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 الدورة الرابعة والستون
  *من جدول األعمال املؤقت) أ (٧٢البند 

تعزيــز تنــسيق املــساعدة اإلنــسانية واملــساعدة 
الغوثية اليت تقدمها األمم املتحـدة يف حـاالت          

صادية الكوارث، مبـا يف ذلـك املـساعدة االقتـ         
تعزيز تنسيق املساعدة اإلنسانية اليت     : اخلاصة

  م املتحدة يف حاالت الطوارئتقدمها األم
    

التعاون الدويل يف تقدمي املساعدة اإلنسانية يف ميدان الكوارث الطبيعية،              
  من مرحلة اإلغاثة إىل مرحلة التنمية

  
  تقرير األمني العام    

  
  موجز  

 ٢٠٠٩مـارس   / آذار ١٠ املـؤرخ    ٦٣/١٤١أعد هذا التقرير عمال بقرار اجلمعية العامـة           
جلمعيـة العامـة إىل األمـني العـام أن يواصـل حتـسني التـصدي الـدويل للكـوارث                 الذي طلبت فيه ا   

ويقـدم التقريـر استعراضـا      . الطبيعية، وأن يقدم إليها تقريرا عن ذلـك يف دورهتـا الرابعـة والـستني              
عاما لوقوع الكوارث املرتبطة باألخطار الطبيعية واالستجابة اإلنسانية هلا، ويسلط الـضوء علـى              

لناشـئة ومـا ختلفـه مـن آثـار علـى العمـل اإلنـساين، والتحـديات الرئيـسية الـيت يـتعني                        االجتاهات ا 
  .٢٠٠٩مايو /أيار ٣١ إىل ٢٠٠٨يناير / كانون الثاين١ يغطي الفترة من وهو. جماهبتها
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 مقدمة   - أوال  
 ا عامـ  استعراضـا  مدوهـو يقـ   . ٦٣/١٤١قـرار اجلمعيـة العامـة       عمـال ب  أعد هـذا التقريـر        - ١
كوارث املرتبطـة باألخطـار الطبيعيـة واالسـتجابة اإلنـسانية هلـا، ويـسلط الـضوء علـى                   وقوع ال ل

االجتاهات الناشئة وما ختلفه مـن آثـار علـى العمـل اإلنـساين، والتحـديات الرئيـسية الـيت يـتعني                      
ينـاير  / كـانون الثـاين    ١ويغطـي التقريـر الفتـرة مـن         . مث خيلص إىل عـدد مـن التوصـيات        . جماهبتها
 .٢٠٠٩مايو / أيار٣١ إىل ٢٠٠٨

  
 )١(الجتاهات والتحديات الناشئةل استعراض عام  - ثانيا  

 كارثـة   ٣٥٤ سجل مركز أحباث علـم أوبئـة الكـوارث           ،٢٠٠٨خالل السنة التقوميية      - ٢
ــة  ــار طبيعيـ ــة بأخطـ ــل  ،مرتبطـ ــسببت يف مقتـ ــص ٢٣٥ ٢٦٤ وتـ ــضرر اشخـ ــها  وتـ ــوايل منـ حـ

  أقـل مـن عـددها يف       ٢٠٠٨عـام   يف  الـيت وقعـت     وكـان عـدد الكـوارث        .مليون شخص  ٢١٤
بيــد أن عــدد  .  يف املتوســط يف الــسنة كارثــة ٣٩٧  الــذي وصــل إىل ٢٠٠٧-٢٠٠٠ الفتــرة

ــة حنــو الوفيــات كــان   ــال ثالث ــرة  أمث ــسبب وقــوع  ذلــك و،٢٠٠٧-٢٠٠٠متوســطه يف الفت  ب
 يف ميامنــار، اشخــص ١٣٨ ٣٦٦إعــصار نــرجس الـذي أســفر عــن مقتــل  :  مهــاحـدثني كــبريين 

 . اشخص ٨٧ ٤٧٦ الذي أودى بأرواح ، الصنيوزلزال سيشوان يف

يف   املتوسـط  يفكارثـة    ٤٠٠إىل  كارثـة    ٢٠٠عدد الكـوارث املـسجلة مـن        تضاعف  و  - ٣
، اإلبـالغ هـذا االجتـاه يف جانـب منـه إىل حتـسني       قـد يعـزى     و. املاضـية  ٢٠ـ  السنة على مدى الـ    

 ا األخطــارحتديــدو ،الطبيعيــةاألخطــار  يف أمنــاط  الــيت حــدثتتغرياتالــأنــه يعكــس أيــضا  غــري
 . والضعف البشري ويف املستوطنات البشرية ،املرتبطة باملناخ

شـــيوعا  ٢٠٠٨ســـجلت يف عـــام الـــيت الفيـــضانات أكثـــر أنـــواع الكـــوارث وكانــت    - ٤
).  حـــدثا٢٣(والـــزالزل )  حـــدثا مـــسجال١١٢( تليهـــا العواصـــف ،)مـــسجالحـــدثا  ١٦٦(

ويتـسق هـذا    . ٢٠٠٨ة مـن الكـوارث يف عـام          يف املائـ   ٩١وتسببت املخاطر املرتبطة باملناخ يف      
وتبلـغ نـسبة    . تزايـد الكـوارث املرتبطـة باملنـاخ يف األعـوام األخـرية            املتمثـل يف    جتـاه   االمع  األمر  

يف املتوسـط   يف املائـة  ٥٠ بـل ، مقايف املتوسـط  يف املائـة  ٧٠ حنو الكوارث املرتبطة باملناخ حاليا  
 . قبل عقدين

__________ 
وتتصل البيانات واملالحظـات الـواردة   . ٢٠٠٨البيانات اجملمعة املقدمة يف الفرع الثاين تتصل بالسنة التقوميية         )١(  

وتـرد يف  . ٢٠٠٩مـايو  / أيـار ٣١ إىل ٢٠٠٨يونيـه  / حزيـران ١رة اإلبالغ املمتدة مـن     وع الالحقة بفت  يف الفر 
ينـاير  / كـانون الثـاين  ١التفاصيل املتعلقة بالكوارث اليت وقعـت يف الفتـرة مـن    ) A/63/277(تقرير العام املاضي   

  .شوان، مبا يف ذلك اإلعصار نرجس يف ميامنار، وزلزال سي٢٠٠٨مايو / أيار٣١إىل 
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ــاطقأشــدومــرة أخــرى، كانــت آســيا     - ٥  تــضررا مــن الكــوارث املرتبطــة باألخطــار    املن
 يف املائـة مـن الوفيـات        ٩٩يف املائة من الكـوارث املـسجلة، و          ٤٤ فيها   وقعت حيث. الطبيعية

من أصـل البلـدان العـشرة الـيت         و.  يف املائة من اخلسائر االقتصادية     ٦٢ النامجة عن الكوارث، و   
وأبلغـت  .  تـسعة بلـدان يف آسـيا   ث، كـان الوفيـات النامجـة عـن الكـوار       تكبدت أكرب عـدد مـن       

ــسيا ــةوالواليــات املتحــدة   والــصني، والفلــبني، ،إندوني  مــن أكــرب عــدد  عــن وقــوع   األمريكي
 . الكوارث الطبيعية

، تـسببت الكـوارث املرتبطـة باألخطـار الطبيعيـة يف خـسائر اقتـصادية              ٢٠٠٨ويف عام     - ٦
، ٢٠٠٧-٢٠٠٠ي للفتـــرة ضـــعف املتوســـط الـــسنوأكثـــر مـــن  ، دوالربليـــون ١٩٠ تـــهاقيم
ــزال سيــشوان يف الــصني   مــا ي هــوو وإعــصار أيــك يف ) ليــون دوالرب ٨٥(عــزى أساســا إىل زل

سائر يف الواليـات املتحـدة      اخلـ   ارتفـاع  وعلى الـرغم مـن    ). ليون دوالر ب ٣٠(الواليات املتحدة   
 أكـرب  كـان للكـوارث  النـسيب  األثـر االقتـصادي   فـإن  ،  مـن حيـث القيمـة املاليـة املطلقـة       وأوروبا

 .  واملتوسطة الدخل الدخل يف البلدان املنخفضةميكن ما

أصـدرته أمانـة اسـتراتيجية      حلد من الكوارث الـذي      العاملي بشأن ا  تقرير التقييم   لوفقا  و  - ٧
، تتزايد خماطر الكـوارث العامليـة       ٢٠٠٩مايو  / يف أيار  األمم املتحدة الدولية للحد من الكوارث     

 النــاسويتزايــد تعــرض  . احلوكمــة ضــعيفة تكــون ة حيــث وتتركــز بــشدة يف البلــدان الفقــري   
ــز    لواملمتلكــات  ــة مبعــدل أســرع مــن معــدل تعزي ــىقــدراتالألخطــار الطبيعي تلــك  تقليــل  عل

نخفــضة املبلــدان ال، وال ســيما يف احتمــاالت التعــرض للخطــر  تزايــد، ممــا يــؤدي إىل األخطــار
 التقرير أن خماطر الكـوارث      الحظيو. تشهد منوا اقتصاديا سريعا   اليت    واملتوسطة الدخل  الدخل

 املنـاطق املتـضررة، واخلـسائر املبلـغ        اتـساع  مـن حيـث      اجلويـة تتزايـد بـسرعة     حوال  األاملرتبطة بـ  
ــواتر األحــداث   ــها، وت ــل  . عن ــاك عوام ــزة لألخطــار وهن ــل حمف ــاطق  ســوء، مث ــة يف املن  احلوكم

تـشكل  كولـوجي،  ي، وتردي النظـام اإل يةالريفاملناطق  سبل كسب الرزق يف      وضعفاحلضرية،  
ويالحـظ التقريـر أن     . خماطر الكوارث املرتبطة بـاألحوال اجلويـة      لنطاق   السريع   أساس االتساع 

األحوال اجلويـة وتواترهـا   بـ يغـري التوزيـع اجلغـرايف للمخـاطر املتـصلة           بالفعـل   تغري املناخ قد بـدأ      
اخلـسائر والتعـايف     قدرة البلدان واجملتمعات احملليـة الفقـرية علـى حتمـل             بتقويضوحدهتا، ويهدد   

تناقص القدرة علـى التحمـل، هـو الـذي          وهذا االقتران بني تزايد املخاطر و     . من آثار الكوارث  
الحـظ  يو. العـاملي  علـى النطـاق       ملخـاطر الكـوارث    احملفـزة جيعل مـن تغـري املنـاخ أحـد العوامـل            

 أشـد    الكـوارث ال تـصل إىل       خمـاطر  التقرير أيضا أن املـوارد واإلجـراءات املخصـصة للحـد مـن            
 استنتاج خلصت إليه أيضا الشبكة العاملية ملنظمات اجملتمـع املـدين          واجملتمعات احمللية ضعفا، وه   
 . للحد من أخطار الكوارث
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ــن      - ٨ ــسريع م ــراين ال ــد التوســع العم ــاالت ويزي ــاطق احلــضرية،    احتم ــرض ســكان املن تع
 يف املائـة  ٥٠فـأكثر مـن    .خثار الكوارث الطبيعية وتغـري املنـا   آل ية،احلضر املناطق   وخباصة فقراء 

توقـع أن ترتفـع هـذه النـسبة إىل          من سكان العـامل يعيـشون حاليـا يف املنـاطق احلـضرية، ومـن امل               
ومـن بـني هـذه الفئـة مـن سـكان            . ٢٠٣٠ حبلول عـام     ،اليني نسمة ب ٥ قرابة أييف املائة،    ٦٠

رضــة   مليــون شــخص يعيــشون يف منــاطق ســاحلية مع    ٦٣٥ قرابــةاملنــاطق احلــضرية، هنــاك   
ويزيـــد الفقـــر املتفـــشي بـــني ســـكان املنـــاطق احلـــضرية مـــن احتمـــاالت تعرضـــهم  . للمخـــاطر
وتصيب الكوارث الطبيعية واآلثار املترتبة على تغري املناخ يف املناطق احلضرية مجيـع              . للمخاطر

ــد  ــصادي     ،ســكان البل ــصادات احلــضرية كمحركــات للنمــو االقت ــى االقت ــسبب االعتمــاد عل  ب
ونظــرا . لــى االســتقرار الــسياسيعآثارهــا مــن مث، وارث علــى احلوكمــة، والــوطين، وآثــار الكــ

  وضـع   ككل، فإهنا تتطلـب    ولتنطوي عليه استجابات املناطق احلضرية من أمهية بالنسبة للد         ملا
مـارس  /ويف آذار .  اإلغاثـة  لعملياتاستراتيجيات لتحقيق التعايف املبكر تنفذ منذ املرحلة األوىل         

  املـسؤولة عـن  اآلليـة الرئيـسية  وهـي   -دائمة املشتركة بني الوكاالت ، أنشأت اللجنة ال   ٢٠٠٩
ــساعدة       ا ــة بامل ــرارات املتعلق ــسياسات، وصــنع الق ــني الوكــاالت، ووضــع ال ــشترك ب ــسيق امل لتن

 وضـع    العمل املعنية بالعمل اإلنساين وحقوق اإلنـسان الـيت تتمثـل واليتـها يف               فرقة -اإلنسانية  
 . ياحلضرالتوسع نسانية املترتبة على استراتيجية ملعاجلة اآلثار اإل

تكبد عموما القدر األكرب مـن اخلـسائر   ت يت الي هةري الفقيةالسكانالفئات ويف حني أن     - ٩
 تفـاقم أوجـه     إىل أيـضا    تؤديأثناء الكوارث الطبيعية وبعدها، فإن اآلثار املترتبة على الكوارث          

مـن حيـث     املـرأة والرجـل      بـني ت القائمـة    اتـ مـن التفاو  تزيد  عدم املساواة القائمة بني اجلنسني و     
أغلبيـة الـذين     ف .ها والتصدي هلا  وقدرهتما على التعامل مع   تعرضهما للكوارث وتغريات املناخ،     

 املـوارد  حـصول املـرأة علـى   فـرص  ذلك أن   . نساءمن ال ميوتون من جراء الكوارث الطبيعية هم       
، أقـل مـن فـرص        والتعـايف منـها    والتخفيـف مـن آثارهـا     هلـا   الالزمة ملواجهة الكوارث والتأهـب      

 إىل حــد بعيــد علــى املــوارد  فيهــاقــوت الكــسب يعتمــد ويف اجملتمعــات الفقــرية الــيت  . الرجــل
ثــر عرضــة خلطــر الــتغري البيئــي،   أكا األســرية،مــسؤولياهتتكــون املــرأة، حبكــم الطبيعيــة احملليــة، 

مـسامهة املـرأة يف احلـد مـن        مث إن   .  جـراء اآلثـار املترتبـة علـى تغـري املنـاخ             من تفاقميما قد    وهو
 للمـرأة ومـا لـديها       ةر التقليديـ  ادوونظـرا لـأل   .  حق قدرها  األخرىخماطر الكوارث مل تقّدر هي      
 يف صـنع القـرارات املتعلقـة بوضـع اسـتراتيجيات للحـد         مشاركتهامن معرفة جيدة بالبيئة، فإن      

واحلـد مـن   سائل اجلنـسانية  باملـ وقد أسفر املؤمتر الدويل املعين     . مهمة للغاية من خماطر الكوارث    
ــيجني٢٠٠٩ املعقــود يف عــام  ،خمــاطر الكــوارث  ــادة فهــم  ، يف ب ــسائل  بــني الرابطــة عــن زي امل

 .  واحلد من خماطر الكوارثاجلنسانية
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 حــاالت مــا بعــد يف الــضعف وأمنــاط التمييــز القائمــة ســلفا تتفــاقم جوانــبوكــثريا مــا   - ١٠
تزايد انتهاكات حقوق اإلنـسان يف حـاالت        ه من   عن يبلغوقوع الكارثة، مثلما يتضح ذلك مما       

، )مبـــا يف ذلـــك العنـــف اجلنـــسي(العنـــف اجلنـــساين : وتـــشمل هـــذه االنتـــهاكات. الكـــوارث
ــة، و احلـــق يف الـــسكن، واحلقـــوق يف  وانتـــهاكات  ــائق انتـــهاك األراضـــي وحقـــوق امللكيـ الوثـ

 وانتــهاك ،اعدة وتوزيعهــ احلــصول علــى املــسا فــرصالتمييــز يفوالشخــصية، وحقــوق املركــز، 
 .  وقوع كارثةبعد وسبل كسب العيش ،واحلق يف احلصول على عمل احلق يف التعليم،

.  أكـرب أسـباب التـشرد الـداخلي        الكـوارث الطبيعيـة هـي     وعلى الـصعيد العـاملي، تعتـرب          - ١١
بــد مــن تــأمني حلــول دائمــة ومــستدامة للمــشردين داخليــا يف حــاالت مــا بعــد الكــوارث،  وال

. ، أو نقلـهم إىل مكـان آخـر       اإدمـاجهم حمليـ    وأاحللول عودهتم إىل الوطن،      تلكسواء تضمنت   
بيئـة  : ، مـن بينـها مـا يلـي     مسبقافاحللول الدائمة ال ميكن حتقيقها إال مىت توفرت شروط حمددة    

 اخلـدمات األساسـية، ووجـود آليـات فعالـة متكـن             وتوفر إمكانية احلـصول علـى     آمنة ومأمونة،   
يكـون   وهياكـل أساسـية، أو عنـدما ال    ما تضرر أو دمـر مـن مـساكن          عادة بناء    إل وأمن ترميم   

 احلــصول علــى فــرص كــسب الــرزق   وتكــافؤ إمكانيــة تعــويض؛ احلــصول علــىذلــك ممكنــا، 
 . واالستفادة من اخلدمات العامة

  
 )٢٠٠٩ مايو/ أيار٣١ - ٢٠٠٨يونيه /زيران ح١(استعراض أحداث السنة   - ثالثا  
 ناخاألخطار املرتبطة بامل  - ألف  

 أفريقيا   -  ١  

ــساهم يف      - ١٢ ــة ت ــار األخطــار الطبيعي ــزال آث ــد ال ت ــرن   تعق ــة الق ــسانية يف منطق ــة اإلن احلال
لماليـني مـن أبنـاء اجملتمعـات     لرزق  الـ فحاالت اجلفـاف املتكـررة هتـدد سـبل كـسب            . األفريقي

 أكتـوبر إىل /تـشرين األول خـالل الفتـرة مـن    مطـار   معـدل سـقوط األ   وكـان . الريفية واحلـضرية  
 أحنــاءوانعــدمت تقريبــا يف بعــض بأســرها ديــسمرب أقــل مــن املتوســط يف املنطقــة /كــانون األول

فيـضانات  حـدوث   ويف منـاطق أخـرى، تـسببت األمطـار الغزيـرة يف             . الصومال وكينيا و إثيوبيا
 جــراء  مــنشــخص ٤٠ ٠٠٠أغــسطس، شــرد أكثــر مــن  /يف آبو. شــديدة وتــدمري احملاصــيل

نــوفمرب، أحلقــت /أكتــوبر وتــشرين الثــاين/وىف تــشرين األول. الفيــضانات يف جنــوب الــسودان
 بعـدد مـن األشـخاص يقـدر بنحـو          اشديدة يف كينيـا أضـرار     الـ رضـية   األهنيارات  االفيضانات و ال

ــررة    وأدى. شــخص ٣٠٠ ٠٠٠ ــضانات املتك ــاف املتواصــل والفي ــدرجيي  إىل  اجلف التآكــل الت
 . اء املنطقةيف مجيع أحنات احمللية سبل العيش وآليات تصدي اجملتمعل
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ه إىل يوليــ/متــوزالــيت وقعــت يف الفتــرة مــن    فيــضانات حلقــت اليف غــرب أفريقيــا، أ و  - ١٣
ن، وبوركينــا فاســو،  شــخص يف بــن  ٣٠٠ ٠٠٠أكثر مــن أضــرارا بــ  ٢٠٠٨ســبتمرب /أيلــول

 أضـرار واسـعة      يف حـدوث   ت، وتـسبب  والنيجـر ومايل،  ون،  ريوتوغو، والسنغال، وغانا، والكام   
ــة النطــاق باحملاصــيل و ــة . اهلياكــل األساســية احليوي   حــدوثأيــضا يف وتــسببت األمطــار املومسي
 .  بيساو، وليربيا- غينيا، وأضرار يف سرياليون

ــلويف   - ١٤ ــام أوائـ ــرار ٢٠٠٩ عـ ــضانات أضـ ــدة يف اجلنـــوب  ا، أحلقـــت الفيـ ــاطق عديـ  مبنـ
وب األفريقي، مبا يف ذلك جنوب ووسط أنغوال، ومشـال ناميبيـا، ومعظـم منـاطق زامبيـا، وجنـ                  

ففـي ناميبيـا،    .  ومشـال موزامبيـق، ومشـال وجنـوب مـالوي، ومشـال بوتـسوانا              ،مدغـشقر  غرب
 ،شــخص آخــر ٧٥٠ ٠٠٠ شخــصا وتــضرر مــا يقــرب مــن  ٩٢تــسببت الفيــضانات يف مقتــل

 وزادها تفاقمـا    ، قائمة لعدة أسابيع    الفيضان وظلت آثار . نازح ٥٤ ٠٠٠  ما يقدر بـ   بينهم من
. ٢٠٠٨ مــن فيــضانات عــام الــيت ال تــزال جاريــةتعــايف لا وجهــودمــستويات الــضعف ارتفــاع 

ــداء عاجــل لتــوفري مبلــغ   ٢٠٠٩مــارس /آذار ويف د اعــدأغــري أن  . مليــون دوالر٢,٧، وجــه ن
 دوالر يف   ماليـني  ٧,١أصـبح   ف النـداء     مبلـغ  نقحورتفاع،  اال يف    استمرت املتضررين والنازحني 

 . تقييمات أخرى على أساس ٢٠٠٩ هيولي/متوز
  

  وأوقيانوسياآسيا  -  ٢  

يف فــصل كــثريا مــن املعتــاد نــتج عــن هطــول األمطــار وســقوط الثلــوج مبعــدالت أقــل    - ١٥
ــستان يف أواخــر عــام     ــشتاء يف معظــم أحنــاء أفغان ــل عــام  ٢٠٠٧ال  أســوأ موجــة  ٢٠٠٨ وأوائ

ونتيجة لذلك، مل حتصد أفغانستان سوى ثلثـي احتياجاهتـا          .  املاضية ١٠ـ  جفاف يف السنوات ال   
أفغانستان من أوىل البلـدان الـيت    ت، كان باإلضافة إىل ذلك  و. ٢٠٠٨لغذائية يف عام    من املواد ا  
 تفــاقم انعــدام األمــن إىل هــذه العوامــل أدتوقــد . األغذيــةبــأثر أزمــة ارتفــاع أســعار أحــست 

 ذلـك، أطلقـت األمـم املتحـدة، وحكومـة           وجملاهبـة . الغذائي بشكل ملحوظ يف مجيع أحناء البلد      
 بــشأن األغذيــة واجلفــاف لتــوفري عــاجالات غــري احلكوميــة الــشريكة نــداء أفغانــستان، واملنظمــ

حــىت و. ٢٠٠٩يــه ليو/إىل متــوز ٢٠٠٨يوليــه / ماليــني دوالر لتغطيــة الفتــرة مــن متــوز    ٤٠٤
 مــن ةاملائــ يف ٥٠( مليــون دوالر ٢٠١ إىل النــداء همجعــوصــل جممــوع مــا  ،٢٠٠٩مــايو /أيــار

 ةحالـ أي  معتـدال نـسبيا، ومل يتـسبب يف    ٢٠٠٩م وكان موسم الـشتاء يف عـا     ). املبلغ املطلوب 
مــايو /أبريــل وأيــار/نيــسانالفتــرة مــن ويف . ٢٠٠٨طــوارئ حبجــم مــا شــهده فــصل شــتاء عــام 

 ، والـشمالية الـشرقية    ،يف املنـاطق الـشمالية    الـيت حـدثت     شديدة  الـ فيضانات  ال أسفرت،  ٢٠٠٩
   .أسرة ١٣ ٠٠٠عن تضرر أكثر من والغربية من أفغانستان، 
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ــام    تعــرض و  - ١٦ ــستان لع ــسانية ألفغان ــيت أُطلقــت   ،٢٠٠٩خطــة العمــل اإلن يف كــانون ال
ــاين هتـــدف إىل تلبيـــة  ،  ماليـــني دوالر٦٠٤ ةمجاليـــاإل تـــها قيم مـــشاريع مقترحـــة ،ينـــاير/الثـ

 الكـوارث الطبيعيـة، وعـدم    قدرات من أصبحوا أكثر ضعفا بسبب        وبناء العاجلة،االحتياجات  
ــة  ــوفر إمكاني ــد انعــدام األمــن الغــذائي،     الوصــول إىل اخلــدما ت ــة األساســية، وتزاي ت االجتماعي

 .  وتدهور الوضع األمين،واستمرار الرتاع املسلح

ــزارة    و  - ١٧ ــت بغ ــيت نزل ــة ال ــار املومسي ــسببت األمط ــاد  ت ــى غــري املعت ــام  عل  يف ٢٠٠٨ يف ع
، مما أسـفر عـن مقتـل أكثـر      واهلندفيضانات شديدة يف باكستان، وبنغالديش، ونيبال،       حدوث  

ــ ــني آخــرين   واضــطرار شــخص  ١ ٥٠٠ن م ــدة مالي ــة    إع ــدان األربع ــارهم يف البل ــرك دي ىل ت
 بنحـــو ا أضـــرار٢٠٠٨أغـــسطس /ففـــي نيبـــال، أحلـــق فيـــضان هنـــر كوشـــي يف آب . مجيعهـــا
يف وغري النهر بعـد ذلـك مـساره، ممـا تـسبب يف حـدوث فيـضانات هائلـة                    . شخص ٧٠ ٠٠٠

، )حيــث يعــرف النــهر باســم كوســي( ي للنــهرلواقعــة أســفل اجملــرى املــائاواليــة بيهــار اهلنديــة 
ــو ــني شــخص  ٣د حنــو يشرت ــد وحــدها،  . مالي ــضاناتأدتويف اهلن ــل الفي ــر مــن   إىل مقت  أكث

وتار بـراديش، وتـضرر     أ مليون شخص يف والية      ٢,٣را مشلت   شخص وأحلقت أضرا   ١ ٠٠٠
 منها أكثر من مليون شخص يف والية أسام، وتشرد بسببها أكثر من نصف مليون شـخص يف                

شــخص مــن   ٩٧٥ ٠٠٠ويف وســط ومشــال بــنغالديش، تــضرر أكثــر مــن      . واليــة أوريــسا 
الـيت حـدثت    ويف باكـستان، أحلقـت الفيـضانات        . سـبتمرب /أغسطس وأيلول /الفيضانات يف آب  

ــول ــأكثر مــن  اســبتمرب أضــرار /يف أيل ــة احلدوداملشــخص، معظمهــم يف   ٢٠٠ ٠٠٠ ب ــةقاطع  ي
ــاطق اجملــاورة القري   ــة واملن ــشمالية الغربي ــة مــن احلــدود  ال ــستان ب ســبتمرب، /ويف أيلــول. مــع أفغان

 فيـضانات واهنيـارات أرضـية يف املنـاطق الغربيـة مـن نيبـال،                 حدوث تسببت األمطار الغزيرة يف   
، ٢٠٠٩-٢٠٠٨وتعرضـت نيبـال أيـضا خـالل شـتاء           . شخص ١٨٠ ٠٠٠وتشريد أكثر من    

.  مليـون شـخص  ١,٥ أضـرارا مشلـت      ت، أحلقـ  يف التـاريخ  لواحدة من أسـوأ موجـات اجلفـاف         
شـخص   ٣٠٠ ٠٠٠، أحلقت الفيـضانات أضـرارا بـأكثر مـن         ٢٠٠٨نوفمرب  /ويف تشرين الثاين  

 . يف مشال سري النكا

وقـد تـضرر   .  عامـا ٤٠ أسـوأ موجـة جفـاف منـذ     ةسورياجلمهوريـة العربيـة الـ   وتواجه    - ١٨
 أكثر من مليون شخص، معظمهم مـن الرعـاة ومزارعـي الكفـاف مـن اآلثـار الـشديدة                  مباشرة  

ــى أمنــ   ــاف عل ــذائي وســبل  همللجف ــم الغ ــول. رزقه ، أطلقــت مخــس  ٢٠٠٨ســبتمرب /ويف أيل
 يف  ١٩( ماليـني دوالر     ٤منها  مجع   مليون دوالر،    ٢٠لتوفريألمم املتحدة نداء    ل تابعةوكاالت  

 الفيـضانات واألمطـار     أحـدثت ،  ٢٠٠٨أكتـوبر   /ويف تـشرين األول   ). ئة من املبلـغ املطلـوب     اامل
رق اليمن، مما أسفر عن واحدة من أخطر الكوارث الـيت شـهدها البلـد يف    يف ش أضرارا  الغزيرة  

ووجـه نـداء   . ونآخـر  ٢٥ ٠٠٠ شخصا وتشرد ٩٠ما ال يقل عن هلك فقد . العقود األخرية 
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ــوفري   ــل لتــ ــها   ١١عاجــ ــع منــ ــون دوالر، مجــ ــ مال٥,١ مليــ ــن  ٤٤(ني دوالر يــ ــة مــ  يف املائــ
 ). املطلوب املبلغ

ــسببت األ   - ١٩ ــسيا، ت ــت  ويف إندوني ــيت نزل ــرة ال ــرةمطــار الغزي ــول  يف الفت ــني أيل ســبتمرب / ب
 يف حــاالت عديــدة مــن الفيــضانات املفاجئــة واالهنيــارات      ،٢٠٠٨ديــسمرب /وكــانون األول

ــيةاأل ــشريد  ،رضــ ــن  أدت إىل تــ ــر مــ ــصفة ٣١ ٥٠٠أكثــ ــخص بــ ــ شــ ــانون . ة مؤقتــ ويف كــ
يف اريــة وحــدوث منخفــضات مد، تــسبب اقتــران موجــات املــد العاليــة ٢٠٠٨ديــسمرب /األول

ارتفاع منسوب أعايل البحار بصفة غري عادية، مما أثر على اجلزر املنخفضة واملناطق الـساحلية               
عنــد ذروهتــا  تــضرروا بــشكل مباشــر مــن الفيــضانات  مــنويقــدر عــدد  .لبــابوا غينيــا اجلديــدة

  حــدوثمطــار الغزيــرة يف، تــسببت األ٢٠٠٩ينــاير /ويف كــانون الثــاين. شــخص ٧٥ ٠٠٠ بـــ
 .  فيجي من الشمالية والوسطى والغربية املقاطعاتيدة يففيضانات شد

  
 األمريكتان   -  ٣  

، كان موسم األعاصـري يف احملـيط األطلـسي نـشطا للغايـة حيـث شـهد                  ٢٠٠٨يف عام     - ٢٠
، وسـم أيـضا مـن أشـد املواسـم تـدمريا           املوكـان   . ، مبا يف ذلك مثانية أعاصري     مدارية عاصفة   ١٦

دمــار حــدوث ، و) مباشــرةبــصورة ٨٥٥(الــضحايا  مــن ضــخموقــوع عــدد ب يف بحيــث تــس
 . واسع النطاق يف منطقة البحر الكارييب، وأمريكا الوسطى، والواليات املتحدة

، ضربت أربعة أعاصـري وعواصـف مداريـة        ٢٠٠٨سبتمرب  /أغسطس، وأيلول /ويف آب   - ٢١
ــأكثر مــن      ــوايل، أحلقــت أضــرارا ب ــى الت ــسببت يف خــسائر   ٨٠٠ ٠٠٠هــاييت عل شــخص، وت

ــاتج احمللــي اإلمجــايل  ١٥صادية تقــدر بنحــو اقتــ ــة مــن الن ــاملووفقــا .  يف املائ ــهاألرق   الــيت أعلنت
ــا و    يــك يف مقتــل أاحلكومــة، تــسببت األعاصــري والعواصــف االســتوائية فــاي وغوســتاف وهان

 مليـون دوالر    ١٢٧وقـد أطلـق نـداء عاجـل لتـوفري           .  آخر ا شخص ٥٤٨ وإصابة   ا شخص ٧٩٣
ومجـع  . التعـايف املبكـر يف غـضون فتـرة سـتة أشـهر            عـض أنـشطة     بلالضطالع بأنشطة إنـسانية و    

 ).  يف املائة من املبلغ املطلوب٥٥( مليون دوالر ٦٩النداء 

ــا لعاصــفتني  / أيلــول١٠أغــسطس و / آب١٦ويف الفتــرة بــني   - ٢٢ ســبتمرب، تعرضــت كوب
 وتسبب الدمار الناشئ عن هذه العواصـف جمتمعـة يف         .  وغوستاف يكأ ،، وإعصارين مداريتني

 أكثـــر مـــن وأصـــيب.  باليـــني دوالر١٠ تـــهامقتـــل ســـبعة أشـــخاص وخـــسائر اقتـــصادية قيم 
ــة  ممــا تــرك   مــرتل بأضــرار، ٤٤٤ ٠٠٠  ومئــات اآلالف بــال مــأوى شــخص  ٢٠٠ ٠٠٠قراب

 .  بأضرار بالغةةبمصااآلخرين يف منازل 
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ففــي تــشرين . ٢٠٠٨ يف عــام غزيــرةوشــهدت هنــدوراس وغواتيمــاال موســم أمطــار    - ٢٣
 أمطـار غزيـرة أسـفرت عـن وقـوع فيـضانات يف               هطول  تضررت هندوراس من   ،كتوبرأ/األول
ومـا صـاحبها     الفيضانات   وتسببت . مقاطعة ١٨بالغ عددها    مقاطعة من مقاطعات البلد الـ     ١٧
وتعرضـت  . شـخص  ٣٠٠ ٠٠٠ مـن  وتـضرر أكثـر    شخـصا    ٣٣ يف مقتـل  اهنيارات أرضية   من  

مجـع   مليـون دوالر،     ١٧لتوفري  در نداء عاجل    وص. للدماركذلك احملاصيل واهلياكل األساسية     
 وتــضررويف غواتيمــاال، تــسببت الفيــضانات يف مقتــل ثالثــة أشــخاص  .  ماليــني دوالر٦ منــها
ــر  ١٨٠ ٠٠٠ ــاين . شـــخص آخـ ــشرين الثـ ــوفمرب /ويف تـ ــضانات  ٢٠٠٨نـ ــا فيـ ــهدت بنمـ ، شـ

ــد     ــن البل ــدة م ــاطق عدي ــارات أرضــية يف من ــل أســفرت عــن  ،واهني ــضرر  ١٠ مقت  أشــخاص وت
 اجتاحــت ،٢٠٠٨ويف أواخــر عــام . مــسكن ٣ ٣٠٠ تــدمرير أو شــخص، وتــضّر ٢٤ ٠٠٠

 بـأكثر مـن     اكولومبيا موجة واسعة النطاق من الفيضانات واالهنيارات األرضية أحلقـت أضـرار           
  .شخص ٧٠٠ ٠٠٠

  
 اخلطرية اجليولوجية األحداث  - باء  

 رخيتــر يف  علــى مقيــاس ٦,٦زلــزال قوتــه   وقــع ٢٠٠٨أكتــوبر / تــشرين األول٥يف   - ٢٤
 ويف . شخــصا٧٥شــخص، وأســفر عــن مقتــل  ١ ٢٠٠تــضرر منــه حنــو , جنــوب قرغيزســتان

 يف مقاطعة بالوشيـستان يف جنـوب        ٦,٤، حدث زلزال قوته     ٢٠٠٨أكتوبر  /تشرين األول  ٢٩
 شخـصا وتـشريد     ١٦٦شخص، وأسـفر عـن مقتـل         ٣٥ ٠٠٠تضرر منه حنو    , غرب باكستان 

اإلنسانية، بالتـشاور مـع الـسلطات الوطنيـة،          املساعدةووضعت أوساط    .شخص ٧ ٠٠٠حنو  
 فوريــة علــى مــدى ات مليــون دوالر لتــوفري مــساعد١٩خطــة للتــصدي حتتــاج إىل مــا جمموعــه 

ــرة ــهر، و فتـ ــتة أشـ ــه سـ ــع منـ ــون دوالر١٢,٦مجـ ــاين٨ ويف . مليـ ــانون الثـ ــاير / كـ ، ٢٠٠٩ينـ
 تــشريد  شخــصا وأدى إىل١٥أالجويــل مــن كوســتاريكا أودى حبيــاة مقاطعــة  زلــزال يف وقــع
 . آخرينشخص ٣ ٧٠٠

  
 األوبئة  - جيم  

 ظل تفشي األمراض يسبب معاناة بشرية وميـزق البنيـة           ،خالل الفترة املشمولة بالتقرير     - ٢٥
 ففـي زمبـابوي، مت اإلبـالغ عـن          .االجتماعية واالقتصادية ويعوق التنمية يف اجملتمعات املتضررة      

حالـة وفـاة، يف      ٤ ٢٧٦لريا، مبـا يف ذلـك       الكوبـ من احلاالت املشتبه بإصـابتها       حالة   ٩٨ ٤٢٤
ويف كــــــــانون . ٢٠٠٩مــــــــايو / أيــــــــار٣١ و ٢٠٠٨أغــــــــسطس / آب١الفتــــــــرة بــــــــني 

 إطـــالق خطـــة تنفيذيـــة ةاإلنـــسانياملـــساعدة ، قـــرر الـــشركاء يف جمـــال ٢٠٠٨ ديـــسمرب/األول
ــه    تــستهدف  ــؤ ب ــاء علــى حنــو منــسق وميكــن التنب وطلــب هلــا مــا جمموعــه   , التــصدي هلــذا الوب
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ــون د ٤١ ــا جمموعــه   .والرملي ــالغ عــن م ــصومال مت اإلب ــة ٩٤ ٦٥٠ ويف ال مــن حــاالت   حال
 .من حاالت احلصبة خالل الفترة املشمولة بالتقريرحالة  ١ ١٧٥ أمراض اإلسهال و

ــور         - ٢٦ ــونزا الطي ــريوس إنفل ــالتقرير، اســتمر ف ــشمولة ب ــرة امل ــشديد  H5N1وخــالل الفت ال
النيل وجنـوب شـرق     هنر  وال سيما يف حوض     يف حصد األرواح يف عدد من البلدان،        اإلمراض  

تفــشي املــرض بــني احليوانــات وحــاالت العــدوى بــني أفــادت باخنفــاض  ولكــن التقــارير .آســيا
يف العــامني احلــال عمــا كــان عليــه مــن املــرض البــشر، كمــا قــل عــدد البلــدان املتــضررة حــديثا 

 سبيا عنــد حــوايلالفــريوس مــستقرة نــ اإلصــابة هبــذا  وظلــت نــسبة الوفيــات نتيجــة  .الــسابقني
 .املائة، ومل يظهر دليل على ازدياد إمكانية االنتقال من شخص إىل آخر يف ٦٠

 أعلنـت ) H1N1( جديـدة  إنفلـونزا  تفـشي  املكـسيك  شـهدت  ،٢٠٠٩ أبريل/نيسان ويف  - ٢٧
 للقلـق  مـثرية  عامـة ال صحةيف جمـال الـ     طوارئ حالةأهنا متثل    الحق وقت يف العاملية الصحة منظمة

 على يربو ما عنبلدا   ٦٢رمسيا   أبلغت ،٢٠٠٩ مايو/أيار ٣١ من واعتبارا .الدويلد  على الصعي 
 اسـتمر  بالتقرير، املشمولة الفترة هناية ومنذ .وفاة حالة ١١٥ ذلك يف مبا ، إصابة حالة ١٧ ٠٠٠

 داخـل  االنتـشار  ازديـاد  ويعتـرب , بلـدا  ١٦٠تضرر منه الناس يف أكثر مـن        و االنتشار، يف الفريوس
 ومـع  .طفيفـا  توعكـا  تـسبب  العـدوى  زالت وما .حتميا أمرا جديدة بلدان وإىل املتضررة نالبلدا
إمراضا  أكثر ساللة إىل املطاف هناية يف يتحور قد اجلديد H1N1 فريوس أن من قلق هناك ذلك،

 .شديدا وباء ويسبب
  

 البيئية املخاطر  - دال  
 مثـل  الطبيعيـة،  للكـوارث  الثانويـة  لبيئيـة ااستمرت اآلثار    بالتقرير، املشمولة الفترة خالل  - ٢٨

 يف التـسبب يف   احليويـة،  األساسـية  باهلياكـل  حلقـت  الـيت  واألضرار الكوارثالنامجة عن    النفايات
 املبكرتعايف  ال جهوداإلعصار   كارثة نفايات عرقلت املثال، سبيل علىف .اإلنسانية األزمات تفاقم
 أجـل  مـن  العمـل  املتحـدة  األمـم  منظومـة  اصـلت وو .الكـارييب  البحـر  جـزر  مـن  وغريها هاييت يف

 امبكـر تعـرف   ال طريـق  عـن  أساسـا  وذلـك  البيئية، الطوارئ حلاالت فعالة إنسانية استجابة ضمان
 املتـضررة  لبلـدان إىل ا  متخصـصة  اتمساعد وقدمت .حدهتا وختفيف احملتملة البيئية املخاطرعلى  
 بدايـة  يف تـواترا  أكثـر  حنـو  علـى  الثانويـة  البيئيـة  املخـاطر  حتديـد اآلن   وجيـري  .ذلـك  طلبت عندما

 متزايــد حنــو علــى بالبيئــة الــصلة ذات الــشواغلجيــري إدراج  كمــا الكــربى، الطبيعيــة الكــوارث
ؤدي يـ  أن املـرجح  ومـن  .اإلنـسانية  االسـتجابة  جهود يف القطاعات جلميع شاملة مسألة بوصفها
 البلـدان  يف سـيما  وال البيئيـة،  وارئالطـ  حاالت زيادةإىل   املناخ وتغريوسع احلضري   والت التصنيع

 .حمدودة هلا والتصدي للكوارثقدرهتا على التأهب  تكون اليت
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 الطبيعية باألخطار املرتبطة الكوارث ملواجهة اإلنسانية املساعدة متويل  - هاء  
خــاطر لتــصدي مللدوالر بليــون  ١,٣، قــدم املــاحنون مــا يربــو علــى     ٢٠٠٨يف عــام   - ٢٩

أشـكال  دائـرة املتابعـة املاليـة بـاألمم املتحـدة، الـيت تـسجل مجيـع                  أفـادت بـه      ملاالكوارث، وفقا   
مـن القطـاع    املقدمـة   العينيـة والتربعـات     عونـة   اإلنسانية الدولية املبلغ عنها، مبا يف ذلك امل       املعونة  
 مليــون ٨٠٠ وقــدره ٢٠٠٧ا قــدم يف عــام مبــزيــادة باملقارنــة ومثلــت هــذه املــسامهة  .اخلــاص
  حـــوايل٢٠٠٨الكـــوارث يف عـــام ملخـــاطر  ةلالســـتجاباملقدمـــة لتربعـــات  وشـــكلت ا.دوالر
 .املائة من إمجايل التمويل العاملي يف اجملال اإلنساين يف ١١

وخالل الفترة املشمولة بالتقرير، أصدرت منظومة األمم املتحدة واملنظمـات الـشريكة              - ٣٠
وهــاييت مدغــشقر وناميبيــا الكــوارث، يف قريغيزســتان وبــشأن خمــاطر هلــا ســتة نــداءات عاجلــة 

 ماليــني دوالر، ١٠٦ مت مجــع مــا جمموعــه ٢٠٠٩مــايو / أيــار٣١ وحــىت .والــيمنوهنــدوراس 
يـشمل مبلـغ    هـذا املبلـغ      و . مليـون دوالر   ١٩٤ يف املائة من إمجايل املبلغ املطلـوب وهـو           ٥٤ أو
 .من الصندوق املركزي لالستجابة حلاالت الطوارئخمصصا مليون دوالر  ٢٣

ــالتقرير، خــصص الــصندوق   وخــال  - ٣١ املركــزي لالســتجابة حلــاالت  ل الفتــرة املــشمولة ب
ــة   ٨٤,٢الطــوارئ  ــالكوارث الطبيعي ــصلة ب ــون دوالر للمــشاريع ذات ال ثلــث حنــو  وهــو ، ملي

 هذا التمويـل لألنـشطة      ةاإلنسانياملساعدة   واستخدم الشركاء يف جمال      .املخصصاملبلغ  جمموع  
الوصـول إىل الـسكان     إمكانيـة   لتدخالت الراميـة إىل حتـسني       إلنقاذ األرواح، وكذلك ل   عاجلة  ال

السـتجابة اإلنـسانية جملموعـة      لـدفع عجلـة ا    من الصندوق   ت املوارد املالية     واستخدم .املتضررين
 ماليـني دوالر، مـن      ٩على سـبيل املثـال، قـدم الـصندوق مـا يزيـد علـى                ف. متنوعة من األزمات  

ــل لالســتجابة الــ صخــالل عــدد مــن خمصــ   ــة يف اجملــاالت  ات التموي سريعة، إىل اجلهــات العامل
 كمــا مت ختــصيص .اإلنــسانية يف هــاييت للتخفيــف مــن األزمــة اإلنــسانية النامجــة عــن األعاصــري  

 وقـدم الـصندوق مليـوين دوالر        .إلعصار يف كوبـا   واجهة آثار ا   ماليني دوالر مل   ٧يقرب من    ما
ــزال بالوشــــس    ــة زلــ ــوارئ ملواجهــ ــستان مــــن التمويــــل الــــسريع يف حــــاالت الطــ تان يف باكــ

ــاال ل      ١,٥ و ــدوراس وغواتيم ــن هن ــة يف كــل م ــود اإلغاث ــون دوالر جله ــى   ملي ــدرة عل ــوفري ق ت
وبلــغ أكــرب , أكتــوبر/االســتجابة اإلنــسانية الفوريــة للفيــضانات الــيت حــدثت يف تــشرين األول  

دوالر للمساعدة علـى منـع      يني   مال ٧,٩ختصيص من الصندوق خالل الفترة املشمولة بالتقرير        
 .زمبابوي شار الكولريا يفانت
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 الرئيسية التحديات  - رابعا  
اإلنـسانية يف خفـض عـدد الوفيـات النامجـة عـن             جمتمـع املـساعدة     على الرغم من جناح       - ٣٢

 املاضــية، مــن الواضــح أن خمــاطر الكــوارث آخــذة يف  ٢٠ـ الكــوارث علــى مــدى الــسنوات الــ 
اآلثــار  العــامل النــامي هــي األشــد تــأثرا بواجملتمعــات الفقــرية يف .االزديــاد علــى الــصعيد العــاملي

 وتؤدي التحديات العاملية، مبا يف ذلك الفقـر املـدقع، وأزمـة    .زيادة خماطر الكوارث نامجة عن   ال
الغذاء، واألزمة املالية، ونـدرة امليـاه والطاقـة، والتـشريد واهلجـرة القـسريني، والنمـو الـسكاين،              

ف الكامن يف كثري من اجملتمعات الفقرية، مما حيـد          ، واألوبئة، إىل تفاقم الضع    والتوسع احلضري 
 .إىل دعم خارجي إذا وقعت كارثةاحتياجا علها أكثر جيمن قدرهتا على التحمل و

ــاملي إىل     - ٣٣ ــاخ الع ــؤدي تغــري املن ــد وي ــضخم   تزاي ــا ي ــواتره، مم خطــر مــن شــدة اخلطــر وت
ات يف تـوافر امليـاه علـى         ومـن احملتمـل أن تـؤدي آثـار تغـري املنـاخ أيـضا، مثـل الـتغري                   .الكوارث

أنواع جديدة من التحديات بينما تناضل البلدان مـن أجـل التكيـف             ظهور  الصعيد العاملي، إىل    
ــوارد   ــع امل ــري توزي ــع تغ ــشريد   ،م ــل الت ــة مث ــار الثانوي ــسري  واآلث ــشوء  واهلجــرة الق واحتمــال ن

قـد تـنجم علـى    الـيت  لحة امللالحتياجات اإلنسانية تشكل االستجابة الفعالة    وسوف  . صراعات
، ال عــن حــدث معــني، حتــديا   يف آن واحــدمتعــددة ومعقــدةعــن حــدوث خمــاطر حنــو متزايــد 

 .متزايدا يف السنوات املقبلة

ــة و   طــراف ولأل  - ٣٤ ــسانية دور حاســم يف إدارة املخــاطر العاملي ــة يف اجملــاالت اإلن يف الفاعل
 تعزيــز احلــد مــن خمــاطر   وهــي بالفعــل يف طليعــة اجلهــود الراميــة إىل .نظــام احلــد مــن املخــاطر 

يلزم مواصــلة ، ومــن الواضــح أن نظــم اإلنــذار املبكــر والتأهــب ســ   بــصورة اســتباقيةالكــوارث
 علــى املــوارد الــشحيحة واســتخدامها بــصورة أكثــر    ملواجهــة الطلــب العــاملي املتزايــد هــاتعزيز
التقليديــة اإلنــسانية يف إدارة األنــواع جمتمــع املــساعدة وإضــافة إىل ذلــك فــإن مهــارات . فعاليــة

 يف ضـعفا الفئـات الـسكانية    وبالنسبة لكـثري مـن أشـد         .زالت ضرورية  واجلديدة من املخاطر ما   
الوحيــد الــضمان مــن مــصادر وطنيــة أو دوليــة هــي املقدمــة  اإلنــسانية ات، ُتـــعد املــساعدالعــامل
 .كارثة كربىوقوع شبكة األمان االجتماعي الوحيدة يف مواجهة  أو

ولكـي  اإلنسانية جهدها لكي تصبح أكثـر كفـاءة    فاعلة يف اجملاالت    طراف ال وتبذل األ   - ٣٥
تحـول حنـو مزيـد مـن        ال )أ( : ويـستتبع ذلـك مـا يلـي        .تكيف نظمها ملواجهة حتـديات املـستقبل      

زيــادة ) ب(التركيــز علــى بيئــة متعــددة املخــاطر، وال ســيما املخــاطر النامجــة عــن تغــري املنــاخ؛  
ضمان االنتقــال بــذل جهــود لــ  )ج(  فعالــة؛بــصورة ملواجهــة الكــوارثتأهــب التركيــز علــى ال

 مما يقلل االعتماد على املساعدات اخلارجية علـى املـدى الطويـل         تعايف،الفعال من اإلغاثة إىل ال    
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 مبزيد مـن التفـصيل يف       هذه التحديات الرئيسية  وتناقش   .وحيد من خماطر الكوارث يف املستقبل     
 .الفروع الالحقة من هذا التقرير

تطـوير القـدرات الوطنيـة      يتزايـد االعتقـاد بـأن       هذا املـشهد اإلنـساين املـتغري،        طار  يف إ و  - ٣٦
والتـصدي هلـا والتعـايف      االت الطـوارئ    ، مـن قبيـل التأهـب حلـ        واحمللية يف جمـال العمـل اإلنـساين       

عنـدما تكـون اجملتمعـات      ف .املساعدة اإلنسانية بوجه عام   منها تعد أمورا أساسية لتحسني تقدمي       
ى وعندما حتسن الدول قدرهتا علـى تلبيـة احتياجـات سـكاهنا يف حـاالت الطـوارئ،                  أقواحمللية  

تعزيـز القـدرات    شكل   ولذلك جيب أن ي    .اخنفاضا كبريا على املساعدة الدولية    ينخفض الطلب   
 األولويـات، مـن أجـل ختفيـف املخـاطر الـيت يتعـرض هلـا         ىحـد إعلى الصعيدين احمللي والوطين   
 .هب للكوارث واحلد من املخاطر وعمليات االستجابة األوليةالسكان، وضمان فعالية التأ

  
 اإلنساين العمل منظومة يف املناخ تغري آلثار التصدي  - ألف  

تقريـر التقيـيم الرابـع الـذي قدمـه           يف   أكد الفريق احلكومي الـدويل املعـين بـتغري املنـاخ،            - ٣٧
حــدوث  ايف، وتــواتر  مــن الــدول األعــضاء، أن التوزيــع اجلغــر    دولــة   ١٩٤والــذي أعتمدتــه  

 وحتـدث تغـريات     .الكوارث الطبيعية وشدهتا تتغري بالفعل بشكل ملحوظ من جراء تغري املنـاخ           
 مــساحة املنــاطق املتــضررة مــن اجلفــاف، ةزيــادبرتبط تــو, يف كميــة األمطــار وشــدهتا وتواترهــا

أحداث األمطار الغزيـرة الـيت تـؤدي إىل حـدوث فيـضانات، وشـدة ومـدة بعـض أنـواع                    وعدد  
ومن املتوقـع أيـضا أن يـؤدي تغـري     .  ومن املتوقع أن تتسارع هذه االجتاهات   .املداريةلعواصف  ا

املناخ إىل زيادة انعدام األمن الغذائي، وخاصـة يف املنـاطق الـيت تعمـل فيهـا اجلهـات الفاعلـة يف            
ثـار   كمـا أن آ    .من خالل تأثريه على اإلنتاج الزراعـي واألمـن املـائي          وذلك  اجملاالت اإلنسانية،   

 .مصدر قلق كبريتشكل واهلجرة واألمن السكان تغري املناخ على تشريد 

ــة       - ٣٨ ــادة الطلــب علــى منظوم ــاخ إىل زي ــار تغــري املن ــؤدي آث ــساين، العمــل وســوف ت اإلن
 وسـوف يتطلـب التكيـف مـع هـذه           .سيما حيث يكون التعرض للكـوارث مرتفعـا بالفعـل          وال

وتكييفهـا  اإلنـسانية  املـساعدة  نظـم  تعزيـز  ، وزيـادة  ددةاملتعإلدارة املخاطر متكامال اآلثار هنجا   
ــة قــادرة علــى االســتجابة للمخــاطر الــشديدة      لــضمان أن تكــون احلكومــات واجملتمعــات احمللي

 . والـرتاع احملتمـل    ، واهلجـرة  ،األكثر تواترا واآلثار املترتبة على انعدام األمن الغذائي، والتـشريد         
بناء القدرات الوطنية واحملليـة،     وعلى  وقاية والتأهب،   وسوف يتطلب هذا زيادة التركيز على ال      

هنـاك حاجـة    وعلى وجـه اخلـصوص،       .مما يساعد على احلد من الطلب على االستجابة الدولية        
 وتتــسم .ملحــة إىل زيــادة االســتثمار يف التأهــب للكــوارث يف األمــاكن املعرضــة ملخــاطر عاليــة

يف اجملـال  األطراف الفاعلـة  اصة، وجيب على نظم اإلنذار املبكر وحتليل أوجه الضعف بأمهية خ    
 .مع اجلهات الفاعلة يف جمال التنميةوثيقة للغاية يف شراكة أن تعمل اإلنساين 



A/64/331
 

14 09-49602 
 

 توحتدث الزيادات يف تواتر وشدة املخـاطر ذات الـصلة بـتغري املنـاخ يف عـامل تـضاعف              - ٣٩
رتبط أكثـر مـن ثلثـي     ويـ . املتضررين من الكوارث ثالث مرات خـالل العقـد املاضـي      أعدادفيه  

 .الوفيات واخلسائر االقتصادية النامجة عن الكوارث املبلغ عنها دوليا باملخـاطر املرتبطـة باملنـاخ          
ــام  ــة ٢٠٠٨ويف عـ ـــ ، أصـــدرت منظومـ ــدة العمـــل اإلنـــساين ب ــاجال١٢األمم املتحـ ــداء عـ  . نـ

ال أحـو حلالـة طـوارئ نامجـة، علـى األقـل جزئيـا، عـن           من هذه النـداءات اسـتجابة      ١٠ صدرو
ــة قاســية ـــ مــن ١٤، كــان ٢٠٠٧ ويف عــام .جوي ــداء عاجــل١٥ ال  اســتجابة  الــيت أصــدرت ن

احلاليـة للمخـاطر املرتبطـة باملنـاخ     بـؤر   وُيـظهر حتليـل ال   .نامجة عن أحوال جوية قاسية    لكوارث  
  .بدرجة ملموسةللمخاطر أكثر تعرضا أهنا تتركز يف مناطق معينة وأن الفقراء 

 شــــخص نزحــــوا بــــسبب الكــــوارث الطبيعيــــة املفاجئــــة يف   مليــــون٣٦ويقــــدر أن   - ٤٠
بـسبب الكـوارث املرتبطـة      شـخص    مليـون    ٢٠ ومن هؤالء، شـرد مـا يزيـد علـى            .٢٠٠٨ عام

العــدد اإلمجــايل للمــشردين داخليــا حــديثا بــسبب الــرتاع علــى الــصعيد العــاملي، بلــغ  و.باملنــاخ
ات موثوقــة حلجــم  وال توجــد تقــدير.تلــك الــسنةخــالل شــخص  ماليــني ٤,٦حنــو والعنــف 

تدفقات السكان يف املستقبل نتيجـة لـتغري املنـاخ، ولكـن أكثـر التقـديرات شـيوعا تـشري إىل أن          
داخـل بلـداهنم أو عـرب    إمـا  ، ٢٠٥٠حبلول عـام  رتحون  مليون شخص قد ي٢٠٠ و  ٥٠بني   ما

ــم أو مؤقـــت   ــاس دائـ ــى أسـ ــدود، علـ ــسانية   .احلـ ــات اإلنـ ــتجابة لالحتياجـ ــإن االسـ ــذلك فـ  ولـ
 وهنـاك  .ألحداث املتصلة باملناخ تكتسب أمهية خاصـة لنتيجة ملن يرتحون    احلماية   واحتياجات

ــرات امل    ــة حاجــة واضــحة وملحــة إىل معاجلــة الثغ ــيما    تبقي ــة، وال س ــة القائم ــر القانوني يف األط
ــ بالنـــسبة البحـــث والتحليـــل، والـــسياسات،  يف جمـــاالت ن يـــضطرون إىل عبـــور احلـــدود، و ملـ
 .التشغيلية والقدرة

اإلنــساين العمــل الل الفتــرة املــشمولة بــالتقرير، بــذلت اجلهــات الفاعلــة يف جمــال   وخــ  - ٤١
مزيــدا مــن اجلهــود لفهــم آثــار تغــري املنــاخ علــى العمليــات اإلنــسانية والتكيــف معهــا يف ثالثــة   

ــسية ــة يف   دراســة كيــف ميكــن   أوال، بــدأت .جوانــب رئي ــر فعالي جعــل العمليــات القائمــة أكث
مــن خــالل االســتخدام  ، مــع حتديــد أن هــذا اهلــدف ميكــن أن يتحقــق    الطلــب تزايــدمواجهــة

تعزيـز التأهـب ونظـم اإلنـذار     عـن طريـق    و ،األفضل لعلم تغري املناخ واالبتكارات التكنولوجيـة      
إدماج اعتبارات احلماية عند النظـر يف كيفيـة إدارة آثـار            تلك اجلهات يف     وثانيا، بدأت    .املبكر

املنـاخ، باسـتخدام األطـر      تغري  التشريد واهلجرة القسريني املتصلني ب    تغري املناخ، وال سيما زيادة      
مـن  الدوليـة    وثالثا، اشـتركت يف عمليـة التفـاوض احلكوميـة            .والقواعد القانونية العاملية القائمة   

نتـهي  تحيل حمل بروتوكول كيوتو عنـدما       لكي  اتفاق عاملي جديد بشأن تغري املناخ       وضع  أجل  
بالتوصـل إىل اتفـاق يف مـؤمتر    تـوج املفاوضـات    ومـن املتوقـع أن ت      .٢٠١٢يف عـام    مدة سـريانه    

 .٢٠٠٩ ديسمرب/األمم املتحدة املعين بتغري املناخ الذي سيعقد يف كوبنهاغن يف كانون األول
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، أنشأت اللجنة الدائمة املشتركة بني الوكاالت فرقـة عمـل      ٢٠٠٨ يونيه/حزيرانويف    - ٤٢
جل دعم املنظمات اإلنسانية يف وضـع الـسياسات والعمليـات     غري رمسية معنية بتغري املناخ من أ      

املتعلقـة  إسهامات عاليـة اجلـودة يف املفاوضـات         قدمي  على الصعيد اإلقليمي والوطين واحمللي، وت     
، نظمــت فرقــة العمــل جولــة أوىل مــن ٢٠٠٩ ويف عــام .بــشأن تغــري املنــاخبعقــد اتفــاق عــاملي 

ستويني الـوطين واإلقليمـي لتحديـد اآلثـار اإلنـسانية       املشاورات املشتركة بني الوكاالت على امل     
الـيت يـتعني   املترتبة على تغري املناخ وملناقشة سبل التـصدي هلـا وأفـضل املمارسـات والتحـديات           

التــرويج لالعتــراف علــى ) أ: (وكانــت االحتياجــات الرئيــسية هــي .يف هــذا الــصددمواجهتــها 
حتسني فهم تغري املناخ وما يـرتبط بـه مـن آثـار        )ب( نطاق أوسع بالوجه اإلنساين لتغري املناخ؛     

االعتــراف بالعمــل يف اجملــال اإلنــساين بوصــفه عنــصرا أساســيا يف   ) ج(يف اجملــاالت اإلنــسانية؛ 
توسيع نطاق أنشطة التأهب احلالية وتعزيزها من أجـل االسـتجابة           ) د(التكيف مع تغري املناخ؛     

 حتـسني الـروابط وتنـسيق    )هــ (؛ بطيئة النشوءالكوارث اللتزايد عدد وشدة الكوارث املفاجئة و    
 .األنشطة بني اجلهات الفاعلة اإلنسانية واإلمنائية وغريها يف جمال تغري املناخ

تغري املنـاخ فرصـة غـري مـسبوقة لتحـسني النظـام             املتعلـق بـ   يتيح االتفاق العاملي اجلديد     و  - ٤٣
نظـام  ناحيـة األخـرى، فـإن إنـشاء         ومـن ال   .شديدة الـضعف  الـ العاملي إلدارة املخاطر يف البيئات      
قاســية ميكــن أن يــؤدي إىل تــشتيت أو إربــاك النظــام احلــايل   المــواز إلدارة األحــداث املناخيــة  

 .اآلليـات القائمـة إلدارة الكـوارث، الـيت تـدعم العمليـات اإلنـسانية              عـن    املوارد   حىت حتويل  أو
إطـار قـوي    وضـع   ال اإلنساين ل  وخالل الفترة املشمولة بالتقرير، روجت اجلهات الفاعلة يف اجمل        

مانـة   ومـن خـالل التقـارير الفنيـة أل         .للتكيف مع تغري املناخ، مينح األولوية ألكثر الفئات ضعفا        
الدعوة، أكدت اجلهـات العاملـة يف     وأنشطة  اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية املتعلقة بتغري املناخ،        

 :مــا يلــيأن حيقــق ع تغــري املنــاخ ينبغــي ديــد للتكيــف مــاإلطــار العــاملي اجلاجملــال اإلنــساين أن 
ــراف  )أ( ــات    لاســتراتيجيات وضــع باحلاجــة إىل االعت دارة إللحــد مــن خمــاطر الكــوارث وآلي

العمـل  لـدفع عجلـة     املخاطر باعتبارها خط الدفاع األول ضد اآلثار النامجة عـن تغـري املنـاخ، و              
ت القائمة للحـد مـن خمـاطر        من االستراتيجيات واآلليا  االستفادة   )ب( ؛امن أجل التكيف معه   

األمـن  محايـة   تغري املنـاخ و   لـ العواقـب اإلنـسانية     مراعاة مواجهـة     )ج(الكوارث وإدارة املخاطر؛    
البــشري مــن خــالل التخفــيض املنــتظم ملخــاطر الكــوارث وتعزيــز التأهــب حلــاالت الطــوارئ    

ارد بــشرية مــوكفالــة تــوافر ) د( علــى مجيــع املــستويات؛ التعــايف منــهاوالتــصدي هلــا، وآليــات 
معــايري اتــساق وماليــة كــبرية وإضــافية مــن أجــل احلــد مــن خمــاطر الكــوارث وإدارة املخــاطر، و 

بنــاء قــدرة األمــم واجملتمعــات : ٢٠١٠-٢٠٠٥ التمويــل متامــا مــع مبــادئ إطــار عمــل هيوغــو 
اآلثـار النامجـة عـن التـشريد واهلجـرة القـسريني،            مراعاة ومعاجلـة     )هـ(مواجهة الكوارث؛    على
  . حيدث يف سياق تغري املناخمما قد
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  ب للكوارث ضماناً الستجابة فعالةعزيز التأهت  - باء  
اخلـسائر االقتـصادية والبـشرية      وقـوع   احتمـاالت   االستثمار يف جمال التأهـب مـن        يقلل    - ٤٤

 إلعــداد اســتجابة فعالــة إلنقــاذ الوقــت الــالزم، كمــا أنــه خيتــصر الكــوارثتــنجم عــن الــيت قــد 
تزايـد تـواتر    االسـتثمارات يف جمـال التأهـب أمهيـة خاصـة يف سـياق               ه  وستكتسب هذ . األرواح
وضــع ترتيبــات التأهــب الفعــال ملواجهــة الكــوارث  ويــشمل . ملخــاطر املتــصلة باملنــاخ اوحــّدة 

ــذار املبكــر، وإدارة املعلومــات    ــة اإلن ونظــم التخطــيط  ، مؤســسية مقــدما، واحلفــاظ علــى فعالي
 ،تعزيــز خــدمات الطــوارئ ومــن املهــم أيــضا   .زمختــزين املعــدات واللــوا حلــاالت الطــوارئ، و

ت التـصاال لوضـع ترتيبـات     ، و متويـل ومـوارد   مـا يكفـي مـن       والترتيبات االحتياطية، وختصيص    
ويـشكل  . العام، وإشراك املرأة والرجل على قدم املـساواة       والتثقيف   وتوفري التدريب    ،والتنسيق

يف عـامال أساسـيا      اإلقليمـي والـدويل      التعـاون تـشجيع   بناء القدرات احمللية والوطنية، فضال عن       
  .التأهبزيادة تعزيز 

، ٢٠٠٨أغـسطس   / كوبـا يف آب    اللـذين ضـربا   يك  أوستاف و غجتربة إعصاري   توفر  و  - ٤٥
مـصادر  محايـة األرواح و أن يـؤدي إىل    فعالـة   تأهـب   تـدابري   ختـاذ   الكيفية اليت ميكن ال   على  مثاال  
يـك  وكـان أ .  املاضـية ٥٠ ـ الـسنوات الـ  اجلزيرة يفيضرب عصار  أشد إ  يعتربغوستاف  ف. الرزق

ماليــني  ٣كثــر مــن أجــالء إىل إ، ولكنــه عــرب البلــد بأكملــه، ممــا دفــع الــسلطات  أقــل منــه قــوة
مل يزد عدد الـضحايا     نتيجة لتدابري التخفيف هذا،     و. مناطق مرتفعة إىل  الجئ أو   املىل  إشخص  

  .تهرغم شد شخاص خالل موسم األعاصريأسبعة على 
للكــوارث لتحقيــق تعزيــز التأهــب إىل طــار عمــل هيوغــو اخلامــسة إلولويــة األوتــدعو   - ٤٦

سلط الــضوء علــى الــدور األساســي الــذي ميكــن أن تــعلــى مجيــع املــستويات، وفعالــة اســتجابة 
 مـن هنـج شـامل    امـىت شـكل جـزء   ال سـيما  و، مـصادر الـرزق  التأهب يف إنقـاذ األرواح و   يؤديه  

 مبوجـب   ه اتـساقا مـع التزاماتـ      ،نـشطة اإلنـسانية   وواصـل جمتمـع األ    . لحد مـن خمـاطر الكـوارث      ل
ــه يف جمــال التأهــب اإلطــار املــذكور  ــه   عمل ــز إىل بالدرجــة األوىل ، ســعيا من علــى قــدرة التعزي

العـاملي واإلقليمـي والـوطين،      الـصعد   علـى   ني  أصحاب املصلحة الـدولي   االستجابة لدى كل من     
 هــاجهود اإلنــساينال اجملــ يفاجلهــات الفاعلــة كثفــت كمــا . الــسلطات الوطنيــةكـذلك لــدى  و
ملواجهــة لتأهــب ألغــراض اعلــى النطــاق العــاملي إدارة املعلومــات و ،تاالتــصاالنظــم تــسخري ل
  .األوبئةلكوارث، وتعزيز التأهب ملواجهة ا
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الـصعد  علـى   ني  حلكومات وأصحاب املصلحة الدولي   ااالستجابة لدى   على  قدرة  التعزيز    -  ١  
  العاملي واإلقليمي والوطين

عـدد مـن اخلطـوات الرئيـسية لتعزيـز التأهـب            مت اختـاذ    ل الفترة املشمولة بـالتقرير،      خال  - ٤٧
 يف، الـيت اختـذت      بنـاء القـدرات للحـد مـن الكـوارث         مبادرة  آلية  وواصلت  . لكوارثواجهة ا مل

احلكومـات ومنظومـة األمـم    االسـتجابة لـدى     علـى   قدرة  التعزيز  لدمات  اخل، تقدمي   ٢٠٠٧ عام
ــة املتحــدة، ودعــم  ــدين لقــدرات يف اتنمي ــدا(بل ــا  ويف جنــوب) موزامبيــق، وأوغن  شــرق أوروب

قـدمت الـدعم     و ،التـشاركي مـن مـواد التـدريب       عـددا   أيـضا   املبـادرة   واسـتحدثت   ). بلدا ١٢(
الكـوارث،  خمـاطر   احلـد مـن     يف جمـال     من كبار موظفي األمـم املتحـدة         ١٠٠لتدريب أكثر من    

اليت اعتمدت يف اآلونـة األخـرية       الكوارث   خماطرحد من   ليف نشر املبادئ التوجيهية ل    سامهت  و
  .مم املتحدة للمساعدة اإلمنائيةإطار عمل األ والتقييم القطري املشتركألغراض 

الكـوارث العمـل مـع الـدول        والتنـسيق يف حـاالت      لتقييم  لاألمم املتحدة   نظام  وواصل    - ٤٨
 شرتنُـ لة بـالتقرير،    خـالل الفتـرة املـشمو     و. االسـتجابة والتأهـب   قـدرهتا علـى     األعضاء لتعزيـز    

ــت  ــاتسـ ــب لل بعثـ ــدايف تأهـ ــدة  ، وأوغنـ ــا اجلديـ ــابوا غينيـ ــان، ، بـ ــريووبوتـ ــا، ، ووبـ كمبوديـ
ــدوراس ــيم  إىل مباشــرة كــي تقــدم املــساعدة  لالبعثــات هــذه  ت ونــشر.وهن احلكومــات يف تقي

ــا الوطنيـــة للتأهـــب ملواجهـــة ا   . تلـــك اخلطـــط وتقـــدم توصـــيات لتحـــسني ،لكـــوارثخططهـ
 بـابوا غينيـا اجلديـدة،     يف  وقعـت   تـسع بعثـات اسـتجابة لكـوارث         نـشرت   باإلضافة إىل ذلـك،     و

ــا ــايكوس  ، ووبنم ــركس وك ــة  و،جــزر ت ــامجهوري ــا،،  املتحــدةترتاني ــال وناميبي ــاييت، وونيب ، ه
  .واليمن، وهندوراس

 ،نقــاذفريــق االستــشاري الــدويل للبحــث واإلالقــام خــالل الفتــرة املــشمولة بــالتقرير، و  - ٤٩
 معـايري عامليـة   تـضع يف املناطق احلـضرية  واإلنقاذ لبحث قدمي خدمات ا من م  شبكة عاملية    ووه

نقـاذ يف   اإلبحـث و  دوليـة لل   ةفرقـ أأربعـة    تقيـيم وتـصنيف   ب ة،رمسيبصورة  زل،  ملواجهة آثار الزال  
يرلنـدا   لربيطانيـا العظمـى وأ     اململكة املتحدة و وسويسرا،   ، وبولندا ،ستراليامن أ املناطق احلضرية   

باالشـتراك مــع نظـام األمـم املتحــدة للتقيـيم والتنــسيق يف      ،ريــق االستـشاري الفوقـام  . الـشمالية 
ــة بتنظــيم ثــالث  ،حــاالت الكــوارث  ــة  دورات تدريبي ــارات اإلاالحتــاد الروســي، و  يفللتوعي م
يف املنــاطق املعرضــة ني الطــوارئ الــوطنيحــاالت ري مــديلتعريــف  ،كرواتيــا، والعربيــة املتحــدة

  .سانية ملواجهة الكوارث املفاجئةابة اإلنالنظام الدويل لالستجبللكوارث 
اخلامــسة وواصــلت الوكــاالت اإلنــسانية مــساعدة الــدول األعــضاء يف تنفيــذ األولويــة    - ٥٠
خـالل الفتـرة املـشمولة      و). التأهـب للكـوارث حتقيقـا لالسـتجابة الفعالـة         (طار عمـل هيوغـو      إل

 ، وتوغـو، جـزر القمـر  ، وبريو، و، وأوغنداإندونيسيا، و بالتقرير، قدمت املساعدة إىل أذربيجان    
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 الوكـاالت   وعملـت .  ونيكـاراغوا  ، ونيبـال  ، واملكـسيك  ،ومـايل ،  كمبوديـا ، و وغانـا والسنغال،  
ــز أيــضا مــن أجــل  اإلنــسانية  ــة اخلامــسة جمموعــة اإلرشــتعزي . ادات واملؤشــرات لتنفيــذ األولوي

طــراف الدوليــة الــدول األعــضاء واجملتمــع املــدين واملنظمــات اإلقليميــة واألوتــدعم اإلرشــادات 
  .التأهبالقطرية على تعزيز قدراهتا لالفاعلة 

الوكـاالت اإلنــسانية  عملـت  مـن خـالل تـوفري التــدريب وتبـادل أفـضل املمارســات،      و  - ٥١
الــصيغة املنقحــة للمبــادئ التوجيهيــة املــشتركة بــني الوكــاالت  علــى زيــادة نــشر وفهــم وتنفيــذ 

إنــشاء توصــيات بــشأن كيفيــة الــيت تعطــي ، للتخطــيط للطــوارئ مــن أجــل املــساعدة اإلنــسانية
وتنفيذ عملية مـشتركة بـني الوكـاالت للتخطـيط للطـوارئ، وصـوغ خطـط متكاملـة، ورصـد             

ا باســـتحداث  بلـــد٥٣ر، قـــام خـــالل الفتـــرة املـــشمولة بـــالتقريو .إجـــراءات التأهـــب اجلاريـــة
ت طـوارئ   االحلشتركة بني الوكاالت لسيناريوهات معينة أو       ه للطوارئ امل  خططاستكمال   أو

، خــالل الفتــرة املــشمولة بــالتقريرن، يف مخــسة بلــدامت باإلضــافة إىل ذلــك، و.  املخــاطرمتعــددة
وبـدأ  ،  ٢٠٠٨، وضـع يف عـام       طـوارئ الحـاالت   جتريب برنامج مشترك بني الوكاالت حملاكاة       

  .الصعيد العامليعلى تنفيذه اآلن 
إصـدار  مـن خـالل     املـشتركة    إلسهام يف حتليل املخـاطر    اوواصلت الوكاالت اإلنسانية      - ٥٢
تعزيـز التأهـب   العمـل علـى   ىل إيهـدف   العمل املبكـر    -قرير فصلي مشترك عن اإلنذار املبكر       ت
املــساعدة يف جمــال اجلهــات الرئيــسية العاملــة اجتمعــت أيــضا و.  املبكــرةالســتجابة اإلنــسانيةوا

عـة إجـراءات    شـبكة لتحديـد ومتاب    هـو   و،  ملتقى مديري حـاالت الطـوارئ      خالل   من اإلنسانية
خـالل الفتـرة املـشمولة       ،تـوىل احملتملـة، و  والكـبرية   حاالت الطوارئ اإلنـسانية     ملواجهة  التأهب  
الـيت صـدرت عـن      التوصـيات   وأدت   .خمصـصة أخـرى   رمسيـة و   عقد عـدة اجتماعـات       ،بالتقرير

ــل  ــذا احملفـ ــة بهـ ــسياس واملتعلقـ ــتراتيجية والـ ــشغيلية ات االسـ ــتجابة  إىل حتـــسني التـ ــة االسـ نوعيـ
والــصومال ، أفغانــستان، والــسودان ، علــى ســبيل املثــال ،، يف عــدة بلــدان مــن بينــها انيةاإلنــس

  .والفلبني، واليمن
، وخباصــة أشــد حــاالت الكــوارث الطبيعيــةمــن ايــة الــسكان املتــضررين ومــا زالــت مح  - ٥٣

وتـشمل  . اإلنـسانية املـساعدة   جمـال   أولويـة بالنـسبة للجهـات الفاعلـة يف          تشكل  الفئات ضعفا،   
خـالل  و. ية طائفة واسعة من األنشطة اليت هتدف إىل ضمان احترام حقـوق مجيـع األفـراد      احلما

تقـدمي التوجيـه    الفريـق العامـل املعـين مبجموعـة احلمايـة العامليـة             الفترة املشمولة بالتقرير، واصل     
شـواغل  املقـيمني إلدمـاج     منسقي الشؤون اإلنـسانية     واإلنسانية  القطرية   ةفرقأل ل نيوالدعم الفني 

املبـادئ  اسـتنادا إىل    و. إدارة الكـوارث والتخطـيط حلـاالت الطـوارئ        أنـشطة   صـلب   حلماية يف   ا
ــة  بــــشأن محايــــة حقــــوق اإلنــــسان يف حــــاالت الكــــوارث الطبيعيــــة       التــــشغيلية التوجيهيــ
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)A/HRC/4/38/Add.1 عقـدت  ،  اليت اعتمدهتا اللجنة الدائمة املـشتركة بـني الوكـاالت         ) ، املرفق
ملواجهــة الطــوارئ قــائم علــى احلقــوق يف جمــال التأهــب  النــهج لاتطبيــق بــشأن حلقــات عمــل 

واصــل الفريــق العامــل و.  وموزامبيــق،مدغــشقر، وفريقيــاأوجنــوب ، يف بنمــاهلــا، واالســتجابة 
ــدليل   ــة املــصاحبتنقــيح ال ــادئ التوجيهي ــاء علــى مــشاورات   للمب مــع املمارســني  أجريــت ، بن

 مـسؤويل حـاالت الكـوارث الطبيعيـة لكبـار         التدريب علـى احلمايـة يف       وجرى توفري   . امليدانيني
. ىل ميامنـار وهـاييت    الـذين أوفـد منـهم اثنـان إ        لحمايـة،   لالحتياطيـة   اقـدرة   مـشروع ال  احلماية يف   

علـى  أيـضا   الفريق العامل   وعمل  .  هاتني الدولتني  دعم يف لل همتنيمبالفريق العامل   كما اضطلع   
ين داخليـا لـدمج مبـادئ حقـوق اإلنـسان           ألمني العام املعين حبقوق اإلنسان للمـشرد      ادعم ممثل   

ــايري احلو ــة معـ ــب ملو يف مايـ ــال التأهـ ــتجابة  أعمـ ــوارث واالسـ ــة الكـ ــها   اجهـ ــايف منـ ــا والتعـ  هلـ
  .اإلعمار وإعادة
ملنـسقني  ا وتوصـيف وظيفـة      االختصاصات املنقحـة ملنـسقي الـشؤون اإلنـسانية        وتؤكد    - ٥٤

املقــيمني ومنــسقي املنــسقني ور دعلــى كــبريا تأكيــدا  ،٢٠٠٩يف عــام الــيت اعتمــدت املقــيمني، 
دعم احلكومة املـضيفة مـن أجـل تنفيـذ تـدابري            هذا  ويشمل  . الشؤون اإلنسانية يف جمال التأهب    

القطريــة وغريهــا مــن الــيت تبــذهلا األفرقــة التأهــب، باإلضــافة إىل قيــادة وتنــسيق جهــود التأهــب 
ــة   ــود الوطنيـ ــم اجلهـ ــة يف دعـ ــسانية الفاعلـ ــات اإلنـ ــه  .اجلهـ ــري أنـ ــزم  غـ ــوفر ليلـ ــسقني أن تـ لمنـ

أداء هـذه الوظـائف   لكـي يكـون بإمكـاهنم     إضـافية قـدرات  منسقي الـشؤون اإلنـسانية     /ملقيمنيا
  .على حنو فعال

علـى  وقـادرة بـصورة متزايـدة       جمهـزة   ها  ؤظومة األمم املتحدة وشـركا    وقد أصبحت من    - ٥٥
ــادرة ، ستجدةاملــطــوارئ حلــاالت الســريع علــى املــدى القــصري   تقــدمي دعــم   ، يف وأصــبحت ق

تـستمر  قويـة ميكنـها أن    إنـشاء عمليـات إنـسانية        علـى    حاالت وقوع كـوارث واسـعة النطـاق،       
قـادرة علـى أن تنـشر       تكـون املنظومـة     يتمثـل يف أن     مـا زال    غري أن التحـدي      .أو أكثر عام  ملدة  

قيـادة  قادرون على    مبن فيهم أفراد     - ات يف اجملال اإلنساين   ذوي خربة ومهار  من   اأفرادبسرعة  
الـصغرية واملتوسـطة، والبقـاء      بداية حـاالت الطـوارئ       يستطيعون االنتشار يف     - التنسيقجهود  

احلاليـة  ليـات  هذا اإلطار الـزمين ال جيـد عنايـة كافيـة يف اآل    و.  أشهر٦  و٣تتراوح بني  لفترات  
  .ملواجهة االحتياحات املفاجئة

إدمــاج ها يف ؤشــركااملنظمــات اإلنــسانية و خــالل الفتــرة املــشمولة بــالتقرير، بــدأت و  - ٥٦
الكــوارث واالنتعــاش األويل يف حــاالت لإلغاثــة لتــسهيل العمليــات الدوليــة املبــادئ التوجيهيــة 

 ،الكـوارث املبادرات املتعلقة بتطوير القوانني، وإدارة      صلب    يف ،وتنظيمها على الصعيد الوطين   
 ااد ترتيباهتـ مـساعدة احلكومـات يف إعـد   من أجل املبادئ وقد وضعت هذه  . خاطراملواحلد من   
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 مـشورة وقـدمت   . القانونية واملؤسسية للحصول علـى املـساعدة الدوليـة يف حـاالت الكـوارث             
، نـام  وفيـت ، وبنما، وبريو، وسـرياليون،  بابوا غينيا اجلديدةحمددة أو تدريب حمدد إىل كل من  

ــا  و ــا ونيجرييـ ــا، والوس، وماليزيـ ــا، وكينيـ ــافة إىل ذلـــك و. كمبوديـ ــاالت  ،باإلضـ ــدت وكـ  أيـ
يف منطقــة آســيا الوســطى لتعزيــز التأهــب  تقودهــا الــدول األعــضاء   عمليــةاإلنــسانيةاعدة املــس

عقـد  لالتـرويج   واصلت منظومة األمم املتحدة     و.  الطوارئ تلقانوين للتعاون اإلقليمي يف حاال    ا
لبلـدان املتلقيـة أو بلـدان املـرور         األمم املتحدة وا  مركية بني   اجلاتفاق منوذجي بشأن التسهيالت     

  .يف حاالت الكوارثملساعدة الغوثية ألغراض ار العاب
مستـشفيات آمنـة مـن      احلملة العاملية للحد من الكـوارث الـيت ترفـع شـعار             من خالل   و  - ٥٧

الـدعوة  ، مـن أجـل   هاؤوشـركا اإلنـسانية  املـساعدة   يف جمـال  اجلهات الفاعلةعملت  الكوارث،  
ــة املرافــق الــصحية والتأكــد مــن أنــه    ــ إىل ضــرورة محاي ــاء  أهاميكن بعــد الكــوارث ون تعمــل أثن

علـى وضـع بـرامج       عـدد مـن البلـدان        ، ويعكـف   الالزمـة  قليميةاإلطر  األوضع  قد مت   و. هاوقوع
الـصحية  ميكن من زيادة فعاليـة االسـتجابة   من شأنه أن   األمر الذي    ،ياتستشفمللتأمني سالمة ا  

يف الـصحية   آت  تـأمني سـالمة املنـش     وضـوع   مليوم الـصحة العـاملي      ومت أيضا تكريس    . للكوارث
  .حاالت الطوارئ

  
   ملواجهة الكوارثالتأهباملعلومات من أجل والتصاالت اإلدارة العاملية لحتسني   -  ٢  

مـن  تكنولوجيـا االتـصاالت واملعلومـات       يف إدارة   تحسينات  المن األمهية مبكان توجيه       - ٥٨
واصـل  التقرير،  خـالل الفتـرة املـشمولة بـ       و. فعالـة ملواجهة الكوارث بـصورة     دعم التأهب   أجل  

املعــين باالتــصاالت يف واملــشتركة بــني الوكــاالت للجنــة الدائمــة التــابع الفريــق العامــل الفرعــي 
ــايري    ــاد معـ ــشجيع اعتمـ ــوارئ تـ ــاالت الطـ ــاالت   لحـ ــلكية يف حـ ــسلكية والالسـ ــصاالت الـ التـ

شراكات مـع القطـاع اخلـاص مـن         الـ اتفاقات ثنائية بني املنظمات اإلنـسانية و      ، ووضع   الطوارئ
  .ية والالسلكية يف حاالت الطوارئالتصاالت السلكيف جمال ا حتسني التأهب أجل
ــذل اســتمر و  - ٥٩ ــرويج  ب ــامبريي  الاجلهــود للت ــة ت ــة بتقــدمي  تفاقي ــصاالت  املتعلق ــوارد االت م

 ،باكـستان و وبانـضمام أرمينيـا،   . عمليـات اإلغاثـة   لوالكـوارث   للحـد مـن     السلكية والالسلكية   
 حـىت اآلن  صـدقت علـى االتفاقيـة     وصل عدد الـدول الـيت        ،٢٠٠٨ يف عام لالتفاقية  وكولومبيا  

  . دولة٤٠إىل 
 ورسـم   ، التطورات التكنولوجية يف جماالت االستشعار عـن بعـد         آخرتطبيق  وقد أثبت     - ٦٠

بالنسبة للجهـات الفاعلـة يف جمـال    أهنا قّيمة إىل أبعد احلدود  والتقاط الصور بالسواتل     ،اخلرائط
برنامج األمـم املتحـدة للمعلومـات     خالل الفترة املشمولة بالتقرير، واصل و.اإلنسانيةاملساعدة  

إمكانيـة  جهـوده لـضمان   الفضائية من أجـل إدارة الكـوارث واالسـتجابة يف حـاالت الطـوارئ              
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ــع    ــى مجيــ ــصول علــ ــضائية   احلــ ــات الفــ ــواع املعلومــ ــا  أنــ ــتعانة هبــ ــواالســ دعم دورة إدارة لــ
  .بأكملها الكوارث

خـارجي  اسـتعراض  ، أجـري   ٦٢/٩٢يف قرارهـا    اجلمعيـة العامـة     وبناء على طلـب مـن         - ٦١
 إدارة الكــوارثاملتــصلة بــلقــدرات للــسجل املركــزي لمــستقل مــن أجــل تقيــيم القيمــة املــضافة 

 يف ١٩٩٢لـسجل يف عــام  لثمانيـة  وقــد وضـعت األدلـة ال  . وتقيـيم مـدى رضـا املـستعملني عنـه     
 ا مركزيـ  سـجال  أن تـضع  ”تحدة إىل   املالذي دعا األمم    ،  ٤٦/١٨٢أعقاب قرار اجلمعية العامة     

خــصائيني التقنــيني، فــضال عــن اإلمــدادات واملعــدات املــوظفني املتخصــصني، وأفرقــة األجلميــع 
واخلدمات الغوثية املتاحة داخل منظومة األمم املتحـدة، وكـذلك مـن احلكومـات، واملنظمـات              

ا األمــم املتحــدة القيــام احلكوميــة الدوليــة واملنظمــات غــري احلكوميــة الــيت ميكــن أن تطلــب إليهــ
 الـسجل حاليـا قيمـة مـضافة     ةدلـ ألوتـبني مـن االسـتعراض أن    . “بذلك يف غضون مهلة قـصرية  

 .املـساعدة اإلنـسانية يف حـاالت الطـوارئ    اجملتمع األعم املعـين ب  بالنسبة لألمم املتحدة و   حمدودة  
نظـم وشـبكات    جتاوزهتـا   ،  االتبعض احل يف  و ، عاما ١٧صممت قبل   ذلك أن هذه األدلة اليت      

كـثريا ومعظمهـا مل يـصل إىل املـستعملني احملـتملني            جيـدا وال تـستخدم      معروفـة   ليست  الحقة،  
ــى النحــو   ــشودعل ــن االســتعراض أن  . املن ــضح م ــة  ويت ــؤد األدل ــامني املاضــيني مل ت  دورا يف الع

رضـا الـذين اسـتعملوها كـان        مـستوى    وأن   يف عمليات االستجابة حلاالت الطـوارئ،     ملحوظا  
كـل دليـل مـن    مـستقبل  بـأن يعـاد النظـر يف    االسـتعراض  ويوصـي   . يف معظم احلـاالت   منخفضا  

مـا إذا كانـت مثـة حاجـة إىل          ستعراض إعادة النظر يف     وحتديدا، يقترح اال  .  الثمانية السجلأدلة  
  .يف شكلها احلايلهذه األدلة الثمانية من أصل مخسة 

  
  األوبئةتعزيز التأهب ملواجهة   -  ٣  

ــة اجلهــاتتواصــل   - ٦٢ ــسانية التأهــب  املــساعدة يف جمــال  الفاعل ــاء شــديد  اإلن ملواجهــة وب
لتـصدي  لودعـم الـدول األعـضاء     ،يف البلـدان الناميـة  ، وخباصة إنسانية كبريةثار آ تكون له  رمبا
ــه ــسانية      وواصــلت .ل ــة والوكــاالت اإلن ــم املتحــدة القطري ــة األم ــيح أفرق ــار خطــط  تنق واختب

ــها وخططهــا الطارئــ   ــاءملواجهــة ةاالســتمرار يف عمل ــالتقرير،   و.  الوب ــرة املــشمولة ب خــالل الفت
أفرقـة األمـم   فريقا من   ٩٠ إىل   وباءجملاهبة ال الدعم للتخطيط   تقدمي  الوكاالت اإلنسانية   واصلت  

 القطريــة، واحلكومــات الوطنيــة، ةفرقــفائــدة األحماكــاة لعمليــة  ٤٤ت املتحــدة القطريــة، وأجــر
طـر  خبواجلهات اإلقليمية الفاعلة، من أجـل زيـادة الـوعي    وأفرقة املقر املشتركة بني الوكاالت،      

كبار املـديرين يف منظومـة األمـم املتحـدة،     وأجرى .  ملواجهته الوباء وتنشيط عمليات التخطيط   
املـــساعدة واالحتــاد الـــدويل جلمعيــات الـــصليب األمحـــر واهلــالل األمحـــر والــشركاء يف جمـــال     

يف حــال وتقــسيمه  هاســيتم تنــسيق عملــ يــةكيف املــستوى لفهــم ةرفيعــحماكــاة عمليــة ة اإلنــساني
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أفرقــة األمــم املتحــدة القطريــة قامــت ) H1N1(اجلديــدة نفلــونزا اإلمنــذ ظهــور و. تفــشي الوبــاء
خططهـا، وبـدأت يف تنفيـذ       تحـديث   بمنظومة األمـم املتحـدة      يف  لرئيسية  االكيانات  وغريها من   
املـساعدة  تنفيـذيني مـن جمتمـع       الء  شركاالتعاون مع السلطات الوطنية و    بالللتأهب  ة  تدابري حامس 
للتخطـيط  أيـضا بوضـع وتنفيـذ اسـتراتيجيات وطنيـة      عديـدة  سلطات وطنيـة  ت   وقام .اإلنسانية

  .نفلونزا الوبائيةملواجهة اإل
  

  تعزيز االنتقال من اإلغاثة إىل التنمية  - جيم  
 ظـروف مـا بعـد     يف   تعترب إدارة االنتقال من اإلغاثة إىل التنمية مـن الـشواغل األساسـية              - ٦٣

بشكل متزايد أن مرحلة التعـايف مـن الكـوارث إذا مـا أديـرت بـشكلٍ       اخلربة  وتظهر  . الكوارث
. واالعتماد الطويل األجل على املـساعدة اإلنـسانية       للحد من الضعف     توفر فرصة هامة     ،مالئم

 مبكـر إىل توليـد عمليـات      يف وقـت    وهتدف جهود اإلنعاش الـيت تبـذهلا منظومـة األمـم املتحـدة              
تتميز باملرونة وتعود ملكيتها للوطن، لدعم استعادة اخلدمات األساسية والبنيـة           االستدامة  ذاتية  

ــة، وأســباب املعيــشة،   ــة األولي ــة واملــأوى، واحلوكمــةالتحتي  .، واألمــن وســيادة القــانون، والبيئ
 تـدابري الدائمـة قائمـة علـى احلقـوق للمـشردين، و      إمكانية التوصل إىل حلـول      اجلهود  تعزز   كما

وتتطلب إدارة االنتقـال مـن اإلغاثـة إىل التنميـة            .املستقبليف  خطر الكوارث   الرامية إىل خفض    
ــن أجــل     ــادةً فعــالني م ــسيقاً وقي ــة بــني       : تن ــضعف املتبقيــة؛ واملواءم ــرات وأوجــه ال ــد الثغ حتدي

بـني   فيمـا االحتياجات من املوارد واستخداماهتا؛ وضمان االتساق العـام علـى الـصعيد العملـي               
 مـا وحيث .تقـدمي املـساعدة   جهـود   مراحـل   مجيـع   خـالل   واألنشطة املضطلع هبا    الفاعلة  راف  األط

تعزيــز التماســك إدمــاج ، جيــب حمتمــلتقــع كــوارث خــالل نــزاع جــارٍ أو حــديث العهــد أو   
  . التعايف  يف جهود املساعدة املقدمة يف وقت مبكر بغرضاالجتماعي

  
  التعايفغاثة إىل االنتقال من اإل تعزيزل املبذولةاجلهود   -  ١  

خالل الفترة املشمولة بالتقرير، اختذ عدد من التدابري األساسـية علـى املـستوى العـاملي                  - ٦٤
ــة   ــة إىل التنمي ــز االنتقــال مــن اإلغاث ــة املــشتركة   . لتعزي وعملــت جمموعــة األمــم املتحــدة اإلمنائي

عدة اإلنـسانية علـى تعزيـز    والفريق العامل املعين بقضايا االنتقال والتـابع للجنـة التنفيذيـة للمـسا      
منظومــة األمــم املتحــدة   اســتجابة دعــممــن أجــل النتقــال وتنــسيقه ومتويلــه  لــذلك االتخطــيط 
للمــساعدة يف التعــايف علــى الــصعيد جهــود فيمــا تــضطلع بــه مــن  أقــوى وأكثــر اتــساقاً بــصورة
 وضــع توجيهــات وأدوات الســتخدامها يف امليــدان   أنــشطة الفريــق العامــل    تومشلــ .الــوطين

عمليـة االنتقـال،    ومتويـل   لـدعم البلـد،     الكافيـة   ، وتـأمني القـدرة      هيكل شامل لعمليـة االنتقـال     و
  . ونقل نظم املعلومات اإلنسانية إىل كيانات وطنية



A/64/331  
 

09-49602 23 
 

ــة   و  - ٦٥ ــل املعنيـ ــق العامـ ــة الفريـ ــاشجمموعـ ــرباإلنعـ ــيت، املبكـ ــن    والـ ــضويتها مـ ــألف عـ  تتـ
 اإلنعـاش نـسقة يف جمـال      املسـتجابة   االم  توجيه اجلهود الراميـة إىل دعـ      مكلفة مبهمة    ،منظمة ٣٠

وخـالل الفتـرة املـشمولة      . املبكر يف حاليت الكوارث الطبيعية والرتاعات ويف الفترة الـيت تليهمـا           
إىل تــسع مــن جمموعــات   بــالتقرير، قــدم الفريــق العامــل الــدعم يف حــاالت مــا بعــد الكــوارث   

الذي ضـرب ميامنـار،   نرجس ر على أثر إعصا  ف.  القطري الصعيد املبكر على    اإلنعاشوشبكات  
 املبكـر،   لإلنعـاش شـبكة مـشتركة بـني الوكـاالت         على وجه الـسرعة     على سبيل املثال، أنشئت     

. نـرجس رحلـة مـا بعـد       ملإىل التقييم املـشترك لالحتياجـات       إضايف  تقدمي دعم تقين    مما مكن من    
 املبكـر،   لإلنعـاش النداء العاجـل مـن أجـل ميامنـار وتـضمينه عنـصراً قويـاً                تنقيح  أدى ذلك إىل    و

  .  املبكرلإلنعاشوشكل القاعدة اليت استند إليها اإلطار االستراتيجي احلايل 
كـانوا  ممـن   املبكـر    اإلنعـاش جمـال    خـبرياً يف     ١٧وخالل الفترة املشمولة بالتقرير، أوفـد         - ٦٦

ل بلـداً يف مراحـ     ١٣إىل  لسد االحتياجـات املفاجئـة      على قائمة القدرات اليت ميكن استخدامها       
وظفني مـن أعـضاء جمموعـة الفريـق     ، وذلك باإلضافة إىل نشر عدد كـبري مـن املـ       ما بعد الكارثة  

مــشورة يف جمــال وضــع وإدارة آليــات  تقــدمي وتــضّمن الــدعم  . املبكــرباإلنعــاشاملعنيــة  العامــل
يف  املبكــر، وتــوفري قــدرات وخــربات إضــافية للتخطــيط لتقيــيم االحتياجــات    اإلنعــاشتنــسيق ل

 املبكر الـذي يـستند إىل       لإلنعاشالكارثة وإجرائه، ودعم التخطيط االستراتيجي      د  مرحلة ما بع  
ــات التخطــيط     ــرتبط بعملي ــسانية وي ــساعدة اإلن ــاشامل ــشر ؛ األطــول أجــالً لإلنع واســتخدام  ون

تعلقة باإلنعاش املبكر، وتوفري مزيد من القدرات واملـشورة يف        املديدة  اجلدوات  األتوجيهات و ال
 املبكـر، وتـصميم أطـر لرصـد         اإلنعـاش يف مرحلة   االستجابة  تنسيق  ومات لدعم   جمال إدارة املعل  

وباإلضـافة  . إلنعـاش املبكـر   الالزمـة ل  الدعم لتعبئة املـوارد     توفري   و ؛وتقييم جهود اإلنعاش املبكر   
 مـن األدوات واملـوارد احملـددة لتعزيـز اإلنعـاش            ونـشر عـدد   بوضـع   الفريق العامل   قام  إىل ذلك،   

  .تعزيز هذه النظمومن الضروري مواصلة  .توى امليدايناملبكر على املس
اجلوانـب   االحتياجات عقب وقوع الكوارث هـو تقيـيم مـشترك جيمـع مـا بـني                  وتقييم  - ٦٧

 تقيــيمعمليــات  وقــد أجريــت .اإلنعــاشاملاديــة واالقتــصادية وجوانــب التنميــة البــشرية لتقيــيم  
ع الكــوارث خــالل الفتــرة وقــوعقــب االحتياجــات عقــب وقــوع الكــوارث يف عــدة ســياقات 

نـوفمرب  /تـشرين الثـاين   (، وهـاييت    )٢٠٠٨يوليـه   /متـوز (املشمولة بالتقرير، مبا يف ذلك يف ميامنار        
ــة مــن   ).٢٠٠٩مــايو /أيــار(، وناميبيــا )٢٠٠٨ تقيــيم إىل الاحلــاالت، أدى هــذه ويف كــل حال

الـيت تلـي     املرحلـة    ، مـن  اإلنعـاش جهـود   تـضمن أولويـات لتوجيـه       لالنتعـاش   وضع إطـار شـامل      
مـا زال هنـاك عـدد      وبـالرغم مـن هـذه النجاحـات،          .اإلنعاش األطـول أجـالً    إىل   األزمة مباشرة 

وعدم كفايـة    منها افتقار املوظفني امليدانيني إىل فهم مشترك للمسائل املنهجية،           ،تحدياتمن ال 
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مواجهــة هــذه التحــديات مــن خــالل إنــشاء قاعــدة   وجتــري  . القائمــة بــني املنــهجياتالتنــسيق
  . تدريب املوظفني امليدانينيوعن طريق تقييم عملية العلومات لدعم م

ومــع أن منظومــة األمــم املتحــدة تعمــل لتعزيــز جهودهــا الراميــة إىل دعــم احلكومــات      - ٦٨
التخطــيط يعرقــل بــسبب غيــاب  الفعــال ميكــن أن االنتقــالفــإن االنتقــال، ظــروف الوطنيــة يف 

الوطنيــة والدوليــة يف جمــال برجمــة اإلنعــاش وتنميــة  الفاعلــة األطــراف املتــسق، وحمدوديــة قــدرة 
وال تــزال القــدرة الوطنيــة علــى القيــام باإلنعــاش  . أو تــأخرهكفايــة التمويــل القــدرات، وعــدم 

حاجة إىل بذل جهـود     ومثة   .املبكر متفاوتة وميكن استنفادها إىل حد بعيد بسبب وقوع كارثة         
 يف الحتياجـات والقـدرات  لة بـني الوكـاالت   إضافية لدعم عمليات التقيـيم املتكاملـة واملـشترك     

وجـود ارتبـاط بـني      ، مـع التركيـز علـى اإلنعـاش املبكـر وعلـى              سياقات ما بعد وقوع الكوارث    
قـدرة  لتنـشيط   على املـدى الطويـل، وللتأكـد مـن بـذل جهـود مبكـرة                اإلعمار  اإلنعاش وإعادة   

  . إدارة جهد اإلنعاشاحلكومة على 
منـسقو الـشؤون اإلنـسانية دوراً أساسـياً يف توجيـه جهـود              /ويؤدي املنـسقون املقيمـون      - ٦٩

روابـط  إقامـة  اإلنعاش املبكر، ويف ضمان مرحلة منظومة األمم املتحدة حنو دعم احلكومات يف    
بيـد أنـه وفقـا      . بني أنشطة اإلغاثة، واإلنعاش، واالنتقـال والتنميـة علـى الـصعيد القطـري             كافية  

منــسقي / بــشرية وماليــة إضــافية لــدعم عمــل املنــسقنيلتقيــيم أجــري مــؤخرا يلــزم تــوفري مــوارد
الشؤون اإلنسانية، الذي يشمل تقييم برامج اإلنعاش املبكر وتنسيقها والتخطيط هلـا والبـدء يف         

ويلــزم نــشر هــذه القـدرة بــشكل مبكــر وبــصورة أكثــر مشـوال ممــا هــو عليــه احلــال يف   . تنفيـذها 
   .الوقت احلايل

لـــى الـــصعيدين الـــوطين واحمللـــي ال يتـــضمن دومـــا  والتخطـــيط للتأهـــب للكـــوارث ع  - ٧٠
ــر   ــيط لإلنعــاش املبك ــر باســتخدام       . التخط ــرامج اإلنعــاش املبك ويلــزم وضــع اســتراتيجيات وب

التقييمــات املتكاملــة الــيت تــستند إىل حتليــل ســليم للثغــرات وديناميــات املخــاطر والقــدرات          
  .واحمللية الوطنية
نقص التمويل الذي يتم توفريه مـن خـالل أدوات          ويعاين اإلنعاش املبكر باستمرار من        - ٧١

وال تتوفر حاليـا أي آليـات رمسيـة مـشتركة بـني الوكـاالت       . متويل املساعدة اإلنسانية واإلمنائية   
وغالبـا مـا تركـز أدوات متويـل         . وميكن التنبؤ هبـا لتعبئـة املـوارد الالزمـة لتنفيـذ بـرامج االنتقـال               

جلـة إلنقـاذ األرواح، يف حـني يركـز التمويـل اإلمنـائي             املساعدة اإلنـسانية علـى التـدخالت العا       
ــر        ــؤدي يف أكث ــا ي ــة األجــل، مم ــصادية الطويل ــة واالقت ــستدامة االجتماعي ــافع امل ــق املن ــى حتقي عل

وعندما ال ميول اإلنعاش املبكر يف املرحلة اإلنسانية، حتـدث          . األحيان إىل إغفال متويل االنتقال    
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ري فيها إهناء التمويل اإلنساين بشكل تدرجيي، وقبـل تـوفري   ثغرات يف التمويل يف الفترة اليت جي  
  .وتعبئة األموال ألغراض التنمية

  
  التوصيات  - خامسا 

تشّجع الدول األعضاء على التشديد على أمهية االلتزامات املبكرة واملتعددة الـسنوات              - ٧٢
سـواء  ية األخـرى،    إزاء الصندوق املركزي ملواجهـة الطـوارئ وآليـات متويـل املـساعدة اإلنـسان              

علـى حنـو    الالزمـة   غري التابعة لألمم املتحـدة، لـضمان احلـصول علـى املـوارد              أو  التابعة  اآلليات  
ميكــن التنبــؤ بــه ويف الوقــت املناســب لالســتجابة حلــاالت الطــوارئ اإلنــسانية النامجــة عــن           

  .الكوارث املرتبطة بأخطار طبيعية
الفاعلـة يف جمـال   األطـراف  تحدة وغريها من وتدعى الدول األعضاء ومنظومة األمم امل       - ٧٣

علــى تــشجيع وتعزيــز التأكيــد بقــوة العمــل اإلنــساين إىل تــسريع تنفيــذ إطــار عمــل هيوغــو مــع 
وتـشجع   .أنشطة التأهب للكوارث على كافة املستويات، وحتديداً يف اجملتمعات األكثـر ضـعفاً   

خطار الكـوارث، مبـا يف ذلـك        حلد من أ  ألنشطة ا  املخصصالتمويل  الدول األعضاء على زيادة     
  . التأهب للكوارث

املساعدة اإلنـسانية   يف جمال   الفاعلة  األطراف  وتشجع الدول األعضاء على تعزيز دعم         - ٧٤
جلهـود  لتركيـز ا  أولويـة   وإيـالء   لتمكينها من حتمل العبء اإلنساين املتزايد املرتبط بـتغري املنـاخ،            

   .األكثر ضعفاًالظروف يف 
اخلطـط احلاليـة لالسـتجابة لألوبئـة،        وتنقـيح    األعـضاء علـى اسـتعراض        وتشجع الـدول    - ٧٥

إلنفلـونزا الوبائيـة،    لجـراءات لالسـتجابة     غريهـا مـن اإل    اختاذ تدابري التأهب الالزمـة و     فضال عن   
  . املشاركة يف التخطيط للتأهب لألوبئة عرب احلدود مع البلدان اجملاورةعن طريق يف ذلك  مبا
مــم املتحــدة واجلهــات الفاعلــة األخــرى يف جمــال العمــل اإلنــساين وتــشجع منظومــة األ  - ٧٦

على زيادة تعزيز القدرة على إيفاد أخصائيني يف جمال املساعدة اإلنسانية بـشكل سـريع ومـرن                  
علــى أن يؤخــذ يف االعتبــار لــدعم احلكومــات واألفرقــة القطريــة بعــد وقــوع الكارثــة مباشــرةً، 

   .شهر اليت تنحصر فيها اآلليات احلاليةأبصفة خاصة فترة الثالثة إىل الستة 
حث منظومة األمم املتحدة واجلهات الفاعلة األخرى يف جمال العمل اإلنساين علـى             وُت  - ٧٧

واملالية املقدمـة إىل منـسقي الـشؤون اإلنـسانية واملنـسقني املقـيمني              البشرية  رفع مستوى املوارد    
  .  املبكرواإلنعاشلكوارث التأهب لأنشطة ، من أجل توجيه وتنسيق ة كبريبدرجة
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وتــشجع الــدول األعــضاء علــى زيــادة تأهبــها مــن الناحيــة القانونيــة إلدارة الكــوارث      - ٧٨
 املبكـر يف    عـاش تواإلناسـتخدام املبـادئ التوجيهيـة لتـسهيل العمليـات الدوليـة لإلغاثـة               ببفعالية،  

ــر        ــى النظ ــوطين، وعل ــصعيد ال ــى ال ــا عل ــضا حــاالت الكــوارث وتنظيمه ــأي ــاق يف توقي ع االتف
تـسهيل اسـترياد وعبـور شـحنات اإلغاثـة وممتلكـات مـوظفي              بغيـة   النموذجي لتيـسري اجلمـارك      

  .اإلغاثة يف حاالت الكوارث وحاالت الطوارئ األخرى
وتدعى منظومة األمم املتحدة واجلهات الفاعلة األخـرى يف جمـال العمـل اإلنـساين إىل                  - ٧٩

لــصعد واجملــاالت املواضــيعية، وإىل حتــسني نــشر   دمــج اإلنعــاش املبكــر يف عملــها علــى كافــة ا  
وتشجع الدول األعـضاء علـى تـوفري        .  املبكر اإلنعاشيف أنشطة   واخلدمات  واستخدام األدوات   

دوات األالتمويل لإلنعاش املبكر يف الوقت املناسب وبشكل مرن وميكن التنبؤ به، بطرق منـها               
ــة ل ــسانية القائمـ ــساعدة اإلنـ ــل املـ ــمان إدر تمويـ ــى ضـ ــر يف  ااج ، وعلـ ــاش املبكـ ــيط الإلنعـ تخطـ

  .للكوارث لتأهبل
تعاجل خمتلـف   اليت  بادرات  املوتشجع الدول األعضاء ومنظومة األمم املتحدة على دعم           - ٨٠

، مبـا يف ذلـك مـن خـالل مجـع وحتليـل بيانـات                واجلماعـات آثار الكوارث الطبيعية على األفراد      
  . صلةالت ذاوغريها من العوامل مصنفة حسب نوع اجلنس والعمر 

ــة        - ٨١ ــادئ التوجيهي ــاة املب ــى مراع ــضاء عل ــدول األع ــشجع ال ــة وت ــة  التنفيذي ــة الدائم للجن
التخطــيط يف جمــال حقــوق اإلنــسان والكــوارث الطبيعيــة عنــد تنفيــذ املــشتركة بــني الوكــاالت 

ا، ويف تنفيــذ احللــول املتعلقــة باإلنعــاش املبكــر   هلــ والتأهــب للكــوارث واالســتجابة  ،للطــوارئ
ــو املنــاطق املعرضــة   واملتــوفرة لــدى البلــدان  بدراســة اخلــربات  ل الدائمــة، والعمــل معــاً   واحلل

وقــــوع  ةيف حالــــوأثــــره وطــــول مدتــــه الــــداخلي التــــشريد  للكــــوارث للحــــد مــــن حجــــم
   .طبيعية كوارث

 واجلهـات الفاعلـة يف جمـال العمـل       ، ومنظومـة األمـم املتحـدة      ،وتشجع الدول األعضاء    - ٨٢
للكـوارث الطبيعيـة يف املنـاطق احلـضرية، وحتديـداً       العواقب غـري العاديـة       اإلنساين على النظر يف   

  .اإلنعاش املبكرواحلد من أخطار الكوارث والتأهب باستراتيجيات يف ما يتعلق 
  


