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 الدورة الثانية والستون
 *من جدول األعمال املؤقت) أ (٧٣البند 

 ومساعدات اإلغاثـة    تعزيز تنسيق املساعدة اإلنسانية   
مــن الكــوارث الــيت تقــدمها األمــم املتحــدة، مبــا فيهــا  

تعزيــــز تنــــسيق : املــــساعدات االقتــــصادية اخلاصــــة 
ــدمها األ    ــيت تق ــسانية ال ــساعدة اإلن ــم املتحــد امل ة يف م

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

 الطبيعية يف مرحلة االنتقال من اإلغاثة إىل التنمية
 

 تقرير األمني العام  
 

 موجز 
 فيـه اجلمعيـة إىل   الـذي تطلـب   ،٦١/١٣١ هذا التقرير عمال بقرار اجلمعيـة العامـة   عّدأُ 
 هلــا تــصديالتأهــب للكــوارث والالدوليــة يف جمــال هــود اجلحتــسني  يواصــل أن العــام األمــني

ط ويـسلّ . يف دورهتـا الثانيـة والـستني      يوافيها بتقرير عن ذلـك      ، وأن    من حدة آثارها   تخفيفالو
كـذلك التحـديات     وحيـدد التقريـر   . هـات البـارزة وآثارهـا اإلنـسانية       اجتالتقرير الـضوء علـى اال     
لكوارث وتعزيـز قـدرات     لتصدي ل جملتمع الدويل يف حتسني قدرته على ا      الرئيسية اليت يواجهها ا   

 .البلدان املعرضة للكوارث يف جمال إدارة الكوارث
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 مقدمة -أوال  
ــّدأُ - ١ ــة    ع ــة العام ــرار اجلمعي ــر اســتجابة لق ــسلّ. ٦١/١٣١ هــذا التقري ــى  وي ــضوء عل ط ال
ت الرئيـسية الـيت يلـزم معاجلتـها يف     هات الناشئة، وآثارها على العمل اإلنـساين، والتحـديا       اجتاال

 .ة من التوصياتجموع التقرير مبتتموخي .هذا اخلصوص
 

 )١(االجتاهات واآلثار -ألف  
 ١٤٣حـوايل   تضرر منـها     كارثة مرتبطة بأخطار طبيعية      ٤٢٧ت  وقع،  ٢٠٠٦يف عام    - ٢

وعلــى الــرغم مــن أن عــدد  .  حالــة وفــاة٢٣ ٠٠٠أكثــر مــن عــن ت ســفرمليــون شــخص، وأ
مليـون   ١٤٣ إىل ٢٠٠٥ مليـون فـرد عـام    ١٦٠قد اخنفـض مـن    ) القتلى واملتضررين (يا  الضحا

البـالغ   ٢٠٠٥مماثـل للـرقم املـسجل عـام         ، ظلت وترية الكوارث عند مستوى       ٢٠٠٦فرد عام   
ــة ٤٣٣ ــرة     كارثـ ــسنوي يف الفتـ ــثريا املتوســـط الـ ــوق كـ ــا يفـ ــو مـ ــغ ب وي٢٠٠٤-٢٠٠٠وهـ لـ
 .كارثة ٣٩٣

 إىل األخطـار الطبيعيـة  النامجـة عـن   وادث احله عدد اجتامع  ٢٠٠٦ أرقام عام    ماشىوتت - ٣
وطبقا ملركز البحوث املتعلقة بعلم أوبئة الكوارث، تراوح عـدد الكـوارث سـنويا يف               . االزدياد

ــرة مــن   ــة٢٥٠  و٢٠٠ بــني ١٩٩٧ إىل ١٩٨٧الفت ــد تــضاعف امل .  كارث ــسنوي توســطوق  ال
قـد أدى ارتفـاع   و.  كارثـة  ٤٠٠مـن   أكثر  إىل   ٢٠٠٦ إىل   ٢٠٠٠للكوارث يف الفترة من عام      

 األخـرى   وامـل وتتـضمن الع  . ، إىل حتـسن عمليـة اإلبـالغ       يف جانـب منـه    لكـوارث،   ا جممل عدد 
 يف تقرير التقييم الرابع األخري للفريق احلكومي الـدويل املعـين بـتغري              املبينةآثار االحترار العاملي،    

 .ة واملعرضة لألخطارنية يف املناطق غري اآلمنا السككثافةياد الدزااملناخ، و
، مـن قبيـل     بامليـاه أو األحـوال اجلويـة      املنـاخ أو    احلـوادث اخلطـرية املتـصلة ب       تزادوقد   - ٤

الفيضانات واألعاصري وحاالت اجلفاف زيادة كـبرية خـالل الـسنوات العـشرين األخـرية، مـن                 
انيـــة مثـــل االنفجـــارات الربك(يـــة حيـــث القـــيم املطلقـــة، أو بالنـــسبة لعـــدد الكـــوارث اجلغراف 

، بلـــغ متوســـط عـــدد ١٩٩٨ إىل ١٩٨٧ويف الفتـــرة مـــن . )الـــزالزل أو أمـــواج تـــسونامي أو
 توســط، كــان امل٢٠٠٦  و٢٠٠٠وفيمــا بــني عــامي .  كارثــة١٩٥املنــاخ املتــصلة بالكــوارث 

ــة، ممـــا ميثِّـــ  ٣٦٥ وتعكـــس األرقـــام املقابلـــة اخلاصـــة    .  يف املائـــة٨٧ تهال زيـــادة نـــسب  كارثـ

__________ 
ــة     )١(  ــوارث الدوليـ ــات الكـ ــدة بيانـ ــن قاعـ ــستقاة مـ ــة مـ ــواردة يف املقدمـ ــات الـ ــات  البيانـ ــة ملكتـــب الواليـ  التابعـ

؛ )www.em-dat.net(للمساعدة يف حاالت الكوارث اخلارجية، جامعة لوفان الكاثوليكية، بروكـسل            املتحدة
قـة بـالفترة املـشمولة    وتتعلق البيانات الواردة يف الفروع الالح. ٢٠٠٦نهجية تغطي البيانات عام    وألسباب م 
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 تها كارثـة، ممـا يـشكل زيـادة نـسب         ٣٨ إىل   ٢٨فترة نفسها زيـادة مـن        ال يفاجلغرافية   بالكوارث
 .املائة  يف٣٦
املنــاخ األحــوال اجلويــة يف غمــار احلــوادث املتــصلة بتقلــب ازديــاد ه املتمثــل يف اجتــواال - ٥

البلـدان اخلمـسة الـيت      ذلـك أن    .  قـد جتلـى بوضـوح يف أفريقيـا         ٢٠٠٦عـام   واشتداد وطأهتـا يف     
يف املتـضررين كانـت كلـها     د  افـر  األ عـدد  مـن حيـث      ٢٠٠٦عـام   يف  تعرضت ألسوأ الكوارث    

 والفيـضانات واجلفـاف، وتعرضـت       اصـري عفريقـي مزجيـا مـن األ      األنـوب   اجل عـاىن فقـد   . أفريقيا
ل منطقة القرن األفريقي الكربى للجفاف والفيضانات، بينما انتـشر اجلفـاف يف منطقـة الـساح               

 إىل ٢٠٠٥ مليـــون عـــام ٣٠فـــاف مـــن  املتـــضررين مــن اجل شـــخاص عـــدد األجممــوع وازداد 
 يف املائة تقريبا من سـكان العـامل يعيـشون يف            ١٤وعلى الرغم من أن     . ٢٠٠٦مليون عام    ٤٠

 .٢٠٠٦ ضحايا اجلفاف عام جمموع يف املائة من ٥٠سكاهنا عكس  قدأفريقيا، ف
، وذلـك   ٢٠٠٦عـام   يف  لكوارث  من ا ا  ررتضأكثر القارات   ، ظلت قارة آسيا     موماوع - ٦

 يف املائـة  ٧٠ (وفيـات ، وال) يف املائة مـن مجيـع الكـوارث املـسجلة    ٤٤(ر واتمعدل التحيث من  
  مليـون ١١٩أكثـر مـن   ( عـدد املتـضررين   جممـوع ، و)من إمجايل الوفيات الناجتة عـن الكـوارث       

ــا أصــابت مجيــع    . ، واخلــسائر االقتــصادية)شــخص ــة األكثــر تطرف ــار األمنــاط املناخي بيــد أن آث
 ا يف درجات احلـرارة صـيف      االرتفاع احلاد علق بزيادة حاالت الوفاة الناجتة عن       وفيما يت . ناطقامل
العشرة الـيت سـجلت فيهـا     البلدان ضمن أربعة بلدان يف أوربا تندرج، اءشتاخنفاضها الشديد   و

 .٢٠٠٦عام أعلى معدالت يف هذا الصدد يف 
يف  وقوعـا     اخلطـرية  احلوادثأكثر أنواع   من  وكانت الفيضانات والكوارث املتصلة هبا       - ٧

ــة٢٥٤حيــث أُبلــغ عــن   (٢٠٠٦عــام  ــر مــن  فهــي تــشكل )  حال ــع  ٥٩ أكث ــة مــن مجي  يف املائ
علـى  األشـد وطـأة    هبـا  املتـصلة  والعواصـف والكـوارث   الفيـضانات  تكانو. الكوارث املسجلة

 وعـددهم  ٢٠٠٦عـام  يف املـسجلني   االـضحاي  مـن  املائة  يف٦٩ عنلة اإلنسان حيث أهنا مسؤو
 .شخص مليون ١٤٣

يعتـرب مـن   األثر االقتصادي التراكمـي للكـوارث املرتبطـة باألخطـار الطبيعيـة      قد بات   و - ٨
وعلــى الــرغم مــن أن . شكل حتــديا إلجنــاز األهــداف اإلمنائيــة لأللفيــة  تــيت الــةالرئيــسيالعوامــل 

 كـان منخفـضا     ٢٠٠٦عـام   يف  الضرر االقتصادي الذي أفادت التقارير أنه نتج عـن الكـوارث            
 ١٩٨٧بـني عـامي   يف الفتـرة   الـسنوي  توسـط  بليـون دوالر، فـإن امل  ١٩ث مل يتجاوز   حينسبيا  

ــغ ٢٠٠٦ و ــة، وأقــ   ٥٠ بل ــة املناخي ــسبة للكــوارث اهليدرولوجي ــون دوالر بالن ــيال مــن   بلي ل قل
وال يــضم هــذا التقــدير التكــاليف االقتــصادية  . بليــون دوالر بالنــسبة للكــوارث اجلغرافيــة  ٢٠

 تفـاقم حالـة الفقـر يف البلـدان     ومـن بينـها  يـة،  منائهـود اإل اجلنتكاسـات  واالجتماعية الناجتة عـن ا    
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إعـادة البنـاء يف أعقـاب       أن تـستنفد عمليـة      ويف البلدان الناميـة، ميكـن       . األشد تعرضا للكوارث  
وكـثريا  . عوق النمو بشكل كـبري ت من امليزانيات الوطنية، وأن ا كبريجزءاالكوارث الكربى أن    

جلهود اإلنعاش غـري كـاف كمـا تـبني مـن جتربـة جـزر مالـديف الـيت                     اخلارجي   دعمكون ال يما  
 الـسلطات احلكوميـة،     وفقـا ملـا ذكرتـه     ،  ٢٠٠٤ فيها اخلسائر بعـد أمـواج تـسونامي عـام            فاقت
أكثــر مــن مببلــغ  خارجيــة اتوطلبــت احلكومــة معونــ.  يف املائــة مــن النــاتج احمللــي اإلمجــايل٦٢
 .النذر اليسريسوى منها البناء لكنها مل تتلق  بليون دوالر للمساعدة يف جهود إعادة ١,٥

 
 تغيـُّر طبيعة أمناط األخطار -باء  

سـيما   ة، ال غـري املنيعـ   علـى اجملتمعـات املكـشوفة و      تعتري أمناط األخطار تغـريات تـؤثر         - ٩
ــا     ــصر عليه ــدخل وإن كــان ال يقت ــضة ال ــاكن منخف ــع أن و. األم ــاط األخطــار املــ  الواق تغرية أمن

غـري أنـه مـن الواضـح أن     . آثـار إنـسانية  كاف من حيث ما تنطوي عليه مـن        مفهومة بقدر    غري
 مـستوى التهديـد الـذي       مع تزايد قلة املنعة تزيد مـن      ة  تمعة، جم  حد ركثاألخطار اإلضافية أو األ   

ويتبني مـن التجربـة أيـضا أن اجملتمعـات الـيت      .  شديدةراخطضة ألاملعّراحمللية ت  تمعاتواجهه اجمل 
ــة  خطــر تنــاقص أصــوهلا  رضــةكــون ُعدة، أو كــوارث متكــررة، تتواجــه هتديــدات متعــد  املادي

ــات ال  ــصديوتآكــل آلي ــةت ــى ذلــ  .  التقليدي ــالوة عل ــع    وع ــدات أن تتجم ــأن التهدي ــن ش ك، م
فعلــى ســبيل املثــال، تتعــرض اجملتمعــات     . أثرهــاتــؤدي إىل ازديــاد حــدة   تتــراكم بطريقــة   أو

ة ألخطــار متزايــدة عنــدما تواجــه فــريوس نقــص املناعــة البــشريمــن رة ضرمنخفــضة الــدخل املتــ
 . األثرالكوارث املفاجئة البطيئة

باإلضـافة إىل تغـري   ف.  عامليـة وأيـضا حمليـة   وامـل عوترجـع الـتغريات يف أمنـاط اخلطـر إىل      - ١٠
ذلـك   األخـرى الكامنـة وراء       وامـل ، تتضمن الع  لسكايناالضغط  ازدياد  ، و ةاملناخ، وتدهور البيئ  

خطر األوبئـة واألمـراض املعديـة، مبـا فيهـا فـريوس نقـص املناعـة           ايد  تزمنو املدن الكربى و   تغري  ال
كمــا أن ملــستوى  . واســتحكام الفقــر علــى حنــو مطــرد  البــشرية، وانتــشار األمــراض األخــرى   

 .املنعةاحلد من اخلطر دخل كبري بقلة االستثمار احمللي والدويل يف 
ــة علــى التحــضر غــري املــنظم      - ١١ ــار املترتب ــزم معاجلــة اآلث ــبطريقــة منويل ــاطق هاجي ة يف املن

العــامل ســكان يف األمــم املتحــدة، ســيتجاوز سـكان احلــضر  وفقــا ملــا ذكرتـه  و. املعرضـة للخطــر 
 معظـم هـذا التوسـع احلـضري يف       دثوحيـ .  ألول مرة يف تـاريخ البـشرية       ٢٠٠٧الريف يف عام    
ألمـر الـذي    اوتتم نـسبة عاليـة مـن التحـضر بطريقـة غـري خمططـة وغـري منظمـة،                    . البلدان النامية 

جـود عالقـة مباشـرة بـني التحـضر       وجزئيـا يفـسر  وهو مـا  . يرجع يف جانب كبري منه إىل الفقر 
ــامي مــستويات املخــاطرة إذ يعــيش العديــد مــن فقــراء احلــضر يف املنحــدرات      غــري ــتظم وتن املن

ــضانات    ــضة املعرضــة للفي ــاطق املنخف ــشديدة أو املن ــا يف   . ال ــون شــخص تقريب ويعــيش اآلن بلي
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لفقرية اليت تفتقر إىل اخلدمات والبىن األساسـية، وغـري اجملهـزة بالقـدر الكـايف ملواجهـة                  األحياء ا 
وباإلضـافة إىل عـدد املراكـز احلـضرية الرئيـسية الواقعـة يف              .  الطبيعية ةريطوادث اخل صدمات احل 

 العـامل خلطـر املـد       يف ىخطـر الـزالزل، تتعـرض العديـد مـن املـدن الكـرب             اليت يشتد فيها    ناطق  امل
 .احلي بصورة متزايدةالس
ــا زال  - ١٢ ــد،       وم ــشرية يف تزاي ــة الب ــريوس نقــص املناع ــون ف ــذين حيمل ــدد األشــخاص ال ع

، بلــغ إمجــايل عــدد املــصابني  ٢٠٠٦ويف عــام . وكــذلك عــدد الوفيــات بــسبب مــرض اإليــدز 
جـدير  و. ٢٠٠٤ مليـون عـن عـام      ٢,٦ العامل، بزيادة قـدرها      يف مليون نسمة    ٣٩,٥بالفريوس  

يف أفريقيـا جنـوب الـصحراء        ع بني معدالت اإلصابة بـالفريوس املرتفعـة جـدا         امتجابالذكر أن   
 أمــر يــؤثر بــصورةســيما اجلفــاف،   الفــريوس، والكــوارث، التفــشيالكــربى، الــيت تعــد بــؤرة 

لـوح يف   وال ت . أمنـها الغـذائي   مع ذلك الوضـع وعلـى       األسر املعيشية   تعامل   آليات   على ةمباشر
ــدء احنــ     ــى ب ــوادر عل ــق أي ب ــاء، السار ألف ــضررا يف      الوب ــدان األشــد ت ــيما يف البل ــوب اجلس ن

 يف املائة من معدالت اإلصابة بالعدوى توجد بـني النـساء            ٤٠فريقي حيث تفيد التقارير أن      األ
 .احلوامل

تتــسبب يف اعــتالل العــابرة للحــدود، وأمــراض املاشــية الــيت  وتــشكِّل آفــات احملاصــيل  - ١٣
ة نتيجـة  مـستجد  عامليـة كـبرية و  أخطـارا مرض احلمى القالعيـة،  ، مثل أنفلونزا الطيور أو      شديد

أثـره يف   تركـز نظـم اإلنتـاج       ل يكـون ورمبـا   . للتوسع يف السفر والتجارة وتوزيع الـسلع الزراعيـة        
ــنظم، إىل تلــك ض امــرالعناصــر املــسببة لأل اآلفــات وتــدمتحيــث عمليــة التلــوث تيــسري  وإىل ال
تأثريهـا  يـشتد   الزراعـة و  زيـد بـذلك خطـر امتـدادها إىل          يلات الغذاء األكثر تعقيدا     مدادإسلسلة  

 لتـصدي وعلـى الـرغم مـن إنـشاء هيئـات تنظيميـة ل            . صحة النباتات واحليوانات واإلنسان   على  
 .املعايري الدولية بفعاليةاستيفاء األخطار، تفتقر معظم البلدان النامية إىل القدرة على لتلك 
ــن أثــر علــى األ       - ١٤ ــا لــه م ــرتبط الفقــر، وم ــات، ارتباطــا وثيقــا     وي ــر املعيــشية واجملتمع س

 هبـا، علـى الـرغم مـن أن العديـد مـن البلـدان املنخفـضة             صلةمبستويات املخـاطر والكـوارث املتـ      
ــوارث          ــة إلدارة الك ــدرات فعال ــة وق ــداد أنظم ــو إع ــعة حن ــوات واس ــت خط ــد قطع ــدخل ق . ال

يف أواخـر التـسعينات    تناولـت اجملاعـة يف إثيوبيـا   وخلصت دراسة موهلـا البنـك الـدويل مـؤخرا،          
، إىل أن أفقر أفـراد اجملتمـع يتـأثرون تـأثرا شـديدا              ١٩٩٨من القرن املاضي وإعصار ميتش عام       

ورغـم التحـضر العمـراين ومـا يتـصل          . بالكوارث، وملدة أطول من الفئات ذات الدخل األعلى       
 مــن نقــص زال أغلبيــة الفقــراء والفئــات الــيت تعــاين بــه مــن أخطــار الكــوارث املبينــة أعــاله، مــا

 .التغذية يعيشون يف املناطق الريفية ويعولون على الزراعة من أجل بقائهم
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 اآلثار على التأهب للكوارث: تغري أمناط املخاطر -جيم  
ل اآلثار املترتبة على تغري أمناط املخاطر، مبا فيهـا ضـعف بلـدان العـامل يف مواجهـة                   شكّ - ١٥

أمهيـة حتـسني إدارة الكـوارث مبـا يف ذلـك         لـى معـه     تجتممـا   الكوارث الطبيعية، حتديات كـبرية،      
ويتـسم تعزيـز أنظمـة التأهـب الـوطين بأمهيـة خاصـة يف ضـوء            . ازيادة االسـتثمار يف التأهـب هلـ       

 .للكوارثلتصدي الدور املركزي للمجتمعات احمللية املوجودة على خط املواجهة يف ا
يقـع علـى   ولكـوارث،  صدي ل عـن التـ   وتتحمل السلطات الوطنيـة املـسؤولية الرئيـسية،          - ١٦

مهمـا كـان   الكـوارث   َمـن يواجـه   ما تكـون أول غالبا ف ،ذلك العبءعاتقها اجلانب األكرب من     
الواقـع  و. االهتمـام العـاملي   احلصر، الكوارث الـيت تـثري        حجمها، ومن بينها على سبيل املثال ال      

الدوليــة، وتقــوم وســائط اإلعــالم ال تتــصدر الطبيعيــة ألخطــار معظــم الكــوارث املرتبطــة باأن 
الـدويل جلمعيـات الـصليب األمحـر      االحتـاد حيـث يفيـد   . مبعاجلتها اجملتمعـات والـسلطات احملليـة   

 . يف املائة من الكوارث جيري التصدي هلا على الصعيد الوطين٨٠ أن واهلالل األمحر
سيما يف سـياق برنـامج شـامل للحـد           ن أن االستثمار يف التأهب للكوارث، ال      وقد تبيّ  - ١٧

واتر وعلــى الــرغم مــن أن معــدل تــ. الــرزقأســباب مــن املخــاطر، ميكنــه إنقــاذ األرواح ومحايــة 
 د الـضحايا   ظل عد  ، فقد الكوارث يف ازدياد، طبقا ملركز البحوث املتعلقة بعلم أوبئة الكوارث         

 . مليون سنويا٢٥٤مستقرا خالل السنوات العشرين املاضية عند حوايل 
جهـود  تنـسيق   وثبتـت أمهيـة حتـسني وسـائل التأهـب           التقرير،  وخالل الفترة املشمولة بـ     - ١٨

الـدويل جلمعيـات الـصليب األمحـر واهلـالل األمحـر كـان أثـر                فطبقا ملا ذكـره االحتـاد       . التصدي
 أقــل كــثريا مــن األحــداث املــشاهبة يف األعــوام الــسابقة،  ٢٠٠٦الفيــضانات يف موزامبيــق عــام 

تمــع احمللــي، واســتحداث نظــام حتــذير مــن   ن تأهــب اجملحتــّسجانــب منــه إىل ويعــزى ذلــك يف 
أكثر مـن   لقى  وطبقا ملصادر حكومية،    . األعاصري أنشأه معهد األرصاد الوطين التابع للحكومة      

ــام مـــصرعهم  فـــرد ٧٠٠   فـــرد١٠٠، وكـــان هـــذا الـــرقم أقـــل مـــن  ٢٠٠١يف فيـــضانات عـ
لألعاصـري  ه تسين اختاذ تـدابري وقائيـة للتـصدي يف حينـ        وعلى نفس املنوال، أمكن     . ٢٠٠٧ عام

 بـسبب تقيـيم أوجـه الـضعف يف البلـد      ٢٠٠٦نـام عـام   يـت  املدارية الثالثة الـيت تعرضـت هلـا في    
على حنو أفضل، وحتسني عمليات اإلخالء على الصعيد احمللـي وأنظمـة التنـسيق علـى املـستوى        

 .الوطين
ملائـة مـن متويـل       يف ا  ٥البيانات املتاحة من دائرة التـتـبـع املايل، أن أقل من          ويستدل من    - ١٩

ومـن احملتمـل    . املساعدات اإلنسانية على النطاق العاملي ختصص، حاليا، لإلغاثة مـن الكـوارث           
يف ضـوء    األهـداف    يتلتـصدي احملـدد   أن تزداد الطلبات على متويل كـل مـن عملـييت التأهـب وا             

 يف األفـق  إذ تلـوح . ومن األمهية مبكـان تعبئـة مـوارد إضـافية للتأهـب     . الطبيعة املتغرية للمخاطر  
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تزويـد اجملتمعـات واحلكومـات واجلهـات الفاعلـة اإلنـسانية بـاملوارد             معهـا   لـزم   يحتديات كـبرية    
مــع األثــر اإلنــساين ألمنــاط املخــاطر املــتغرية، وطائفــة العناصــر اآلخــذة يف التعقيــد الــيت للتعامــل 
 .من أثر الكوارثتضاعف 

 
 السنة قيد االستعراض -ثانيا  

 ٢٠٠٧مايو / أيار٣١ - ٢٠٠٦يونيه / حزيران١  
يتماشــى منــط الكــوارث الــيت حــدثت خــالل الفتــرة قيــد االســتعراض مــع االجتاهــات     - ٢٠

بيـد أن احلـوادث الـيت       . املذكورة آنفا حيث خيمـت احلـوادث املتـصلة باملنـاخ علـى هـذا العـام                
وقعـت خــالل العـام املاضــي تـبني أيــضا أن االسـتثمار يف التأهــب، وخـصوصا علــى الــصعيدين      

 .طين واإلقليمي، يتطلب التـزاما ودعما أكرب من جانب اجملتمع الدويل واحلكوماتالو
 

 احلوادث اخلطرية املتصلة باملناخ -ألف  
 أفريقيا  

ــدال مــع       - ٢١ ــو الــيت اتــسمت باالعت ــرة قيــد االســتعراض، تزامنــت ظــاهرة النين خــالل الفت
 إىل موجــات مــن اجلفــاف  ارتفــاع درجــات احلــرارة يف منطقــة غــرب احملــيط اهلنــدي ممــا أدى  

 .والفيضانات يف العديد من مناطق أفريقيا
ففي القرن األفريقي أثرت األمطار الغزيرة والفيضانات اجلارفة الـيت اجتاحـت املنطقـة               - ٢٢

ويتــراوح عــدد .  علــى أجــزاء عديــدة مــن كينيــا والــصومال وإثيوبيــا ٢٠٠٦ســبتمرب /يف أيلــول
 شـخص شـردوا يف    ٦٥٠ ٠٠٠شـخص، مـن بينـهم        مليـون    ١,٨ و   ١,٥املتضررين منـها بـني      

وبـرغم أن جهـود     .  وحـدها  ٢٠٠٦ديـسمرب   /أكتوبر إىل كانون األول   /الفترة من تشرين األول   
اإلغاثة تعطلت بسبب حالة الطرق املذرية فقد بادرت أفرقة التصدي للكـوارث التابعـة لألمـم                

تــضررة لتغطيــة االحتياجــات يف املتحــدة يف تلــك البلــدان الثالثــة إىل بــذل اجلهــود يف املنــاطق امل
 .جماالت الصحة والتغذية واملياه والصرف الصحي وصحة املاشية والغذاء والبىن األساسية

وتطلـب اجلفـاف الـذي جنــم عـن ذلـك جهـودا دوليــة لتوصـيل دعـم غـذائي ومعيــشي           - ٢٣
ــن   ــر م ــني شــخص ١٠ألكث ــن      .  مالي ــر م ــم املتحــدة أكث ــدمت األم ــصومال وحــدها، ق ويف ال

، رغم انعدام األمـن     ٢٠٠٧ من دوالرات الواليات املتحدة يف صورة أغذية يف عام           مليون ٦٠
وروجع االعتماد األصلي لعملية النـداء املوحـد   . بشدة وصعوبة الوصول إىل األهايل املتضررين     

 دوالرا مــن دوالرات ٢٦٢ ٣٥٤ ٦١٥ اخلاصــة بالــصومال فتمــت زيادتــه إىل    ٢٠٠٧لعــام 
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تلـك العمليـة الـربامج الـيت تـدعم اسـتعادة سـبل كـسب الـرزق             الواليات املتحـدة لكـي تـشمل        
 .وتعزز آليات التكيف يف اجملتمعات احمللية اليت تعيش على ضفاف النهر

كما أثرت موجات اجلفاف والفيضانات علـى أجـزاء عديـدة يف منطقـة الـساحل ويف                  - ٢٤
سـو والنيجـر     عانـت بوركينـا فا     ٢٠٠٦سـبتمرب   /أغـسطس وأيلـول   /ويف آب . اجلنوب األفريقـي  

.  شـخص ممـا تطلـب مـساعدة إنـسانية دوليـة            ٢٢ ٠٠٠من أمطار غزيرة تضرر منها أكثر مـن         
فمثال، فــي كل مــن البلديــن قــام فريــق األمم املتحدة القطـري، باالشـتراك مـع حكومتيهمـا،       
مبــد األهــايل املتــضررين بأغذيــة وزيــــوت طهــي وخيــام وبطــاطني وناموســيات وأدوات مطــبخ  

 .ات مدرسيةوأدو
أثرت موجـات الفيـضانات يف اجلنـوب األفريقـي خـالل الفتـرة قيـد االسـتعراض علـى                     - ٢٥

وكانـت مدغـشقر وموزامبيـق األكثـر تـضررا بـسبب            . أكثر من مليون شـخص وقتلـت املئـات        
مـارس  / إىل آذار٢٠٠٦ديـسمرب  /تعرضهما خلمسة أعاصري متتاليـة يف الفتـرة مـن كـانون األول     

 شــخص وقتــل ١٩٠ ٠٠٠عــصـــاران األخيـــــران وحدمهـــــا علـــــى حــوايل وأثـــــر اإل. ٢٠٠٧
 . شخص١٥٠
ورغم حتسن حالة تأهب البلدين ملواجهـة الكـوارث الطارئـة وقـدرهتما علـى التـصدي         - ٢٦

هلا، فقد فاقت غزارة األمطار اليت هطلت على البلدين يف أوائل هذا العام قدرات احلكـومتني،                
ـــة الطــوارئ إىل   ووصــــل إمجالــــي املبلــغ   املطلــوب مــــن خــــالل الــصنــدوق املركــــزي ملواجهـ

 مليــون دوالر مــن خــالل النــداءات العاجلــة لــدعم جهــود اإلغاثــة  ٥٧ مليــون دوالر و ١٤,٧
وركزت أيضا منظمات اإلغاثة الوطنية والدولية على توزيع املواد الغذائيـة           . احلكومية والدولية 

اء واملواد األساسية الالزمة الستعادة سبل كسب الرزق وإصـالح          وغري الغذائية مثل مواد اإليو    
وحيث أن األعاصـري أثـرت أيـضا علـى احملاصـيل، لتزيـد بـذلك        . املدارس اليت خربتها األعاصري  

احتماالت انعدام األمن الغذائي خالل األشهر التالية، بادرت األمم املتحدة إىل دعـم األنـشطة               
 . يف موسم احلصاد القادمالزراعية لتجنب حدوث أي اضطراب

ويف اجلنـــوب األفريقـــي أســـهمت موجـــات اجلفـــاف يف نقـــص احملاصـــيل يف املوســـم    - ٢٧
وأفـادت بعثـات    . ، مما أدى إىل انعدام األمن الغـذائي يف عـدة منـاطق            ٢٠٠٧-٢٠٠٦الزراعي  

الزراعـة بـأن   تقييم احملاصيل واألمن الغذائي التابعة لربنامج األغذيـــة العاملــي ومنظمة األغذيـة و         
 شخص سـيحتاجون إىل مـساعدات غذائيـة يف سـوازيالند وليـسوتو              ٨٠٠ ٠٠٠ما يقرب من    

 ٤,١وأفــادت بعثـة تقيــيم احملاصــيل واألمـن الغــذائي يف زمبـابوي بــأن حــوايل    . ٢٠٠٧يف عـام  
مليــون شــخص ُيتوقــع أن يواجهــوا نقــصا يف الغــذاء وهــم األهــايل ذاهتــم الــذين يغــالبون حاليــا   

مثل التضخم الشديد وارتفاع معدالت اإلصـابة بفـريوس نقـص املناعـة البـشرية               أزمات أخرى   
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ومت التعهــد حــىت اآلن بتمويــل مــساعدات إنــسانية بقيمــة  . وتــدهور كــبري يف اخلــدمات العامــة 
 مليون من دوالرات الواليات املتحدة من خالل النداء املوحد من أجـل زمبـابوي؛ كمـا          ١٢٠

الوكـاالت لتقـدمي حـصص غذائيـة والقيـام مببـادرات لتحـسني              ُتبذل حاليا جهود مشتركة بـني       
 .األمن الغذائي والتغذوي

 
 آسيا  

 يف حـــدوث ٢٠٠٧تـــسببت األمطـــار املومسيـــة الغزيـــرة الـــيت هطلـــت طـــوال صـــيف   - ٢٨
 واليـة يف كـل      ٥٠ مليـون شـخص يف       ٥٠وتضرر منها   . فيضانات واسعة النطاق يف قارة آسيا     

لشعبية الدميقراطية والصني وفييت نـام وميامنـار ونيبـال واهلنـد            من بنغالديش ومجهورية كوريا ا    
 .وخربت أو دمرت أكثر من مليوين منـزل وأتلفت أكثر من ستة ماليني هكتار من احملاصيل

وخالل الفترة قيـد االسـتعراض أدت الفيـضانات العارمـة الـيت اجتاحـت إندونيـسيا يف                   - ٢٩
 منــزل ومخـسمائة مدرسـة ومئـات         ١٤٥ ٠٠٠ شخـصا وختريـب      ٧٩فرباير إىل مصرع    /شباط

ــا مــن جــراء      . املرافــق العامــة األخــرى  ــشلل تقريب ــا بال ــام أصــيبت جاكرت وعلــى مــدى عــدة أي
 يف املائة من املدينة، ووصـل ارتفـاع منـسوب امليـاه إىل              ٧٠الفيضانات اليت اجتاحــت حوالــي     

 مباشــر  شــخص بــشكل٦٠٠ ٠٠٠وتــضرر حــوايل . مــا يقــرب مــن متــرين يف بعــض األحيــاء 
 .واضطروا إىل االنتقال مؤقتا لإلقامة يف مراكز إيواء بلدية

ــام        - ٣٠ ــن ع ــع األخــري م ــبني خــالل الرب ــة أعاصــري الفل ــا أدى إىل ٢٠٠٦وضــربت ثالث  مم
اهنيــارات أرضيـــة وفيـضانات تـضرر منـها مـا يقـرب مـن مثانيـة ماليـني شـخص وأودت حبيـاة                        

أكثرهـا تـدمريا حيـث      ) سمى أيـضا دوريـان    املـ (وكان إعـصار رميينـغ      .  شخص ٢ ٥٠٠حوايل  
 . منـزل١٨٠ ٠٠٠دمر أكثر من 

ويف أفغانـستان أدت األمطــار الغزيــرة الــيت زادهــا ســوءا ســرعة ذوبــان ثلــج الــشتاء إىل   - ٣١
 شخـصا يف    ٨٣، مما تسبب يف مصرع      ٢٠٠٧مارس  /فيضانات واهنيارات مدمرة يف شهر آذار     

وضــربت الفيــضانات . يم يف جنــوب وغــرب الــبالدإحلــاق أضــرار مبئــات املنــازل يف ســبعة أقــال
ــة     وإضــافة إىل . أيــضا العاصــمة كــابول فقطعــت طــرق إمــداد رئيــسية وعرقلــت جهــود اإلغاث

احلكومة، قدمت وكاالت األمم املتحـدة العاملـة الغـذاء واللـوازم األسـرية والبطـاطني واحلـصر             
وأقـراص تنقيـة امليـاه واألوعيـة        اليت تفرش على األرض واألغطية البالستيكية واملالبس الـشتوية          

وقــام نائــب الــرئيس األفغــاين واللجنــة الوطنيــة للتــصدي   . القابلــة للطــي ومــسحوق الكلــورين 
للطــوارئ، تــدعمها جلــان إدارة الكــوارث يف األقــاليم املتــضررة، بتنــسيق االســتجابة بــدعم         

ــصعوبة مــ      ــة يف األحــوال البالغــة ال ــة للمــساعدة األمني ن أجــل نقــل  لوجــسيت مــن القــوة الدولي
وقد حسَّنت هيئة إدارة الكوارث الوطنية يف أفغانـستان         . اإلمدادات الغوثية إىل املناطق املعزولة    
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مــن قــدرهتا علــى اســتخدام األصــول احلكوميــة وتنــسيق االســتجابة الــيت اســتكملتها بعــد ذلــك 
لت وكانـت النتيجـة أن جهـود اإلغاثـة وصـ          . وكاالت األمم املتحدة ومنظمـات اجملتمـع املـدين        

 . شخص٢٠ ٠٠٠إىل ما يقدر حبوايل 
 

 أمريكا اجلنوبية  
 اجتاحت بوليفيـا فيـضانات شـديدة تـضرر منـها      ٢٠٠٧خالل األشهر األوىل من عام   - ٣٢

وبنــاء علــى طلــب .  شــخص يف مثــان مــن مقاطعــات ذلــك البلــد التــسع ٣٥٠ ٠٠٠أكثــر مــن 
 مليـون دوالر    ١٢ع  للحصول علـى مـساعدة دوليـة، وجهـت األمـم املتحـدة نـداء عـاجال جلمـ                  

لدعــــم جهـــــود اإلغاثـــــة احلكوميـــــة مـــــن بينهـــــا مليونــا دوالر قدمهـــــا الــصندوق املركــزي   
 .ملواجهة الطوارئ

 
 احلوادث اجليولوجية اخلطرية -باء  

ــه    - ٣٣ ــزال شــديد قوت ــة غــرب ســوماطرة يف    ٥,٨ضــرب زل ــر مقاطع ــاس رخيت  درجــة مبقي
 علـى األقـل   ٨٠٠ شخـصا مـصرعهم وأصـيب        ٦٧ ولقـي    ٢٠٠٧مـارس   / آذار ٦إندونيسيا يف   

 منــزل ومئـات املـدارس ودور        ٢٠ ٠٠٠ودمر حوايل   .  آخرين ١٤٠ ٠٠٠جبروح ومت ترحيل    
 شخـصا علـى     ٣٤ قتـل تـسونامي      ٢٠٠٧أبريـل   /ويف نيـسان  . العبادة واملكاتب واملرافـق العامـة     

نــساين وجهتــه وأســفر نــداء إ.  شــخص يف جــزر ســليمان٦ ٠٠٠األقــل وشــرد مــا يزيــد علــى 
 دوالر مــن دوالرات الواليــات املتحــدة  ٥٠٠ ٠٠٠األمــم املتحــدة عــن تقــدمي مــا يزيــد علــى   

 .للمساعدة يف جماالت الصحة والتعليم واملياه والصرف الصحي ومحاية وسيادة القانون
 

 األوبئة -جيم  
تزيـد مـن   إن الكوارث العديـدة املرتبطـة مبخـاطر طبيعيـة معينـة، ال سـيما الفيـضانات،                  - ٣٤

وقـد قـدم الفريـق احلكـومي الـدويل          . خطر اإلصابة باألمراض املنقولة عـن طريـق امليـاه وغريهـا           
، الـدليل علـى أن الـتغريات    ٢٠٠٧املعين بتغري املناخ يف تقريره التقييمي الرابـع الـصادر يف عـام        

ومـع  . ملرحلـة املناخية تؤثر بالفعل على صحة اإلنسان، رغم أن التأثري ال يزال حمدودا يف هذه ا              
ذلك تشري هذه التوقعات إىل بعض االجتاهات احملتملة اليت تشمل ازدياد حـاالت سـوء التغذيـة          
ــالكوارث فــضال عــن تغــري ظــروف اإلصــابة بــبعض      والوفيــات أو احلــاالت املرضــية املرتبطــة ب

 .األمراض املعدية مثل املالريا
ــا انتــشار حــاالت ا ٢٠٠٦ســبتمرب /يف أيلــول - ٣٥ إلصــابة باإلســهال املــائي   شــهدت إثيوبي

وبلغـت  .  شخـصا  ٢١٩ شـخص تـويف منـهم        ٢٢ ٠٠٠احلاد حىت بلغ عدد املصابني أكثر مـن         
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 يف املائـة،    ١٠نسبة الوفيات من جراء تلك األعراض يف منطقة أمهرة املتضررة من الفيـضانات              
ــوطين      ــستوى ال ــات علــى امل ــال متوســط الوفي ــشرة أمث ــصحة تــدابري   . أي ع واختــذت وزارة ال

افحة املرض وإدارة احلالة وأجري مزيد من التقييمات بالتعاون مع األمـم املتحـدة وشـركاء                ملك
كمــا مت اإلبــالغ عــن انتــشار الكــولريا وحــاالت اإلســهال . آخــرين يف منظمــات غــري حكوميــة

 .٢٠٠٦املائي احلاد يف السودان وأنغوال يف عام 
مشلـت  : ٢٠٠٦نطقـتني يف عـام      ومت اإلبالغ عن انتشار مرض االلتهاب السحائي يف م         - ٣٦

األوىل بوركينا فاسو وكـوت ديفـوار ومـايل والنيجـر، وضـمت الثانيـة شـرق كينيـا والـسودان                     
ووصــل جمموع عـــدد احلـــاالت اليت أُبلـغ عــــن االشتبـــاه فــــي إصـابتها بـاملرض يف               . وأوغندا

 . حالة وفاة٥٨٠ حالة من بينها ٥ ٧١٩، ٢٠٠٦عام 
ــ - ٣٧  شــخص حبمــى ١ ٠٠٠رة قيــد االســتعراض، أســفرت إصــابة أكثــر مــن   وخــالل الفت

وتـوىل تنظـيم   .  شخصا على األقل يف تنـزانيا وكينيا والصومال٢٧٥الوادي املتصدع عن وفاة    
جهود التصدي لذلك الوباء السلطات الوطنية املعنية ومعهد البحوث الطبيـة يف كينيـا واملركـز                

نــها ومنظومــة األمــم املتحــدة، ومشلــت تلــك اجلهــود   األمريكــي ملكافحــة األمــراض والوقايــة م 
 مليـون دوالر مـن الـصندوق املركـزي ملواجهـة الطـوارئ للتـصدي                ٣,١٥ختصيص مبلغ قدره    

 .لتفشي احلميات
وأبلغــت إثيوبيــا والــصومال وتــشاد، الــيت كانــت قــد أعلنــت خلوهــا مــن مــرض شــلل   - ٣٨

وأبلغت إثيوبيا حـىت اآلن عـن       . ٢٠٠٥ و   ٢٠٠٤األطفال، عن حاليت إصابة باملرض يف عامي        
ــصومال إصــابة   ٣٧ ــة شــلل، وأكــدت ال ــة إصــابة   ٢١٥ حال ــاملرض، وتأكــدت حال  شــخص ب

ــاين    ــشاد يف كــانون الث ــشلل يف ت ــاير /واحــدة بال ــع    . ٢٠٠٧ين ــا برف ــدان حالي ــك البل ــوم تل وتق
مستويات التخطيط والتنسيق لديها، وبترشيد استراتيجياهتا للقضاء على مـرض شـلل األطفـال              

وقامت الـصومال وإثيوبيـا وكينيـا بتطعـيم         . قطع الطريق على انتقال الفريوس املسبب للمرض      ل
 يف أكـرب محلـة تطعـيم متزامنـة يف           ٢٠٠٦سـبتمرب   /ماليني األطفال دون سن اخلامـسة يف أيلـول        

ـــرن األفريقــي  ــا يقــرب مــن       . الق ـــم م ــا للتحــصيــن فقامــت بتطعيـ ــشاد برناجمه كمــا طــورت ت
 .سن اخلامسة خالل الفترة قيد االستعراضمليون طفل دون  ٢,٥
وخالل العامني املاضيني ارتفع عـدد املـصابني بفـريوس نقـص املناعـة البـشرية يف مجيـع                  - ٣٩

ــامل  ــا حيــث زادت      . بقــاع الع ــسرعة كــبرية يف وســط آســيا وشــرق أوروب ــشر الفــريوس ب وينت
 ذلـك زادت حـاالت   إضـافة إىل . ٢٠٠٤ يف املائة منذ عـام  ٧٠حاالت اإلصابة اجلديدة بنسبة   

 يف املائــة يف جنــوب وجنــوب شــرق آســيا، كمــا زادت حــاالت   ١٥اإلصــابة اجلديــدة بنــسبة  
ومــا زالــت البلــدان .  يف املائــة١٢اإلصــابة اجلديــدة يف الــشرق األوســط ومشــال أفريقيــا بنــسبة  
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الواقعة جنـوب الـصحراء الكـربى يف أفريقيـا تـسجل أكـرب نـسبة إصـابة بفـريوس نقـص املناعـة                        
ولـوحظ اخنفـاض    .  مليون شـخص   ٢٥شرية على مستوى العامل حيث يبلغ عدد املصابني به          الب

يف معــدالت انتــشار الوبــاء علــى املــستوى الــوطين يف بعــض البلــدان األفريقيــة الواقعــة جنــوب   
ــصحراء الكــربى  ــشار      . ال ــإن هــذه االجتاهــات ليــست مــن القــوة وال ســعة االنت ــك، ف ومــع ذل

يف الوقت نفـسه، فـإن احلـصول علـى الرعايـة            . م للوباء على املنطقة   الكافيتني خلفض التأثري العا   
والعالج الالزمني زاد إىل حـد كـبري مـن فـرص بقـاء املـصابني بـالفريوس علـى قيـد احليـاة ملـدد                        

 .أطول من ذي قبل يف البلدان ذات الدخل املنخفض واملتوسط
 مبـرض إنفلـونزا الطيـور،        حالة إصابة بشرية   ٨٤ووفقا ملنظمة الصحة العاملية، ُسجلت       - ٤٠

 شخـصا، ووصـل عـدد البلـدان الـيت أبلغـت عـن               ٥٧خالل الفترة قيد االستعراض، تويف منهم       
وقد اسـتحث اخلـوف مـن هـذا اخلطـر اجملتمـع الـدويل           .  بلدا ٢٤حدوث إصابات باملرض فيها     

لتعامـل  على بذل اجلهود من أجل حتسني االستعدادات العاملية لوقف انتـشار وبـاء اإلنفلـونزا وا         
 .مع أي وباء جديد ميكن أن يظهر فيما بعد

 
 احلوادث اخلطرية املتصلة بالبيئة -دال  

ميكن أن تنتج حاالت الطوارئ املتصلة بالبيئة عـن كـوارث مـن صـنع اإلنـسان، كـأن                    - ٤١
يقع حادث مثال يف مرفق حيتوي علـى مـواد خطـرية، أو عـن حـوادث طبيعيـة خطـرية هلـا آثـار           

وأيا كان السبب فإن حـاالت الطـوارئ املتـصلة    .  زلزال أحد املرافق الصناعية   ثانوية كأن يدمر  
بالبيئة ميكن أن هتدد حياة األشخاص ومعيشتهم ما مل يتم التعـرف عليهـا والتعامـل معهـا علـى                    

ولذا فمن العناصر احليوية يف أي حترك إنساين فّعـال للتـصدي حلـاالت الطـوارئ تلـك،                  . الفور
 .ر املتصلة بالبيئة على الفور واختاذ اخلطوات الالزمة للحد منهاكفالة اكتشاف األخطا

وخالل العـام املاضـي، سـاعدت األمـم املتحـدة علـى كفالـة التـصدي علـى حنـو فعـال                        - ٤٢
جملموعة كبرية من حاالت الطوارئ املتـصلة بالبيئـة، مـن بينـها واقعـة دفـن النفايـات الـسامة يف                     

 إندونيسيا الذي غمر القرى اجملـاورة، وآثـار التـسربات    يف“ الربكان الطيين”كوت ديفوار، و    
النفطية اليت جنمت عـن أزمـة لبنـان، واآلثـار البيئيـة الـيت جنمـت عـن الفيـضانات واألعاصـري يف                

 .مدغشقر وإندونيسيا
ويف املعتــاد تقــوم منظومــة األمــم املتحــدة يف بدايــة وقــوع الكــوارث الكــربى بتحديــد    - ٤٣

وتقــوم األطــراف الفاعلــة ذات الــصلة يف املنظومــة . ميكــن أن تنــشأ عنــهااملخــاطر الثانويــة الــيت 
ــود           ــدة ضــمن اجله ــات ع ــاملة لقطاع ــسألة ش ــا م ــة، باعتباره ــة بالبيئ ــإدراج املخــاوف املتعلق ب

 .اإلنسانية للتصدي بصورة شاملة للكارثة
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 التحديات الرئيسية - الثاث 
-٢٠٠٥  بإطـار عمـل هيوغـو      الـوعي مـن بينـها تنـامي       ،  العواملساعدت جمموعة من     - ٤٤

 وتغــري املنــاخ بنــاء قــدرة األمــم املتحــدة واجملتمعــات احملليــة علــى مواجهــة الكــوارث،  : ٢٠١٥
 املعرضـة للكـوارث   احملليـة    اجملتمعـات    علـى اجتـذاب اهتمـام     الكـوارث،   وقوع  معدالت  تزايد  و
 .مــوس وهــام جيــب أن يتــرجم إىل التزامــات ودعــم مل مــودوهــذا تطــور حم .اعــزز قــدراهتي ممــا
 يف جمـال  التحـديات اهلامـة يف هـذا الـصدد تقويـة القـدرات احملليـة والوطنيـة واإلقليميـة                    شمل  وت

الـــسريع، وتطبيـــق تكنولوجيـــا املعلومـــات تحـــرك نظـــم التنـــسيق والترشـــيد إدارة الكـــوارث و
ــصاالت ــضا    .واالت ــور احلامســة أي ــن األم ــصديوم ــة  الت ــق    للكــوارث بطريق ــى حتقي ــساعد عل ت

إىل األخـرية احلاجـة     احلـوادث   وتؤكـد    .احلـد مـن األخطـار     قوامه   إطار عمل    اإلنعاش املبكر يف  
 لدرجـة أعلـى      تلـك العمليـة    املوارد للكوارث املرتبطة بأخطار طبيعية وإخـضاع      زيادة ختصيص   
التأهــب جلهــود األمــوال عمليــة توجيــه كمــا أن هنــاك ضــرورة ملحــة لتحــسني   .مــن املــساءلة

 أكرب لألمـاكن املعرضـة ألخطـار شـديدة وتقـل            أولوياتنح   وتتبعها وكفالة م   للمخاطر الكبرية 
 .فيها درجة التأهب لتلك األخطار

ــرانو - ٤٥ ــيون/يف حزيـ ــاركت ٢٠٠٧ه يـ ــة عـــضو و ١٢٤، شـ ــمـــن امل ١٠٥ دولـ  اتنظمـ
كوميــة يف االجتمــاع األول للمنتــدى العــاملي للحــد مــن   احلدوليــة وغــري ال يــةكوماإلقليميــة احل

ط املشاركون عليها الضوء أمهيـة حتديـد        الرئيسية اليت سلّ  ضيع  املواضمنت   وت .أخطار الكوارث 
ع البلدان بإعداد أنظمـة رصـد       اسرضرورة إ أولويات االستثمار يف احلد من أخطار الكوارث و       
وجرى التشجيع أيضا على إشـراك القطـاع    .وإبالغ خاصة مبواصفات املخاطر اليت تتعرض هلا

نقـل  مثـل يف    تيعلى أن أحد التحـديات األساسـية        د االجتماع أيضا    وشّد .اخلاص بصورة أكرب  
 .املمارسات احمللية اليت ثبت جناعتها يف احلد من األخطار إىل املستوى العاملي

 
 سـيما يف  إدارة الكـوارث وال  جمال   القدرات احمللية والوطنية واإلقليمية يف       تعزيز - ألف 

 ة تلك األخطارة على مواجهالقدرتقل فيها شديدة واألماكن املعرضة ألخطار 
احلــد مــن األخطــار علــى  جهــود يعتــرب تطــوير القــدرات مــن أهــم العناصــر يف حتــسني   - ٤٦

ية الدوليــة للحــد مــن الســتراتيجالحظــت أمانــة اقــد و .املــستويات احملليــة والوطنيــة واإلقليميــة 
خطـار  املعرضـة أل  حتليلـها للتقـارير الوطنيـة، أن العديـد مـن البلـدان              يف ضوء   أخطار الكوارث،   

قـدرات  ال تواجه حتديات كـبرية يف بنـاء         ة على التصدي لتلك األخطار    القدر فيها   تقلّشديدة و 
وجيـب بـذل جهـود       .ى تلك القدرات  دارة الكوارث واحملافظة عل   الالزمة إل ساسية  األؤسسية  امل

إضافية مـن أجـل دعـم تلـك البلـدان يف تطـوير مواردهـا البـشرية الداخليـة وتـشريعاهتا الوطنيـة                        
ــل  ــر عم ــل    وأط ــل خطــط عم ــسياساهتا، ولتموي ــ ل ــال التأهــب     إىلدفهت ــدراهتا يف جم ــة ق  تقوي
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،  احملليـة دوليـة واجملتمعـات  الوكـاالت  العضاء واألدول الوتتوفر خربات كبرية لدى     . للكوارث
ولكن جيب بذل املزيد من اجلهـود وتـوفري مـوارد إضـافية لـتمكني الـدول املعنيـة مـن احلـصول                       

 .على تلك اخلربات
علـى  تصدي هلـا     قدمت األمم املتحدة الدعم لتطوير قدرات التأهب للكوارث وال         وقد - ٤٧

حيث عقدت سلسلة من املـؤمترات دون اإلقليميـة، خـالل الفتـرة              .املستويني الوطين واإلقليمي  
 ة اإلقليميـ  ا اجلديـدة   أفريقيـ  يةاستراتيج يف سياق يات  استراتيجاملشمولة بالتقرير، من أجل وضع      

وزادت أيـضاً مـن املبـادرات اإلقليميـة الراميـة إىل تعزيـز قـدرات                 .كـوارث للحد مـن أخطـار ال     
، ٢٠٠٦أغـسطس   /ويف آب  .يف آسـيا  التـصدي هلـا     ومـن آثارهـا     والتخفيف  للكوارث  التأهب  

 املتعلقة باحلـد مـن أخطـار الكـوارث علـى            جنوب آسيا  بشأن سياسات    واراحلاستضافت اهلند   
م جنوب شرق آسـيا أعماهلـا مـن أجـل تنفيـذ اتفـاق               ، فيما واصلت رابطة أم    املستوى اإلقليمي 

 .للطوارئتصدي إدارة الكوارث والب املتعلق ٢٠٠٥
للكـوارث  يف جمال التـصدي     حمليا  احة  وقد أحرز أيضا تقدم كبري يف زيادة اخلربات املت         - ٤٨

 األمــم نظــامضم أعــضاء مــن البلــدان الناميــة إىل بــضــة ألخطــار شــديدة وذلــك يف املنــاطق املعّر
النشر السريع للموارد احمللية يف حـال       اإلجراء  يسهل ذلك    و .تحدة لتقييم الكوارث والتنسيق   امل

قـدرات  وتعتـرب املهـارات املكتـسبة مهمـة أيـضا يف تـسهيل تطـوير                 .وقوع كارثة وبتكلفـة أقـل     
 دولــة ٤١ خــبري طــوارئ مــن ٩٠وهنــاك أكثــر مــن  .التــصدي هلــاوللكــوارث التأهــب الــوطين 

ــون كأعــضا  ــة يعمل ــشطني يفنامي ــذلك   . ذلــك النظــام ء ن ــون ب ــة مــن  ٤٢وميثل جممــوع  يف املائ
، يتنينظمت األمم املتحدة، خالل الفتـرة املـشمولة بـالتقرير، حلقـيت عمـل تعـريف          قد  و .ئهأعضا

 .لناطقة باللغـة الفرنـسية واألخـرى للبلـدان الناطقـة باللغـة الربتغاليـة              اخصصت إحداها للبلدان    
ــضا  واضــطلع ــم املت أي ــق األم ــسيق    فري ــيم الكــوارث والتن ــام يف جمــال ال حــدة لتقي تأهــب يف مبه

الوس بناء على طلب من حكومات تلـك الـدول مـن أجـل زيـادة الـوعي                  أفغانستان وبوليفيا و  
وتوفري دعـم تقـين وتقـدمي توصـيات بـشأن التـدابري الالزمـة لتحـسني القـدرات الوطنيـة                     بالنظام  

 .للكوارثالتصدي لتلك الدول على 

 مـن  اً بلـد ٦٠أكثـر مـن   يف عضويته فريق االستشاري الدويل للبحث واإلنقاذ     اليضم  و - ٤٩
وتركز أنشطة ذلـك الفريـق علـى         . على حد سواء   والبلدان املعرضة للكوارث   االستجابةبلدان  

تقـل فيهـا القـدرات علـى التـصدي لتلـك       وشـديدة  خطـار  املعرضـة أل بناء القدرات يف األماكن  
املاحنة ومنظمات االستجابة تلتزم باملبـادئ التوجيهيـة للفريـق،       ومع أن معظم البلدان      .األخطار

وهـو األمـر الـذي      لكـوارث يف البلـدان املعرضـة هلـا،          يف حـاالت ا    التنسيقية   تهفإن تطبيق منهجي  
 علـى   جلهود الدولية مـع جهـود االسـتجابة الوطنيـة         اساعد أيضا يف ضمان تضافر      من شأنه أن ي   
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شمل التـدابري املتخـذة مـن أجـل حتقيـق هـذا اهلـدف تنظـيم                 وتـ . سلس، ال يزال ميثـل حتـدياً      حنو  
 .لزالزل على املستوى اإلقليميلتصدي لمتارين سنوية ل

ــوارد بـــشرية   - ٥٠ ــوفر مـ ــة تـ ــدرب وأشـــخاصوتتطلـــب إدارة الكـــوارث بـــصورة فعالـ  ني مـ
املبـادرة املـشتركة بـني الوكـاالت لتعزيـز قـدرات             ٢٠٠٧يف أوائـل    ، بـدأت    مثومـن   . نيومؤهل

دعم احلكومات واملنظمات واألوسـاط األكادمييـة واملنظمـات         على  عمل  الو الكوارث   احلد من 
وتتمثل الوالية الرئيـسية ملبـادرة تعزيـز         .إطار احلد من األخطار   يف  املهارات  تعزيز  املهنية هبدف   

بأفـضل املمارسـات يف جمـال بنـاء     معـين  مـوارد  للالعمـل كمركـز   يف  قدرات احلد من الكوارث     
يف تعمــيم أفــضل ستــساهم وهــي بــذلك  .املــسائل املتعلقــة بــالكوارث عاجلــة علــى مالقــدرات 

علـى زيـادة   املمارسات من خالل نقلها من املستوى احمللي إىل املستوى الدويل، كما ستـشجع    
الالزمــة فيمــا يتعلــق بتطــوير القــدرات علــى الــصعيدين اإلقليمــي واألقــاليمي ملعلومــات اتبــادل 

على ستة بلـدان     ومدهتا سنتان    رحلة األوىل املدرة أنشطتها يف    وستركز املبا  .لكوارثللتصدي ل 
وستـضم قائمـة    .غري منيعة إىل حد كـبري يف مواجهـة الكـوارث تقـل قـدرهتا علـى التـصدي هلـا            

 هيئات حكومية تعمل يف جمال احلد من أخطار الكوارث واجلهـات الفاعلـة             نيعمالئها الرئيسي 
 .لكوارث أولوية وطنيةاليت تدعمها من أجل جعل احلد من أخطار ا

املبادرة احلالية لتقوية القـدرات الوطنيـة لنظـام اإلنـذار           املذكورة آنفاًَ   وستكمل اجلهود    - ٥١
ية الدولية للحد مـن     ستراتيج يف احمليط اهلندي اليت تنظمها اال      تصدياملبكر بأمواج تسونامي وال   

مــا جيــري حاليــاً تنفيــذ  بلــداً بطلبـات للمــشاركة، ك ١١تقــدم حــىت اليــوم و .أخطـار الكــوارث 
تـصدي يف املنـاطق     هبـدف تقويـة خطـط اإلنـذار وال        وملـديف   مشاريع يف تايلنـد وسـري النكـا         

بيــد أن  .وجيــري حاليــاً مناقــشة خطــط العتمــاد مــشاريع إضــافية مــع جهــات ماحنــة .الـساحلية 
زالـت متثـل      ما الثغرات املوجودة يف متويل االستثمار يف نظم اإلنذار املبكر وال سيما يف أفريقيا            

نظم بـ هـود مـن أجـل ربـط الـنظم اإلقليميـة والـنظم الوطنيـة                 مزيـد مـن اجل    بـذل   يلـزم   ، و مشكلة
 .اإلنذار على املستوى احمللي

 
 السريعلتحرك  التأهب والتنسيق وادعيم تدابريت - باء 

، عنـدما   مـدمرة جتربـة   أي  غالباً ما يـزداد اإلقـرار بأمهيـة التأهـب للكـوارث يف أعقـاب                 - ٥٢
 .أنه كان من املمكن احلـد مـن اخلـسائر لـو اختـذت تـدابري اسـتباقية                 فاجعة   جليا وبصورة    يظهر

ال ميكـن  حيـث  عمليات استعراض الكوارث بعـد حـدوثها غالبـاً مـا تـأيت متـأخرة            كانت  ن  لئو
ــتفكري يف آليــات التنــسيق  فــإإنقــاذ أرواح وممتلكــات العديــد مــن ضــحايا الكارثــة،    ن إعــادة ال

يف  حـدوث كارثـة قـد يتـيح فرصـة حلـشد الـدعم مـن أجـل االسـتثمار                       السريع عقب  تحركوال
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وجيــري حاليــاً تنفيــذ العديــد مــن املبــادرات الوطنيــة والدوليــة الــيت   .رثاتأهــب للكــوأنــشطة ال
 .والتأهبالتصدي هتدف إىل حتسني آليات التنسيق و

رير هبـدف  فعلى سـبيل املثـال، جـرى اختـاذ خطـوات هامـة أثنـاء الفتـرة املـشمولة بـالتق                   - ٥٣
زيـادة تطـوير هنـج    ممـا يـشمل   تقوية التنسيق الدويل وتقدمي الـدعم الـدويل للحكومـات الوطنيـة            

مـع  التـصدي للكـوارث     ، حيـث تنـسق وكـاالت األمـم املتحـدة عمليـات              اجملموعات القطاعيـة  
جهــات فاعلــة يف اجملــال اإلنــساين ال تنتمــي هلــا عــن طريــق سلــسلة مــن جمموعــات مواضــيعية؛   

؛ وصـياغة مبـادئ     تـصدي ديث األدوات املـستخدمة يف تقويـة أنظمـة التأهـب وال           وتطوير أو حتـ   
الرئيـسية  التـصدي    للكوارث؛ وتعزيز نظـم      تصديتوجيهية رئيسية للتشريعات من أجل دعم ال      

ــدويل للبحــث        ــشاري ال ــق االست ــسيق والفري ــيم الكــوارث والتن ــق األمــم املتحــدة لتقي ــل فري مث
ا علـى االسـتجابة علـى املـستوى العـاملي وخـصوصاً يف              واإلنقاذ وذلك من أجل حتـسني قـدراهت       

  .األماكن املعرضة ألخطار شديدة
دعماً جلهـود اإلغاثـة الوطنيـة مـن الكـوارث يف            اجملموعات القطاعية   وقد استخدم هنج     - ٥٤

 .موزامبيـق خـالل الفتـرة املـشمولة بـالتقرير         ووالفلبني ومدغـشقر    والصومال   إندونيسياإثيوبيا و 
عملــها يف باكــستان منــذ زلــزال جنــوب آســيا عــام  اجملموعــاتتلــك ك، واصــلت وإضــافة لــذل

أن علـى   يف الكـوارث األخـرية      املـذكور   لنـهج   داء ا التقييمات الداخلية أل  يستدل من   و .٢٠٠٥
ــد حتــسنت نتيجــة        ــع ق ــساءلة والتوق ــة ومــستويات امل ــات احلكومي ــسيق مــع اهليئ مــستويات التن

تقييمـات االحتياجـات املـشتركة وإىل       تـدعيم    إىل أيـضا    النـهج ذلـك   باع  ّتاوقد أدى    .به األخذ
عــن طريــق الــصندوق املركــزي  عاجــل حتــسني عمليــات حتديــد األولويــات عنــد طلــب متويــل   

ــة امل ــة  واجه ــداءات العاجل ــد ســهلت  ، ولطــوارئ والن ــات اجملق ــواء يف   موع ــاكن اإلي ــة بأم املعني
اجلهــود الوطنيــة مــن خــالل  وموزامبيــق عمليــات التنــسيق مــع إندونيــسياالطــوارئ يف حــاالت 

ــة     ــدة للتعامــل مــع احلكوم ــصال وحي ــوفري جهــة ات ــق،  .ت اجملموعــات كمــل هنــج  أويف موزامبي
عناصر القيادة القوية اليت أظهرها معهـد موزامبيـق الـوطين إلدارة الكـوارث، ممـا نـتج                  القطاعية  

موعــة اجملويف الفلــبني، قــدمت . ٢٠٠١عنــه اســتجابة أكثــر تكــامالً عمــا كــان عليــه احلــال يف  
علومات، وقدمت أيـضا للجهـات الفاعلـة    املإدارة معززة يف جمال اللوجستيات خدمات   املعنية ب 

تنفيـذ النـهج   مـستقبالً   التحـديات  تـشمل و .يف اجملال اإلنساين خدمات نقل حبرية وجوية وبرية     
الـدروس  ب االسـتعانة البلـدان مـع العمـل يف الوقـت ذاتـه علـى ضـمان        مزيـد مـن   يف آنف الذكر  

 .حتسني عمليات اإلغاثة يف حاالت الكوارثزيادة  من العمليات األخرية يف فادةملستا
التابعـة لفريـق األمـم    التـصدي للكـوارث     أن بعثـات    وعلـى الـرغم مـن       وإضافة لـذلك،     - ٥٥

 مـرات خـالل الفتـرة    ١٠يف مـا جمموعـه   املتحدة لتقيـيم الكـوارث والتنـسيق قـد جـرى نـشرها        
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التحـرك بـصورة    بدور حاسم يف مـساعدة البلـدان املتـضررة علـى      املشمولة بالتقرير واضطلعت  
تطلب درجـة أعلـى مـن االسـتيعاب والـوعي مـن       أمر يفعالية النظام  فإن كفالة   ومنسقة،  عاجلة  

 .املقـيمني التـابعني لألمـم املتحـدة       /جانب البلدان املعرضة للكوارث ومنسقي الشؤون اإلنسانية      
، مبـا فـيهم الـشراكة    التـصدي للكـوارث  وشـركائه يف  ور املـذك فريق الوميكن لتحسني املعرفـة بـ   

ــة آســ  ــسانية ملنطق ــسانية )٢(٢٠٠٥اهلــادئ يا واحملــيط اإلن ــة اإلن ــشراكة الدولي ، ومنــوذج )٣(، وال
  .، أن يضمن تقدمي الطلبات للحصول على دعم الفريق يف الوقت املناسب)٤(ألمريكيتنيا

 هادرجـة التأهـب للكـوارث وحتـسين    وجيري التحضري ملبادرات أخرى مـن أجـل تقيـيم         - ٥٦
علــى مواجهــة تلــك   القــدرات تقــل فيهــا  ألخطــار شــديدة و املعرضــة   ســيما يف البلــدان  وال

فعلـى سـبيل املثـال، تـشترك وكـاالت األمـم املتحـدة مـع املنظمـات الـشريكة هلـا يف                        .األخطار
الـضعف  تتـيح وضـع منـاذج لألخطـار ونقـاط           أدوات   استحداثاهلادئ يف   واحمليط  منطقة آسيا   

ــى    ــدان عل ــدرات البل ــا وق ــصدي هل ــق    الت ــوم بعــض الوكــاالت، عــن طري ــة  ال؛ وتق ــة الدائم لجن
 .حتسني تركيز أنشطة التأهبيف املشتركة بني الوكاالت، باستخدام تلك النماذج 

دليــل علــى إعــداد وإضــافة لــذلك، تعكــف اللجنــة الدائمــة املــشتركة بــني الوكــاالت     - ٥٧
ــذ    ــسهيل تنفي ــة وجمموعــة مؤشــرات لت إطــار عمــل هيوغــو  أولويــات مــن ) التأهــب (٥األولوي

استطالع ردود الفعـل إزاء جـودة تلـك األداة          ومن التحديات املتوقعة يف هذا الصدد        .٢٠٠٥
وجيـري االحتـاد الـدويل جلمعيـات الـصليب األمحـر             .املرتبطـة هبـا   لزيادة حتسينها هـي واألدوات      

أهـم  ة املـشتركة بـني الوكـاالت هبـدف حتديـد            واهلالل األمحر عملية تشاورية مع اللجنة الدائمـ       
احلد من أخطار الكوارث ضمن األعمال اإلنسانية، وذلـك مـن           جهود  الثغرات يف عملية دمج     

وجيـري أيـضا بـذل     .أجل إعداد برنامج شامل للحد من األخطار يف سـياق األعمـال اإلنـسانية     
ــسر أخــرى أدوات تــشخيص والســتحداث أدوات جهــود  ــهاجي العمــل تي ي الســتراتيجوااملن

ــداخل فيهــا      املتــصل مبــسائل   مثــل فــريوس نقــص املناعــة البــشرية، مــع مراعــاة الطريقــة الــيت تت
 .تفاقمهاتؤدي إىل التهديدات مع حاالت الضعف يف أوقات الكوارث و

__________ 
هو احتـاد مؤلـف مـن أسـتراليا ومجهوريـة كوريـا وسـنغافورة والـصني ونيوزيلنـدا واليابـان، قـادر علـى تقـدمي                   )٢( 

األشخاص املدربني وأنظمة االتصاالت والدعم يف اإلعاشة والعمـل لبعثـات فريـق األمـم               توفريالدعم التقين و  
 .يف أعقاب الكوارثاملتحدة لتقييم الكوارث والتنسيق 

يرلنــدا الــشمالية أتــضم الــشراكة إســتونيا والــدامنرك والــسويد وفنلنــدا واململكــة املتحــدة لربيطانيــا العظمــى و   )٣( 
لدعم التـشغيلي لفريـق األمـم املتحـدة لتقيـيم الكـوارث والتنـسيق يف عـدة منـاطق                    والنرويج وهولندا، وتقدم ا   

 .جغرافية
 مبسامهات من الواليات املتحـدة األمريكيـة وشـركة تليكـوم            ٢٠٠٦أسس منوذج الدعم لألمريكيتني يف عام        )٤( 

يـيم الكـوارث    صن فـرونتيري مـن أجـل تقـدمي خـدمات دعـم تكنولوجيـا املعلومـات ألفرقـة األمـم املتحـدة لتق                       
 .والتنسيق يف منطقة األمريكيتني
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علـى إدراج   ) ٢٠٠٦ ( الثامنـة واخلمـسني    وقد وافقت جلنـة القـانون الـدويل يف دورهتـا           - ٥٨
 ضمن خطة عملها طويلة األجـل، وهـذا أمـر    “ حاالت الكوارث  محاية األشخاص يف  ”أنشطة  

 .هام للغاية نظراً لتزايد عدد الكوارث
يف لـــوحظ بـــشكل متزايـــد وبـــالنظر إىل الزيـــادة يف حجـــم جهـــود اإلغاثـــة الدوليـــة،   - ٥٩

صة للمـسائل   وحلـول خمـص   ، أن إجيـاد     تـسونامي الالتقييمات الرئيسية، مثل تقريـر حتـالف تقيـيم          
ويواصــل االحتــاد الــدويل جلمعيــات الــصليب األمحــر واهلــالل    .مــشكلةميثــل لعاديــة التنظيميــة ا

لكـوارث، وقـد أجـرى، خـالل     لتـصدي ل  الدويل ل للتحرك   قانون   املتعلق بوضع األمحر مشروعه   
ونـتج   .ة من املشاورات الرمسية مع الدول واملنظمـات اإلنـسانية         لالفترة املشمولة بالتقرير، سلس   

املبـادئ التوجيهيـة بـشأن تـسهيل أعمـال          ”اغة جمموعة غري ملزمـة مـن         املشاورات صي  تلكعن  
اإلغاثة الدولية يف حاالت الطوارئ وتنظيمها وتيسري املساعدة األوليـة لإلنعـاش علـى املـستوى           

مارس، أعـرب فريـق العمـل التـابع للجنـة الدائمـة املـشتركة بـني الوكـاالت                   /ففي آذار  .“احمللي
هيــة الــيت ســترفع للحكومــات واجلمعيــات الوطنيــة يف املــؤمتر  عــن دعمــه لوضــع املبــادئ التوجي 

 .٢٠٠٧نوفمرب /الدويل الثالثني للصليب األمحر واهلالل األمحر الذي سينعقد يف تشرين الثاين
وتعمل األمم املتحدة وشركاؤها على زيـادة تأهـب النظـام اإلنـساين الـدويل للتـصدي                  - ٦٠

وعلـى الـرغم مـن     .املـسببة لالعـتالل الـشديد   األمراض  احملاصيل اليت تنتقل عرب احلدود و     آلفات  
ــاً علــى التهديــدات الوبائيــة، فإهنــا ستــساعد علــى تقويــة درجــة التأهــب      تركيــز األنــشطة حالي
للطوارئ والتنسيق الشامل وسيكون هلـا أثـر علـى اتـساق منظومـة األمـم املتحـدة وعلـى قـدرة                 

وبـاء أنفلـونزا حمتمـل      ي  ي يف التأهب أل   ويتيح االستثمار العامل   .التصديالسلطات الوطنية على    
 .فرصة أيضا الختبار درجة التأهب بصورة عامة وقياسها

 
 تدعيم تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف حاالت الكوارث -جيم  

املعنيـة بالـشؤون اإلنـسانية باالسـتفادة        زال بناء أنظمة وعمليـات تـسمح للكيانـات           ما - ٦١
يـضطلع حاليــا  أن وعلومــات يف ظـروف الكــوارث ميثـل حتــدياً،   بأقـصى قـدر مــن تكنولوجيـا امل   

واملعـايري القياسـية    يف جمـال التـصدي للكـوارث        العديد من املبادرات الدولية لتحـسني التعـاون         ب
 .واستخدام تلك النظم يف ذلك اجملالتكنولوجيا املعلومات لنظم و

لكية يف حـاالت الطـوارئ   استمر الفريق الفرعي العامل لالتـصاالت الـسلكية والالسـ    و - ٦٢
ألمـم  كيانـات تابعـة ل  الوكـاالت، الـذي يـشمل يف عـضويته      بـني  املـشتركة  التابع للجنـة الدائمـة  

حكوميــة والقطــاع اخلــاص، يف تعزيــز تــبين املعــايري  املتحــدة ومنظمــات دوليــة وحكوميــة وغــري
املـشترك يف   لعمـل   انظمـة   أ لزيادة صـالحية األجهـزة و      ئالقياسية لالتصاالت يف حاالت الطوار    

 خمزونـات مـن املعـدات       ئنـشأت جمموعـة االتـصاالت يف حـاالت الطـوار          أو. مناطق الكـوارث  
ت مـــع القطــاع اخلـــاص واملنظمـــات  ووضــعت إجـــراءات تــشغيلية موحـــدة وأقامـــت شــراكا   

 . بطريقة سريعة وميكن التنبؤ هبائللطوارتصدي احلكومية، لل غري
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لعاملي املتعدد األطراف لإلنـذار والتنـسيق يف        وباإلضافة إىل ذلك، جرت تقوية النظام ا       - ٦٣
القطريـة،  الـنظم  : ليدمج يف نظام عاملي واحد يرتكـز علـى اإلنترنـت مـا يلـي     حاالت الكوارث   

 ؛الكوارث التابعــة ملركــز البحــث املــشترك للجنــة األوروبيــة، املــسماة أســغارد   بــوأداة اإلنــذار 
يلية الـساتلية التـابع ملعهـد األمـم املتحـدة           ، وبرنـامج التطبيقـات التـشغ      خمتربات اهلزات األرضية  و

األمـر الـذي مـن       ، وشبكة اإلغاثة  باألزمات اإلنسانية؛   اإلنذار املبكِّر   ونظام ؛والبحث للتدريب
بالربيـد اإللكتـروين    أو  علـى اهلواتـف اخللويـة        قصرية   ئليسمح للمستجيبني بتلقي رسا   شأنه أن   

 تنــسيق العمليــات االفتراضــي يف املوقــع، الــذي ويوجــد اآلن ملركــز. لإلنــذار املبكِّــر بــالكوارث
 بلــدا، ٦٠سجل مـن مـا يزيـد علـى      مــستخدم مـ ٥ ٠٠٠تـديره األمـم املتحـدة، مـا يربـو علـى       

ــة    وهــو ــة فجــأةحــدوث أي يــستخدم للتنــسيق الفــوري للمعلومــات واألصــول يف حال . كارث
 . من خالل هذا النظامئوميكن اآلن االطالع على اخلرائط الساتلية للطوار

كما أن مركز البحث املشترك للجنـة األوروبيـة، املـسؤول عـن نظـام اإلنـذار التلقـائي            - ٦٤
من الكوارث، املسمى أسـغارد، خيتـرب أيـضاً نظامـا عامليـا للكـشف عـن الفيـضانات، يرمـي إىل           

الـشؤون  اكتشاف الفيضانات على الصعيد العاملي على أساس شـبه فـوري بغـرض تنبيـه للجنـة        
ويقـدم النظـام العـاملي للكـشف عـن الفيـضانات معلومـات              . لتحرك العاجل ل ا اإلنسانية وتسهي 

ومـن املقـرر أن جيـري تدشـني النظـام        . تكميلية يف املناطق اليت توجد هبا أنظمة للتنبؤ بالفيـضان         
 .٢٠٠٨العاملي للكشف عن الفيضانات بصورة رمسية يف أوائل عام 

نـوفمرب  /باملعلومـات اجلغرافيـة يف تـشرين الثـاين     فريق األمم املتحدة العامل املعـين        ىوتبّن - ٦٥
 مبادرة البنية األساسية للبيانات الفضائية مـن أجـل تـدعيم اسـتخدام تلـك التكنولوجيـا                  ٢٠٠٦

ــوارث والتأهـــب يف ا ــوارئللكـ ــانون األول. لتـــصدي للطـ ، أنـــشأت ٢٠٠٦ديـــسمرب /ويف كـ
 لتـصدي للطـوارئ    للكـوارث وا   اجلمعية العامة منرب األمم املتحـدة للمعلومـات الفـضائية إلدارة          

 التـشغيلية  التطبيقـات  وخـالل تلـك الفتـرة أيـضا، زاد برنـامج     . مـن أجـل تـدعيم تلـك اجلهـود     

الــساتلية جهــوده ليقــدم للوكــاالت واملنظمــات اإلنــسانية خــدمات ســريعة لرســم اخلــرائط مــن  
 .املعقدة الطوارئ أجل املساعدة يف الكوارث وعمليات

يج التفاقيـة تـامبريي بـشأن تـوفري مـوارد االتـصاالت الـسلكية               وتتواصل اجلهـود للتـرو     - ٦٦
، ٢٠٠٥ عـام    ربمـة ، امل )٥(اإلغاثـة ات  ولعمليـ ث  الكـوار والالسلكية ألغراض التخفيـف مـن أثـر         

ــضاء     ا يف ــدول األعـ ــدى الـ ــصاالت ولـ ــة باالتـ ــربى املتعلقـ ــة الكـ ــة واإلقليميـ ــبات الدوليـ . ملناسـ
الكـثري  زال هنـاك     ولكـن مـا   . لـة حـىت اآلن    قت على تلك االتفاقيـة مخـس وثالثـون دو         صّد قدو
 .أحكامهالتشجيع مزيد من الدول على التصديق على االتفاقية وتنفيذ ينبغي عمله  مما
 

__________ 
 .٤٠٩٠٦، رقم ٢٢٩٦، اجمللد جمموعة املعاهداتاألمم املتحدة،  )٥( 
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  الكوارثحاالتاستخدام األصول العسكرية يف  -دال  
ُنشرت أصول عسكرية لـدعم عـدد مـن الكـوارث املرتبطـة مبخـاطر طبيعيـة يف اآلونـة                      - ٦٧

للقلق من قبل اجملتمع الدويل وكذلك من قبل الدول األعـضاء،   دواعٍ عدة توقد أثري .األخرية
من أن تلك األصـول ال ُتقـدم دائمـا بنـاء علـى االحتياجـات؛ وأهنـا تظـل قيـد االسـتخدام ملـدة                          

التنـسيق  عمومـا جهـود     أطول من الالزم، وغالبا مـا يكـون ذلـك بتكلفـة كـبرية؛ وأهنـا تـشتت                   
 ستخدام األصـول  املتعلقة باالتوجيهية املبادئوضعت وقد . ايهبدال من أن تساهم فللكوارث 

، الـيت وافقـت   ) أوسـلو التوجيهيـة  ئمبـاد (الكـوارث   حـاالت  يف اإلغاثـة  عمليـات  يف العسكرية
، ملعاجلــة تلــك  ٢٠٠٦  وجــرى اســتكماهلا يف عــام  ١٩٩٩ عــام عليهــا الــدول ألول مــرة يف  

يـا عـدة مبـادرات ملعاجلـة االفتقـار إىل هنـج             وجتـري حال  . هبا ليس منتظمـا   قيد  القضايا، ولكن الت  
 .ثابت جتاه نشر األصول العسكرية يف ظروف الكوارث

وخالل الفترة املـشمولة بـالتقرير، عهـدت األمـم املتحـدة إىل معهـد سـتكهومل الـدويل                    - ٦٨
لبحــوث الــسالم بــإجراء دراســة مــستقلة عــن فعاليــة اســتخدام األصــول العــسكرية األجنبيــة يف  

وهتدف الدراسة إىل استعراض اسـتخدام وتنـسيق األصـول          . للكوارثللتصدي  ولية  الداجلهود  
مبيـــق وإندونيـــسيا اللكـــوارث يف اآلونـــة األخـــرية يف باكـــستان وموز لتـــصدي العـــسكرية يف ا

 أوسـلو  ئالتوجيهيـة الدوليـة، ومـن بينـها مبـاد          وهاييت، ولتقييم مستوى تطبيـق األطـر واملبـادئ        
سـة إىل حتديـد أفـضل املمارسـات لنـشر وتنـسيق واسـتخدام تلـك                 كما تتوجـه الدرا   . التوجيهية

 .األصول يف ظروف الكوارث يف املستقبل
مجـع بيانـات   يف األصـل بغـرض   السجل املركـزي لقـدرات إدارة الكـوارث        نشئ  قد أُ و - ٦٩

ــشره ل        ــا ميكــن ن ــة، مم ــدان املاحنــة واملنظمــات اإلقليمي ــن البل ــوارد م ــصدي عــن األصــول وامل لت
ن، مع أن الدول األعضاء تواصـل التعـبري عـن التزامهـا جتـاه الـسجل املركـزي،                   ولك. للكوارث

التـشغيلية للـسجل    ينال من الكفاءة    زال ميثل مشكلة و    فإن جتميع البيانات املالئمة وصيانتها ما     
حيـث جـرى حتديـد عـشر     (واملـدين يتحـسن    العسكري ومع أن دليل أصول الدفاع. بوجه عام

زالـت هنـاك حاجـة إىل مزيـد مـن االشـتراك النـشط         ، فمـا )٢٠٠٦ يف عام   ةدول أعضاء إضافي  
ومـن  . لدول األعضاء يف استكمال ذلك الدليل وغـريه مـن األدلـة، واإلسـهام فيهـا               من جانب ا  

قيمتـه   يتوقع أن يتناول بالتقييم      ٢٠٠٨استعراض داخلي للسجل املركزي يف عام       قرر إجراء   امل
 .املضافة ورضا املستخدمني عنه

 
 بعد وقوع الكوارث املبكر واملستدام يف مرحلة ماتعايف ال -هاء  

مـن الكـوارث الـيت حـدثت يف املاضـي ويف اآلونـة األخـرية                أوضحت اخلـربة املكتـسبة       - ٧٠
ويعـين هـذا تنظـيم     .جهود التصدي على حنو يعزز التعايف الـسريع والـدائم  أمهية تصميم وتنظيم 

ساعد علـى إجيـاد بيئـة حتـافظ علـى احليـاة مـع               فورية يف مرحلة ما بعد الكارثة، ت      أنشطة تدخل   
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كفالـة التركيـز يف مرحلـة       ومـن املهـم، كلمـا أمكـن،         . طويل األمد لتعايف  بناء األسس الالزمة ل   
نفـس القــدر مــن  ممـا لــه  و.  علــى جتديـد أو تعزيــز قـدرة املؤســسات واجملتمعـات الوطنيــة   ةمبكـر 

 باملـصداقية، للتوصـل إىل أقـصى قـدر          األمهية توفر إطار تنسيقي وآليات تنسيقية فعالة ومتـسمة        
لتعـايف  من التآزر بني إجراءات التدخل املختلفة، وللمحافظة على قوة الـدفع مـن أجـل حتقيـق ا                 

 .سريعا
ومـن  . ويعد التنسيق الفعال يف ظروف ما بعد الكوارث حتديا مـاثال منـذ زمـن طويـل                 - ٧١

ــة ا   ــسيق عملي ــدا أن تن ــشركاء  املبكــر هــو مــسؤولية  لتعــايف املفهــوم جي ــة وأن ال ــة املعني احلكوم
. نعـاش املتفـق عليهـا   إلاخلارجيني جيب أن يقدموا املساعدة على حنو يساهم يف حتقيق أهـداف ا            

ويقوم اجملتمع الدويل حاليا بوضع وحتسني أدوات متنوعة وقدرات احتياطية ميكنها أن تـساعد               
ارية والقابليـة للتنبـؤ يف      واهلدف من ذلك هـو ضـمان االسـتمر        . السلطات املعنية يف تلك املهمة    

ترتيبات التنسيق خالل مراحل االنتقال مـن اإلغاثـة إىل االنتعـاش، لكـي ال حتـدث فجـوات يف               
ــسلطات       ــدرات ال ــة ق ــز إىل تقوي ــسكان املعرضــني للمخــاطر حينمــا يتحــول التركي مــساعدة ال

 .من الكوارثلتعايف الوطنية على ا
املعـين   الدائمـة املـشتركة بـني الوكـاالت          ع للجنة التابملواضيعي  ويتعاون الفريق العامل ا    - ٧٢

 التابعـة  اإلنـسانية  للـشؤون  التنفيذيـة  نعاش التابع للجنةإلالفريق العامل املعين باباإلنعاش املبكر و

اإلمنائية مع جمموعة واسعة من وكاالت األمم املتحدة وشركائها من أجل التوصـل   للمجموعة
ويـشمل ذلـك وضـع جمموعـة مـن أدوات التخطـيط          . نعاش عقـب الكـوارث    إلإىل هنج موحد ل   

كمــا يــشمل تقــدمي الــدعم واملــساعدة التقنيــة للمنــسق  . االســتراتيجي والتقيــيم وحــشد املــوارد
 الـشؤون  تنـسيق  ويقـوم مكتـب  . منسق الشؤون اإلنسانية لتيـسري تنـسيق عمليـة االنتقـال    /املقيم

اإلمنائية حاليـا بـضم جهودهـا لتقويـة      املتحدة األمم جمموعة اإلنسانية والربنامج اإلمنائي ومكتب
منــسق الــشؤون اإلنــسانية مــن أجــل /نعــاش يف مكاتــب املنــسق املقـيم إلاجهــود قـدرات تنــسيق  

الوكاالت، وجمتمـع    بني املشتركة الدائمة حتسني قدرهتا على دعم األفرقة القطرية التابعة للجنة       
نيـة، خـالل االنتقـال مـن     املساعدات الدولية ككل، واألهم مـن كـل ذلـك هـو الـسلطات الوط         

 .اإلغاثة إىل التنمية
نعــاش إىل اجلمــع بــني واضــعي الــسياسات وكبــار   إلويهــدف منــهاج العمــل الــدويل ل  - ٧٣

نعــاش مــن الــدول األعــضاء واملنظمــات الدوليــة، لتبــادل اخلــربات وحتديــد  إلالعــاملني يف جمــال ا
شـى  ا الكـوارث مبـا يتم     نعـاش مـن   إلأفضل املمارسات من أجل حتقيق تقدم يف جـدول أعمـال ا           

املنهاج وضع دليل لتقييم االحتياجات فيما بعـد        ري حاليا يف سياق     وجي. يوغوه عمل مع إطار 
ويقـصد بـذلك سـد الفجـوة احلاليـة بـني تقييمـات        . عـاش إلنالكوارث السـتخدامه يف ظـروف ا    
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ي التـابع   الفريق املواضـيع  ضع  يكما  . االحتياجات اإلنسانية العاجلة ومتطلبات اإلعمار األطول     
 لالسـتخدام   ةأدوات عملي  بني الوكاالت املعين باإلنعاش املبكر جمموعة        املشتركة لدائمة ا للجنة

شمل مذكرة إرشادية ودليال لألدوات املفيدة وأداة سريعة لتقيـيم احتياجـات التعـايف              تامليداين،  
كمـا أنـه    . عي علـى املـستوى القطـا      تاملبكر وإطارا لوضع الربامج على الصعيد احمللي وإرشادا       

نعــاش املبكــر ورؤســاء اجملموعــات، علــى  جهــود اإللألفرقــة القطريــة ومنــسقي وفر التــدريب يــ
 .استخدام أدوات التعايف املتاحة

وقــد جــرى وضــع نظــام عــاملي للقــدرة علــى التــدخل الــسريع مــن أجــل نــشر منــسقني  - ٧٤
يــيم ووضــع الــربامج نعــاش املبكــر، وأفرقــة خــرباء مــشتركة بـني الوكــاالت لــدعم التق هـود اإل جل

علــى الــصعيد لتعــايف املؤقــت وا والتنفيــذ يف جمــاالت حمــددة مثــل ســبل كــسب العــيش واإليــواء 
 املبكر لدعم جهـود     اإلنعاشعملية  وخالل الفترة املشمولة بالتقرير، جرى نشر منسقي        . احمللي

 .االنتعاش يف الفلبني ومدغشقر وموزامبيق والصومال
. الدعم هلـا   عاش املستدام وحشد  إلن حشد االهتمام لعمليات ا    وقد أُحرز تقدم كبري يف     - ٧٥

ولكن هناك حاجة إىل دعم أكثـر تـضافرا حلـشد املـوارد املاليـة وغريهـا مـن املـوارد علـى وجـه                      
 .نعاش يف أعقاب الكوارثإلزالت من بني األولويات مواءمة جهود اإلغاثة وا وما. السرعة

 
 كوارثختصيص املوارد من أجل مواجهة ال -واو  

 الـسنوات   دداتمامن املساعدة اإلمنائية الرمسية على      كحصة  املعونة اإلنسانية   حجم  زاد   - ٧٦
الرمسيـة يف االرتفـاع    اإلمنائيـة  وقد بـدأت املـساعدة  . اخلمس عشرة املاضية، على الصعيد العاملي

ات التسعينات، وشـهدت أكثـر الزيـاد    لأوائ يفبعد أن كانت قد هبطت يف أواخر التسعينات، 
. يفلــز بــشأن ختفيــف أعبــاء الــديون  إغلــن ، ممــا يرجــع أساســا إىل اتفــاق ٢٠٠٥حــدة يف عــام 

 يف املائـة مـن جممـوع        ١٢,١ إىل   ١٩٧٠ يف املائة يف عـام       ٠,١زادت املعونة اإلنسانية من      وقد
 .٢٠٠٥الرمسية يف عام  اإلمنائيةة املساعد

 للمــساعدة ٢٠٠٦لتقومييــة  مليــون دوالر يف الــسنة ا٢٤٥وجــرى تقــدمي مــا جمموعــه   - ٧٧
 مليــون ٣٦٧م مــا يقــدر بنحــو وقــد قُــدِّ .باملخــاطر الطبيعيــةالتــصدي للكــوارث املتــصلة علــى 

لكــوارث لتــصدي ل مــن خــالل القنــوات الدوليــة، ل،٢٠٠٤-٢٠٠٠دوالر ســنويا بــني عــامي 
 أن ذلــكويــشري اســتعراض لبيانــات املتابعــة املاليــة لألمــم املتحــدة إىل  .املرتبطــة مبخــاطر طبيعيــة

 .ةاإلنسانياملخصص لألغراض  يف املائة من جمموع التمويل ٥أقل من  لميثِّ
الكــوارث عــن زيــادة التكــاليف املاليــة لتــدابري  ازديــاد أخطــار ومــن املــرجح أن يــسفر  - ٧٨
 مـن   عاجلـة صندوق اإلغاثـة ال   مـؤخرا اسـتعراض لـ      يعلى سبيل املثال، أجـر    . لتأهب والتصدي ا
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 األمحر الذي يقدم متـويال تكميليـا للـصندوق         لصليبات  جلمعيا الدويل الكوارث التابع لالحتاد  
، لتـصدي الـسريع للكـوارث الـصغرية واملتوسـطة احلجـم       من أجـل ا  ي ملواجهة الكوارث  املركز

ــادة قــدرها   ــه، مــن حــوايل  ١٥٠أوصــى بزي ــة يف متويل  مليــون ٢٠دوالر إىل اليــني  م٨ يف املائ
 .دوالر على مدى السنوات الثالث القادمة

للتـصدي لألخطــار  زالـت هنـاك حاجـة جليـة إىل مـستويات متويـل ثابتـة ومعـززة          ومـا  - ٧٩
وخالل الفترة املشمولة بالتقرير، أصـدرت منظومـة   . الطبيعية يف الوقت املناسب وبصورة فعالة     

اءات يف حــاالت الكــوارث، طالبــة  مــن النـداءات العاجلــة وغريهــا مــن النـد  ١٢األمـم املتحــدة  
، كان قد مت متويـل مـا جمموعـه          ٢٠٠٧يونيه  / حزيران ١وحىت   .مليون دوالر  ٣٦٤جمموعه   ما

 يف املائة من جمموع املبلغ املطلوب، مع أن التغطيـة تباينـت كـثريا،             ٤٦ مليون دوالر، أو     ١٦٨
 يف املائـة بالنـسبة      ٦٦تـسونامي، إىل    / يف املائة بالنسبة لزلزال جزر سليمان      ١٠إذ تراوحت من    

 ملواجهـة   املركزي وساهم الصندوق  . فقط بالنسبة لفيضانات زامبيا    ٤,٥ لفيضانات كينيا، إىل  
، تعهـدت   ٢٠٠٦ويف السنة التقومييـة     .  يف املائة من التمويل املطلوب     ٣٥مبا متوسطه   الطوارئ  

 بليــون دوالر، خصــصت آلســيا يف املقــام األول، ملنــع انتــشار ١,٤اجلهــات املاحنــة بــدفع مبلــغ 
ل ذلـك   وميثِّـ . نفلـونزا إلعلى التأهب الحتمال حدوث وباء عاملي ل      أنفلونزا الطيور وللمساعدة    

ــشاف، وكــذلك  جهــود التأهــب  اســتثمارا مهمــا يف   ــة واالكت ــواءلتــصدي ا”واملراقب  “واالحت
 . املعزولةحلاالت التفشي

الكـوارث ال ميكـن أن      للحد من أخطار    ومن املفهوم جيدا أن االستراتيجيات الشاملة        - ٨٠
هيوغو، فإن العمل الفعـال حيتـاج    عمل وكما ورد يف إطار. احنني فحسبتعتمد على أموال امل

، وكــذلك يف شــبكات األمــان االجتمــاعي  احلــد مــن األخطــار إىل أن تــستثمر احلكومــات يف 
وفضال عـن ذلـك، فـإن الـدعم الـسياسي مـن احلكومـات        .  املخاطر املاليةتقاسم أعباء وآليات  

علـى حنـو فعـال مـن أثـر       ف عامالن حامسان يف التخفيـ     ووجود آليات قوية الختاذ القرارات مها     
 .لطبيعيةار باألخطا املرتبطة الكوارث

 يف  ١ولكن، طبقـا لدراسـة حديثـة جملموعـة شـركات بروفنـشن، فـإن مـا يقـدر بنحـو                       - ٨١
 يف املائــة مــن األعمــال التجاريــة يف البلــدان املنخفــضة      ٣املائــة فقــط مــن األســر املعيــشية و     

 يف املائـة يف     ٣٠الكارثيـة، باملقارنـة مـع       ألخطـار   ديها تغطيـة تأمينيـة ضـد ا       واملتوسطة الـدخل لـ    
وباإلضـــافة إىل ذلـــك، ختـــصص احلكومـــات يف البلـــدان املنخفـــضة  .البلـــدان املرتفعـــة الـــدخل

وال تــؤدي تلــك   .لحــد مــن األخطــار  واملتوســطة الــدخل مبــالغ كــبرية مــن املــوارد احملليــة ل      
الفقــر املــرتبط بــالكوارث وزيــادة االعتمــاد علــى   املمارســات ســوى إىل إحــداث دورات مــن  

 .الدعم من املاحنني الدوليني
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أنــشطة احلــد مــن املخــاطر والتــصدي  وتقــوم أعــداد متزايــدة مــن احلكومــات بإدمــاج   - ٨٢
ــوارئ  ــة، بينمــا تــستطلع حكومــات أخــرى فرصــا لتــ       للط تــأمني وفري ضــمن ميزانياهتــا الوطني

املبـادرات   تلك وتعترب مثل . ألخطار شديدة ضني  ّرالكوارث بتكلفة منخفضة للسكان املع     ضد
 .الكوارثطبيعة أخطار حامسة األمهية من أجل إقامة أنظمة متسقة ملعاجلة التغريات يف 

وبينمــا حتــسنت بعــض جوانــب ختــصيص املــوارد لألعمــال املرتبطــة بــالكوارث، ومــن    - ٨٣
السـتثمارات وخـصوصا يف     ، فإن هنـاك حاجـة حامسـة إىل تقويـة تلـك ا             احلد من األخطار  بينها  

كمــا أن هنــاك حاجــة . املنــاطق املعرضــة للكــوارث والــيت هبــا أنظمــة ضــعيفة إلدارة الكــوارث 
عاجلة لفهم تدفقات األموال ومتابعتها على حنو أفضل من أجل زيادة املـساءلة وإجيـاد بيانـات                 

 .حمسنة عن أفضل املمارسات

 منــها يف لتعــايفث وار الكــوارلحــد مــن أخطــا  وقــد جــرى تدشــني املرفــق العــاملي ل     - ٨٤
، وهـو يـسعى علـى وجـه التحديـد إىل زيـادة ثقـة الـدول األكثـر عرضـة                   ٢٠٠٦سـبتمرب   /أيلول

 . مليون دوالر٣٠مبا يربو على يف الصندوق حىت اآلن وجرت املسامهة  .للكوارث
 

 حتسني املساءلة عن جهود التصدي للكوارث -زاي  
وية فعالية اإلجـراءات اإلنـسانية زيـادة مـساءلة اجلهـات      تعترب أحد العناصر الرئيسية لتق   - ٨٥

، ُنــشر التقيــيم ٢٠٠٦يوليــه /ويف متــوز .العاملــة الدوليــة أمــام النــاس الــيت تــسعى إىل مــساعدهتم
وأبـرزت تلـك     .)٦(تقريـر توليـف   : اهلنـدي ط  احملـي  لتـسونامي لجهود الدوليـة للتـصدي      املشترك ل 

ي مــن تقــدمي املعونــة إىل دعــم وتيــسري أولويــات  االســتنتاجات احلاجــة إىل إعــادة توجيــه أساســ
كما أبرزت أيضا أمهية مزيد من الروابط واالتساق بـني           .نتعاش اخلاصة باجملتمعات  إلاإلغاثة وا 

اإلغاثة على إقامة نظـام لالعتمـاد   دوائر  للكوارث وشجعت   للتصدي  اآلليات الدولية والوطنية    
ويف حـني أن التقيـيم       . احتـرايف يف قطـاع معـني       لتحديد الوكاالت اليت تعمل وفقا ملعيار قياسي      

املــشترك أبــرز أمهيــة جعــل نظــام التمويــل احلــايل حمايــدا وأكثــر كفــاءة ومرونــة وشــفافية، فإهنــا  
  .احلكم الرشيدئ أكدت احلاجة إىل مواءمة أفضل بني التمويل ومباد

تـصميم  وكانت توصيات الدراسة مؤثرة يف وضع مبادرات أخرى عديدة مهمة، مثل             - ٨٦
 . ملواجهة الطوارئاملركزي أنظمة حمسنة لإلنذار املبكر وإنشاء الصندوق

للكوارث تـدبريا مهمـا آخـر       لتصدي  ل إجراء تقييمات للعمليات اإلنسانية خالل ا      وميثِّ - ٨٧
قدر أكرب مـن الـشفافية والـتعلم يف الوقـت املناسـب يف مرحلـة       زيادة  من أجل حتسني املساءلة و    

تقييمـات متزامنـة   ”خالل الفترة املـشمولة بـالتقرير، جـرى القيـام مبـا يـسمى          و .ما بعد الكارثة  
__________ 

 )٦( John Telford and John Cosgrave (London, Tsunami Evaluation Coalition, 2006). 



A/62/323  
 

07-49934 25 
 

ــا والــصومال وباكــستان “مــع األحــداث ــا وكيني وتألفــت أفرقــة التقيــيم مــن خــرباء    . يف إثيوبي
ــات          ــة واملنظم ــري احلكومي ــات غ ــات واملنظم ــم خــربة يف احلكوم ــيني هل ــيني ودول ــؤهلني وطن م

توصـلت إليهـا تلـك التقـارير للجمهـور، كمـا جيـرى حاليـا             وتتوفر االسـتنتاجات الـيت       .الدولية
 استعراض التوصيات مع اجلهات املعنية لالستفادة منـها يف اإلجـراءات األخـرى الـيت ترمـي إىل         

 .دعم الدول األعضاء وغريها
وباإلضـــافة إىل ذلـــك، اعتمـــد الفريـــق العامـــل التـــابع للجنـــة الدائمـــة املـــشتركة بـــني    - ٨٨

على حنـو   تقييمات مشتركة بني الوكاالت     إجراء  ب  يا سنة واحدة لتجر   الوكاالت مبادرة مدهت  
فربايـر،  /وأتاحت الفيضانات واإلعصار الذي ضرب موزامبيق يف شـباط        . مع األحداث متزامن  

وساعد التقيـيم ذاتـه علـى       . ، أول فرصة لتنفيذ تلك املبادرة     واستنفر اجلهود الدولية للتصدي له    
.  بـالتزامن مـع األحـداث   تحركأتاح تعلم العناصر األساسية للولتصدي  تقوية جهود التنسيق وا   

وجرى تقدمي الدروس املستفادة من خربة موزامبيق إىل اجتماع شبكة التعلم النـشط مـن أجـل       
يونيــه، كمــا جــرى إدخاهلــا /املــساءلة واألداء يف اإلجــراءات اإلنــسانية، الــذي عقــد يف حزيــران

ها حاليا للقيام بالتقييمـات املـشتركة بـني الوكـاالت،            التوجيهية اليت جيري إعداد    ئضمن املباد 
 .األحداث مع واملتزامنة

املساءلة تعترب حامسة األمهيـة، فـإن مـن األمـور ذات األمهيـة          تدعيم  ويف حني أن جهود      - ٨٩
احليوية اختاذ إجراء من قبل مجيع أصحاب املصلحة، تلبية الستنتاجات التقييمـات وغريهـا مـن                

وهلذا السبب، تشكلت اآلن فرقة عمل رفيعة املـستوى، تتـضمن جهـات     .عمليات االستعراض
عاملة من مجيع جماالت جمتمع العمل اإلنـساين، لتعزيـز وتيـسري تنفيـذ تلـك التوصـيات ولتعزيـز               

 .زيادة املساءلة يف إطار منظومة العمل اإلنساين بأكملها
 

 التوصيات -رابعا  
 :يوصى باختاذ اخلطوات التالية 

 الدول األعضاء واملنظمات اإلقليمية والدولية على حتديد وحتـسني نـشر أفـضل              شجعُت • 
املمارســات الــيت تتعلــق بتحــسني اجلاهزيــة للكــوارث وتوســيع نطــاق املبــادرات احملليــة  

 .الناجحة
 شجع الدول األعضاء والشركاء يف العمل اإلنساين على زيادة أنـشطتها لتنفيـذ إطـار              ُت • 

أخطـار الكـوارث ومـدى قلـة     تقوية أنظمة حتديـد ورصـد        ول ٢٠٠٥هيوغو لعام    عمل
 .املنعة يف مواجهتها
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للحـد مـن    جيب على القطاعات اإلنسانية واإلمنائية املعنية حتديد أولويات وضع برامج            • 
عن زيادة نقل األمراض املعديـة، وكـذلك        احتمال أن تسفر احلوادث الطبيعية اخلطرية       

عزيـز  جيـب ت  و .يف املـستقبل  جـات الرعايـة الـصحية       تعزيز اآلليـات الـصحية لتلبيـة احتيا       
ــسكانية املعرضــة للخطــر     ــة إىل دعــم الفئــات ال ــشديداجلهــود الرامي  بالفعــل بــسبب  ال

وخـصوصا يف أفريقيـا      ،احلوادث الطبيعية اخلطـرية   ، خالل   ةفريوس نقص املناعة البشري   
 .جنوب الصحراء

 التنظيميـة لـدعم   لقانونية واألطراتدعيم االستعدادات   لدول األعضاء مدعوة للنظر يف      ا • 
 .إجراءات التدخل

بـشأن تـوفري مـوارد االتـصاالت        الدول األعضاء مدعوة للتصديق على اتفاقية تـامبريي          • 
 والختـاذ   السلكية والالسلكية ألغراض التخفيف من أثـر الكـوارث ولعمليـات اإلغاثـة            

على حنو كامـل باعتبارهـا      مكِّن من إدماجها ضمن تشريعاهتا الوطنية وتنفيذها        تدابري تُ 
 .أحد موارد جهود اإلغاثة

ــ •  شجَّع األمــم املتحــدة علــى أن تــستعرض، بالتــشاور مــع الــدول األعــضاء، اســتعمال   ُت
العتاد العـسكري يف اإلغاثـة مـن الكـوارث هبـدف حتـسني إمكانيـة التنبـؤ بتـوافر ذلـك                      

 .، استنادا إىل املبادئ اإلنسانيةالعتاد واستعماله
ــ •  دول األعــضاء علــى اإلســهام علــى حنــو منــتظم باملعلومــات يف األدلـــة ذات   ُتــشجع ال

 .الكوارث إدارة لقدرات ياملركز الصلة للسجل

للكـوارث،  د بـإدراج دعـم أنـشطة التأهـب          جيب على الدول األعـضاء الـيت مل تقـم بعـ            • 
، أن تنظـر يف القيـام بـذلك          ميزانياهتـا الوطنيـة    يف ،ئومن ضمنه ختصيص أموال للطوار    

الكـوارث، كمـا جيـب أن تـستطلع فـرص           لحد من أخطار    يف إطار استراتيجية شاملة ل    
لكــوارث  بــشدة لضــنياملعّر للــسكانة منخفــض بتكلفــة الكــوارث ضــد تــأمنيتــوفري 

 .طبيعيةبأخطار املرتبطة 

ُتــشجع الــدول األعــضاء واملنظمــات الدوليــة ذات الــصلة علــى زيــادة املــوارد ملواجهــة   • 
األماكن اليت يشتد فيها اخلطـر وتقـل       طبيعية، وخصوصا يف    أخطار  بالكوارث املرتبطة   

 . التأهباألموال املخصصة ألنشطةفيها القدرة على التصدي لذلك اخلطر، لتتبع 
ك املـشتر  للتقيـيم جيب على األمم املتحدة أن تقدم تقريرا عن تنفيذ التوصيات الرئيسية  • 

 .لتقرير التوليفيا: اهلندي احمليط لتسونامي الدولية لالستجابة
 


