحــد     يف االفتقــار إىل املــوار العقبــة الكــربى 

 .الكوارث وإدارا
 

 ب للكوارثالتأهـ - ألف 
، يلـزم إجنـاز     املنصرم يف العقد    االهتمامكاسب اجلديرة ب  ق بعض امل  على الرغم من حتقيـ    - ٢٨

ومـا زال مـستوى االلتـزام بالتأهــب وإتاحـة      . الكثري من أجل بلوغ مستوى مرضٍ من التأهـّب 
 .دين الوطين والدويل على حد سواءاملوارد له غري واف على الصعي

 فـإن ،   املـستويات  ةعلـى كافـ    ضـة للكـوارث   تأهــب البلـدان املعر    ز  ويف حني يلـزم تعزيـ      - ٢٩
بوجه خاص علـى صـعيد اتمعـات احملليـة، حيـث إن هـذه اتمعـات                 ينبغي أن يكون    التركيز  

نـشطة  وينبغـي لأل . رة فيمـا يــُبذل مـن جهـود غوثيـة مبكــ          هي اجلهات الفاعلة األوىل والرئيسية    
قـائق احملليـة،   ب اتمعات احمللية أن تراعي على النحو الواجـب احل      الرامية إىل رفع مستوى تأهـ    

 .طار األخاترليات التصدي الوطنية، وتصووآ
ويف منطقـة البحـر     . كـوارث ب لل  يف جمال التأهــ    وتؤدي املنظمات اإلقليمية دورا مهما     - ٣٠

ــشرقية، مت   ــشاء الكــارييب ال ــة  إن ــادرة إقليمي  هــي جمموعــة املــاحنني ملنطقــة البحــر الكــارييب    -مب
جية املتعلقة بـالطوارئ يف حالـة وقـوع كارثـة طبيعيـة              لدعم تنسيق املساعدات اخلار    -الشرقية  

 “أمــر عمليــات” تنقــيح -  األعاصــريموســمويــتم يف كــل عــام، قبــل  . أو تكنولوجيــة خطــرية
ويف . رةاحنـة الدوليـة إىل البلـدان املتـضر        يصال املساعدات املقدمة مـن املنظمـات واجلهـات امل         إل

ب بلـدان املنطقـة      ملناقـشة مـستوى تأهــ      ليمـي يف كوبـا    ، عـُقد اجتمـاع إق    ٢٠٠٥يونيه  /حزيران
 .املتعلقة بالطوارئوالستيفاء خططها 

ومــن املفارقــات أن . ب كــاف للتأهـــومــا يــثري القلــق هــو اســتمرار االفتقــار إىل متويــل  - ٣١
بكـثري مـن االضـطالع بأنـشطة        حشد الدعم للجهود الغوثية فيما بعد الكوارث ما زال أسـهل            

 الــيت مــن شــأا جتنــب وقــوع خــسائر يف األرواح وتــدمري  ا مــن حــدوالتخفيــفهلــا ب التأهـــ
ك إىل أسـباب منـها   ويرجـع ذلـ  . هما إىل أدىن حـد والبىن األساسية احليويـة أو تقليلـ      املوجودات  
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 مكانــة ة واجلهــات املاحنــة علــى حــد ســواء حيتــل ب يف ميزانيــات األمــم املتحــدأن متويــل التأهــ
 وامليزانيـات   - اليت تـُستمد منها أمـوال االسـتجابة         -متوسطة بني ميزانيات املساعدة اإلنسانية      

 . اجلوانب األخرى إلدارة الكوارث اليت يـُستمد منها متويل-اإلمنائية 
 

 اإلطار املؤسسي والقانوين  
 مـن أخطـار الكـوارث مـع طائفـة مـن األولويـات واالحتياجـات          تتنافس عمليات احلد   - ٣٢

ختـصيص  و إعـداد امليزانيـات   يف  ضـئيل   هتمـام   حتظـى با  مـا   اإلمنائية على الصعيد الـوطين، وغالبـا        
ية بـسيطة إمنــا  أطـر مؤسـس  إقامـة   أو تعزيـز  شجيعي الرئيـسي يف تـ  وهلـذا يتمثــل التحـد   . املـوارد 
الة تعتــرف بــدور ومــسامهة كــل مــن أصــحاب املــصلحة املعنــيني مــن خــالل عمليــة تــشمل  فعـــ

 .املشاركة والتمكني وتقاسم املعارف على كافة الصـُعد
 واالستجابة هلا وإدارة أخطارها يف هياكل نظـم         ،ب للكوارث أما تضمني آليات التأهـ    - ٣٣

ب دعمـا والتزامـا مـستدامني علـى مـدى سـنوات مـن جانـب                 اإلدارة الوطنية فهي عملية تتطلــ     
وجيب البحث عـن حلـول بديلـة لنـهج املـشاريع التقليـدي             . اتمع الدويل واحلكومات الوطنية   

ل أحـد النـُهــُج يف إدراج   ويتمثـ. ح من سنتني إىل ثالث سنوات  اعتيادية تتراو  فترة   الذي يغطي 
من بـرامج أعـم لـنظم اإلدارة         ضـ  خماطرهـا  مـن    هــب للكـوارث واحلـد     االهتمامات املتعلقـة بالتأ   

ت ومـشاركة البلـدان     دورات أطـول، ويف دعـم قـدرا       لـ  من الفقر مـن احملتمـل أن تـستمر           واحلد
ــر  ــشديدة التع ــشارين ض لألخطــار يفال ــشر مست  ألغــراض االســتجابة للكــوارث واحلــد مــن    ن

 .أخطارها
 ضـمن سـياق الـنظم الوطنيــة    - األطـر التـشريعية والتنظيميـة املتـصلة بـالكوارث      وتــُعد  - ٣٤

فـإن عمليـات    وهلذا  .  بيئة متكينية للحد من أخطار الكوارث      ذات أمهية أساسية خللق    - املعززة
 بنــاء القــدرات املتــصلة ىمكونــات أي مــسعى يتوخـــ ضــروري مــن ناإلصــالح القــانوين مكــو

 .بالكوارث
 

 الترتيبات االحتياطية  
ــة   - ٣٥ ــرغم مــن أن الترتيبــات االحتياطي  مــن قبيــل أفرقــة األمــم املتحــدة   -  الدوليــةعلــى ال
العاملـــة حتـــت رعايـــة الـــشراكة اإلنـــسانية واألفرقـــة  والتنـــسيق يف حـــاالت الكـــوارث لتقيـــيمل

 دوليـة مماثلـة يف املنـاطق        يـزا تامـا، فـإن احلاجـة إىل إنـشاء آليـات حكوميـة              زة جته  جمهـ - الدولية
ة آســيا شــراكجيــري حاليــا إنــشاء و. تــشهد ســوى بدايــة االعتــراف ــا   الضــة للكــوارثاملعر

ــسانية  ــة ســترالياأ الــيت تــضم  - واحملــيط اهلــادئ اإلن ــا، ، ومجهوري ــصني، و وســنغافورة،كوري ال
ــدا ــانونيوزيلن ــدأت . ، والياب ــا ب ــشات كم ــشاء   املناق ــة بإن ــة   املتعلق ــة يف منطق ــات دعــم مماثل آلي
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ــدويل  . األمــريكتني ــدعم ال ــدان املعرضــة للكــوارث    ترلوضــعبيــد أن ال ــة يف البل تيبــات احتياطي
 .زال غري كاف ما
 

 التخطيط للطوارئ   
 ة الرئيــسياتيوتكمــن التحــد. هــو نــشاط يتطلــب عنايــة فائقــةالتخطــيط للطــوارئ إن  - ٣٦
 طـابع ب على الشكوك حيال جدوى هذا النشاط ذاته من ناحيـة، ويف إضـفاء ال              لتغلـ يف ا  بشأنه
ــا علــى اخلطــط ذات الــصلة  ســسياملؤ ــها عملي ــة بــصفة مــستمرة  وتطويرهــا وترمجت مــن الناحي

ـــُنظر إىل . األخــرى  ال بوصــفه ةب مــستمرالتخطــيط للطــوارئ بوصــفه آليــة تأهـــ وينبغــي أن ي
ركيز الرئيسي ال على مرحلة التخطيط فحسب، بـل أيـضا   ينبغي أن ينصب الت   و. فرداننشاطا م 

ما توضع خطط الطـوارئ مبعـزل       كثريا  و. عمليااخلطة املعنية   تنفيذ  على بناء القدرة احمللية على      
ب للكـوارث أو بينـها وبـني     بينها وبـني اخلطـط الوطنيـة للتأهــ         أي صلة    إقامةعما عداها، دون    

. ة التابعة لألمم املتحدة أو فرادى املنظمـات الدوليـة         خطط الطوارئ اليت تضعها األفرقة القطري     
 خطط الطوارئ الوطنية خبطط الطوارئ التابعـة لألمـم املتحـدة علـى حنـو أكثـر        ربطومن أجل   

ة مجيـع اجلهـات     منهجية، ينبغي تنظيم أنشطة التخطـيط للطـوارئ علـى أسـاس منـتظم مبـشارك               
عنـــيني حتديـــد الفجـــوات احملتملـــة ألصـــحاب املـــصلحة املهـــذا  وســـيتيح .الفاعلـــة ذات الـــصلة

 .والتنسيق على حنو أفضل فيما بينهم
 الفاعلـة التابعـة     فيمـا بـني اجلهـات     وأصبح التخطيط اإلنساين للطوارئ ممارسة معيارية        - ٣٧

 وهـذا يـدل   . تابعـة لألمـم املتحـدة     لألمم املتحدة يف هذا امليدان، مبـا يف ذلـك األفرقـة القطريـة ال              
 طريقة العمل داخل منظومة األمـم املتحـدة علـى الـصـُعد العـاملي               ر جذري يف  حدوث تغيـ على  

التخطــيط للطــوارئ علــى حنــو متواصــل للتــصدي  تعزيــز أدوات تعنيويــ. واإلقليمــي والقطــري
يواجه من حتديات متنامية يف هذا امليدان، وال سيما ما يتصل منها بتوحيد إجـراءات تطبيـق          ملا

ــة التخطــيط للطــوارئ، مبــا يــضمن ت   ــة   عملي نفيــذ إجــراءات املتابعــة ومــشاركة اتمعــات احمللي
 .واحلكومات املعنية

 
 رـاإلنذار املبك  

مواجهــة الة، ينبغــي أن تتــوافر هلــا القــدرة علــى لكــي تكــون  نظــم اإلنــذار املبكـــر فعـــ  - ٣٨
ركيـز  يلـزم الت  و. حمورها اإلنـسان وأن تـشمل أنـشطة لزيـادة التوعيـة           كون  أخطار متعددة وأن ي   

ختـاذ تـدابري بـسيطة      عيد احمللي مبا يكفل مساعدة اتمعـات واحلكومـات احملليـة علـى ا             على الص 
ف وينبغـي أن تتألــ    . رةء أوليـة مبكــ    ة الكـوارث واعتمـاد نظـم إنـذار وإجـال          للتخفيف مـن حـد    
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ي اإلنــذار  ميكــن أن تكفــل علــى أفــضل وجــه تلقـــتلــك الــنظم مــن سالســل اتــصاالت أساســية
 . جانب اتمعات احمللية املتضررةنوإيصاله والعمل مبقتضاه م

املنـشأة  ) www.hewsweb.orgاملوقـع   (ر اإلنـسانية علـى اإلنترنـت        وخدمة اإلنذار املبكـ   - ٣٩
وضـعت حتـت قيـادة برنـامج        قـد   حديثا، اليت مت عرضها يف املؤمتر العاملي للحد مـن الكـوارث،             

ركة بــني الوكــاالت املعــين والفريــق العامــل الفرعــي التــابع للجنــة الدائمــة املــشت العــاملي يـة غذاأل
ـــ. بالتأهـــب والتخطــيط حلــاالت الطــوارئ  ــادل معلومــات ل املركــز العــاملي األووهــي متث ل لتب

ــذار املبكـــ  ــة  اإلن ــق العامــل الفرعــي     . ر عــن األخطــار الطبيعي ــراهن الفري ويعكــف يف الوقــت ال
طنيـة واإلقليميـة، علـى مناقـشة احتمـال اسـتخدام خدمـة املوقـع علـى                  الشتراك مع اهليئات الو   با

 .اإلنترنت لدعم القدرات واهلياكل احمللية
 

 زيادة التوعية  
خطـــر  مـــا تكـــون شـــديدة احلـــساسية جتـــاه كـــثريان اخلـــربة أن اتمعـــات احملليـــة تبيــــ - ٤٠

. أثري تلـك الكـوارث    ة نفـسها مـن تـ      الكوارث، إال إا ليست واثقة من أفضل األساليب حلمايـ         
زيادة توعيـة اتمعـات      لتمكني احلكومات احمللية والوطنية من       انتظاما بذل جهود أكثر     يتعنيو

وينبغـي  .  مـن األخطـار    احلـد نفسها وموجوداا و  بطرق محاية   ضها لألخطار، و  احمللية مبدى تعر  
 الرمسـي، ووسـائل     وغـري  تأسيس تلك اجلهود على املعارف احمللية وإشراك نظام التعلـيم الرمسـي           

 .  واجلهات الفاعلة األخرى ذات الصلةاإلعالم
 

 االستجابة للكوارث - باء 
ضي بــأال تكــون حكومــة البلــد مبــدأ راســخ ويقــهــو مبــدأ تبعيــة املــساعدة الدوليــة إن  - ٤١

ر املسؤولة الرئيسية عن مساعدة ضحايا أي من الكوارث فحسب، بـل أن تكـون أيـضا                املتضر
 .تاحة مجيعهاسيق وتوجيه املساعدات املـبتنالسلطة املعنية 

ــدويل    - ٤٢ ــدان املعر  وهلــذا ينبغــي للمجتمــع ال ــدرة البل ــز ق ــة، إىل تعزي ــويل األولوي ضــة أن ي
وميكن أن يكون الـدعم الـدويل للحكومـات مبثابـة فرصـة لتحـسني               . للكوارث على االستجابة  

 . ستجابة للكوارث مستقبالثقة الشعب باحلكومة، إضافة إىل تعزيز قدرة احلكومة على اال
ــا يف       - ٤٣ ــاطق املعرضــة للكــوارث دورا مهم ــة يف املن ــؤدي املنظمــات اإلقليمي وميكــن أن ت

معرفة ال تضاهى بـالظروف احملليـة الـسائدة إضـافة إىل            من   لديها   نظرا ملا االستجابة للكوارث،   
ــوطنيني     ــرار ال ــع صــانعي الق ــات ســابقة م ــشار  . متتـــّعها بعالق ــستوى م ــد أن م كة املنظمــات بي

ففي حـني قامـت بعـض املنظمـات         . اإلقليمية يف االستجابة للكوارث ما زال حىت اآلن متفاوتا        

http://www.hewsweb.org/
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اهتمامـا كـثريا للكـوارث الـيت        مل تعر    منظمات أخرى    إنشاء آليات لالستجابة للكوارث، فإن    ب
 .متس منطقتها

ث الرئيـسية،  ويؤدي نظام االستجابة الـدويل حلـاالت الطـوارئ دورا مهمـا يف الكـوار               - ٤٤
وانـسجاما مـع مبـدأ التبعيـة،        . ي مثقلة باألعبـاء   درة البلدان املتضررة على التصد    عندما تكون ق  

ينبغي للجهات الفاعلة الدولية الكف عن إيـصال املـساعدة دون إجـراء مـشاورات مـسبقة مـع        
 كمـا ينبغـي هلـا أن تـسعى إىل         . احلكومات املعنية واحلصول على موافقتها الـصرحية علـى ذلـك          

 .تعزيز آليات التنسيق القائمة، بدال من جتاوزها
 يف إطـار التفاعـل بـني اجلهـات الفاعلـة الغوثيـة              اةأحد التحديات الرئيسية ا   ويتمثل   - ٤٥

 وفهــم مــشترك أيــضاً للمــصطلحات والتعــاريف  وحــدالوطنيــة والدوليــة يف االفتقــار إىل ــج م 
سـوى معرفـة حمـدودة بتعقــّد         كثري من األحيـان      يفلسلطات الوطنية   لدى ا ال يتوافر    و .واملعايري

النظام الدويل وثقافته وإجراءاته العمليـة، يف حـني ال تتـوافر لـدى  الوكـاالت الدوليـة وفـرادى                 
ــة اإلنــسانية ســوى معرفــة ضــئيلة بالــسياق     ــه  اخلــاص مــوظفي املعون  هــم و-الــذي يعملــون في

 .اقل هلذا السيضئيسوى اعتبار يف أحوال كثرية ون يعري ال
 مشاركة املستفيدين يف ختطـيط وتنفيـذ الـربامج الغوثيـة غـري كافيـة إىل حـد                   ما زالت و - ٤٦
. وينبغي وضع آليات حمددة لتعزيز مساءلة مجيع مقدمي املساعدة الغوثية إىل املـستفيدين            . بعيد

 ولـيس ،  قـط وينبغي أن يكون الدافع إىل تقـدمي املـساعدة هـو احتياجـات الـسكان املتـضررين ف                 
 . ولويات مقدمي املساعدةأ

 
 دور حكومات البلدان املتضررة يف تنسيق املساعدة الغوثية   

ــسيق املــساعدة     كــثريا - ٤٧ ــضررة صــعوبات كــبرية يف تن ــدان املت ــا تواجــه حكومــات البل  م
حتـديات  يف أحيان كثرية خيلـق  تنوعة امللعدد الكبري للجهات الفاعلة فا. الغوثية الوطنية والدولية 

 يف جمــال التنــسيق، وال ســيما أثنــاء األســابيع األوىل مــن االســتجابة يف مــستهلّ كارثــة   شــديدة
ــة ــا تــصاب و. مفاجئ ــة ذاــا  كــثريا م ــسلطات احمللي ــشرية   بالــضعف  ال نتيجــة لوقــوع خــسائر ب
 خطـوط  لـديها دون أن تكـون  يف أحـوال كـثرية أن تواجـه املـسؤوليات         يتعيـّن عليهـا    وومادية،  

بعــض اجلهــات غــري تكــون و. خالت مــن شــىت اهليئــات احلكوميــةويف ظــل تــدإبــالغ واضــحة 
بـل إن   .  إما غري مستعدة لتلبية احلاجة إىل التنسيق أو غري مدركة لتلك احلاجـة              املعنية احلكومية

 لديها سجل حافل من املشاركة يف العمليـات اإلنـسانية تتخـذ مبـادرات                اليت دوليةالنظمات  امل
وأحيانـاً  . ، يف بعـض احلـاالت، احلكومـة املعنيـة         وتتخطـى  ن إجراء مـشاورات مـسبقة     وأحياناً د 

ا يـشجـّع بعـض اجلهـات الفاعلـة      ممـ تكون آليات التنسيق املعتمدة من جانب احلكومة ضـعيفة،          
 .على اختاذ إجراءات أحادية
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 دور األمم املتحدة يف تنسيق املساعدة الدولية  
دوراً رئيــسياً يف تنــسيق  سانية اإلنــالــشؤونمنــسق / األمــم املتحــدة املقــيمنــسقميــؤدي  - ٤٨

ــة  ــاء الطــوارئ     هــو و. املــساعدات الدولي ــة يف حــاالت الطــوارئ وذلــك أثن ــع منــسق اإلغاث يتب
ــي أن مي    ــذي ينبغ ــق إدارة الكــوارث ال ــسانده فري ــلوي ــني    ث ــشتركة ب ــة امل ــة الدائم  هيكــل اللجن

بيـد  . وميـة لمنظمـات غـري احلك   لالوكاالت وأن يضم يف عداده حركة الصليب األمحـر وممـثلني            
. أن قدرة األفرقة القطرية التابعة لألمم املتحدة على تنسيق املساعدة الدوليـة مـا زالـت متفاوتـة      

 بـرامج   بتنظـيم  وبرنامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي          اإلنسانية الشؤونمنسق  ويقوم كل من مكتب     
تلـك القـدرة؛    تدريبية، وال سـيما يف مـنطقيت أمريكـا الالتينيـة والبحـر الكـارييب، ـدف تعزيـز                    

 . يكفل املشاركة على نطاق أوسععلى حنووينبغي تكرار هذه الربامج يف أماكن أخرى 
 

 العسكرية - العالقات املدنية  
ال بـني   من جديـد أمهيـة التنـسيق الفعــ        أبرزت كارثة أمواج تسونامي يف احمليط اهلندي         - ٤٩

وميكـن أن تفـضي     . الـوطين والـدويل   اجلهات الفاعلة اإلنسانية والعسكرية على الصـُعد احمللـي و        
االختالفات الثقافية والتنفيذيـة بـني جممـوعيت اجلهـات الفاعلـة املـذكورتني، وعـدم كفايـة فهـم                    

ال يرقــى إىل هياكــل القيــادة العــسكرية، وعــدم تقاســم املعلومــات علــى حنــو واف، إىل تنــسيق  
قـد يـؤدي    لتخطيط املشترك   وغياب ا .  ويف بعض احلاالت إىل تنسيق غري فعـّال       املستوى األمثل 

استخدام موجودات الـدفاع    كفالة  و.  خلق فجوات أو حاالت ازدواجية يف اجلهود الغوثية        إىل
، يف مجلـة أمـور، حتديـداً دقيقـاً لـألدوار       بأقـصى درجـة مـن الفاعليـة يتطلـب      املـدين  و العسكري

سانية، وتـوافر   املساعدة اإلنـ  ومبادئ  واملسؤوليات، ووضوح قنوات االتصال، واحترام جماالت       
 . البيئة التنفيذيةلدىمستوى مالئم من احلساسية 

 
  اإلداريةلقيودا  

ــة العامــة حثــت - ٥٠ ــدول األعــضاء علــى تبــسيط وتقلــيص   ٥٧/١٥٠يف قرارهــا  اجلمعي  ال
اإلجراءات اإلدارية اليت من شأا أن تؤخـّر دخـول أفرقـة البحـث واإلنقـاذ الدوليـة يف املنـاطق                    

عتـرض  الـيت ت  عدد من العقبـات     هناك  وما زال   . ومعداا ونشرها وخروجها  احلضرية ولوازمها   
ســبيل اســترياد ونقــل وتوزيــع الــسلع الغوثيــة، والــدخول الــسريع، وحريــة احلركــة للمنظمــات   

وينبغـــي . املعنيـــة باالســـتجابة للكـــوارث وموظفيهـــا، وتبـــادل املعلومـــات املتـــصلة بـــالكوارث 
 باســـتيفاء - عنـــد االقتـــضاء -ن تعتمـــد وأن تقـــوم حلكومـــات البلـــدان املعرضـــة للكـــوارث أ

تبـسيط اإلجـراءات الوطنيــة املتعلقـة بطلــب وتلقــّي وتنــسيق تـدفق أفرقــة وخـدمات ولــوازم        أو
ــة   ــة الدولي ــة الغوثي ــتجابة      . األفرق ــة اس ــشحنات الغوثي ــصال ال ــسري إي ــدة لتي ــن األدوات املفي وم
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-www.reliefweb.int/ocha املوقـع    الـنص علـى    (ًللكوارث االتفـاق النمـوذجي لتيـسري اجلمـارك        

01/programs/response/custnet/model-en.html(  ما مت التفاوض عليه قبـل       هذا االتفاق، إذا  و؛ 
 .اجة يكفل توافر اإلجراءات املالئمة عند احلوقت كاف، سوف

 
 االتصاالت السلكية والالسلكية  

ــسياً يف    - ٥١ ــلكية دوراً رئيـ ــسلكية والالسـ ــا املعلومـــات واالتـــصاالت الـ تـــؤدي تكنولوجيـ
 اتفاقيـة تـامبريي     دخلـت حيـز النفـاذ      ٢٠٠٥ينـاير   / كـانون الثـاين    ٨ويف  . االستجابة للكـوارث  

أثــر الكــوارث   مــنبــشأن تــوفري مــوارد االتــصاالت الــسلكية والالســلكية ألغــراض التخفيــف 
 مجيـع الـدول األعـضاء علـى         تـستحث و. حـىت اآلن   ٣١ولعمليات اإلغاثة، اليت صدقت عليهـا       

ــة      ــة معياري ــى إدراج إجــراءات تنفيذي ــة وعل ــى هــذه االتفاقي ــشريعاا مناســبة التــصديق عل يف ت
ن سمح باســترياد واســتخدام املعــدات واملــوارد البــشرية الالزمــة للجهــود الغوثيــة دو  تــالوطنيــة 
 علـى كمـا ينبغـي للـدول األعـضاء تطـوير قـدرات االتـصاالت الـسلكية والالسـلكية                 . معوقات

ـــُتاحة أثنــاء    ا الســتجابة للطــوارئ ووضــع قــوائم بــاملوارد الــسلكية والالســلكية حبيــث تكــون م
 .الطوارئ

 
 إشراك القطاع اخلاص  

ق، علـى كافـة     أفضت كارثة أمـواج تـسونامي يف احملـيط اهلنـدي إىل تـدفق غـري مـسبو                  - ٥٢
 متاحـة والفرصـة   . مستويات اجلهود الغوثيـة، للـسلع واخلـدمات مـن جمتمـع شـركات األعمـال               

يف اجلهــود الغوثيــة يف حــاالت الطــوارئ يف أرجــاء  التجاريــة  األعمــال دوائــرلتحــسني إشــراك 
وينبغي لألمـم املتحـدة تعزيـز قـدرا علـى التعـاون مـع القطـاع اخلـاص          . أيضاأخرى من العامل   

 دوائـر ح العمليات الداخلية وختصيص قدر أكرب من املـوارد لغـرض العمـل مـع              توضيريق  عن ط 
عــروض ســريعة تــوفري  ضــمان يف أكــرب التحــديات يف هــذا الــصدد يتمثــلو. األعمــال التجاريــة

اســتحداث عمليـــة متـّــسمة بالــشفافية واإلنـــصاف،    يعــد  و. ضاهي االحتياجـــاتتــ لتربعــات  ل
ــة واضــحة    ــادئ توجيهي ــ(واعتمــاد مب ــسائل  في الثم ــق بامل ــا يتعل ــةم ــى  )القانوني ــاوض عل ، والتف

اتفاقات احتياطية مع الشركات، وحتسني تقاسم املعلومات فيما بني الوكاالت من السبل الـيت              
 علـى حنـو أفـضل احتمـاالت مـشاركة جمتمـع األعمـال يف                عززميكن ا للمجتمع اإلنساين أن ي     

 . االستجابة للكوارث
 

  اخلاص بالطوارئتعبئة التمويل الدويل  
أثبتــت اإلجــراءات الراهنــة املتعلقــة بتعبئــة املــوارد الدوليــة مــن خــالل إصــدار نــداءات    - ٥٣

ـــّالة  ــا إجــــراءات فعــ ــراءات ينبغــــي أن   . عاجلــــة أــ ــلة تعزيــــز وتوحيــــد تلــــك اإلجــ ومواصــ

http://www.reliefweb.int/ocha-01/programs/response/custnet/model-en.html
http://www.reliefweb.int/ocha-01/programs/response/custnet/model-en.html
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وميكن تعزيـز كفـاءة اسـتخدام النـداءات العاجلـة           . اهتمام على سبيل األولوية   بباستمرار   ظىحي
 تقييم أسرع وأفضل لالحتياجـات ووضـع اسـتراتيجية إعالميـة أفـضل وينبغـي       إجراء طريق  عن

ــرن  ــسامهات ورصــد اســتخدامها   ذلــك أن يقت ــسجيل امل ــوى لت وجيــري يف ســياق  . بوســائل أق
سـرعة   و بـاملوارد لتنبـؤ   ا علـى  وجـود قـدرة أكـرب     خيارات تكفل   النظر يف   إصالح األمم املتحدة    

بــشأن  ٢٠٠٥/٤ويف قــرار الــس االقتــصادي واالجتمــاعي . يةتوزيعهــا يف األزمــات اإلنــسان
 احلاجـة   الـس ، أبـرز     األمم املتحدة يف حاالت الطوارئ     تنسيق املساعدة اإلنسانية اليت تقدمها    

 اجلمعيــة العامــة بتحــسني الــصندوق املـــُتجدد املركــزي      ىإىل آليــات متويــل مـُحــسـّنة وأوصــ   
 .للطوارئ

 
 الكوارثاإلنعاش فيما بعد  - جيم 

متثـّل عملية اإلنعاش انتقاالً من التركيـز علـى إنقـاذ األرواح إىل اسـتعادة سـبل كـسب                    - ٥٤
وتبيــّن اخلـربة أنـه ميكـن سـد          . االستضعاف من   لبناء، واحلد ، ومرونة التكيـّف ألغراض ا    العيش

تكـون  و. الفجوة بني اإلغاثة والتنميـة وحتويـل الكـوارث إىل فـرص ألغـراض التنميـة املـستدامة                 
 عندما تـُبذل اجلهود لدعم عمليـات اإلنعـاش احملليـة والوطنيـة يف مرحلـة مبكــّرة،          كذلكاحلالة  

راعى اعتبارات احلد مـن األخطـار يف مجيـع أنـشطة االسـتجابة واإلنعـاش مبـا يف ذلـك          عندما ت و
ائيـة   على النحو املالئم سبل التـآزر بـني اجلهـات الفاعلـة اإلمن          عندما تستوعب ختطيط التعمري، و  

 . املشاركة يف مرحلة االستجابةعنيةواإلنسانية وغريها من اجلهات امل
والتحـدي األول يف    . وينبغي إيالء اهتمام واف يف أبكـر وقـت ممكـن جلهـود اإلنعـاش               - ٥٥

 عــن طريــق ســتعادة توازــا مــساعدة الفئــات الــسكانية املتــضررة علــى ا  يتمثــل يفهــذا الــصدد
اسـتخدام املـواد احملليـة      ذلـك عـن طريـق       ، وميكن حتقيق     هلا يش فرص كسب الع   اإلسراع بتوفري 

يف جهـود الـتعمري،     ) من الرجال والنساء على حـد سـواء       (للتعمري، وإشراك القوة العاملة احمللية      
وتوفري املعدات والتدريب واالئتمانات الـصغرية إلطـالق حركـة الـصناعات احملليـة، والزراعـة،                

ويكــون اإلنعــاش أكثــر فاعليــة عنــدما يـُــضطلع . يــة الــصغريةوصــيد األمســاك، واألعمــال التجار
، مع وضع االنتعاش يف االعتبار، حىت تتم عملية االنتقـال بـسالسة             اإلغاثة منذ البداية  بعمليات  

ومـن املهـم أن يكـون اهلـدف، منـذ البدايـة، هـو               . جـال  أطـول أ   وضع برامج إنعاش  بالتزامن مع   
.  على إجياد خيارات مستدامة لـسبل كـسب العـيش          هالوقت نفس العمل يف   واحلد من األخطار    

وتـُناقش مسألة اإلنعاش مبزيد من اإلسهاب يف تقرير األمني العام عـن االنتقـال مـن اإلغاثـة إىل       
 ).A/60/89-E/2005/79(التنمية 
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 التخطيط  
ــي      - ٥٦ ــصعيد احملل ــى ال ــراد عل ــزم مــشاركة اتمعــات واملؤســسات واألف ــساء  -تل  مــن الن

.  علـى حنـو نـشط يف ختطـيط جهـود اإلنعـاش             م كمـا يلـزم اخنـراطه      -على حد سـواء      لوالرجا
وينبغــي أن تــستند برجمــة اإلنعــاش إىل تقيــيم ســليم وتــشاركي الحتياجــات وقــدرات الــسكان   

ــادرات واملــوارد والقــدرات     ــةاملتــضررين، حــىت يــتم فهــم واســتخدام املب . بــصورة كاملــة احمللي
. ضررا إىل أكثـر الـسكان تـ       حبيث تصل ة  مثرة بالطلب ومصم  وينبغي أن تكون هذه العملية متأ     

لقدرات القائمـة، وأن يــُنظر إليهـا بوصـفها          مكملة ل  املساعدة التقنية اخلارجية     كونوجيب أن ت  
الدرايــة الفنيــة   تــوفري   نقــل للتكنولوجيــا و يــستتبعها ، وأن وليــست موجهــة  مــساعدة داعمــة  

 . وإدارة األخطار والتنمية املستدامةعلى التكيفرونة امللزيادة الالزمة والقدرات 
 

 التنسيق   
يلزم التنـسيق وتقاسـم املعلومـات بـني اجلهـات الفاعلـة الوطنيـة والدوليـة املـشاركة يف                     - ٥٧

 األمثـل   االسـتخدام  وحتقيـق    ،جتنـب االزدواجيـة وحـدوث الفجـوات       مـن أجـل     أنشطة اإلنعاش   
ادل املعلومـات والتنـسيق الـيت تـُنـشأ أثنـاء           وينبغـي اسـتمرار وتعزيـز آليـات تبـ         . للموارد املــُتاحة  
 وبنـاء توافـق اآلراء       الـدائم  وينبغي أن تكون تلك اآلليات مبثابـة منـرب للحـوار          . مرحلة الطوارئ 

ــا ــة فيمـ ــاالت احلكوميـ ــدين، بـــني الوكـ ــع املـ ــة، واتمـ ــات الدوليـ ــة ، واملنظمـ ــات املاحنـ  واجلهـ
رة وافيــة لــألدوار واملــسؤوليات  تـــُحدد األولويــات وتـــُرسم صــوثومؤســسات اإلقــراض، حيــ

 . بانتظاموتـُستوىف تلك الصورة 
وعلـى الـرغم مـن حتقيــق بعـض اإلجنـازات حـىت اآلن، مــا زال تنـسيق جهـود اإلنعــاش          - ٥٨

 ومنهجيــة مــن اتمــع تنظيمــا دعــم أكثــر  احلــصول علــىيــشكـّل حتــدياً ويــشري إىل احلاجــة إىل
 يف وضـع ميكــّنها مـن قيـادة عمليـة اإلنعـاش علـى                تكون السلطات الوطنية واحملليـة     حىتالدويل  

الـذي اسـتهل    الربنـامج الـدويل لإلنعـاش      وينبغي أن يؤدي  . حنو يعظـّم كافة أوجه الدعم املـُتاح     
للمــساعدة علــى وضــع عمليــات وأدوات مــشتركة لتخطــيط وبرجمــة   ئيــا املـُوجـــّه جزمــؤخرا و

 علـى التـصدي لـبعض       إىل املـساعدة  ،  اإلنعاش، ضمن الـسياق األكـرب لتعزيـز القـدرات الوطنيـة           
ذات طـابع اسـتراتيجي     لإلنعـاش    بـرامج مـستدامة      إعـداد  اليت تعقـّد اجلهـود الراميـة إىل         لعواملا

 . ومـُنسـّقة تنسيقاً جيداً
 

 اإلنعاشمرحلة إدماج عنصر احلد من األخطار يف   
 باحلـد مـن     ل املتعلقـة  الـشواغ دمـاج   إل ةفرصـ ال منفذ هام يتـيح   وجد أثناء فترة اإلنعاش     ي - ٥٩

كارثــة خطــرية مــن جــراء بيــد أن اتمعــات املتــضررة . األخطــار يف صــلب عمليــات اإلنعــاش
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 إىل التماس مبادرات سريعة ومرئية الستعادة احلالة الطبيعيـة، وكـثرياً مـا               كثرية حيانأزع يف   ـتن
سـباب اجلذريـة    يكون ذلك على حساب حلول أكثر استدامةً وبقاءً من شأا أن تعاجل حبق األ             

الســتجابة ا ضــد عمليــة هــذا “طغيــان االنــدفاع” األحيــان، يعمــل كــثري مــنويف . للكــوارث
 ويــؤدي ذلــك إىل تقلــيص . لالحتياجــات املختلفــة لقطاعــات حمــددة مــن الــسكان املتــضررين   

مـن الـالزم أن يكفـل    و.  واحلد من األخطـار والتنميـة املـستدامة      ،احتماالت اغتنام فرص التغيري   
تكــوين أخطــار ســابقة للكــوارث كانــت قــد ســامهت يف ب جهــود اإلنعــاش والــتعمري قيــامعــدم 

  أكثـر اسـتدامة    إىل إجياد سـبل   هذه اجلهود   أن دف   جيب  الكوارث يف املقام األول، بل      وقوع  
 . العيشلكسب

 عقب أخطر الكوارث اليت شـهدا اآلونـة         ات بعض النجاح   عن حتقيق  وميكن اإلبالغ  - ٦٠
ت حكومة غرينـادا سياسـة      اعتمد،  ٢٠٠٤أعقاب العواصف اليت وقعت يف عام       ففي  . األخرية
ــها  إلدراج ــة اإلنعـــاش برمتـ ــار يف عمليـ ــد مـــن األخطـ وعملـــت حلقـــات العمـــل  .  عنـــصر احلـ

علـى ضـمان إدراج عنـصر        أولويـات اإلنعـاش   املتعلقـة ب  املوائد املـستديرة القطاعيـة      اجتماعات  و
ومشلــت أطــر اإلنعــاش املبكـــّر الــيت  . ال اإلنعــاشــاحلــد مــن األخطــار يف التخطــيط القطــاعي  

ثـر وقـوع كارثـة أمـواج تـسونامي يف احملـيط       إ  ومالـديف وضعت يف إندونيـسيا، وسـري النكـا    
 .  املراحل املبكـّرةمنذ بدايةاهلندي عنصر احلد من األخطار 

 
 الفجوات يف القدرات ويف اآلليات على صعيد املنظومة  

قــت الــراهن يف القــدرات ويف اآلليــات علــى صــعيد منظومــة األمــم يوجــد فــراغ يف الو - ٦١
وتـشمل الفجـوات جمـاالت معينـة     .  دعم اإلنعاش فيما بعـد وقـوع الكـوارث   من حيث املتحدة  

 تعرض الرجال والنـساء واحتياجـام عقـب وقـوع كارثـة مـا،          قابليةمثل فهم االختالفات بني     
ــيم املناســبة لتحديــد احتياجــات    ــة التنبــؤ باآلليــات   ومنــهجيات التقي اإلنعــاش املـُبكـــّر، وإمكاني

اآلليـــات الالزمـــة لتمويـــل الالزمـــة لنـــشر اخلـــرباء التقنـــيني لـــدعم ختطـــيط وبرجمـــة اإلنعـــاش و 
ويف حماولـة   . ناسـب امل يف الوقت  التعرض   قابليةالت الرئيسية اخلاصة باإلنعاش واحلد من       التدخـ

خطـيط والتمويـل واملعـارف يف جمـال اإلنعـاش،       التالقائمـة يف جمـاالت  منها للتصدي للفجـوات   
وقـد  . شرعت األمم املتحدة والشركاء من خارج األمم املتحـدة يف إنـشاء منـرب دويل لإلنعـاش                

صـُمـــّم املنــرب لتــوفري إطــار وشــبكة لتنــسيق جهــود اإلنعــاش؛ وتيــسري نــشر الــدروس املــستفادة    
ــيم احتياجــات اإلنعــاش و    ــه؛  دادإعــووضــع أدوات وآليــات مــشتركة لتقي  اســتراتيجياته وبرجمت

 اإلنعـاش؛ وتعزيـز القـدرات الوطنيـة         خطط وبرامج وإسداء املشورة وتقدمي الدعم بشأن صوغ       
 . للكوارثالالزمة لإلنعاش؛ وتيسري التعاون فيما بني بلدان اجلنوب املعرضة 
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 تعبئة املوارد  
وبعــد . ارثــة مباشــرةكال  وقــوعتنحــو املــساعدة الدوليــة إىل بلــوغ ذروــا يف أعقــاب   - ٦٢

ــات الكــوارث         ــه يف معظــم بيئ ــل اخنفاضــاً شــديداً حبيــث إن ــنخفض مــستويات التموي ــك، ت ذل
ويف أعقـاب كارثـة أمـواج تـسونامي     . مبا يكفي لدعم مرحلة اإلنعـاش متاحة موال تكون األ  ال

ــوفري املــوارد لإلنعــاش املبكـــّر        ــدويل بــسخاء عــن طريــق ت ــدي، ســاهم اتمــع ال يف احملــيط اهلن
واملرونــة الــيت اســتخدمت ــا هــذه اآلليــة جعلــت مــن .  بــشأااملوجــهاســتجابة للنــداء العاجــل 

 والـبىن األساسـية الـصغرية والبيئـة،     لعـيش  وسـبل كـسب ا   أوىقطاعات املـ  لاملمكن مجع املوارد    
أبلغت تايلند واهلنـد، اللتـان مل تـشاركا يف      و .تنفيذ خطط وبرامج اإلنعاش دون إبطاء     مسح ب  مما

 . ألغراض اإلنعاشالالزمة ء العاجل، عن مواجهة صعوبات مجـّة يف مجع املوارد الندا
 

 احلد من أخطار الكوارث -دال 
٦٣ -                تمعـات احملليـة أن حتـدمـن أخطـار الكـوارث، ال بـد للبلـدان وا د أوالً من أجل احلـد

ت حتــد مــن  تتـــّخذ خطــوامثألخطــار، املقبــول لستوى املــ وهــ  مــاعوامــل األخطــار، وأن تقــرر
ــضررة     ــاطق املت ــداً عــن املن ــها بعي ــدير    ال و. األخطــار أو تنقل ــى تق ــار عل ــد األخط ينطــوي حتدي

احتماالت وقوع أحداث خطرية بدرجات متفاوتة من احلـدة فحـسب، بـل أيـضاً علـى حتديـد         
كـثري مـن األحيــان،   ويف . العوامـل الـيت جتعـل الــنظم االجتماعيـة واالقتـصادية عرضـة لألخطــار      

وهلـذا يــستلزم احلـد مــن   .  ميكــن فعلـه للتــأثري يف سـلوك األخطــار  الـذي  القليــل سـوى  يوجـد  ال
 .التعرض لألخطارقابلية األخطار احلد من 

نقل جـزء مـن األخطـار املتبقــّية         من األيسر   األخطار كلما أصبح    تقليص  وكلما ازداد    - ٦٤
عــرب جمموعـة مــن اآلليــات  مـن الفئــات الـسكانية املتــضررة إىل شـركات التــأمني أو املـستثمرين     

 .املوضوعة خصيصا هلذا الغرضاملالية 
ويقتــضي احلــد مــن أخطــار الكــوارث اتـــّخاذ إجــراءات علــى الــصعيد الــوطين وصــعيد  - ٦٥

شمل جمموعــة واســعة مــن اجلبــهات، مبــا يف ذلــك القــدرة التقنيــة واملؤســسية،   تــاتمــع احمللــي 
األخطار مقبولـة بتكلفـة مقبولـة      جلعل مستويات    والسياسات املالئمة، واالستثمارات املـُصممة   

الوحيـدة يف برنـامج     العليـا   األولويـة   يـشكل   ورمبا كان دعـم عمليـة تطـوير قـدرة كهـذه             . أيضاً
ــدويل للحــد مــن الكــوارث   ــد مــن     . العمــل ال ــشة موضــوع احلــد مــن األخطــار مبزي ــرد مناق وت

ــتراتيجية الدو   ليـــة للحـــد مـــن الكـــوارث  اإلســـهاب يف تقريـــر األمـــني العـــام عـــن تنفيـــذ االسـ
)A/60/180 .( 
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 بشأن أنشطة الفريق االستشاري الدويل للبحث واإلنقاذبيان مستكمل  - رابعاً 
 

 االستجابة للزالزل - ألف 
ــانون األول  - ٦٦ ــذ ك ــسمرب /من ــة يف    ٢٠٠٢دي ــاذ الدولي ــة البحــث واإلنق ، اســتجابت أفرق

دويل للبحـث واإلنقـاذ مـن مجيـع منـاطق      املناطق احلضرية التابعة لـشبكة الفريـق االستـشاري الـ       
 إيــران، مجهوريــة ، ومب)٢٠٠٣مــايو /أيــار ( اجلزائــر،العــامل، للــزالزل الــيت وقعــت يف بــومرداس

، )٢٠٠٤أبريـــل /نيـــسان ( املغـــرب،، واحلـــسيمة)٢٠٠٣ديـــسمرب /كـــانون األول(اإلســـالمية 
ــدي   ــسمرب /كــانون األول(واحملــيط اهلن ــق  ، )٢٠٠٤دي ــشار اســتخدام إجــراءات عــن طري  االنت

ــة للفريــق االستــشاري الــدويل للبحــث واإلنقــاذ     . والتنــسيق املـــُتفق عليهــا يف املبــادئ التوجيهي
ويف . وكانت استجابة البحث واإلنقاذ يف املناطق احلـضرية سـريعة وفعــّالة يف مجيـع الكـوارث                
مــة القائأعقــاب جهــود االســتجابة، قامــت أمانــة الفريــق االستــشاري الــدويل للبحــث واإلنقــاذ 

كتب تنسيق الشؤون اإلنسانية بتنظيم اجتماعات تناولت الدروس املـستفادة، شـاركت فيهـا              مب
ــضررة    ــدان املت ــة وحكومــات البل ــاق   . اجلهــات املــستجيبة الدولي وقيـــّم املــشاركون مــدى انطب

ــة االســتجابة ووضــعوا توصــيات       ــع مراحــل عملي ــدويل يف مجي ــشاري ال ــق االست ــة الفري منهجي
ملذكورة مت إدماجها الحقاً يف املبادئ التوجيهية للفريـق االستـشاري الـدويل             لتحسني املنهجية ا  
ومــن بــني األمــور الــيت أفــضت إليهــا تلــك االجتماعــات تبــادل رســائل          . للبحــث واإلنقــاذ 

ــة ومكتــب تنــسيق الــشؤون اإلنــسانية حــددت مفــاهيم التنــسيق لــدى      بــني املفوضــية األوروبي
ــاتني ــارج اال   هــ ــدان خــ ــستني يف البلــ ــة   املؤســ ــادئ التوجيهيــ ــاد األورويب، وأكـــــّدت املبــ حتــ
االستـــشاري الـــدويل للبحـــث واإلنقـــاذ باعتبارهـــا املعيـــار للتنـــسيق الـــدويل يف جمـــال    للفريـــق

 .االستجابة للزالزل
 

 يف جمال االستجابة للزالزلالعمليات املضطلع ا  - اءب 
 من حكومات أرمينيـا،     قامت أمانة الفريق االستشاري الدويل للبحث واإلنقاذ، بدعم        - ٦٧

ل مثـ والفلبني، وكولومبيا، بتنظيم تدريبات على االستجابة للزالزل يف املدن املعرضـة للـزالزل              
، ويريفـــان )٢٠٠٤ينــاير  /كــانون الثـــاين (، ومـــانيال )٢٠٠٣أكتــوبر  /تـــشرين األول(بوغوتــا  

ائــق طرعمليــا الــسلطات الوطنيــة طبقــت وخــالل تلــك التــدريبات، ). ٢٠٠٥يونيــه /حزيــران(
 والتنـسيق بـني     أفرقة البحث واإلنقاذ الدولية يف املناطق احلضرية القادمة من اخلارج         التعامل مع   

مـن العمـل    مـن املنـاطق املعنيـة       ومكـّنت التدريبات املذكورة األفرقة الدولية املـستجيبة        . أعماهلا
لتوجيهيـة للفريـق    على حنو وثيق مع السلطات الوطنية للبلدان املعرضة للزالزل وفقـاً للمبـادئ ا             

وفـضالً عـن ذلـك، مت إدخـال وممارسـة منهجيـة الفريـق               . االستشاري الـدويل للبحـث واإلنقـاذ      
االستشاري الدويل للبحث واإلنقاذ يف التدريب على االستجابة للـزالزل الـذي رأسـته منظمـة                
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ويف التــدريب علــى االســتجابة ) ٢٠٠٣أبريــل /نيــسان(حلــف مشــال األطلــسي يف أوزبكــستان 
، وكـذلك يف    )٢٠٠٤أكتـوبر   /تـشرين األول  (زل الذي رأسه االحتاد األورويب يف النمـسا         للزال

ــسان   ــف، يف نيـ ــري يف جنيـ ــدريب أجـ ــل /تـ ــار ٢٠٠٥أبريـ ــ يف إطـ ــة لشبكة الـ ــق اإلقليميـ لفريـ
وقـد شـارك يف تلـك       . االستشاري الدويل للبحث واإلنقاذ اليت تضم أملانيـا وسويـسرا والنمـسا           

 . اً ومنظمة استجابة للكوارث من مجيع مناطق العامل بلد٥٠التدريبات أكثر من 
 

 التأهـّب يف جمال االستجابة للكوارث على الصعيد اإلقليمي  - جيم 
ــات         - ٦٨ ــن احلكوم ــدعم م ــاذ، ب ــدويل للبحــث واإلنق ــشاري ال ــق االست ــة الفري قامــت أمان

ــذكور يف كـــويب،     ــة للفريـــق املـ ــيم اجتماعـــات إقليميـ ــة، بتنظـ ــاينتـــشري(املـــضيفة املعنيـ  /ن الثـ
، )٢٠٠٤أغـسطس   /آب(، وليمـا،    )٢٠٠٤أبريل  /نيسان(، وتونس العاصمة،    )٢٠٠٣ نوفمرب

ــنغافورة  ــول(وسـ ــبتمرب /أيلـ ــف، )٢٠٠٤سـ ــسان(، وجنيـ ــل /نيـ ــك  ). ٢٠٠٤أبريـ ــضر تلـ وحـ
إدارة الكـوارث يف البلـدان املعرضـة للكـوارث والبلـدان            املسؤولون عـن    االجتماعات اإلقليمية   

 وتتيح االجتماعـات اإلقليميـة للفريـق االستـشاري الـدويل منـرباً لـصانعي                .املستجيبة يف املنطقة  
القــرار وكبــار مــديري الكــوارث ملناقــشة التعــاون اإلقليمــي مــع التركيــز علــى بنــاء القــدرات     

 .الوطنية للتأهـّب يف جمال االستجابة للطوارئ
ــن ح       و - ٦٩ ــدعم م ــاذ، ب ــدويل للبحــث واإلنق ــشاري ال ــق االست ــة الفري كــوميت قامــت أمان

مجهورية كوريا وسنغافورة، بتنظيم اجتماعات علـى نطـاق العـامل ضمــّت قـادة أفرقـة البحـث                   
) ٢٠٠٣نـــوفمرب /تـــشرين الثـــاين(واإلنقـــاذ الدوليـــة يف املنـــاطق احلـــضرية، وذلـــك يف ســـيول  

، لتمكني املسؤولني مـن مناقـشة املـسائل التقنيـة والتنفيذيـة             )٢٠٠٤سبتمرب  /أيلول(وسنغافورة  
 باإلنقاذ يف املباين املنهارة، دف حتسني معـايري أداء أفرقـة البحـث واإلنقـاذ الدوليـة يف                    املتعلقة

ــاء الطـــوارئ   ــها يف املوقـــع أثنـ ــة الفريـــق  . املنـــاطق احلـــضرية وتنـــسيق عملـ ــا عقـــدت أمانـ كمـ
، )٢٠٠٤فربايـر   /شـباط (االستشاري الدويل للبحث واإلنقاذ دورة تدريبيـة وذلـك يف هنغاريـا             

ــونس  ــر ف/شــباط(وت ــسان٢٠٠٤رباي ــل / وني ــسيا )٢٠٠٥أبري ــار(، وإندوني ــايو /أي ، )٢٠٠٤م
، مت فيها عرض منهجية الفريق على مـديري الكـوارث   )٢٠٠٤نوفمرب /تشرين الثاين (وإستونيا  

 . داً معرضاً للكوارثل ب٤٠على كافة الصـُعد اإلدراية لنحو 
للبحــث واإلنقــاذ يف ومــن أجــل تيــسري اســتيعاب منهجيــة الفريــق االستــشاري الــدويل  - ٧٠

بلــدان مشــال أفريقــا والــشرق األوســط الناطقــة بــاللغتني العربيــة والفرنــسية، قامــت حكومــات   
، بإنـشاء مكتـب     ٢٠٠٤أبريل  /تونس، وسويسرا، وأملانيا، بالتعاون مع أمانة الفريق، يف نيسان        

 العربيـة  إقليمـي يف تـونس تـابع للفريـق املـذكور بغـرض ترمجـة وثـائق الفريـق إىل اللغـتني            فرعي  
 .والفرنسية ونشرها يف املنطقة
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 املبادئ التوجيهية للفريق االستشاري الدويل للبحث واإلنقاذ - دال 
ــدويل       - ٧١ ــشاري ال ــق االست ــة للفري ــادئ التوجيهي ــع واســتخدام املب مــن أجــل ضــمان توزي

للبحث واإلنقاذ علـى نطـاق واسـع ضـمن الـشبكة التابعـة للفريـق املـذكور، متـت ترمجـة تلـك                        
وقـد  . اإلسـبانية واألملانيـة والعربيـة والـصينية والفرنـسية والكوريـة واليابانيـة             ملبادئ إىل اللغات    ا

 علـــى نطـــاق واســـع جمتمـــع البحـــث واإلنقـــاذ الـــدويل يف املنـــاطق احلـــضرية أثنـــاء هااســـتخدم
االستجابة للزالزل اليت وقعت يف الفترة املشمولة بـالتقرير، وكـذلك يف مجيـع التـدريبات علـى                  

 .ستجابة للزالزل الوارد ذكرها أعالهاال
ــرة - ٧٢ ــا بـــني ويف الفتـ ــام فريـــق عامـــل  ٢٠٠٥ و ٢٠٠٣ مـ ــاليمي ، قـ ــادئ أقـ بتنقـــيح املبـ

حتـسني واسـتيفاء    أدت التنقيحـات إىل     و. التوجيهية للفريق االستشاري الدويل للبحث واإلنقاذ     
ــضمينها     ــسيق بت ــال التن ــق يف جم ــة الفري ــيت تن  منهجي ــات ال ــت الــدروس   توصــيات االجتماع اول

كمـا مشلـت املبـادئ التوجيهيـة املنقحـة          . املستفادة مـن الـزالزل الـيت وقعـت يف اآلونـة األخـرية             
للفريق املعايري املـُتفق عليها املتعلقة بتصنيف أفرقة البحث واإلنقاذ الدوليـة يف املنـاطق احلـضرية                

ايري السلطات الوطنيـة واتمـع   وستساعد تلك املع. وفقاً لقدراا على اإلنقاذ يف املباين املنهارة    
الدويل على حتـسني جـودة ودقــّة توقيـت املـساعدة الدوليـة بـشأن البحـث واإلنقـاذ يف املنـاطق                      

 .احلضرية
 

 التحديات والتوصيات - هاء 
 اطق احلضرية فيما يفيض عن احلاجةوقف نشر أفرقة البحث واإلنقاذ الدولية يف املن  

الفريـق االستـشاري    الـذي يتعامـل معـه       تمـع   الـيت تواجـه     يتمثل أحد أهم التحديات ا     - ٧٣
الدويل للبحث واإلنقاذ يف وضع نظام تقوم بواسطته احلكومات املستجيبة، بنـاء علـى نـصيحة                
كل من  فرقة األمم املتحدة للتقييم والتنسيق يف حـاالت الكـوارث املوجـودة يف املوقـع وأمانـة               

ــا   ــدويل للبحــث واإلنق ــشاري ال ــق االست ــة البحــث     الفري ــشر عــدد إضــايف مــن أفرق ذ، بوقــف ن
أفرقـة  وحيـث إن  . وعنـدما ال تكـون هنـاك حاجـة إليهـا         واإلنقاذ الدوليـة  يف املنـاطق احلـضرية          

ــاطق احلــضرية     ــة يف املن ــاذ الدولي ــوفر البحــث واإلنق ــة   ت ــات ثنائي ــى أســاس اتفاق ــة عل بــني مربم
ع احلكومـات املـستجيبة النـصيحة    احلكومات املتضررة واحلكومات املستجيبة، يـُوصى بـأن تتــب   

وأثنـاء الزلـزال   . اليت تقدمها أمانة الفريق االستـشاري الـدويل للبحـث واإلنقـاذ يف هـذا الـصدد                
، حقـّقت أمانة الفريق االستشاري الـدويل للبحـث          اإلسالمية إيرانجبمهورية  الذي وقع يف مب،     

املركـز اإللكتـروين لتنـسيق      واإلنقاذ بعض النجاح يف وقـف نـشر األفرقـة مـن خـالل اسـتخدام                 
 .املعلومات يف املوقع
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 اإلداريةالقيود التغلـّب على   
ــ - ٧٤ ــة العامــةتحث ــدول األعــضاء علــى تبــسيط وتقلــيص   ٥٧/١٥٠  يف قرارهــا اجلمعي  ال

اإلدارية اليت تبطئ دخول أفرقة البحـث واإلنقـاذ الدوليـة يف املنـاطق احلـضرية ولوازمهـا                  القيود  
وال توجد حىت اآلن مبادئ توجيهية واضحة بشأن هـذه املـسألة            . روجهاومعداا ونشرها وخ  
 واجلزائـر واملغـرب      اإلسـالمية  إيـران مجهوريـة   وقامت بالفعل حكومـات     . سوى لدى نيوزيلندا  

بإلغــاء إجــراءات اجلمــارك واهلجــرة العاديــة لتيــسري وصــول أفرقــة البحــث واإلنقــاذ الدوليــة يف   
وجيـب أن تتــّخذ سـائر    . ليت وقعت يف بلداا يف اآلونـة األخـرية      املناطق احلضرية أثناء الزالزل ا    

 .البلدان املعرضة للزالزل ما يلزم من إجراءات بشأن هذه املسألة
 

 وظفي الدولينياملسالمة وأمن   
 واملبـادئ التوجيهيـة للفريـق االستـشاري الـدويل          ٥٧/١٥٠اجلمعيـة العامـة     وفقاً لقرار    - ٧٥

ى الـدول األعــضاء مـسؤولية ضــمان سـالمة وأمــن مـوظفي البحــث     للبحـث واإلنقــاذ، تقـع علــ  
تغلــب ويف حالــة اشــتداد الــضغوط و. واإلنقــاذ الــدوليني يف املنــاطق احلــضرية العــاملني يف البلــد

كمـا  . املشاعر عقب وقوع زلزال، ينبغي للدول األعضاء أن تويل اهتماماً خاصـاً هلـذه املـسألة               
 .ها الوطنية لالستجابة للكوارثططاملسألة يف خهذه ينبغي هلا أن تدرج 

 
 التنسيق يف املوقع  

تـشارك فيهـا    حتـديا هامـا     يف املوقع يف حالة وقوع كارثـة خطـرية          السلس  يـُعد التنسيق    - ٧٦
ويـتم نـشر أفرقـة األمـم املتحـدة للتقيـيم            . علـى حـد سـواء     دوليـة   الوطنيـة و  الستجيبة  املهات  اجل

ملــساعدة الــسلطات احملليــة والوطنيــة يف هــذا  نيــة روتيوالتنــسيق يف حــاالت الكــوارث بــصورة  
ي مــن أفــضل ، هــ اإلســالميةإيــران أن مجهوريــة ن الزلــزال الــذي وقــع يف مبمــوثـَبـــُت . الــصدد
 على التنسيق يف املوقع نتيجة للتعاون الوثيق بني حكومـة إيـران، ومجعيـة اهلـالل األمحـر                   األمثلة

ويــُوصى بـأن تـدرج      . لتنـسيق يف حـاالت الكـوارث      اإليرانية، وفريـق األمـم املتحـدة للتقيـيم وا         
ــدان املعرضــة للكــوارث    ــسيق يف   االســتعانة بحكومــات البل ــيم والتن ــق األمــم املتحــدة للتقي فري

حــاالت الكــوارث يف خططهــا الوطنيــة لالســتجابة وتــدريباا الوطنيــة املتعلقــة باالســتجابة         
 . حلاالت الكوارث

 
 التوصيات - خامسا 

ــدرة     ينبغــي ملنظمــ  - ٧٧ ــزز ق ــصلة أن تع ــات املاحنــة ذات ال ــم املتحــدة واحلكوم ات األم
 والتأهـّب واالسـتجابة    ،البلدان املعرضة للكوارث يف جماالت التخفيف من حدة الكوارث        
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هلا واإلنعاش فيما بعد الكوارث يف إطار احلد من أخطار الكوارث، وذلك عن طريق دعم 
 .املبادرات ذات الصلة يف هذا امليدان

ينبغي للمنظمات اإلقليمية يف املنـاطق املعرضـة للكـوارث أن تـؤدي دوراً أكـرب يف               - ٧٨
احلــد مــن أخطــار الكــوارث وإدارــا عــن طريــق وضــع مــا يلــزم مــن بــرامج علــى الــصعيد 

 .اإلقليمي وعن طريق دعم اجلهود اليت تضطلع ا بلدان املنطقة املعنية
ومــات املاحنــة ذات الــصلة أن تعــزز مــستوى ينبغــي ملنظمــات األمــم املتحــدة واحلك - ٧٩

التأهـّب لدى البلدان املعرضة للكوارث، وال سيما على الصعيد احمللي، عـن طريـق زيـادة                
 .التمويل ألنشطة التأهـّب زيادةً ملموسة

ينبغــي جلميــع مقــدمي املــساعدة الغوثيــة اختــاذ خطــوات ملموســة لتعظــيم مــشاركة  - ٨٠
  .يذ الربامج الغوثيةاملستفيدين يف ختطيط وتنف

ينبغي جلميع مقدمي املساعدة الغوثية وضع آليات حمددة لتعزيز مـستوى املـساءلة              - ٨١
إزاء املـــستفيدين لـــضمان أن يـــستند تقـــدمي املـــساعدة إىل احتياجـــات الفئـــات الـــسكانية   

 . املتضررة
 صـعيد املقـر     العـسكرية علـى   -ينبغي لألمم املتحدة أن تعزز آليات التنسيق املدنيـة         - ٨٢

أن تواصـل وضـع وتنفيـذ مفهـوم األمـم      للمنظمة وينبغي . والصعيد امليداين على حد سواء   
 العسكري للشؤون اإلنسانية لزيادة توحيد نظام التنـسيق املـدين          - املتحدة للتنسيق املدين  

 . العسكري، مبا يف ذلك إنشاء أفرقة احتياطية وطنية باالشتراك مع الدول األعضاء -
نبغي ملنظمات األمم ملتحدة والدول األعضاء ذات الصلة أن تعزز القدرة العامليـة      ي - ٨٣

على اسـتدامة اإلنعـاش فيمـا بعـد الكـوارث يف جمـاالت معينـة مثـل التنـسيق مـع الـشركاء                        
التقليــديني وغــري التقليــديني؛ وحتديــد ونــشر الــدروس املــستفادة؛ ووضــع أدوات وآليــات  

استراتيجياته وبرجمته؛ وإدماج عنصر احلد مـن       إعداد  اش و مشتركة لتقييم احتياجات اإلنع   
وتـُــشجـّع املؤســسات املاليــة الدوليــة علــى  . األخطــار يف صــلب عمليــات اإلنعــاش مجيعهــا 

يف تلــك اجلهــود مــن أجــل زيــادة التــأثري العــام للممارســات اإلنعاشــية    الكاملــة املــشاركة 
 .املستدامة

ولويـات احملـددة يف خطـة هيوغـو للعمـل دعمـاً             ينبغي للدول األعـضاء أن تنفـذ األ        - ٨٤
ــاج        ــى وجــه اخلــصوص، بإدم ــوم، عل ــن الكــوارث وأن تق ــة للحــد م لالســتراتيجية الدولي
خطوات عملية للحد من الكوارث يف اسـتراتيجيات التنميـة املـستدامة واحلـد مـن الفقـر،                  

 .لكوارث واالستجابة هلالالتأهـّب جمال وكذلك يف 


