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  والستوناخلامسةالدورة 
  *من جدول األعمال املؤقت) أ (٧٠البند 

تعزيز تنسيق املساعدة اإلنسانية واملـساعدة الغوثيـة الـيت          
تقدمها األمم املتحدة يف حاالت الكـوارث، مبـا يف ذلـك            

ــساعدة االقتــ  ــساعدة  : صادية اخلاصــةامل ــسيق امل ــز تن تعزي
  م املتحدة يف حاالت الطوارئاإلنسانية اليت تقدمها األم

    
التعاون الدويل يف تقدمي املساعدة اإلنسانية يف ميدان الكوارث الطبيعية،              

  من مرحلة اإلغاثة إىل مرحلة التنمية
  

  تقرير األمني العام    
  

  موجز  
 الـذي طلبـت فيـه اجلمعيـة العامـة           ٦٤/٢٥١أعد هذا التقرير عمال بقرار اجلمعية العامة          

العام أن يواصل حتسني التصدي الدويل للكوارث الطبيعية، وأن يقدم إليها تقريرا عن        إىل األمني   
ملـا وقـع مـن كـوارث تـرتبط          ويقـدم التقريـر استعراضـا عامـا         .  والـستني  اخلامـسة ذلك يف دورهتا    
التحـديات  كـذلك    و وانعكاساهتا على العمل اإلنساين،   االجتاهات الناشئة   ربز  ، وي بأخطار طبيعية 

وفيمــا يتعلــق بالتحــديات الرئيــسية، يــسلط التقريــر الــضوء علــى االســتجابة . ملطروحــةاالرئيــسية 
ــة، وعلــى       ــة إىل مرحلــة التنمي للزلــزال الــذي وقــع يف هــاييت، وعلــى االنتقــال مــن مرحلــة اإلغاث

كما يتناول التقدم احملـرز يف تعزيـز القـدرات    . استخدام املعلومات يف حاالت الطوارئ اإلنسانية   
تأهب ملواجهة الكـوارث، ومتويـل املـساعدة اإلنـسانية، والتـشرد واحلمايـة يف أوضـاع                 املتعلقة بال 

    .وخيتتم التقرير بعدد من التوصيات. الكارثة الطبيعية، وتعميم مراعاة املنظور اجلنساين
 
  

  *  A/65/150. 
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 مقدمة   - أوال  
ويغطــي التقريــر الفتــرة مــن . ٦٤/٢٥١قــرار اجلمعيــة العامــة عمــال بأعــد هــذا التقريــر   - ١
ــران ١ ــه /حزي ــار٣١ إىل ٢٠٠٩يوني ــايو / أي ــدا يف   . ٢٠١٠م ــرب عه ــات أق وأدرجــت معلوم

 .املواضع املناسبة من التقرير
  

 لتحديات الناشئةلالجتاهات ول استعراض عام  - ثانيا  
  ٢٠٠٩بيانات عن الكوارث اليت وقعت يف عام   - ألف  

مرتبطــة  كارثــة ٣٢٨، ســجل مركــز أحبــاث علــم أوبئــة الكــوارث      ٢٠٠٩يف عــام   - ٢
.  نـسمة  ١٠ ٠٠٠ مليون نسمة وأودت حبياة أكثـر مـن          ١١٣بأخطار طبيعية، تضرر منها حنو      

ــراوح بــني      ــاجم عــن الكــوارث يت  بليــون ٣٥وتــشري التقــديرات إىل أن الــضرر االقتــصادي الن
وحـــدثت أكــرب اخلـــسائر االقتــصادية بالقيمـــة املطلقــة يف الـــصني،    .  بليــون دوالر ٥٠دوالر و

غـري أن التـأثري االقتـصادي النـسيب كـأن أشـد وقعـا يف                . ات املتحدة األمريكية  وأوروبا، والوالي 
 .البلدان املنخفضة واملتوسطة الدخل

وعلى الصعيد ا لعاملي، سببت األخطار املتعلقة بالرطوبة اجلوية، ويقصد هبـا األخطـار                - ٣
كــوارث يف عــام  يف املائــة مــن ال٩٢ذات الطــابع اجلــوي أو اهليــدرولوجي أو األوقيــانوغرايف،  

وكانـت الفيـضانات هـي      . ، مما يتسق مع االجتاهات اليت لوحظت يف السنوات األخرية         ٢٠٠٩
، فاالهنيــاالت )٨٤(، تليهــا العواصــف )١٤٧(النــوع األكثــر شــيوعا بــني الكــوارث املــسجلة   

. وكانت آسيا هي أكثر املناطق تضررا بالكوارث املرتبطـة باألخطـار الطبيعيـة      ). ٣٠(األرضية  
ــة مــن هــذه الكــوارث املــسجلة يف آســيا وأفــضى     ٤٠ث وحــد ــها إىل  ٦٨ يف املائ ــة من  يف املائ

 . يف املائة منها خسائر اقتصادية٣٤خسائر يف األرواح وسبب 
  

 الطبيعة املتطورة ملخاطر الكوارث  - باء  
ومتوسـط العـدد الـسنوي      )  حدثا ٣٩٢ (بالقياس إىل متوسط العدد السنوي للكوارث       - ٤

اليت سجلها مركز أحباث علم أوبئة الكـوارث خـالل الفتـرة املمتـدة مـن                ) ٨٥ ٥٤١(للوفيات  
 عـددا أقـل مـن هـذه األحـداث ومـن الوفيـات               ٢٠٠٩، شهد عام    ٢٠٠٨ إىل عام    ٢٠٠٠عام  

غـري أن اإلحـصاءات الـيت ترصـد فتـرة أطـول أجـال تـبني أن عـدد الكـوارث                      . اليت جنمت عنـها   
 حـدث  ٢٠٠ل السنوات العشرين املاضـية مـن قرابـة    املسجلة ينحو إىل التزايد، فقد ارتفع خال     

ملــا تــسببه األخطــار  كمــا تــبني البحــوث أن األثــر التراكمــي.  حــدث يف الــسنة٤٠٠إىل قرابــة 
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الطبيعية من أحداث حمليـة أصـغر نطاقـا قـد يكـون أكـرب يف الواقـع يف بعـض البلـدان مـن األثـر                            
 .ليت سجلت بصورة رمسيةالناجم عن العدد األصغر من الكوارث الواسعة النطاق ا

وعلى الرغم من أن جزءا من الزيادة يف عدد الكـوارث املـسجلة قـد يعـزى إىل حتـسن               - ٥
اإلبــالغ عمــا يقــع منــها، فمــن الواضــح أن خطــر الكــوارث مــا بــرح يرتفــع مــع تنــامي تــواتر     

وشـدهتا وتزايـد عـدد مـن يعيـشون يف املنـاطق الـساحلية واحلـضرية                  األخطار املرتبطـة بـالطقس    
اجملتمعـات املتـضررة    كمـا يـزداد الـضعف إزاء األخطـار الطبيعيـة وتقـل قـدرة       . املعرضة للخطـر  

منها على مقاومتها من جراء حتديات عاملية مثل تغري املناخ، والفقر املدقع، واألزمات الغذائيـة               
 .واالقتصادية، وشح املياه والطاقة، واهلجرة، والنمو السكاين، والتحضر، واألوبئة

ال على االستجابة للكوارث بقدر أكرب من الفعالية واإلنصاف، يتعني أن يتحـول             وعم  - ٦
إىل هنـج أكثـر     ‘‘ التـأثر بالـصدمة   ’’النهج الذي تتبعـه منظومـة العمـل اإلنـساين مـن هنـج حيـدوه                 

وينبغـي أن حيـدث   . استنادا إىل تلبيـة االحتياجـات وأكثـر توجهـا حنـو معاجلـة أسـباب الـضعف             
ــاز   ــذا التحــول باالرتك ــة       ه ــد العناصــر املوجب ــسقة للمخــاطر، وحتدي ــيم من ــات تقي ــى عملي  عل

ــدرات        ــيم ق ــل الــضعف احلــاد، وتقي ــدا أوضــح، وحتــسني رصــد وحتلي لالســتجابة املبكــرة حتدي
. االستجابة القائمة على املستويني احمللي والوطين، وعقد صالت أقوى مع نظـم اإلنـذار املبكـر            

احلكومــات واجملتمعــات احملليــة والــشركاء يف  ويتطلــب هــذا األمــر إنــشاء شــراكات فعالــة مــع   
التنمية ومع املنظمات اليت هلا القدرة على حتليل االجتاهات العامليـة وتأثريهـا علـى الـضعف إزاء         

 .األخطار

 يـشكل، مـن بـني التحـديات العامليـة          ومن املعترف به علـى حنـو متزايـد أن تغـري املنـاخ               - ٧
ــه يزيــد . ارث، ســببا رئيــسيا يهــدد بوقــوع الكــو  املختلفــة أوال مــن تــواتر األخطــار   وذلــك ألن

ثانيا، يف الوقت نفسه، من ضـعف اجملتمعـات          أو شدهتا؛ وألنه يزيد   /و املرتبطة بالطقس واملناخ  
ُتوجــد غـري أن آثـار تغـري املنـاخ قــد تكـون هلـا انعكاسـات أبعـد مـدى          . إزاء األخطـار الطبيعيـة  

البلــدان إىل التكيــف مــع التوزيــع املــتغري احتياجــات جديــدة إىل املــساعدة اإلنــسانية مــع ســعي  
ويتطلب التكيـف مـع     . للموارد ومع اآلثار اجلانبية احملتملة مثل التشرد واهلجرة والرتاع العنيف         

تلك اآلثار إدارة املخـاطر بنـهج متكامـل يعـاجل األخطـار علـى تعـددها، ويعـزز التأهـب ونظـم                       
 .ى مقاومة األخطاراإلنذار املبكر وقدرة الفئات الضعيفة من السكان عل

كما يؤدي التحضر السريع إىل تفاقم ضعف سـكان املـدن، وال سـيما الفقـراء منـهم،                    - ٨
ــار الكــوارث  ــاطق      . إزاء آث ــامل يف من ــر مــن نــصف ســكان الع ويعــيش يف الوقــت احلاضــر أكث

ويقطن أكثر من بليـون نـسمة أحيـاء حـضرية فقـرية يكونـون فيهـا شـديدي التعـرض                     . حضرية
وتقـع مثـان مـن أكثـر عـشر مـدن اكتظاظـا بالـسكان يف العـامل يف منـاطق                    . ثر هبـا  لألخطار والتأ 
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وتواجـه اجلهـات الفاعلـة يف       . معرضة ملخاطر زلزالية عالية، وتقع ست منها يف مناطق سـاحلية          
اليت تعمـل يف املنـاطق احلـضرية عـددا مـن التحـديات منـها تعزيـز التعـاون               جمال العمل اإلنساين  
يف أحيـان   ملنظمات، وحتديد اجملتمعات املستهدفة، وهـي جمتمعـات تكـون   الفعال مع كثرة من ا   

 .ويتعذر يف بعض األحيان الوصول إليها كثرية جمزأة وعالية التنقل،

كمـا تفيـد     وأخريا، قد تؤدي الكوارث الطبيعية، وقد أدت بالفعـل يف بعـض احلـاالت               - ٩
هاكات العنــف اجلنــساين، مبــا يف وتــشمل هــذه االنتــ. التقــارير، إىل انتــهاكات حلقــوق اإلنــسان

ذلك العنف اجلنسي، وانتهاكات احلقوق املتعلقـة بالـسكن واألراضـي واملمتلكـات، واحلقـوق               
ويكـون الفقـراء،    . املتعلقة بالوثـائق الشخـصية والوضـع الشخـصي، وحقـوق املـشردين داخليـا              
ييزا متزايـدين عنـد     وال سيما النساء واألطفال، هم األشد تضررا، إذ أهنم يواجهون إجحافا ومت           

وقوع الكوارث بسبب حمدودية فرص وصوهلم إىل املوارد الالزمة للتأهـب ملواجهـة الكـوارث               
 .وختفيف وقعها واالنتعاش منها

  
 )٢٠١٠ مايو/ أيار٣١ - ٢٠٠٩يونيه / حزيران١(استعراض أحداث السنة   - ثالثا  
  األحداث املناخية اخلطرة   - ألف  

 قـي واقعــا يف بــراثن جفـاف قــاس وطويــل أسـهم يف إجيــاد حاجــة   ال يـزال القــرن األفري   - ١٠
وأحلـق تكـرر موجــات اجلفـاف وانعـدام األمـن الغـذائي الــضرر       . ماسـة إىل املـساعدة اإلنـسانية   

كمــا أســهم اجلفــاف يف .  مليــون نــسمة يف إثيوبيــا٥,٢  مليــون نــسمة يف إريتريــا و٤,٥بنحــو 
 .ويف استفحال املشاكل بالصومالجبيبويت وكينيا،  تدهور خطري للحالة اإلنسانية

، أضـرت   ٢٠٠٩أكتـوبر   /يونيـه إىل تـشرين األول     /وخالل الفتـرة املمتـدة مـن حزيـران          - ١١
 نـسمة  ٧٧٠ ٠٠٠الفيضانات املدمرة اليت وقعت يف عدد من بلدان أفريقيـا الغربيـة بـأكثر مـن      

نيجـر هـي   وكانت بنن وبوركينـا فاسـو والـسنغال وسـرياليون وغانـا وال         .  شخصا ١٩٣وقتلت  
فقـد أسـفر اخنفـاض هطـول األمطـار          . وتضررت املنطقة أيضا من اجلفاف    . أشد البلدان تضررا  

 مليـون نـسمة   ٢,٥عن تدمري اإلنتاج الزراعي والرعوي يف تشاد والنيجـر، ممـا أدى إىل معانـاة              
. انعدام األمن الغذائي بدرجـة شـديدة أو متوسـطة           مليون نسمة يف النيجر من     ٧,٨ يف تشاد و  

 . زالت النيجر بوجه خاص تكابد أزمة غذائية استطال أجلهاوما

، الـذي امتـد مـن كـانون     ٢٠١٠ويف اجلنوب األفريقي، أدى موسم األعاصري يف عـام           - ١٢
مــايو، إىل فيــضانات عارمـة يف بعــض املنــاطق املعرضـة ملخــاطر عاليــة يف   /ينــاير حــىت أيـار /الثـاين 

وزامبيق وناميبيا، مما أحلـق أضـرارا مبـا جمموعـه       أنغوال وزامبيا وزمبابوي ومالوي ومدغشقر وم     
 . نسمة٣٦٠ ٠٠٠
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، سبب إعصار إيدا جفافـا شـديدا واهنيـاالت أرضـية            ٢٠٠٩ نوفمرب/ويف تشرين الثاين    - ١٣
ــا    ــسلفادور، خملف ــة   ٧٥ ٠٠٠خطــرية يف ال ــسانية عاجل ــساعدة إن ــسمة يف حاجــة إىل م ويف .  ن

، ٢٠١٠أمـن غـذائي ممتـدة يف أوائـل عـام            غواتيماال، أسـهم اجلفـاف يف حـدوث أزمـة انعـدام             
بوجه خاص، بسبب اقتراهنا بآثار الكساد االقتصادي العاملي، إىل تفـاقم ضـعف الـسكان                أدت

 .األكثر فقرا

يف ) هـي كيتـسانا، وبارمـا، ومرييـين       (وتعرضت الفلـبني لثالثـة أعاصـري مداريـة متتاليـة              - ١٤
 ماليـني نـسمة،   ١٠ق أضـرارا بـأكثر مـن    ، مما أحلـ ٢٠٠٩أكتوبر /سبتمرب وتشرين األول  /أيلول

وعلــى الـرغم مـن االســتجابة   .  نـسمة منـهم للتــشرد كمـا تفيـد التقـديرات     ٧٠٠ ٠٠٠تعـرض  
ــة    ــة للحكومــة، فقــد ألقــت شــدة األعاصــري املداري ــاء ثقــال علــى    القوي وتتابعهــا وتأثريهــا بأعب

ــة       ــسانية دولي ــساعدة إن ــة إىل التمــاس م ــع احلكوم ــا دف ــة، مم ــدرات الوطني ومــضى إعــصار  . الق
كيتسانا املداري ليلحق الضرر بفييت نام وكمبوديا ومجهورية الو الدميقراطية الشعبية وتايلنـد             

ويف مجهوريــة الو الدميقراطيــة الــشعبية أحلــق اإلعــصار  .  شــخص٢٠٠موديــا حبيــاة أكثــر مــن  
 ١٧٨ ٠٠٠وأضرت الفيضانات واالهنيـاالت األرضـية مبـا جمموعـه          . دمارا باملقاطعات اجلنوبية  

 .نسمة

، قتلت االهنياالت األرضـية والفيـضانات الـيت حـدثت يف مشـال            ٢٠٠٩يوليه  /ويف متوز   - ١٥
أكتـوبر، سـببت    /ويف تـشرين األول   .  نـسمة آخـرين    ١ ٣٠٠ شخـصا وأثـرت علـى        ٢٤ميامنار  

 شخـصا وأثـرت     ٦٢األمطار الغزيرة اليت هطلت على نيبال فيضانات واهنياالت أرضـية قتلـت             
، تـضررت منغوليـا مـن    ٢٠١٠ وأوائـل عـام   ٢٠٠٩ويف أواخـر عـام   .  أسـرة ٢٠٠ ٠٠٠علـى  

كارثة الدزود اليت تتمثـل يف حلـول صـيف جـاف يـسفر عـن عـدم كفايـة إنتـاج الكـأل، يتلـوه                          
شتاء تسقط فيه ثلوج شديد الكثافة وتعصف فيه رياح عاتيـة وتقـل فيـه درجـات احلـرارة عـن                     

 ٧ و   ٥٠ديدة وفَقدت قطعان كثرية ما بـني        وكابد سكان الريف معاناة ش    . مستوياهتا الطبيعية 
  .يف املائة من ماشيتها

وتعرضـت املنطقـة الـشمالية الـشرقية مـن اجلمهوريـة العربيـة الـسورية للجفـاف للــسنة            - ١٦
 مليـون نـسمة قـد       ١,٣وتـشري تقـديرات احلكومـة واألمـم املتحـدة إىل أن             . الثالثة علـى التـوايل    

. ارتفاع أسعار األغذية والوقود، واألزمة املالية العامليـة       حلقهم الضرر، وتفاقم الوضع من جراء       
يف اجلمهوريـة     خطـة ملواجهـة اجلفـاف      أغـسطس /وعمال على التصدي لألزمة، أُطلقت يف آب      

العربيــة الــسورية لتلبيــة االحتياجــات اإلنــسانية واحلــد مــن وقــع اجلفــاف علــى الفئــات األشــد    
 .ضعفا
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 األحداث اجليولوجية اخلطرة   - باء  
كانت أهم كارثة وقعت خالل الفترة املشمولة بالتقرير الزلزال الكارثي الذي ضـرب               - ١٧

ويعــد الزلــزال  .  نــسمة٢٢٠ ٠٠٠ وأودى حبيــاة ٢٠١٠ينــاير / كــانون الثــاين ١٢هــاييت يف 
وجهود اإلغاثة واإلنعاش اليت أعقبته من املسائل الرئيسية الـيت يركـز عليهـا هـذا التقريـر حيـث             

 . أدناه٣٣ إىل ٢٢ات من يتناوهلا يف الفقر

، استثار زلزال وقع يف قـاع البحـر أمـواج تـسونامي سـببت               ٢٠٠٩ سبتمرب/ويف أيلول   - ١٨
إذ قُتـل مـا   . أضرارا جسيمة وخسائر كبرية يف األرواح يف سـاموا، وسـاموا األمريكيـة، وتونغـا         

ن وطالـت األضـرار إمجـاال أكثـر مـ         .  أشـخاص يف تونغـا     ٩ شخـصا يف سـاموا و        ١٤٣جمموعه  
ــول٣٠ويف .  شــخص٦ ٠٠٠ ــسومطرة     / أيل ــريب ل ــساحل الغ ــوي ال ــزال ق ســبتمرب، ضــرب زل

وأعقــب هــذا الزلــزال زلــزاالن آخــران ســببا اهنيــاالت   . بإندونيــسيا بــالقرب مــن مدينــة بــادنغ 
 . شخصا١ ١٧٧ووصل جمموع من قتلوا إىل . أرضية

. حل شـيلي   درجـات قبالـة سـا      ٨,٨، وقع زلـزال شـدته       ٢٠١٠فرباير  / شباط ٢٧ويف    - ١٩
وكان من أقـوى الزلـزال الـيت سـجلت يف أي وقـت مـن األوقـات، وأثـار هـذا الزلـزال أمـواج                           

وحلقـت أضـرار    . تسونامي دمرت عـدة مـدن سـاحلية يف املنطقـة اجلنوبيـة الوسـطى مـن شـيلي                  
ــأكثر مــن   ــل  ١,٨ب ــسمة وقُت ــه   .  شخــصا٤٨٦ مليــون ن ــزال قوت ــصني، أصــاب زل  ٧,١ويف ال

ــة بــأن  . أبريــل/ نيــسان١٣ درجــات مقاطعــة كينجهــاي يف   ٢ ٢٠٠وأفــادت األرقــام الرمسي
ويف .  شخصا قد فقدوا   ٧٠ شخصا قد أصيبوا، وأن      ١٢ ١٣٥شخص قد لقوا حتفهم وأن      

كال احلـادثني، بـادرت حكومتـا البلـدين علـى وجـه الـسرعة إىل نـشر فـرق اإلغاثـة والتقيـيم                   
 .املناطق املتضررةوتوزيع مواد اإليواء املؤقت واألغذية واألدوية واملياه يف 

  
 األوبئة  - جيم  

، أعلنت منظمـة الـصحة العامليـة ظهـور انفلـونزا جديـدة،              ٢٠٠٩أبريل  / نيسان ٢٥يف    - ٢٠
 / مـايو ٣١وحـىت  . ، وأشـارت إىل أهنـا تنتـشر بـشكل سـريع     A (H1N1)هـي انفلـونزا الفـريوس    

 بلـدا   ٢١٤ ، كان الفريوس قد أصـاب، كمـا أفـادت التقـارير، أناسـا يف اكثـر مـن                  ٢٠١٠أيار  
 H1N1كما أفـادت التقـارير بـأن عـدد الوفيـات النامجـة مباشـرة عـن جائحـة انفلـونزا                      . وإقليما

علــى األرجــح، حــىت وإن  وميثــل هــذا العــدد تقــديرا منخفــضا .  شــخص١٨ ٠٠٠يزيــد علــى 
  .كانت اجلائحة مل تصل قط إىل النسب اليت كان خيشى منها يف مرحلة أسبق

 بـالتقرير، اسـتمرت وكـاالت األمـم املتحـدة واالحتـاد الـدويل           وخالل الفتـرة املـشمولة      - ٢١
جلمعيات الصليب األمحر واهلالل األمحر يف تنسيق اجلهود من أجل التأهب والتـصدي جلائحـة               
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‘‘ للمــشتغلني بالعمــل اإلنــساين يف مواجهــة اجلائحــة’’ عــن طريــق فريــق عامــل H1N1انفلــونزا 
ــة إىل ال  ــة للعمليــات اإلنــسانية الرامي كمــا تقامســت الوكــاالت األدوات  . تأهــب للجائحــةوجلن

غـري أن اجلهـود   . واملبادئ التوجيهية ضمانا لتوجيه رسائل متناسقة إىل احلكومـات واجملتمعـات         
التحلـي  ) أ(األهم كانت هي اليت بذلتـها احلكومـات وشـركاؤها املختـصون وتـضمنت كفالـة                 

ــة؛    ــتغريات املمكن ــة ) ب(باليقظــة املــستمرة إزاء ال ــى   إمكاني ــاجني عل حــصول األشــخاص احملت
احلـــرص علـــى أن تكـــون ) ج(املـــوارد الالزمـــة للوقايـــة وعلـــى اللقاحـــات والرعايـــة الطبيـــة؛  

متكن البلدان واجملتمعات الـيت تلـتمس مـساعدة يف جمـال            ) د(االتصاالت فعالة بقدر املستطاع؛     
يـة ال فيمـا     وتعـد هـذه التـدخالت جوهر      . التخطيط للتأهب واالسـتمرارية مـن احلـصول عليهـا         

  . فحسب بل أيضا لتعزيز التأهب للجوائح واألخطار يف املستقبلH1N1يتعلق جبائحة 
  

  الرئيسية التحديات  - رابعا  
  االستجابة والدروس املستفادة: الزلزال الذي ضرب هاييت  - ألف  

وكـان  .  درجـات  ٧,٠، ضـرب هـاييت زلـزال قوتـه          ٢٠١٠ينـاير   / كانون الثاين  ١٢يف    - ٢٢
 كيلــومترا جنــوب غــرب العاصــمة بــور أو بــرنس، بــالقرب مــن  ١٧علــى مــسافة مركــزه يقــع 

نـسمة وبـأن    ٢٢٠ ٠٠٠وأفادت احلكومة بأن عـدد مـن فقـدوا أرواحهـم يربـو علـى              . ليوغان
 ١,٣ويعـيش يف الوقـت احلاضـر مـا ال يقـل عـن       .  نـسمة ٣٠٠ ٠٠٠عدد املـصابني وصـل إىل     

وتقـول حكومـة هـاييت إن مليـوين         .  أضـرار  مليون نسمة يف مآو مؤقتـة ألن منـازهلم قـد حلقتـها            
نسمة قد تضرروا بشكل مباشر بالزلزال وإن ثلث سكان هاييت على األقل ما زالـوا متـضررين           

ويفيـــد تقيـــيم . مبـــا أشـــاعه الزلـــزال مـــن تـــشرد واضـــطراب االقتـــصادي بـــشكل غـــري مباشـــر
دعم تقـين مـن      الذي أجري حتت إدارة حكومة مجهورية هـاييت، بـ          –االحتياجات بعد الكارثة    

األمم املتحدة ومصرف التنمية للبلدان األمريكية واللجنة االقتصادية ألمريكا الالتينيـة ومنطقـة             
 بـأن الـضرر االقتـصادي قـد فـاق النـاتج             –البحر الكارييب والبنك الدويل واملفوضية األوروبيـة        

 . ٢٠٠٩احمللي اإلمجايل هلاييت يف عام 

الت املترسخة اليت مـا برحـت تواجـه هـاييت منـذ عقـود،               اقترنت آثار الكارثة باملشك   و  - ٢٣
ومنها الفقر املزمن وضعف النظم اليت توفر الرعاية الصحية األساسية واملياه والصرف الـصحي              

 دوالر يف ١,٢٥ يف املائة من السكان يعيشون على أقـل مـن          ٥٥وقبل الزلزال، كان    . والتعليم
ملقترن بسوء نوعية البناء، قـد سـبب ارتفاعـا كـبريا            اليوم، وكان التحضر السريع وغري املنظم، ا      

ــور أو بــرنس ومــا       ــة املنتــشرة يف كــل أرجــاء ب ــاء املتداعي ــة يف الكثافــة الــسكانية يف األحي للغاي
ــرتبط      . جاورهــا مــن بلــدات  ــا لكــوارث طبيعــة ت ومــا بــرح البلــد يتعــرض بــصفة ســنوية تقريب

  .سعة النطاقبالرطوبة اجلوية، مبا فيها الفيضانات واألعاصري الوا
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 فريـق   ٦٧ومتكـن   . وكانت االستجابة املتعددة األطراف للكارثة سريعة وواسعة النطاق         - ٢٤
 شخـصا علـى وجـه اإلمجـال، وهـو أكـرب عـدد مـن األرواح                  ١٣٤حبث وإنقاذ حضريا من إنقاذ      

وقُـدمت املـساعدة التقنيـة      . تنقذه فرق البحث واإلنقاذ الدولية يسجل يف أي وقت من األوقـات           
 شـخص حيتـاجون إىل عمليـات بتـر، وفقـا      ٤ ٠٠٠ نـاج، مـن بينـهم    ٤٠ ٠٠٠ ما يزيد على     إىل
 ماليني نسمة مساعدة غذائية؛ ووزعت مواد       ٤وحىت تارخيه، تلقى حنو     . أفادت به التقديرات   ملا

 مليـون نـسمة؛ وانتفـع       ١,٢ مليـون أسـرة؛ وقُـدمت ميـاه الـشرب إىل             ١,٥لإليواء الطارئ علـى     
ــرا   ــسمة مــن ب ــون ن ــل العمــل ملي ــة، ُوفــرت   . مج النقــد مقاب ويف املخيمــات واملــستوطنات العفوي

خدمات أساسية مثل العيادات الطبية والدعم التعليمي ومرافق املياه والصرف الـصحي، يف حـني     
ساعدت الدوريات املشتركة بني بعثة األمم املتحـدة لتحقيـق االسـتقرار يف هـاييت وشـرطة هـاييت          

 أسـرة زراعيـة   ١٤٢ ٠٠٠ويف املناطق الريفية، تتلقى أكثـر مـن   . عفاعلى محاية الفئات األكثر ض 
 .دعما مبدخالت هامة لزراعات الربيع

 مليـــون دوالر ٥٦٢وحظيـــت العمليـــة اإلنـــسانية مبـــساندة مـــن نـــداء عاجـــل لتقـــدمي   - ٢٥
 كـانون  ١٥وقد أُطلـق هـذا النـداء يف       . ملدة ستة أشهر  )  مليون دوالر  ٥٧٧نقحت الحقا إىل    (

مث ُنقح املبلغ الذي طلب النداء تقدميـه يف وقـت الحـق    .  يف املائة  ١٠٠ناير وُموِّل بنسبة    ي/الثاين
ووصلت نـسبة   . ٢٠١٠ديسمرب  / بليون دوالر لتغطية االحتياجات حىت كانون األول       ١,٥إىل  

وباإلضافة إىل ذلـك، قـدمت اجلهـات        .  يف املائة  ٦٢، إىل   ٢٠١٠يوليه  /تغطية النداء، حىت متوز   
ــدره   املاحنــة مب ــا آخــر ق ــة يف إطــار     ٢,٢لغ ــسانية الدولي ــساعدة اإلن ــون دوالر إىل جمتمــع امل  بلي

االستجابة الشاملة للزلزال، وفقا لتقرير أعدته اللجنة الدائمة املشتركة بني الوكاالت عـن فتـرة      
قُدم إىل الـدول األعـضاء إبـان اجلـزء          ‘‘ االستجابة لألزمة اإلنسانية يف هاييت    ’’أشهر ستة بشأن    

ــدورة املوضــوعية للمجلــس االقتــصادي واالجتمــاعي لعــام      املت ــسانية مــن ال ــشؤون اإلن علــق بال
 يف املائـة، كانـت موجهـة يف         ٥٠غري أن نسبة كبرية من هذا املبلغ، رمبـا وصـلت إىل             . ٢٠١٠

 .الواقع إىل أعمال إعادة البناء الطويلة األجل

ل كانـت الفتـة للنظـر مـن نـواح           وعلى الرغم من أن االستجابة الوطنية والدولية للزلزا         - ٢٦
كثرية، فإن هناك دروسا واضـحة يـتعني استخالصـها مـن أجـل حتـسني املـساعدة اإلنـسانية يف                     

ومــن املهــم أيــضا أن جيــري، بعــد اســتخالص  . البلــد ويف العمليــات الواســعة النطــاق مــستقبال 
 .الدروس، التصرف بناء عليها

 ميكـن لتـشارك جمتمـع املـساعدة اإلنــسانية     ففـي املرحلـة األوليـة مـن عمليـة هــاييت، كـان        - ٢٧
الدوليــة مــع اجملتمــع املــدين والــسلطات احملليــة، وانــدماج كــل هــذه األطــراف يف آليــات التنــسيق  

وكــان ينبغــي للمجتمــع اإلنــساين الــدويل أن يكــون أكثــر وعيــا . املــشتركة، أن يكــون أكثــر قــوة
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ولـو كانـت    . ذين دمـر الزلـزال حيـاهتم      بشواغل اجملتمع املدين احمللـي وقدراتـه وبرغبـات النـاس الـ            
املشاركة قد متت بطريقـة أكثـر اتـساما بالطـابع املنـهجي، لكانـت قـد حـسنت بقـدر كـبري فهـم                         
جمتمع املساعدة اإلنسانية للبيئة اليت يعمـل فيهـا، ولكانـت قـد أسـهمت يف تقـدمي املـساعدة علـى                      

 . أسس أكثر استدامة وكذلك يف بناء القدرات الوطنية

د توافر قيادة قويـة وحازمـة وقـديرة يف امليـدان علـى مجيـع املـستويات أمـرا جوهريـا                      ويع  - ٢٨
املرحــل املبكــرة للعمليــة مــن  للتــشغيل الفعــال لعمليــة االســتجابة، بــصرف النظــر عمــا يــصاحب 

 كما حدث يف هاييت عندما تعـرض جانـب كـبري مـن            –ظروف تتسم بالفوضى يف أحيان كثرية       
فمـع وجـود قيـادة قويـة وحمنكـة، مبـا يف ذلـك داخـل األفرقـة                  .  العطـل  القدرات احملليـة للـدمار أو     

ــاءة       ــر كفـ ــة أكثـ ــتجابة التنفيذيـ ــتراتيجية واالسـ ــة االسـ ــوفري الرؤيـ ــصبح تـ ــيعية، يـ ــة املواضـ العاملـ
 .ومتاسكا وفعالية

وكانت العملية الـيت نفـذت يف هـاييت عمليـة معقـدة علـى حنـو اسـتثنائي حبكـم وجـود                 - ٢٩
وجتنبـا لتعطـل    . فاعلة ذات الربامج ومستويات االختصاص واخلربة املتباينة      الكثري من اجلهات ال   

نظــام التنــسيق، الــذي ينــؤ بالفعــل حبمــل مفــرط، لوجــود عــدد هائــل مــن املــستجيبني وكــذلك 
لوجود سلع إغاثة غري مالئمة، يـتعني النظـر يف سـبل أفـضل للمـصادقة علـى طاقـات منظمـات                

 .مسبق أفضل املاحنني الثنائيني بتوجيه تزويداإلغاثة وقدراهتا وخرباهتا، ويتعني 

وتعد آليات تنسيق العمل اإلنساين، املتماسكة واملتفق عليها بصورة مـشتركة، حيويـة               - ٣٠
وجيب على هذه اآلليات أن ُتشرك مجيع املسامهني يف جهود اإلغاثـة، مبـا يف ذلـك                 . منذ البداية 

فــضل بالــشركاء يف التنميــة وبــالربامج القــوات املــسلحة والقطــاع اخلــاص، وأن تقــيم صــالت أ 
وينبغــي أن خيــضع بنيــان العمــل اإلنــساين العــاملي الســتعراض نقــدي ضــمانا لتنفيــذه    . اإلمنائيــة

 .ألي استجابة تتوخى أكرب قدر من الفعالية بطريقة ال جتهض هذه الشراكات اليت تعد حيوية

للحـد مـن املخـاطر والتأهـب        وأظهرت علمية هاييت أنه ينبغـي إيـالء مزيـد مـن العنايـة                 - ٣١
للطــوارئ، ويــشمل ذلــك إجــراء عمليــات تقيــيم مــشتركة للمخــاطر حتلــل األخطــار احملتملــة،    

وعالوة على ذلك، يتعني بـذل مزيـد مـن اجلهـد            . وأوجه الضعف، وقدرات االستجابة القائمة    
 -كارثـة   لتحديد الفئات األكثر ضعفا يف عملية التصدي للكارثة، والتفرقـة بـني املتـضررين بال              

ومـن اجلـوهري أيـضا تعزيـز        .  والذين يعانون من الفقـر املـزمن       –وهم أغلبية السكان يف هاييت      
عمليات اإلغاثة وجدويل أعمـال اإلنعـاش الطويـل األجـل والتنميـة، وكـذلك بـني                  الروابط بني 

وأخــريا، ينبغــي أن يواصــل . النــداءات اإلنــسانية وعمليــات تقيــيم االحتياجــات بعــد الكــوارث 
ع املــساعدة اإلنــسانية اســتعراض كيفيــة قيامــه بــالتكيف مــع االســتجابات احلــضرية، وأن   جمتمــ
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حيدد ما يلزمه من خربات وأدوات ومعارف وشراكات كي يتمكن من العمل على حنـو فعـال           
 .يف هذه السياقات

وعلـى الـرغم مـن اإلجنـازات البـارزة الـيت حققهـا جمتمـع املـساعدة اإلنـسانية يف هــاييت             - ٣٢
آلن، تظل هناك حتديات كبرية قـد تفاقمهـا بقـدر أكـرب األعاصـري الـيت ميكـن أن تـضرب                      حىت ا 
وهناك حاجة ماسـة ال للحفـاظ علـى املـستويات احلاليـة للمـساعدة اإلنـسانية فحـسب،                   . البلد

بل أيضا لبذل جهد تعاوين مع احلكومـات والقطـاع اخلـاص واجملتمـع الـدويل مـن أجـل زيـادة                      
وتـشمل األولويـات املتوخـاة اتبـاع        .  على مـستوى اجملتمعـات احملليـة       تدعيم اخلدمات األساسية  

سياسات فعالة يف جمايل االستثمار والعمالـة، وتـضمني عمليـة إعـادة البنـاء تـدابري تتعلـق بـإدارة           
 . املخاطر والكوارث

وعمال على تدعيم التنسيق بني العاملني يف جمال املساعدة اإلنسانية وتعزيـز مـساءلتهم                - ٣٣
واالعتداء اجلنسيني غداة وقوع الكارثـة، دعـا منـسق األمـم             من االستغالل  ا يتعلق باحلماية  فيم

املتحدة لإلغاثة يف حاالت الطـوارئ إىل تنـسيق األعمـال اجلماعيـة بقـدر أكـرب، وأوفـد منـسقا                    
وينفـذ هـذا   . إىل هاييت لتوجيه برنامج شـامل يتعلـق بتـوفري هـذه الوقايـة وباالسـتجابة للـضحايا              

 باالشتراك مع بعثـة األمـم املتحـدة لتحقيـق االسـتقرار يف هـاييت واألمـم املتحـدة وجمتمـع                 العمل
املنظمات غري احلكومية ويرمي إىل إنشاء آليات جمتمعية لإلبالغ عن الشكاوى من االسـتغالل              

وقـد أبـرز اسـتعراض مـشترك بـني الوكـاالت            . واالعتداء اجلنسيني على يد املوظفني والشركاء     
 ضرورة القيـام بعمـل منـسق بـشأن احلمايـة مـن االسـتغالل واالعتـداء اجلنـسيني يف                  أجنز مؤخرا 

  .مجيع أوضاع االستجابة حلاالت الطوارئ
  

   التنمية مرحلةاإلغاثة إىلمرحلة تعزيز االنتقال من   -باء   
تعد إدارة االنتقال مـن مرحلـة اإلغاثـة إىل مرحلـة التنميـة شـاغال هامـا يف أوضـاع مـا                         - ٣٤

تـوفر، إذا مـا    وتبني اخلـربة علـى حنـو متزايـد أن مرحلـة اإلنعـاش مـن الكـوارث         . وارثبعد الك 
 أديرت على حنو سليم، فرصة هامة للحد من الضعف ومن االعتمـاد علـى املـساعدة اإلنـسانية                 

ويرمي اإلنعاش املبكر إىل اسـتهالل عمليـات إنعـاش منـسقة مملوكـة وطنيـا أثنـاء                  . طويل ألجل
فهذا أمـر يـساعد اجملتمعـات      .  والتخطيط ملشاريع اإلنعاش الطويلة األجل     تقدم عمليات اإلغاثة  

على أن تصبح معتمدة على نفـسها، ويـساعد األفـراد علـى معـاودة كـسب عيـشهم، والعـودة                     
ــاألمن، واســتعادة اإلحــساس      ــاء اهلياكــل األساســية احملليــة، والــشعور ب ــارهم، وإعــادة بن إىل دي

وتنفــذ كــل . ي اخلطــوة األوىل صــوب االنتعــاش الكامــلبعــودة األمــور إىل طبيعتــها؛ وتلــك هــ
ولـذا  . عـادة مـع عمليـات اإلغاثـة اإلنـسانية          عملية من عمليات اإلنعاش وإعادة البناء بالتوازي      

 .قد يكون مضلال‘‘ االنتقال’’فإن من املهم االعتراف بأن مفهوم 
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، ٢٠٠٩مـايو   /يارومن األمثلة على ذلك أنه بعد أن ضرب إعصار إيال بنغالديش يف أ              - ٣٥
وتــضمن الربنــامج . وضـع برنــامج لإلنعــاش املبكــر بغيـة املــساعدة علــى معــاودة كـسب العــيش   

عنــصرا يقــوم علــى النقــد مقابــل العمــل اســتكمل جهــود اإلنعــاش التلقائيــة الــيت تبــذهلا األســر    
 يوم عمل، وساعد على إصـالح الطـرق وغريهـا مـن اهلياكـل               ٣٧ ٤٠٠املتضررة، مما وفر حنو     

وبعــد الزلــزال الــذي ضــرب هــاييت بأســبوع واحــد، أُطلــق مــشروع للنقــد . ســية اجملتمعيــةاألسا
وأعطــى .  شــخص٨٨ ٠٠٠، عمــال لنحــو ٢٠١٠أبريــل /مقابــل العمــل وفــر، حبلــول نيــسان 

الربنامج للمتضررين بالزلزال فرصـة لكـسب املـال واإلسـهام يف التعـايف ممـا أصـاهبم ويف إحيـاء                     
وسيساعد هذا، يف الوقت نفسه، علـى       . بشراء السلع واخلدمات  االقتصاد احمللي بفضل قيامهم     

إصــالح اخلــدمات األساســية، مبــا تــشمله مــن أســواق وطــرق وشــبكات ميــاه وصــرف صــحي  
 .ومدارس ومراكز جمتمعية

وعلى الرغم من أن منظومة األمم املتحدة ما زالت تعمـل علـى تعزيـز جهودهـا دعمـا           - ٣٦
تقاليـة، فـإن االنتقـال الفعـال مـا زالـت تقيـده الثغـرات يف         للحكومات الوطنية يف األوضـاع االن   
ــل  ــرة املــشمولة     . االســتراتيجية والقــدرات والتموي ــاء الفت ــد حتقــق، أثن ــدما مطــردا ق غــري أن تق

 .بالتقرير، لتحسني فعالية املنظومة يف السياق االنتقايل

 ئ الفريـق العامـل    وقد أنـش  . وُتعالَج الفجوة االستراتيجية من خالل عدد من املبادرات         - ٣٧
 وهــو ٢٠٠٥جملموعــة اإلنعــاش املبكــر التــابع للجنــة الدائمــة املــشتركة بــني الوكــاالت يف عــام   

يسعى إىل تعزيز القدرة على اإلنعاش املبكر على أسـاس ميكـن التنبـؤ بـه، وإىل تـشجيع امللكيـة                     
وقـد  . جـل الطويـل   واملشاركة الوطنيتني واحملليتني، وإىل إرساء األسس لالنتعاش والتنمية يف األ         

ــادة كــبرية خــالل الــسنوات املاضــية، وخاصــة مــن حيــث مــشاركة       زادت عــضوية الفريــق زي
ــة   ــن   . املنظمــات غــري احلكومي ــألف م ــالفريق يت ــهم عــشر منظمــات غــري     ٣١ف ــن بين  عــضوا م

وأدت اجلهود املتزايدة املبذولة لتعميم مراعاة اإلنعاش املبكـر يف كـل اجملموعـات إىل               . حكومية
وتعتـرف اآلن كـثري     .  الشركاء هبذه املسائل داخل منظومة األمم املتحدة وخارجها        زيادة وعي 

من املنظمات غري احلكومية واجلهـات املاحنـة بأمهيـة اإلنعـاش املبكـر وبأمهيـة تعمـيم مراعاتـه يف          
وأنشأ البعض وظـائف وأفرقـة تعـىن بالـسياسات          . اجملموعات اليت تقودها ويف برامج الوكاالت     

 .ملتعلقة باإلنعاش املبكرواملمارسات ا

كما سعى الفريق العامل جملموعة اإلنعاش املبكر إىل إدماج اإلنعاش املبكـر يف منهجيـة          - ٣٨
وتقيـيم االحتياجـات بعـد الكـوارث هـو       . تقييم االحتياجات بعد الكوارث، ويف إطار اإلنعاش      

فوضـية األوروبيـة    جهد مشترك حتكمه اتفاقات تعقد على مستوى رفيع بني البنـك الـدويل وامل             
من أجل القيام، حتت قيادة احلكومات، بتقيـيم االحتياجـات بعـد             وفريق األمم املتحدة اإلمنائي   
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ويــشمل تقيــيم االحتياجــات بعــد . الكــوارث وبوضــع أطــر لإلنعــاش تــبني األولويــات املتوخــاة 
التنميـة  الكوارث كال من التقدير االقتـصادي لألضـرار، وتقـدير احتياجـات اإلنعـاش املتعلقـة ب                

وخالل الفترة املشمولة بالتقرير، أجريت عمليات التقييم هذه يف عـدة سـياقات تاليـة                .البشرية
. للكوارث، مبا يف ذلك يف إندونيسيا وبوركينـا فاسـو والـسلفادور والـسنغال والفلـبني وهـاييت                 

وأصــدرت إندونيــسيا تــشريعا يقــضي بــأن توجــه عمليــات تقيــيم االحتياجــات بعــد الكــوارث   
العمــل الوطنيــة يف أوضــاع مــا بعــد الكــوارث، وذلــك منــوذج إجيــايب للملكيــة الوطنيــة   خطــط 

وبـالنظر إىل الطـابع الـتقين للعمـل، ستتواصـل اجلهـود الراميـة إىل صـقل                  . لعمليات التقييم هـذه   
الُنهج املشتركة باستثمارات جديدة ختطط على املستوى الوطين من أجل زيادة القدرات علـى              

 .يم االحتياجات بعد الكوارثإدارة عمليات تقي

وخالل الفترة املشمولة بالتقرير، اُختذ عدد من اخلطـوات لتعزيـز قـدرة منظومـة األمـم                   - ٣٩
وأسـدى الفريـق العامـل جملموعـة اإلنعـاش املبكـر، مـن         . املتحدة يف جمال حتقيـق اإلنعـاش املبكـر        

لتوجيـه لعـدة بلـدان بـشأن َنهـج          خالل بعثات الدعم امليدانية وآلية النشر السريع التابعتني لـه، ا          
اإلنعــاش املبكــر، وآليــات التنــسيق، وعمليــات التقيــيم، والتخطــيط االســتراتيجي، واملــشورة يف 

وأسـفرت اجلهـود عـن حتـسني فهـم هنـج اإلنعـاش املبكـر                . جمال الـسياسات، والربجمـة القطاعيـة      
كمــا . لقطــريوعــن تقويــة آليــات التنــسيق وعلميــات التخطــيط االســتراتيجي علــى املــستوى ا 

حــسنت هــذه اجلهــود التنــسيق بــني اجملموعــات ألغــراض اإلنعــاش املبكــر وجــددت االهتمــام     
مبجاالت ال تغطيها جمموعات أخرى مثل احلوكمة، وسبل كسب العيش، واهلياكل األساسـية             

وجرى حتديد االحتياجات والفجوات بشكل أفـضل ومت تقلـيص التـداخل، ممـا عـزز                . اجملتمعية
 .املةاالستجابة الش

وساعد الدعم القطري املباشر الذي قدمه الفريق العامل جملموعة اإلنعـاش املبكـر علـى                 - ٤٠
 بلدا، مما حشد اجلهـات الفاعلـة الدوليـة معـا لـدعم              ٣٣يف   إنشاء آليات تنسيق لإلنعاش املبكر    

ــا    ــة وطني ــاش املبكــر اململوك ــود اإلنع ــاش املبكــر    . جه ــر االســتراتيجية لإلنع واســتخدمت األط
ــا       امل ــضررين، كم ــسكان املت ــسية لل ــات الرئي ــد األولوي ــة القائمــة يف حتدي ــاألطر الوطني وصــولة ب

وينفـذ اآلن نظـام لتعزيـز القـدرات      . استخدمت كأدوات للدعوة من أجل تعبئة مـوارد إضـافية         
 مهنيـا، بغيـة دعـم املنـسقني     ١١٨يتيح النشر الـسريع للخـرباء، باالسـتناد إىل سـجل يـضم حنـو            

ــة الدائمــة املــشتركة بــني    املقــيمني ومنــسقي ــة التابعــة للجن  الــشؤون اإلنــسانية واألفرقــة القطري
وُوضـع إجـراء تنفيـذي معيـاري للفريـق العامـل جملموعـة اإلنعـاش املبكـر مـن أجـل                      . الوكاالت

وقــد . توجيــه تفعيــل النظــام وإيفــاد األفرقــة املــشتركة بــني الوكــاالت ألغــراض الــدعم امليــداين  
  . خبريا مدرجا يف السجل٧٠ من حىت اآلن إيفاد أكثر جرى
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  زيادة فعالية املساعدة اإلنسانية من خالل حتسني استخدام املعلومات والتحليل  -جيم   
من املعترف به أن املعلومات الدالة والسليمة التوقيت واملوثوق هبا تعد جزءا ال يتجـزأ                 - ٤١

وتعــد قــدرة . املعقــدةمــن العمــل اإلنــساين يف كــل مــن الكــوارث الطبيعيــة وحــاالت الطــوارئ 
جمتمع املساعدة اإلنسانية الدوليـة علـى مجـع املعلومـات الرئيـسية ومعاجلتـها وحتليليهـا ونـشرها                   
والتصرف بناء عليها أمرا أساسيا للوقاية من الكوارث والتأهـب هلـا وملواجهتـها والتعـايف منـها              

لـسكان املعرضـني للخطـر    ويعود حتسني إدارة املعلومات وحتليلها بـالنفع علـى ا     . على حنو فعال  
وإدارة املعلومات املتعلقة بالعمل اإلنساين جمال يشهد منـوا سـريعا، حتـت             . والسكان املتضررين 

ــع            تــأثري التطــور التكنولــوجي الــسريع، ووســائط اإلعــالم العامليــة املتــوافرة علــى مــدار األرب
. ل الكـوارث الطبيعيـة    والعشرين ساعة، والتقدم املتزايد ألدوات اإلنذار املبكـر وخاصـة يف جمـا            

وقد أبرز الزلزال الذي وقع يف هاييت أن هناك احتياجـا إىل أنـشطة تأهـب سـليمة، وأنـه بـدون                      
هـــذه األنـــشطة فـــإن اســـتجابات إدارة املعلومـــات حلـــاالت الطـــوارئ ســـيعوقها االفتقـــار إىل   
 البيانــات، وإىل مؤشــرات متفــق عليهــا ســلفا، وإىل إجــراءات متفــق عليهــا لتنفيــذ عمليــات         

 .االحتياجات تقييم

ولئن كان مـن املعتـرف بـه أن املعلومـات الدالـة والـسليمة التوقيـت واملوثـوق هبـا تعـد                   - ٤٢
ــة، فــإن املعلومــات       ــسانية الفعال ــسانية ولالســتجابة اإلن ــة للتنــسيق الفعــال للمــساعدة اإلن حيوي

ناميـة إىل   وهنـاك حاجـة مت    . تستخدم أيضا على حنو متزايد جلوانب أخرى من العمـل اإلنـساين           
معلومات موثوق هبا قبل األزمة لدعم تدابري الوقايـة مـن الكـوارث والتأهـب هلـا، وذلـك مـثال                     

وتوفر احلاجة إىل حتسني فهم أوجـه الـضعف الناشـئة           . من خالل حتليل املخاطر واإلنذار املبكر     
الطاقـة، وإىل   عن التفاعل املعقد بني حتديات عامليـة مثـل األزمـة املاليـة واألزمـة الغذائيـة وأزمـة                    

التنبــؤ هبــا واالســتجابة هلــا، إىل جانــب مــا يــضيفه تغــري املنــاخ مــن عــدم تــيقن بــشأن خــصائص 
ــل وقــوع         ــل املعلومــات قب ــيت تــشجع علــى حتــسني مجــع وحتلي ــدا مــن احلــوافز ال املخــاطر، مزي

إذ يسهم حتسني مجـع وحتليـل البيانـات يف تقيـيم املخـاطر ويف توجيـه أنـشطة الوقايـة            . األزمات
  .تأهب بشكل أفضلوال

  
 تعزيز استخدام املعلومات املتعلقة بأوجه الضعف وباملناخ يف العمل اإلنساين  -دال   

لـذي حيـرك النظـام احلـايل لالسـتجابة اإلنـسانية فيمـا يـسمى            يتمثل العنـصر األساسـي ا       - ٤٣
 أن  غـري . مثل الكوارث الطبيعية أو الرتاعات املفاجئة الوقوع      ‘‘ تسبب صدمة ’’باألحداث اليت   

آليات االستجابة تعد أقل تطورا بكثري فيما خيص الكـوارث البطيئـة الوقـوع، مثـل اجلفـاف أو                   
وعمـال علـى تلبيـة االحتياجـات اإلنـسانية مبزيـد مـن              . األزمات النامجـة عـن التحـديات العامليـة        

اإلنصاف، يتعني النظر يف التحول صوب اسـتجابة أكثـر اسـتنادا إىل تلبيـة االحتياجـات وأكثـر         



A/65/356
 

14 10-51026 
 

ويتطلــب هــذا التحــول أن يــستحدث جمتمــع املــساعدة . وجهــا صــوب معاجلــة أوجــه الــضعفت
اإلنسانية الدولية هنجا أوضح يف االستجابة حلاالت احلاجة اإلنسانية اليت ال يوجد فيهـا عنـصر                
واضح موجب للتدخل، يتضمن تعزيـز رصـد األخطـار املتعـددة، وإجـراء تقييمـات وحتلـيالت                  

  .تشمل قطاعات متعددة
ويــسهم بالفعــل عــدد مــن األنــشطة املــشتركة بــني الوكــاالت يف حتــسني رصــد أوجــه     - ٤٤

العمـل  /اإلنـذار املبكـر   بويتضمن تقرير اللجنة الدائمة املشتركة بني الوكاالت املتعلـق          . الضعف
املبكــر خالصــة جامعــة ملعلومــات مــستقاة يف الــزمن احلقيقــي مــن مــصادر شــىت معنيــة بالعمــل   

ــدان  ــساين يف املي ــوارئ كــي    اإلن ــى اإلدارة يف حــاالت الط ــائمني عل ــوفر أداة للق يرصــدوا  ، وي
كمـا  . التهديدات املستمرة والناشئة، وال سيما التهديـدات املتعلقـة باألحـداث البطيئـة الوقـوع              

ــة ألوجــه        ــساين أدوات رصــد داخلي ــة يف جمــال العمــل اإلن ــستخدم عــدد مــن اجلهــات الفاعل ي
الـضعف حتلـل األخطــار، وعوامـل الــضعف، وقـدرات االســتجابة علـى املــستوى القطـري عــن       

ويف إطــار منظومــة األمــم املتحــدة، جيــري بالفعــل . ة مــن املؤشــرات الكميــةطريــق تطبيــق طائفــ
اســتحداث إطــار متكامــل جلمــع وحتليــل البيانــات يف الــزمن احلقيقــي لتحديــد العناصــر املــسببة  

النظــام العــاملي لإلنــذار بآثــار األزمــات ومــواطن   (‘‘ النــبض العــاملي’’للــضعف، يعــرف باســم  
  ).الضعف سابقا

. هذه النظم على حنو فعال بـنظم اإلنـذار املبكـر بأخطـار الطقـس واملنـاخ                ويتعني ربط     - ٤٥
وميكن أن تساعد أوجه التقدم يف علم املناخ، مثـل التوقعـات املومسيـة احملـسنة واجلهـود الراميـة                    
إىل تطويع املعلومات الحتياجات فئات متنوعة تشمل املشتغلني بالعمـل اإلنـساين، علـى زيـادة           

ات الفاعلـة يف جمـال العمـل اإلنـساين علـى اختـاذ تـدابري تكفـل التأهـب           قدرة احلكومات واجلهـ   
وخالل الفتـرة املـشمولة بـالتقرير، ُعقـد املـؤمتر العـاملي الثالـث املعـين                 . للكوارث على حنو فعال   
يف جنيـف يف    ‘‘ التنبـؤات واملعلومـات املناخيـة مـن أجـل صـنع القـرار             ’’باملناخ بشأن موضـوع     

قرر املؤمتر، عمال بإعالنـه الرفيـع        و. ٢٠٠٩سبتمرب  / أيلول ٤ىل  أغسطس إ / آب ٣١الفترة من   
املستوى، إنشاء إطـار عـاملي للخـدمات املناخيـة يتمثـل هدفـه يف اسـتحداث وتـوفري معلومـات                     

. وتنبؤات مناخية ذات أساس علمي إلدارة املخاطر املناخية والتكيف مـع تقلـب املنـاخ وتغـريه      
فــضل إىل اخلــدمات الالزمــة حلمايــة األرواح وســبل  ويرمــي اإلطــار إىل تــوفري فــرص وصــول أ 

وأشـري إىل أن إدارة     . كسب العيش والقطاعـات احلـساسة للمنـاخ، وخاصـة يف البلـدان الناميـة              
. خمــاطر الكــوارث واحلــد مــن هــذه املخــاطر مــن القطاعــات الرئيــسية الــيت ســتنتفع مــن املبــادرة

بعناصـر اإلطـار وإدارتـه وتنفيـذه،        وتعكف فرقة عمل رفيعة املستوى على وضع اقتـراح يتعلـق            
  .٢٠١١وسينظر فيه مؤمتر املنظمة العاملية لألرصاد اجلوية الذي سيعقد يف عام 
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 التأهب يف إدارة املعلومات  -هاء   
واسـتراتيجية إدارة املعلومـات املتـسمان بالكفـاءة والفعاليـة            يعد نظـام إدارة املعلومـات       - ٤٦

ــا يـــسهمان يف فعاليـــة العمليـــات اإلنـــسانية عنـــصرين رئيـــسيني يف التأهـــب لالســـتجاب   ة ألهنمـ
ويتمثل هدف فرقة العمل املعنية بـإدارة املعلومـات، التابعـة للجنـة الدائمـة املـشتركة                 . وكفاءهتا

بـــني الوكـــاالت، يف حتـــسني العمليـــات واألدوات القائمـــة املـــشتركة بـــني الوكـــاالت جلمـــع    
ــة حتــسني    ــشرها بغي ــها ون ــها وحتليل ــرارات يف حــاالت الطــوارئ  املعلومــات ومعاجلت .  صــنع الق

وخالل الفترة املشمولة بالتقرير، واصـلت فرقـة العمـل عملـها الرامـي إىل وضـع سياسـة بـشأن             
جمموعات البيانات التـشغيلية، وتـسعى هـذه الـسياسة إىل حتديـد اجملموعـات األساسـية احلرجـة               

 إلدارة جمموعــات مــن البيانــات الالزمــة لــدعم العمليــات وصــنع القــرارات، ووضــع ترتيبــات    
ــذه  ــات ه ــيم         . البيان ــة بتقي ــة العمــل املعني ــه فرق ــوم ب ــا تق ــا مب ــا وثيق ــذا العمــل ارتباط ــرتبط ه وي

ــيم     ــة بتقيـ ــة املتعلقـ ــة، الـــيت تـــسعى إىل حتديـــد املؤشـــرات القطاعيـ ــة للجنـ االحتياجـــات، التابعـ
فـرق  ويعتزم إدراج املؤشـرات يف قاعـدة بيانـات شـاملة ستـشكل أداة مرجعيـة لل               . االحتياجات

القطريــة املعنيــة بالــشؤون اإلنــسانية، وســتوفر للمنــسقني املقــيمني وملنــسقي الــشؤون اإلنــسانية  
كمــا وضــعت فرقــة العمــل توجيهــات بــشأن مجــع  . طــوال مجيــع مراحــل االســتجابة للطــوارئ

واستخدام جمموعات البيانـات وأعـدت مقـررا للـتعلم عـن بعـد موجهـا إىل املـوظفني الـوطنيني                     
  .يني جبمع البيانات واستخدامها أثناء حاالت الطوارئوالدوليني املعن

  
ــسانية      -واو    ــات اإلنـ ــة يف العمليـ ــستندة إىل األدلـ ــرارات املـ ــاذ القـ ــز اختـ ــيم : تعزيـ تقيـ

 االحتياجات وحتليلها
تعد تقييمات االحتياجـات املوثـوق هبـا واملتعـددة القطاعـات جوهريـة لتحـسني فعاليـة             - ٤٧

قرارات، وضمان مراعـاة احتياجـات املنـتفعني العريـضة واملترابطـة      تقدمي املعونة، وتعزيز صنع ال   
وخالل الفترة املشمولة بالتقرير، واصلت األمم املتحدة وشركاؤها، مـن          . على النحو الواجب  

خالل فرقة العمل املعنيـة بتقيـيم االحتياجـات التابعـة للجنـة الدائمـة املـشتركة بـني الوكـاالت،                     
ــة إىل تنــسيق وت  ــشاملة لقطاعــات متعــددة،    اجلهــود الرامي ــز عمليــات تقيــيم االحتياجــات ال عزي

وذلك جبملة سبل منها وضع توجيهـات تنفيذيـة بـشأن تنـسيق التقيـيم يف األزمـات اإلنـسانية،                    
وتيــسريا لتقاســم وجتميــع  . تــستكملها جمموعــة أدوات معتمــدة علــى الويــب ووثــائق إرشــادية  

موعـــات وفيمـــا بينـــها، حـــددت مـــذكرة املعلومـــات املتعلقـــة بتقيـــيم االحتياجـــات داخـــل اجمل
التوجيهات أيضا جمموعة من املؤشـرات القطاعيـة لقيـاس االحتياجـات يف املراحـل املختلفـة يف                  

  .أعقاب الكارثة، وحددت كذلك منهجيات مجع البيانات األفضل انطباقا عليها
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 األمم املتحدة وشركاؤها بعمل هام السـتحداث أداة لتوحيـد وعـرض            كما اضطلعت   - ٤٨
وترمي جمموعـة املؤشـرات   . املعلومات املتعلقة بالعمل اإلنساين على املستوى املتعدد القطاعات     

اإلنسانية إىل دعم صنع القرارات من جانـب األفرقـة القطريـة املعنيـة بالعمـل اإلنـساين وتـرتبط                    
ضا وهـي تـدعم أيـ     . ارتباطا وثيقا باملؤشرات القطاعية احملـددة يف مـذكرة التوجيهـات التنفيذيـة            

سـعت فرقـة العمـل، مـن         وأخـريا . التحليل وصنع القرارات علـى مـستوى اجملموعـات املختلفـة          
أجل تعزيز صـنع القـرارات باالسـتناد إىل األدلـة، إىل تنميـة القـدرات علـى تقيـيم االحتياجـات                   

واتفــق أعــضاء فرقــة العمــل علــى اســتحداث تــدريب علــى  . داخــل جمتمــع املــساعدة اإلنــسانية
 القطاعات باالستناد إىل مـذكرة التوجيهـات التنفيذيـة، وعلـى تـدريب املـوظفني                التقييم املتعدد 

ــيم االحتياجــات        ــى وضــع ســجل خلــرباء تقي ــد، وعل ــاملني داخــل البل ــيمني واملــوظفني الع اإلقل
  .ليشكلوا قدرة احتياطية للميدان

  
 االستخدام الفعال للمعلومات يف االستجابة للكوارث  -زاي   

ــرة املـــ    - ٤٩ ــالل الفتـ ــل    خـ ــاء مراحـ ــات أثنـ ــززت أدوات إدارة املعلومـ ــالتقرير، ُعـ شمولة بـ
 Oneresponseاالســتجابة للكــوارث، ويــشمل ذلــك منــصة الويــب املــشتركة بــني الوكــاالت     

وهذه املنصة هي موقع ويب تعـاوين مـشترك بـني الوكـاالت       ). http://oneresponse.infoانظر  (
لطـوارئ علـى املـستوى القطـري، مـن أجــل      يـدعم املبـادالت املتوقعـة للمعلومـات يف حـاالت ا     
وجــرى االختبــار امليــداين ملوقــع الويــب يف . حتــسني التنــسيق، وفهــم الوضــع، وصــنع القــرارات

. ٢٠١٠، وبعد الزلزال الذي وقع يف هاييت يف عـام           ٢٠٠٩ديسمرب  /باكستان يف كانون األول   
ياهنــا والتكنولوجيــا وسيــستعان بعمليــات تقيــيم تلــك اخلــربات لــضمان وفــاء مفهــوم األداة وبن  

  .اخلاصة هبا وعمليات تنفيذها باحتياجات ومتطلبات حاالت الطوارئ احلالية واملقبلة
، أجــري اســتعراض مــستقل وخــارجي لتقيــيم   ٦٢/٩٢وعمــال بقــرار اجلمعيــة العامــة    - ٥٠

ــه     . القيمــة املــضافة للــسجل املركــزي لقــدرات إدارة الكــوارث، وملــدى رضــا املــستخدمني عن
ف العمـل بالـسجل اسـتنادا لنتـائج االسـتعراض الـذي خلـص إىل أن معظـم األدلـة                     وأُوصي بوق 

وهــي ســجالت خــربات إدارة الكــوارث، ودليــل التكنولوجيــات املتقدمــة لالســتجابة (الثمانيــة 
للكــوارث، وجهــات التنــسيق والتــشريعات الوطنيــة لتيــسري اإلجــراءات اجلمركيــة فيمــا خيــص   

االت الطــوارئ، وجهــات التنــسيق لالســتجابة للكــوارث، املــساعدات اإلنــسانية الدوليــة يف حــ
واجلهات املاحنة الرئيسية للمـساعدة اإلنـسانية يف حـاالت الطـوارئ، ودليـل البحـث واإلنقـاذ،                  
ودليل األصول العـسكرية وأصـول الـدفاع املـدين، وخمزونـات الطـوارئ مـن مـواد اإلغاثـة مـن               

وتوجــد اآلن جمموعــات . ان مــستهدفامل تــصل إىل املــستخدمني احملــتملني كمــا كــ ) الكــوارث
بيانات بديلة لبعض األدلة، وقد استعان املستخدمون احملتملون احملتـاجون إىل معلومـات طارئـة               
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بالعالقات الثنائيـة، واآلليـات اإلقليميـة، والنـداءات للوصـول إىل املعلومـات املتعلقـة باملـساعدة                  
ر جـدوى، حتـتفظ بـبعض قـدرات      كما اُستحدثت نظم وشـبكات وآليـات بديلـة أكثـ          . الطارئة

ــسجل  ــشؤون       . املركــزيال ــسيق ال ــب تن ــة ملكت ــب العام ــع الوي ــى مواق وســتدرج وصــالت عل
  .اإلنسانية إلتاحة الوصول إىل معلومات دقيقة عن املساعدة الطارئة

  
  التقدم احملرز يف تعزيز املساعدة اإلنسانية يف جمال الكوارث الطبيعية  - خامسا 

  على التأهب للكوارث واالستجابة هلاتعزيز القدرات   -ألف   
يؤدي االستثمار املوظـف يف التأهـب إىل تقليـل اخلـسائر االقتـصادية والبـشرية احملتملـة                   - ٥١

اليت ميكن أن تسببها الكوارث، وإىل تقلـيص الوقـت الـالزم لتهيئـة اسـتجابة فعالـة قـادرة علـى                      
ة عند توافر قدرات تأهـب كافيـة   إذ ميكن إنقاذ األرواح وصون مكاسب التنمي  . إنقاذ األرواح 

ملواجهة الكوارث تشمل التشريعات والسياسات، وتـدابري اإلنـذار املبكـر، وخطـط الطـوارئ،               
وعمليــات تقيــيم للمخــاطر تتــضمن حتليــل املخــاطر، وحتليــل أوجــه الــضعف والقــدرات، وبنــاء 

. ق إنعـاش مبكـر    القدرات، وإجراءات االستجابة، مبا ُيمكِّن من تنفيـذ اسـتجابات فعالـة وحتقيـ             
ويعــد بنــاء القــدرات وتــدعيم قــوة التحمــل علــى املــستويني احمللــي والــوطين، وتــشجيع التعــاون 

  . اإلقليمي والدويل، أمرين جوهريني لتعزيز التأهب بقدر أكرب
واستمر جمتمع املساعدة اإلنسانية يف مساندة تعزيز القدرة على التأهب علـى كـل مـن           - ٥٢

وخالل الفترة املشمولة بالتقرير، واصلت مبادرة القـدرات        . ين واحمللي املستوى اإلقليمي والوط  
من أجل احلد من الكوارث توفري اخلدمات يف جمال تعزيـز القـدرات إىل احلكومـات ومنظومـة                  

وتـضمنت هـذه اخلـدمات حلقـات عمـل للنـهوض باحلـد مـن خمـاطر الكـوارث                    . األمم املتحدة 
ايكا وكينيا وجنوب شرق أوروبا، ودورات تدريبيـة،        على املستويني الوطين واإلقليمي يف جام     

وجمموعـــة أدوات إلكترونيـــة لتقيـــيم القـــدرات، واســـتحداث جمموعـــة أدوات لتقيـــيم قـــدرات 
  .املنظمات الوطنية املعنية بإدارة الكوارث

وواصل نظام فريق األمم املتحدة لتقييم الكوارث والتنسيق العمل مع الدول األعـضاء               - ٥٣
وخــالل الفتــرة املــشمولة بــالتقرير، أُوفــدت بعثــات  . ا علــى التأهــب واالســتجابةلزيــادة قــدرهت

وكــان الغـرض مــن  . للتأهـب ملواجهـة الكــوارث إىل بوركينـا فاسـو وجــزر القمـر والـسلفادور      
هذه البعثات هو مساعدة احلكومات بشكل مباشر يف تقييم خططها الوطنيـة املتعلقـة بالتأهـب        

وقُــدم أيــضا دعــم متخــصص إىل طائفــة مــن  . يات للتحــسنيملواجهــة الكــوارث، وتقــدمي توصــ
  .البلدان لتحديد الفجوات يف تدابري التأهب ووضع إجراءات التأهب الدنيا
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 اجلهـود الراميـة إىل تطبيـق املعـايري          وواصل الفريق االستشاري الدويل للبحث واإلنقـاذ        - ٥٤
وخـالل  .  توفـد علـى الـصعيد الـدويل    التنفيذية الدولية املتفق عليها ألفرقة البحث واإلنقـاذ الـيت      

الفترة املشمولة بـالتقرير، قـيم الفريـق وصـنف رمسيـا سـبعة أفرقـة دوليـة للبحـث واإلنقـاذ، مـن             
اإلمــارات العربيــة املتحــدة وآيــسلندا وبلجيكــا وبولنــدا والــدامنرك والــصني واليابــان، ممــا يرفــع   

وُتـشجَّع الـدول   .  فريقـا  ١٩نيفها إىل   العدد اإلمجايل ألفرقة البحث واإلنقاذ الدولية الـيت مت تـص          
األعضاء على طلب التصنيف الدويل املستقل ألفرقة البحث واإلنقاذ الدولية اليت تنـوي نـشرها     

كما يعتـزم الفريـق االستـشاري الـدويل للبحـث واإلنقـاذ تعزيـز التـشغيل                 . على الصعيد الدويل  
ى الـدويل مـن خـالل اإلعـالن الـذي         املشترك ألفرقة البحث واإلنقاذ وبناء قدراهتا علـى املـستو         

ــان يف      ــشاري املزمــع عقــده يف كــويب بالياب ــق االست ســيعتمد يف االجتمــاع العــاملي األول للفري
  .٢٠١٠أيلول /سبتمرب
وواصلت الوكاالت اإلنسانية اإلسهام يف حتليل املخـاطر املـشتركة مـن خـالل إصـدار                  - ٥٥
يرمـي  الـذي   ،  العمل املبكـر  /اإلنذار املبكر بتعلق  اللجنة الدائمة املشتركة بني الوكاالت امل      تقرير

ويـستعان بنتـائج دراسـة استقـصائية        . إىل تشجيع التأهـب املعـزز واالسـتجابة اإلنـسانية املبكـرة           
أجريت مؤخرا للمستخدمني لتحسني التقريـر، وتـستخدم اآلن منـصة إلكترونيـة مـشتركة بـني             

 املنـسقني املقـيمني ومنـسقي الـشؤون         وقـد وزع التقريـر علـى مجيـع        . الوكاالت لتيسري إصداره  
كمـا اسـتخدم التحليـل الـوارد        . اإلنسانية الذين أصبحوا يشاركون يف العملية على حنو متزايـد         

‘‘ القــائمون علــى اإلدارة يف حــاالت الطــوارئ ’’يف التقريــر لتنــوير التوصــيات الــيت سيناقــشها  
ن االحتـاد الـدويل جلمعيـات       الذين يشكلون شبكة تتألف من وكاالت تابعة لألمـم املتحـدة ومـ            

الصليب األمحر واهلالل األمحر ومنظمات غري حكومية تتوىل حتديد إجراءات التأهـب حلـاالت            
  .الطوارئ اإلنسانية الكربى واحملتملة

وخــالل الفتــرة املــشمولة بــالتقرير، تواصــل العمــل الرامــي إىل تعزيــز قــدرات املنــسقني   - ٥٦
واُضـطلع بعـدة    .  علـى التأهـب للكـوارث واالسـتجابة هلـا          املقيمني ومنسقي الـشؤون اإلنـسانية     

مبادرات إلطالع املنسقني واملقيمني ومنـسقي الـشؤون اإلنـسانية علـى أدوراهـم ومـسؤولياهتم                
. أثناء الكوارث، وعلى األدوات واخلدمات املتاحة لدعمهم يف إطـار منظومـة العمـل اإلنـساين               

قـــيمني بـــشأن التأهـــب للطـــوارئ  ســـت حلقـــات عمـــل للمنـــسقني امل : وتـــضمنت املبـــادرات
واالســتجابة هلــا واإلنعــاش منــها، وإصــدار أول مرجــع للمنــسقني املقــيمني ومنــسقي الــشؤون    

وعلى الرغم من تلك املبادرات، تظـل قـدرة         . اإلنسانية بشأن التأهب للطوارئ واالستجابة هلا     
رث مقيـدة باالفتقـار     معظم املنسقني املقيمني على أداء مسؤولياهتم فيمـا يتعلـق بالتأهـب للكـوا             

  .إىل موظفي الدعم يف مكاتبهم
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واستمرت األمم املتحدة واالحتاد الدويل جلمعيات الصليب األمحـر واهلـالل األمحـر يف                - ٥٧
التشجيع على تنفيذ املبادئ التوجيهية لتـسهيل العمليـات الدوليـة لإلغاثـة واالنتعـاش األويل يف                 

ين، الــيت ترمــي إىل مــساعدة الــدول يف إعــداد حــاالت الكــوارث وتنظيمهــا علــى الــصعيد الــوط
ــة يف حــاالت الكــوارث     ــة باملــساعدة الدولي ــة واملؤســسية املتعلق كمــا وضــع  . ترتيباهتــا القانوني

االحتاد الدويل جلمعيات الصليب األمحر واهلـالل األمحـر، بالتعـاون مـع االحتـاد الربملـاين الـدويل                   
ا يــساعد الــدول علــى إدمــاج التوصــيات  ومكتــب تنــسيق الــشؤون اإلنــسانية، تــشريعا منوذجيــ 

كما ُعقـدت اجتماعـات إقليميـة إلقـرار اآلليـات املختلفـة لتنفيـذ           . الواردة يف املبادئ التوجيهية   
الـذي اختذتـه   (املبادئ التوجيهية، مبا يف ذلك قرار دول أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب            

الـشراكة اإلنـسانية الدوليـة املعقـود يف الربازيـل يف            إبان اجتماعها اإلقليمي الثالث املعين بتعزيز       
القاضي بالتعاون مع االحتاد الدويل جلمعيـات الـصليب األمحـر واهلـالل             ) ٢٠٠٩سبتمرب  /أيلول

  .األمحر يف وضع خالصة إقليمية للصكوك التنظيمية
ليـة  وواصلت اجلهات الفاعلـة يف جمـال العمـل اإلنـساين اجلهـود الراميـة إىل حتـسني فعا                    - ٥٨

ــها    ــساءلة عن ــسانية وامل ــساعدة اإلن ــشروع     . امل ــدنيا مل ــرات ال ــايري واملؤش ‘‘ ســفري’’وظلــت املع
تستخدم وختترب على نطاق واسع، مبا يف ذلك أثناء االسـتجابة للزلـزال الـذي ضـرب هـاييت يف                    

وخـــالل الفتـــرة املـــشمولة بـــالتقرير، تواصـــل العمـــل يف تنقـــيح دليـــل مـــشروع  . ٢٠١٠عـــام 
 مــن خــالل ميثــاق العمــل اإلنــساين واملعــايري الــدنيا يف االســتجابة للكــوارث ون املعنــ‘‘ ســفري’’

والتزمـت منظومـة األمـم املتحـدة باملـشاركة النـشطة يف عمليـة        . عملية تشاورية واسعة النطـاق  
. التنقيح، وتضمن ذلك إجراء مشاورات علـى كـل مـن املـستوى العـاملي واإلقليمـي والقطـري          

  . ٢٠١١لربع األول من عام وسيصدر الدليل املنقح يف ا
واعترافــا مــن الوكــاالت ذات الــصلة بــأن تغــري املنــاخ ســيزيد الطلــب علــى كــل مــن       - ٥٩

املنظـومتني اإلنـسانية واإلمنائيــة، بـذلت الوكــاالت املختـصة مزيــدا مـن اجلهــود إلدمـاج جهــود       
 تقلـب   التكيف يف كل جوانب الربجمة، وسعت بصورة متزايدة إىل حتسني القدرة على مقاومـة             

وتضمنت اجلهود دعم املساعي احلكوميـة      . املناخ عن طريق تنمية القدرات يف املناطق الضعيفة       
ــاطق الــيت تعــاين مــن انعــدام األمــن الغــذائي      ــاه يف املن كمــا . الستــصالح األراضــي ومــوارد املي

تــستخدم مبــادرات الغــذاء مقابــل العمــل، الــيت تتــضمن أنــشطة للتكيــف مــع تغــري املنــاخ علــى   
اجملتمع احمللي، لتزويـد األسـر واجملتمعـات الـضعيفة بأصـول تعـزز قـدرهتا علـى مقاومـة                    مستوى  

وواصـلت فرقـة العمـل املعنيـة بـتغري املنـاخ التابعـة              . الصدمات املناخية واالقتصادية يف املـستقبل     
للجنة الدائمة املشتركة بني الوكاالت تيسري التعاون وبناء القدرات يف جمـال التكيـف مـع تغـري               

نــاخ، مــن خــالل التبــادل املنــهجي للتوجيهــات واألدوات واملعلومــات واالضــطالع بأنــشطة  امل
  .وطنية وإقليمية
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  التمويل الالزم ملواجهة الكوارث املرتبطة باألخطار الطبيعية  - باء  
خالل الفترة املشمولة بالتقرير، أصدرت منظومـة األمـم املتحـدة واملنظمـات الـشريكة            - ٦٠

وكانــت أربعــة . جلــة ملواجهــة الكــوارث النامجــة عــن األخطــار الطبيعيــة هلــا مخــسة نــداءات عا
نداءات منـها، وجهـت لـصاحل بوركينـا فاسـو ومجهوريـة الو الدميقراطيـة الـشعبية والـسلفادور               

أمــا النــداء اخلــامس فقــد صــدر . والفلــبني، تتعلــق بكــوارث نامجــة عــن أخطــار الرطوبــة اجلويــة
ووصــلت . ٢٠١٠ينــاير / كــانون الثــاين١٢ضــرهبا يف لــصاحل هــاييت يف أعقــاب الزلــزال الــذي 

ووفقـا  .  بليـون دوالر  ١,٥االحتياجات اإلمجالية اليت تضمنتها النداءات العاجلـة إىل أكثـر مـن             
 ٩١٣، مجــع أكثــر مــن ٢٠١٠مــايو / أيــار٣١لبيانــات خدمــة التتبــع املــايل، كــان قــد مت، حــىت 

ومن ذلك املبلغ، ورد مـا يزيـد علـى        . طلوب يف املائة من املبلغ اإلمجايل امل      ٦٠مليون دوالر أو    
 يف املائة من مجيع األموال الواردة استجابة للنـداءات العاجلـة خـالل              ٨٨( ماليني دوالر    ٨٠٨

وظــل الــصندوق املركــزي . اســتجابة للنــداء العاجــل اخلــاص هبــاييت ) الفتــرة املــشمولة بــالتقرير
 مليـون   ٥٦عاجلة، إذ ساهم بأكثر مـن       ملواجهة الطوارئ مصدرا هاما لتمويل مجيع النداءات ال       

  . دوالر خالل الفترة املشمولة بالتقرير
 ١١٢وخــالل الفتــرة املــشمولة بــالتقرير، قــدم الــصندوق املركــزي ملواجهــة الطــوارئ    - ٦١

 يف ٢٥وكـان هـذا املبلـغ يزيـد بنـسبة      . مليون دوالر ملشاريع تتعلق مبواجهة الكوارث الطبيعيـة      
 مليـون دوالر، وهـو     ٨٤زم به يف الفترة اليت غطاها التقريـر الـسابق وقـدره             املائة على املبلغ امللت   

وخـصص أكـرب    .  يف املائة مـن املخصـصات اإلمجاليـة املقدمـة مـن الـصندوق املركـزي                ٢٧ميثل  
 مليــون دوالر، ٣٦اعتمــاد مفــرد ملواجهــة كارثــة طبيعيــة يف تــاريخ الــصندوق املركــزي، وهــو  

 ٦١ووصل املبلغ املخـصص لالسـتجابات للـزالزل إىل          . لالستجابة للزلزال الذي ضرب هاييت    
ووزعــت املخصــصات بالتــساوي تقريبــا علــى أمريكــا الالتينيــة ومنطقــة البحــر   . مليــون دوالر

وأفريقيــا )  مليــون دوالر٢٩,٤(وآســيا والــشرق األوســط   )  مليــون دوالر٥٧,٣(الكــارييب 
ــون دوالر٢٤,٣( ــة مــن الكــو   ).  ملي ــابع لالحتــاد  وخــصص صــندوق الطــوارئ لإلغاث ارث الت

الدويل جلمعيات الصليب األمحر واهلالل األمحر، الذي يؤدي دورا مكمال للصندوق املركـزي             
 مليون دوالر جلمعيات الصليب األمحر واهلـالل األمحـر          ١٨,٣٥ملواجهة الطوارئ، ما جمموعه     

 ١٣,٩ وقُدم ثالثة أربـاع هـذه املخصـصات، أي        . الوطنية لدعم عمليات االستجابة للكوارث    
مليون دوالر، كمنح لتغطية تكاليف العمليات الصغرية واملتوسطة النطاق اليت مل ُتوجه بـشأهنا               

  .نداءات طوارئ
. ويعد التأهب الكـايف ملواجهـة الكـوارث عنـصرا أساسـيا للحـد مـن خمـاطر الكـوارث                     - ٦٢

ه، فإنـه مـا زال      وعلى الرغم من أن هناك اعترافا واسعا بأمهية التأهب ومنافعه يف مقابل تكاليفـ             
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وتفيـد  . ميثل حصة ضئيلة من إمجايل األنشطة والتمويـل يف إطـار جمتمعـات املـساعدة اإلنـسانية                
 يف املائــة مــن إمجــايل التمويــل املقــدم للعمــل  ٠,٧بعــض التقــديرات بــأن التأهــب ال يتلقــى إال  

، مثـل عمليـة    ونادرا ما ينعكس التأهب يف اآلليات التقليدية لتمويـل العمـل اإلنـساين            . اإلنساين
جمتمــع  وقــد نــاقش. النــداءات املوحــدة، وهــو ال يتلقــى متــويال جيــدا عــادة عنــدما يــدرج فيهــا 

املساعدة اإلنسانية عـددا مـن اخليـارات بغيـة التغلـب علـى الفجـوة التمويليـة والتعجيـل بتعزيـز                       
ي إمكانيـة توجيـه نـداء موحـد مواضـيع     : وتتـضمن هـذه اخليـارات    . التأهب يف البلدان الـضعيفة    

يركــز علــى التأهــب، وهــو مفهــوم تستكــشفه دراســة ُتجــرى بتكليــف مــن النــرويج؛ وطرائــق   
متكني اجلهات الفاعلة يف جمال العمل اإلنساين مـن احلـصول علـى متويـل خيـصص للتكيـف مـع                    
تغري املناخ من أجـل التأهـب للمخـاطر املناخيـة؛ وزيـادة التمويـل عـن طريـق اآلليـات القائمـة؛                      

املي للتأهـب للكــوارث، وإمـا صـناديق أصـغر ميوهلـا مـاحنون متعــددون       وإنـشاء إمـا صـندوق عـ    
ويتعني مواصلة حتليل الفعالية احملتملة هلـذه اخليـارات املختلفـة، واملـضي يف تطـوير                . داخل البلد 

وعالوة على ذلك، يتعني االضطالع مبزيد من العمـل لتحـسني           . األفكار عندما يستدعي األمر   
 الفجوات التمويلية أشد خطورة وحتديد تكاليف تلبيـة االحتياجـات           فهم املواطن اليت تعد فيها    

  .العاجلة بدقة أكرب
ــة تعــاين مــن نقــص        - ٦٣ ومــا زالــت أنــشطة اإلنعــاش املبكــر يف حــاالت الكــوارث الطبيعي

التمويل الذي يقدم من خالل أدوات متويـل املـساعدة اإلنـسانية واملـساعدة اإلمنائيـة علـى حـد                    
متويل املساعدة اإلنسانية بشكل رئيسي على التدخالت الفوريـة إلنقـاذ           وتركز أدوات   . بسواء

احلياة، يف حني يركز متويل املساعدة اإلمنائية على تعزيز املنافع االجتماعيـة االقتـصادية الطويلـة             
وتواصـلت  . األجل، ومن مث جيري يف أحيان كثرية إغفال التمويل املخصص للمرحلة االنتقالية           

ــش   مولة بــالتقرير اجلهــود الراميــة إىل معاجلــة الفجــوة يف التمويــل املخــصص       خــالل الفتــرة امل
وأنــشأت جلنــة املــساعدة اإلمنائيــة التابعــة ملنظمــة التعــاون والتنميــة يف امليــدان   . لإلنعــاش املبكــر

االقتــصادي فرقــة عمــل معنيــة ببنيــان التمويــل واملعونــة لتستكــشف كيــف ميكــن زيــادة مرونــة   
ولكـن يلـزم    . دان اخلارجة مـن نـزاع عنيـف وسـرعته وإمكانيـة التنبـؤ بـه               التمويل املقدم إىل البل   

االضـطالع مبزيـد مـن العمـل لتعزيـز التمويــل املخـصص للمرحلـة االنتقـال يف أوضـاع مـا بعــد           
وقــد أقــر الفريــق العامــل الفرعــي املعــين بعمليــة النــداء املوحــد التــابع للجنــة الدائمــة . الكــوارث

إدراج احتياجــات اإلنعــاش املبكــر يف ’’التوجيهــات املعنونــة املــشتركة بــني الوكــاالت مــذكرة 
، وتنـشر هـذه املـذكرة اآلن بـصورة روتينيـة يف احلـاالت الـيت                 ‘‘هنج متـدرج  : النداءات العاجلة 

  .تصاغ أو تنقح فيها النداءات العاجلة
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  التشرد واحلماية يف حاالت الكوارث الطبيعية  - جيم  
ــصعيد العــاملي، تعــد الكــو    - ٦٤ ــداخلي  علــى ال ــشرد ال ــة أكــرب ســبب للت وقــد . ارث الطبيعي

الـذي أصـدره     اعترف إعالن كمباال بشأن الالجـئني والعائـدين واملـشردين داخليـا يف أفريقيـا،              
، بأن الكـوارث الطبيعيـة وتغـري املنـاخ سـببني            ٢٠٠٩أكتوبر  /االحتاد األفريقي يف تشرين األول    

جديدة فيما يتعلق حبمايـة األشـخاص       وُتوجد الكوارث أوجه ضعف وحتديات      . هامني للتشرد 
ويعـد املـشردون داخليـا مـن جـراء الكـوارث معرضـني              . املتضررين، وُتفـاقم مـا هـو قـائم منـها          

وتنـتج هـذه   . بوجه خاص النتهاكات حقوق اإلنسان ويتزايد هذا اخلطر مع طول فترة التشرد    
ى اجلهـات الفاعلــة  علـ  ولــذا جيـب . االنتـهاكات عـادة عـن الــسياسات غـري املالئمـة أو اإلمهـال      

الوطنية و الدولية أن تأخذ ضمانات حقوق اإلنسان ذات الـصلة، املنـصوص عليهـا يف املبـادئ              
التوجيهية التنفيذية املتعلقة حبقوق اإلنسان والكوارث الطبيعية، يف االعتبار منذ بدايـة مواجهـة              

تعني أن ُتـدَرج التـدابري      ويـ . وتعد احلماية هامـة باملثـل يف املراحـل الـيت تعقـب الكارثـة              . الكارثة
الرامية إىل احلد من خماطر الكوارث وأوجه الضعف يف اخلطـط والـربامج الوطنيـة ذات الـصلة،          

كمـا ينبغـي أن     . مثل خطط الطوارئ، وبرامج التنمية، وأطر األمم املتحدة للمـساعدة اإلمنائيـة           
الحتياجات بعـد الكـوارث   ُتدَرج الشواغل املتعلقة حبماية السكان املشردين يف عمليات تقييم ا   

  .ويف خطط إعادة البناء
وتعــد كفالــة حلــول مــستدامة للمــشردين داخليــا يف أوضــاع مــا بعــد الكــوارث أمــرا      - ٦٥

وخـالل الفتـرة املـشمولة بـالتقرير، واصـلت          . جوهريا إلعادة إعمال حقوق اإلنـسان وضـماهنا       
عزيـز احلمايـة يف سـياق الكـوارث         اجلهات الفاعلة يف جمال العمل اإلنساين اجلهـود الراميـة إىل ت           

واعتمدت اللجنة الدائمة املشتركة بني الوكاالت إطارا منقحا للحلول الدائمـة حيـدد             . الطبيعية
ثالث طرق ميكن التوصل من خالهلا إىل حلول دائمة للمـشردين، وهـي عـودهتم إىل ديـارهم،                  

جـزءا آخـر مـن البلـد        أو إدماجهم حمليا يف مكـان التـشرد، أو توطنـهم يف مكـان آخـر، يكـون                   
وعمــال علــى توضــيح وتعزيــز املــسؤوليات املؤســسية، وضــعت اللجنــة والفريــق العامــل  . عــادة

اإلجــراءات التنفيذيــة املعياريــة لتحديــد ) ٢٠١٠يوليــه /وأقــرا يف متــوز(جملموعــة احلمايــة العامليــة 
زيــادة مــا كمــا قامــت قــدرة احلمايــة االحتياطيــة ب. مهلــة محايــة يف حــاالت الكــوارث الطبيعيــة

وأُوفـد موظـف محايـة أقـدم، للمـرة األوىل علـى            . تقدمه من دعم يف حاالت الكوارث الطبيعية      
ــة يف       ــة باحلماي ــشواغل املتعلق ــضمان إدراج ال ــوب احملــيط اهلــادئ ل املــستوى اإلقليمــي، إىل جن

  .٢٠٠٩االستجابة الطارئة ويف مرحلة اإلنعاش املبكر بعد تسونامي عام 
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  مراعاة املنظور اجلنساينتعزيز تعميم   - دال  
واصــلت اجلهــات الفاعلــة يف جمــال العمــل اإلنــساين اجلهــود الراميــة إىل تعمــيم مراعــاة    - ٦٦

غــري أن اإلدمــاج املنــهجي والفعــال للمنظــور  . االعتبــارات اجلنــسانية يف مجيــع جوانــب عملــها 
.  يـتعني عملـه    اجلنساين يف االسـتجابات اإلنـسانية مل يتحقـق بعـد ومـا زال هنـاك الكـثري الـذي                   

وخــالل الفتــرة املــشمولة بــالتقرير، بــدأت القــدرة االحتياطيــة املعنيــة باملــسائل اجلنــسانية إيفــاد   
، )آسيا واحمليط اهلادئ، واجلنوب األفريقي، وشرق أفريقيـا       (مستشارين على املستوى اإلقليمي     

. واجهتـها من أجـل املـساعدة علـى إدمـاج املـسائل اجلنـسانية يف أنـشطة التأهـب للكـوارث وم                    
وُعقدت يف بنمـا حلقـة عمـل ترمـي إىل تعزيـز التعـاون بـني اآلليـات املعنيـة باملـسائل اجلنـسانية                   

وضمت احللقة ممثلني عن اآلليـات املعنيـة بالتأهـب          . وبالتأهب واالستجابة يف البلدان املشاركة    
انـات التابعـة    واالستجابة واملؤسسات املعنيـة باملـسائل اجلنـسانية، التابعـة للحكومـة، وعـن الكي              

تـرويج   كما جيـري . لألمم املتحدة واملنظمات غري احلكومية من عدة بلدان يف أمريكا الوسطى 
زيــادة فعاليــة :  فــرص متكافئــة–احتياجــات خمتلفــة ’’مقــرر للــتعلم اإللكتــروين موضــوعه هــو  

يف صــفوف الــشركاء يف جمــال  ‘‘ العمــل اإلنــساين لــصاحل النــساء والفتيــات والفتيــان والرجــال  
  .٢٠١٠طوال عام  لعمل اإلنساينا

وخالل الفترة املشمولة باالستعراض، تواصلت اجلهـود الراميـة إىل إدمـاج االعتبـارات                - ٦٧
وعمال على ضمان مراعاة االعتبارات اجلنسانية علـى خـري          . اجلنسانية يف متويل العمل اإلنساين    

 اجلنــسني، وضــع الفريقــان  وجــه يف الربجمــة، وإمكانيــة تتبــع اإلنفــاق علــى برجمــة املــساواة بــني   
العامالن الفرعيان املعنيان باملسائل اجلنسانية وبعملية النداءات املوحـدة التابعـان للجنـة الدائمـة               

وحتلـل هـذه األداة مـا إذا كـان          . ‘‘مؤشر املـساواة بـني اجلنـسني      ’’املشتركة بني الوكاالت أداة     
اع النــساء والفتيــات والرجــال  املــشروع اإلنــساين قــد صــمم أم ال تــصميما جيــدا يراعــي انتفــ  

. والفتيان منه على قدم املساواة أو ما إذا كان سينهض باملـساواة بـني اجلنـسني بطريقـة أخـرى                   
وميكن أن تستعني أفرقة تصميم املـشاريع هبـذه األداة مـن أجـل تقيـيم وتعزيـز مـا تنطـوي عليـه                       

. تحقيـق املـساواة بـني اجلنـسني    من إمكانـات ل  املشاريع املنفذة يف أي نداء إنساين أو آلية متويل   
ــدان    ــة بل ــادرة يف أربع ــة املب ــابوي     (ومت جترب ــة وزمب ــو الدميقراطي ــة الكونغ ــا ومجهوري هــي إثيوبي

 بــشأن دعــم بلــدان عمليــة النــداءات املوحــدة  ٢٠١٠أبريــل /، وبــدأ العمــل يف نيــسان)والــيمن
ــداءات     ــة إعــداد مــشاريعها املنفــذة مبوجــب الن ــرغم مــن أن  وعلــى. بإدمــاج النظــام يف عملي  ال

ــة النــداءات املوحــدة أو عمليــات      ــا علــى عمليــات التمويــل مبوجــب عملي املبــادرة تنطبــق حالي
التمويل املماثلة، فمن املتوخى أن يوسـع نطاقهـا ليـشمل النـداءات العاجلـة الـيت سـتجعل منـها                     

وســيكون إدمــاج مؤشــر املــساواة بــني اجلنــسني  . أداة رئيــسية يف جهــود االســتجابة للكــوارث 
ــا يف إل ــداءات املوحــدة لعــام   ١٠زامي ــة الن ــاطق يف دورة عملي ــاطق هــي ٢٠١١ من : ، وهــذه املن
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إثيوبيا، واألراضي الفلسطينية احملتلة، وباكستان، ومجهوريـة الكونغـو الدميقراطيـة، وزمبـابوي،             
  .والسودان، والصومال، وكينيا، وهاييت، واليمن

  
  التوصيات  - سادسا  

لـى تأكيـد أمهيـة االلتزامـات املبكـرة واملتعـددة الـسنوات إزاء        ُتشجَّع الدول األعضاء ع   - ٦٨
الــصندوق املركــزي ملواجهــة حــاالت الطــوارئ واآلليــات األخــرى لتمويــل العمــل اإلنــساين،    
التابعة لألمم املتحدة وغري التابعة هلا على حد سـواء، مـن أجـل ضـمان الوصـول املتوقـع سـلفا                      

واجهة حاالت الطوارئ اإلنسانية الناشـئة عـن الكـوارث          والسليم التوقيت إىل املوارد الالزمة مل     
  .املرتبطة باألخطار الطبيعية

وُتَناَشد الدول األعـضاء ومنظومـة األمـم املتحـدة واجلهـات الفاعلـة األخـرى يف جمـال                     - ٦٩
بنـاء قـدرة األمـم علـى        : ٢٠١٥-٢٠٠٥عمـل هيوغـو      العمل اإلنساين أن ُتعجـل بتنفيـذ إطـار        

ــشطة التأهــب ملواجهــة     مواجهــة الكــوارث، وأن   ــز أن ــا علــى تــشجيع وتعزي ــزا قوي تركــز تركي
  .الكوارث على مجيع املستويات، وبوجه خاص يف اجملتمعات األشد ضعفا

وُتشجَّع الدول األعضاء على أن توفر متـويال سـليم التوقيـت ومرنـا وميكـن االطمئنـان                    - ٧٠
الل إنــشاء آليــات لتمويــل إىل وروده ألغــراض التأهــب واإلنعــاش املبكــر، مبــا يف ذلــك مــن خــ 

  .املساعدة اإلنسانية
وُتحث منظومة األمم املتحدة واجلهات الفاعلة األخرى يف جمال العمل اإلنساين علـى               - ٧١

زيادة مستوى املوارد البشرية واملالية املوفرة ملنسقي الـشؤون اإلنـسانية واملنـسقني املقـيمني مـن         
  .كوارث واإلنعاش املبكر منهاأجل قيادة وتنسيق أنشطة التأهب ملواجهة ال

وُتدعى منظومة األمم املتحدة واجلهات الفاعلة األخـرى يف جمـال العمـل اإلنـساين إىل                  - ٧٢
ــة واملواضــيعية، وإىل حتــسني نــشر      ــها يف كــل اجملــاالت القطاعي إدمــاج اإلنعــاش املبكــر يف عمل

  .وتطبيق األدوات واخلدمات املتعلقة بأنشطة اإلنعاش املبكر
شجَّع منظومــة األمــم املتحــدة واجلهــات الفاعلــة األخــرى يف جمــال العمــل اإلنــساين وُتــ  - ٧٣

على زيادة اجلهود الرامية إىل تعزيز قـدرة اجلهـات الفاعلـة احملليـة والوطنيـة علـى تنفيـذ أنـشطة                      
  .التأهب ملواجهة الكوارث

ــشركاء يف ا        - ٧٤ ــن ال ــم املتحــدة وكــل م ــة األم ــدول األعــضاء، ومنظوم ــشجَّع ال لعمــل وُت
اإلمنائي واإلنساين على استحداث مزيد مـن اآلليـات لتحديـد االحتياجـات اإلنـسانية وترتيـب                 
أولويتها وتلبيتها على وجه السرعة، وهي االحتياجات الناشـئة عـن التحـديات العامليـة وأوجـه                 



A/65/356  
 

10-51026 25 
 

الضعف اهليكليـة أو املزمنـة األخـرى الـيت تـسهم يف خمـاطر الكـوارث، مبـا يف ذلـك مـن خـالل                          
 الـشراكات، واسـتحداث مؤشـرات واضـحة، والرصـد املنـسق ألوجـه الـضعف، ووضـع            تعزيز

  .آليات فعالة الستهالل االستجابة
وُتشجَّع الدول األعضاء على دعم تنفيـذ اإلطـار العـاملي للخـدمات املناخيـة، وخاصـة                   - ٧٥

  .الالتعاون على مجع وتبادل البيانات واألساليب الالزمة للعمل اإلنساين الفع عن طريق
وُتــشجَّع منظومــة األمــم املتحــدة واجلهــات الفاعلــة األخــرى يف جمــال العمــل اإلنــساين   - ٧٦

على زيادة اجلهود الرامية إىل تنسيق وتعزيز عمليات التقيـيم الـشاملة للقطاعـات وعلـى إحـراز                  
مزيد من التقدم صوب اعتمـاد عمليـات التقيـيم املـشتركة لالحتياجـات، مبـا يـشمله ذلـك مـن                      

أولية سـريعة تتـسم مبزيـد مـن           أدوات وأساليب وإجراءات تسفر عن عمليات تقييم       استحداث
  .الدقة الزمنية والنفع

وُتشجَّع الدول األعضاء ومنظومـة األمـم املتحـدة واجلهـات الفاعلـة األخـرى يف جمـال                   - ٧٧
العمل اإلنساين علـى حتديـد وتقاسـم جمموعـات البيانـات احلرجـة، واملؤشـرات، ونظـم الرصـد                

  .أجل استخدامها يف أغراض التأهب واالستجابة والتخفيف واإلنعاشمن 
مـا   وُتشجَّع الدول األعـضاء ومنظومـة األمـم املتحـدة علـى دعـم املبـادرات الـيت تعـاجل                  - ٧٨

للكوارث الطبيعية من تأثريات خمتلفـة علـى األفـراد واجلماعـات، مبـا يف ذلـك مـن خـالل مجـع                       
، وتنفيـذ   جلـنس والعمـر والعوامـل األخـرى ذات الـصلة          وحتليل البيانات املـصنفة حـسب نـوع ا        

مؤشــرات املــساواة بــني اجلنــسني يف آليــات متويــل العمــل اإلنــساين مــن أجــل تتبــع خمصــصات    
  .التمويل املرصود للربجمة اجلنسانية ولربجمة الوقاية من العنف اجلنساين

ة األخـرى يف جمـال     وُتشجَّع الدول األعضاء ومنظومـة األمـم املتحـدة واجلهـات الفاعلـ              - ٧٩
العمل اإلنساين على أن تراعـي، فيمـا تقـوم بـه مـن عمـل إنـساين ومـن اسـتجابات للكـوارث،                       

ميثاق العمـل اإلنـساين واملعـايري       املعنون  ‘‘ سفري’’املبادئ واملعايري الدنيا املبينة يف دليل مشروع        
  .للكوارثالدنيا يف االستجابة 

ألمم املتحدة والشركاء يف جماالت العمل اإلنـساين        وُتشجَّع الدول األعضاء ومنظومة ا      - ٨٠
والتنميــة وحقــوق اإلنــسان علــى حتديــد شــواغل احلمايــة قبــل الكارثــة وأثناءهــا وبعــدها وعلــى 

  .معاجلة هذه الشواغل بصورة منهجية يف أنشطة التأهب واالستجابة واإلنعاش
 أصـدرهتا اللجنـة الدائمـة       وُتشجَّع الدول األعضاء على مراعـاة املبـادئ التوجيهيـة الـيت             - ٨١

املــشتركة بــني الوكــاالت بــشأن حقــوق اإلنــسان والكــوارث الطبيعيــة لــدى تنفيــذ التخطــيط     
للطــوارئ والتأهــب ملواجهــة الكــوارث واالســتجابة هلــا، ولــدى تنفيــذ أنــشطة اإلنعــاش املبكــر  
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ث من أجـل    واحللول الدائمة، والعمل معا على دراسة خربات البلدان واملناطق املعرضة للكوار          
  .احلد من نطاق التشرد الداخلي ومدته وتأثريه عند وقوع كوارث طبيعية

وُتشجَّع الدول األعضاء ومنظومـة األمـم املتحـدة واجلهـات الفاعلـة األخـرى يف جمـال                   - ٨٢
ــا الكــوارث الطبيعيــة يف املنــاطق           ــر يف اآلثــار الفريــدة الــيت تتركه العمــل اإلنــساين علــى النظ

ا يتعلــق باســتراتيجيات احلــد مــن خمــاطر الكــوارث والتأهــب ملواجهتــها احلــضرية، وخاصــة فيمــ
  .واالنتعاش املبكر منها

وُتــشجَّع الــدول األعــضاء علــى زيــادة تأهبــها القــانوين لــإلدارة الفعالــة للكــوارث عــن    - ٨٣
طريــق اســتخدام املبــادئ التوجيهيــة لتــسهيل العمليــات الدوليــة لإلغاثــة واإلنعــاش يف حــاالت    

نظيمها على الـصعيد الـوطين، والنظـر أيـضا يف توقيـع االتفـاق النمـوذجي لتـسهيل               الكوارث وت 
اإلجــراءات اجلمركيــة مــن أجــل تيــسري اســترياد وعبــور شــحنات اإلغاثــة وممتلكــات مــوظفي     

  .اإلغاثة عند وقوع كوارث وحاالت طوارئ أخرى
ق بالــسجل ومــن املوصــى بــه، بنــاء علــى نتــائج االســتعراض املــستقل واخلــارجي املتعلــ    - ٨٤

، ٦٢/٩٢يف قرارهـا     إجـراءه  املركزي لقـدرات إدارة الكـوارث، الـذي طلبـت اجلمعيـة العامـة             
  .وقف العمل بالسجل املركزي

ــى           - ٨٥ ــة عل ــدرة فعال ــاء ق ــى بن ــضاء املعرضــة ملخــاطر الكــوارث عل ــدول األع ــشجَّع ال وُت
 الفريـق االستـشاري     االستجابة األوىل على كل من املستوى الوطين واحمللي واجملتمعي، وُيدعى         

  .الدويل للبحث واإلنقاذ إىل دعم الدول األعضاء يف هذا الصدد
  


