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   ٢٠١١الدورة العادية األوىل لعام 
  ، نيويورك٢٠١١فرباير / شباط٣ - يناير/ كانون الثاين٣١

   من جدول األعمال املؤقت٤البند 
      مـيـالتقي

رد اإلدارة على التقييم املتعلق مبسامهة برنامج األمم املتحـدة اإلمنـائي يف                 
  الوقاية من الكوارث وحتقيق اإلنعاش

  
  والنتائجالسياق واخللفية     

. اتسمت العقود األخرية بتصاعد تكـاليف الكـوارث علـى الـصعيدين املـايل والبـشري                 - ١
 بليـون دوالر يف الـستينيات       ٧٥,٥وارتفعت اخلسائر االقتصادية من جراء الكوارث من زهـاء          

ــسعينيات مث إىل  ٦٥٩,٩إىل  ــون دوالر يف الت ــام  ٩٦٠ بلي ــون دوالر يف ع وأودت . ٢٠٠٩ بلي
كارثة مـسجلة،    ٤ ٠٠٠، وعددها حنو    ٢٠٠٩ إىل   ٢٠٠٠ وقعت يف الفترة من      الكوارث اليت 

ويــؤثر تغــري املنــاخ بــشكل .  شــخص وأضــرت حبيــاة بليــوين شــخص ونيــف ٧٨٠ ٠٠٠حبيــاة 
ويؤدي تقلب املنـاخ وتغـريه واقتراهنمـا بازديـاد        . متزايد يف تواتر هذه الكوارث واشتداد حدهتا      

ــات لألخطــار    ــسبب تعــرض اجملتمع ــاع ب ــاقم    ارتف ــصادي، إىل تف ــسكان والنمــو االقت ــداد ال أع
ويف املنـاطق الـيت تتعـرض بـشدة ألخطـار           . عام يف خطر الكـوارث علـى الـصعيد العـاملي           سريع

املتكـررة  تلـك األخطـار بالتـدابري الكافيـة، فـإن الكـوارث الكاسـحة              فيهـا   الكوارث وال تواَجه    
ن اإلجنـازات الـيت حتققـت يف تنفيـذ          كاليت ضربت باكستان وهاييت وميامنار ُتْجهز على كثري مـ         

  .األهداف اإلمنائية لأللفية
  

  اإلنعاشحتقيق دور برنامج األمم املتحدة اإلمنائي يف الوقاية من الكوارث و    
 بـاء، يتـوىل برنـامج األمـم املتحـدة           ٥٢/١٢مبوجب قرار اجلمعية العامة لألمم املتحدة         - ٢

يــف مــن آثــار الكــوارث الطبيعيــة ومنــع وقوعهــا   اإلمنــائي مهمــة القيــام بأنــشطة تنفيذيــة للتخف 
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رئـيس مكتـب   (وبنقـل هـذه املـسؤولية مـن منـسق اإلغاثـة يف حـاالت الطـوارئ         . والتأهـب هلـا  
إىل برنـامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي، تكـون اجلمعيـة العامـة اعترفـت                 ) تنسيق الشؤون اإلنـسانية   

حنـو أفـضل بانتـهاج مـسارات        بأن معاجلة األسـباب اجلذريـة للكـوارث ميكـن أن تتحقـق علـى                
ويف أعقاب قيـام اللجنـة الدائمـة املـشتركة        . إمنائية حتد من أخطار الكوارث وختفف من آثارها       

 بــإجراء تقيــيم للوضــع اإلنــساين، تــوىل الربنــامج اإلمنــائي قيــادة ٢٠٠٥بــني الوكــاالت يف عــام 
 عـضوا مـن األوسـاط     ١٩الفريق العامل املعين بقطاع اإلنعاش املبكر، الذي يضم مـا يـصل إىل              

ــا      ــة مــن داخــل األمــم املتحــدة وخارجه ــسانية واإلمنائي ــشؤون اإلن ــة بال ــامج  . املعني ويقــدم الربن
اإلمنــائي للبلــدان املتــضررة مــن الكــوارث الــدعم للــتمكن بــسرعة مــن هتيئــة الظــروف الالزمــة    

ة علـى    تـوفري اخلـدمات األساسـية، إقامـة اهلياكـل األساسـي            -لتحريك عجلة التنمية من جديـد       
 سـواء مـن     - صعيد اجملتمعات احمللية، هتيئة أسباب الـرزق، تطـوير القـدرات يف جمـال احلوكمـة               

ويتعـاون  . خالل تنسيق أنـشطة الفريـق العامـل القطـاعي أو مـن خـالل أنـشطة الربنـامج نفـسه                    
الربنامج أيضا مع البلدان الشديدة التعرض ألخطار الكوارث لبنـاء قـدرهتا علـى االنتعـاش قبـل                  

ــامج اإلمنــائي يف جمــال    . ع تلــك الكــوارثوقــو ــان اللــذان يــضطلع هبمــا الربن والــدوران القيادي
اإلنعاش املبكر وتنسيق أنشطة الفريق العامـل القطـاعي، مهـا اللـذان حيـددان عالقتـه باألوسـاط                   

أنـشطة اإلنعــاش املبكـر برباجمــه املعنيـة باإلنعــاش يف    ومينحانــه قـدرة فريــدة علـى ربــط   اإلنـسانية  
وكــثريا مــا تنــشأ أنــشطة الربنــامج اإلمنــائي يف جمــال الوقايــة مــن الكــوارث عــن . الطويــلاملــدى 

  . لتحقيق اإلنعاش يف أعقاب وقوعهاالعمل اجلاري 
الكـوارث، متكـن   أخطـار   وبفضل أكثر من عشر سنوات من العمل يف جمال احلـد مـن                - ٣

ــسبية يف     ــزة الن ــد جمــاالت ختصــصه ذات املي ــائي مــن حتدي ــامج اإلمن ــدان يعــج باجلهــات  الربن  مي
 متخــصص ٢٠٠ بلــدا ويــستخدم حنــو  ١٦٦وللربنــامج اإلمنــائي وجــود ميــداين يف  . املــشاركة

وتغطي أنشطة هؤالء مجيع املنـاطق وينـصب   . متفرغ للعمل يف جمال احلد من أخطار الكوارث    
ــدان األشــد عرضــة ألخطــار الكــوارث    ٦٠علــى اهتمــامهم خباصــة   ــدا مــن البل واســتطاع .  بل

 اإلمنائي أن حيظى باملصداقية لـدى احلكومـات ولـدى شـركائه مـن اجملتمـع املـدين وأن                    الربنامج
وقد متكن من تطوير القدرات يف ميـادين تقنيـة ومواضـيعية حمـددة تكتـسي              . حيصل على ثقتهم  

وتـشمل هـذه امليـادين    . أمهية حامسة يف بناء قدرات فعالـة يف جمـال احلـد مـن أخطـار الكـوارث                 
ني واالنتعـــاش يف أعقـــاب الكـــوارث واحلوكمـــة وتعـــيني مـــواطن اخلطـــر املــساواة بـــني اجلنـــس 

ــاطق احلــضرية وتطــوير        ــة باملن ــة األخطــار املتعلق ــاخ ومواجه ــصلة باملن ــصدي لألخطــار املت والت
ــوارث    ــار الكـ ــن أخطـ ــد مـ ــدرات احلـ ــا    . قـ ــضطلع هبـ ــيت يـ ــسية الـ ــد األدوار الرئيـ ــل أحـ ويتمثـ

ــامج ــات ا   الربن ــات وهيئ ــساعدة احلكوم ــائي يف م ــدرات    اإلمن ــساب الق ــى اكت ــدين عل جملتمــع امل
وأثنـاءه   هـا الالزمة يف هذه امليادين الضرورية للتصدي للكوارث ومواجهة أخطارها قبـل وقوع           
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أما فيما يتعلق باملساواة بني اجلنسني، فإن سياسة الربنامج اإلمنائي املتمثلـة يف ختـصيص               . وبعده
رصـدها لالنتعـاش بعـد الكـوارث     يالـيت   يف املائـة مـن مجيـع مـوارد الـدعم            ١٥نسبة دنيا قدرها    

ــساواة            ــضايا امل ــى ق ــام عل ــز االهتم ــى تركي ــاعدت عل ــد س ــرأة، ق ــتمكني امل ــة ب ــضايا املتعلق للق
ويف ميـدان التكيـف مـع       . اجلنسني يف مجيع أنشطته يف جمال االنتعـاش يف أعقـاب األزمـات             بني

درات مواجهـة األخطـار     احلكومات مـن أجـل تطـوير قـ        مع  تغري املناخ، يعمل الربنامج اإلمنائي      
وكـثريا مـا ُيتـصدى لألخطـار املترتبـة مباشـرة            . اليت جتابه التنمية من جراء تقلـب املنـاخ وتغـريه          

عـن األخطـار الــيت يطرحهـا تغـري املنـاخ علــى      باسـتقالل  عـن اجلفـاف والفيـضانات واألعاصــري    
ــل  ــدى الطوي ــا      . امل ــذه األخط ــصدي هل ــى الت ــدان عل ــائي البل ــامج اإلمن ــساعد الربن ــصرية وي ر الق

  . والطويلة املدى على حنو متكامل
أخطار الكوارث، تـشمل    واخنرط الربنامج اإلمنائي يف شبكة للجهات املعنية باحلد من            - ٤

ــات ــسيق        منظم ــب تن ــة، ومكت ــل الدولي ــة، ومؤســسات التموي ــم املتحــدة اإلمنائي ــة األم  جمموع
وتسهم هـذه اجملموعـة يف      . كاالتالشؤون اإلنسانية، وجمموعة اللجنة الدائمة املشتركة بني الو       

وصل عمل الربنامج اإلمنائي يف جمال التنميـة واإلنعـاش مـع العمـل الـذي تـضطلع بـه األوسـاط                   
ة وباالســتفادة مــن قــدرات شــبكة الــشراكة املــذكورة ومواردهــا، مبــا يف ذلــك قائمــ. اإلنــسانية

 يف نظـام االسـتراتيجية الدوليـة    ، بّوأ الربنامج اإلمنائي نفسه مرتلة العضو الرئيسي   اخلرباء احملكمة 
بعينـها تتفـق    تقنيـة   ويضطلع الربنامج اإلمنـائي بـأدوار طالئعيـة يف جمـاالت            . للحد من الكوارث  

وأولويــات إطــار عمــل هيوغــو، ويقــوم بــدور مركــزي يف مــساعدة احلكومــات يف إعمــال          
ــضيات ــصعيد القطــري  مقت ــى ال ــع   .  اإلطــار عل ــسيق م ــائي يف التن ــامج اإلمن ــشط الربن  ســائر وين

الـدعم  الـيت تقـدم     التابعة لألمم املتحدة وغـري التابعـة لألمـم املتحـدة،            الكربى  املنظمات الدولية   
وحدد الربنامج ميـادين بعينـها للتعـاون مـع هـذه اجلهـات       . القطري للحد من أخطار الكوارث   

يف الشريكة وذلك بفضل اجلهـود الـيت تبـذهلا أمانـة االسـتراتيجية الدوليـة للحـد مـن الكـوارث                      
يف تنفيذ بـرامج كـربى للحـد        حىت اآلن جتلى هذا التنسيق    قد  و. جمال االتصال وتيسري األعمال   

، تلـك األخطـار   الكوارث تشارك فيها جهـات متعـددة يف بلـدان شـديدة التعـرض ل              أخطار  من  
ويف التنــسيق املــشترك للــربامج املواضــيعية عــن طريــق آليــات االســتراتيجية الدوليــة للحــد مــن     

عــاش، والربنــامج العــاملي لتحديــد أخطــار الكــوارث، إلنقبيــل الربنــامج الــدويل لالكــوارث مــن 
ومن خـالل التعـاون يف جمـايل تقيـيم     ومبادرة بناء القدرات يف جمال احلد من أخطار الكوارث،          

الـيت جـرى توقيعهـا مـع        يف إثر اتفاقات التعاون يف أعقـاب األزمـات          آثار الكوارث واإلنعاش،    
  . والبنك الدويلاملفوضية األوروبية 

 موضـوع احلـد     ٢٠١٣-٢٠٠٨وحتدد اخلطة االسـتراتيجية للربنـامج اإلمنـائي لألعـوام             - ٥
مـن أخطـار الكـوارث بوصــفه عـامال مهمـا يف حتقيـق األهــداف اإلمنائيـة لأللفيـة، وتالحــظ أن         
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كـذلك، جيــري بالفعــل إقامــة  . الكـوارث أشــد تــأثريا يف أفقــر شـرائح الــسكان منــها يف غريهــم  
وتبعـا لـذلك،   . بني احلد من أخطار الكـوارث والتكيـف مـع تغـري املنـاخ     وصرحية  متينة  صالت  

بدأ الربنـامج اإلمنـائي يقـوم بـشكل متزايـد باتبـاع هنـج مشـويل يف عملـه، وذلـك مـثال بإحـداث               
تكامل بني موضوعي احلد من أخطار الكوارث والتكيف مع تغـري املنـاخ يف براجمـه اجلاريـة يف                  

كما أنه يسلم متاما بأن خفض قابلية التـأثر بأخطـار الكـوارث             . مريكا الالتينية أفريقيا وآسيا وأ  
  .  لأللفيةةأمر مركزي يف حتقيق األهداف اإلمنائي

كذلك، فقد عزز الربنامج اإلمنـائي مـؤخرا وجـوده علـى الـصعيد اإلقليمـي، إذ أصـبح             - ٦
 الكــوارث، يعملــون يف هنالـك حاليــا مثانيـة مستــشارين وأخـصائيني يف جمــال احلـد مــن أخطـار     

مــس الــيت يعمــل فيهــا املنــاطق اخلمراكــز اخلــدمات اإلقليميــة التابعــة للربنــامج مبــا يكفــل تغطيــة 
وقد ساعد هذا التموقـع االسـتراتيجي الربنـامج اإلمنـائي علـى تـوفري املـساعدة التقنيـة                   . الربنامج

 اجلنـوب وإجيـاد فـرص       املركزة لتطوير قدرات احلكومات وتعزيز فرص التعاون فيما بني بلدان         
ويف آسـيا، مكـن الـدعم املقـدم         . تنفيذ برامج إمنائية متكاملة تراعي موضوع مواجهة الكوارث       

تطـوير هياكلـها وقـدراهتا املؤسـسية، وكـذلك تـشريعاهتا       من من الربنامج حنوا من عشرين بلدا       
ان الـيت   وقـد أعربـت حكومـات البلـد       . مسبقا ملواجهـة أخطـار الكـوارث      لالستعداد  وسياساهتا  

، عــن تقــديرها ٢٠٠٤تــضررت مــن أمــواج تــسونامي الــيت وقعــت يف احملــيط اهلنــدي يف عــام    
وعلـى  . للـدعم الـذي قدمـه الربنـامج اإلمنـائي جلهودهـا يف سـبيل اإلنعـاش بعـد الكارثـة                    القوي  

ــاين      ــزال كــانون الث ــاير /غــرار حــاالت االنتعــاش يف أعقــاب كــوارث أخــرى، يف أعقــاب زل ين
 عامـل حبلـول هنايـة       ٢٠٠ ٠٠٠يت، اسـتخدم الربنـامج اإلمنـائي قرابـة           الذي ضـرب هـاي     ٢٠١٠

 عــن طريــق بــرامج - نــساءمــن ال يف املائــة ونيــف ٤٠ وكــان - ٢٠١٠أكتــوبر /تــشرين األول
وقــام العمــال مبهــام تتطلــب أيــد عاملــة مكثفــة مــن قبيــل إزالــة األنقــاض     . األجــر لقــاء العمــل 

ــشوارع  ــها والنفايــات مــن ال ــتخلص من ــوات الــصرف الــيت اســتعملت   ، وتنظيــف وال  نظــم وقن
ومشلـت مبـادرات األجـر لقـاء العمـل أيـضا أنـشطة التأهـب ملوسـم                  . كمسالك لتـصريف امليـاه    

، وأنـشطة تـدبري مـستجمعات       )كتنظيـف قنـوات الـسقي والروافـد والطـرق الفرعيـة           (األعاصري  
سـاعد الربنـامج اإلمنـائي    ويف هـاييت،  . الزراعيـة املنتوجيـة  ا يف  يـ املياه اليت من شأهنا أن تـؤثر إجياب       

احلكومة أيـضا، بـدعم مـن اجملتمـع الـدويل، علـى إجنـاز تقيـيم شـامل لالحتياجـات املترتبـة عـن                        
  . إلنعاش يف أعقاب الزلزالرثة، ساعد على تقدمي تصور وطين لالكا

  نتائج التقييم    
ــل    - ٧ ــيم اســتنادا لتحلي ــر إىل أ    التقي ــصعيد القطــري، خلــص التقري ــى ال ــه عل ــضطلع ب ن امل

 بلـدا،   ١٨الربنامج اإلمنائي قام بدور رئيسي يف صياغة سياسـة احلـد مـن أخطـار الكـوارث يف                   
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وجاء يف التقيـيم أن الربنـامج       .  بلدا يف خلق بيئة مواتية لتنفيذ تلك السياسة        ١١بينما ساهم يف    
 اإلمنــائي عمــل بفعاليــة فيمــا يتعلــق بالــدعم القطــاعي، وال ســيما عنــد إنــشاء املؤســسات املعنيــة

  . هلامبواجهة الكوارث وسن السياسات املتعلقة هبا أو إعداد أنشطة منوذجية يف جمال التأهب 
وتتجلى األمهية احلامسة للدعم املقدم مـن الربنـامج اإلمنـائي يف املـدى الطويـل لتحـسني             - ٨

، ابتليـت   ٢٠٠٠ففي عام   . القدرات الوطنية على الوقاية من الكوارث، من خالل مثالني اثنني         
 قتيـل، وشـردت نـصف مليـون شـخص،         ٨٠٠زامبيق بفيضانات نامجة عـن إعـصار خلفـت          مو

وبلغت حصيلة املتضررين مـن الفيـضانات أكثـر مـن           . وعطلت أقوات مليون موزامبيقي ونيف    
 تفاوتـا   ٢٠٠٠ويتفـاوت حجـم الـدمار الـذي وقـع يف عـام              .  يف اجملمـوع    ماليني شـخص   ٤,٥

ــه يف عــام    ــع حجم ــدما اجتاحــت ٢٠٠٧صــارخا م ــضانات جمــددا   عن ــبالد الفي ــام  .  ال ــي ع فف
، أصــبحت ٢٠٠٩ويف عــام .  شــخص٧٠ ٠٠٠ شخــصا وشــرد حنــو مــن ٢٩، قــضى ٢٠٠٧

. وقـد بـرزت صـورة مماثلـة يف بـنغالديش     . موزامبيق رائـدة اإلقلـيم يف جمـال التأهـب للكـوارث           
، ُنكب البلد بأعىت إعـصار شـهده يف تارخيـه، إذ أودى             ١٩٩١أبريل من عام    /ففي شهر نيسان  

إال أن أعــداد مــن تــضرر مــن .  ماليــني آخــرين١٠ شــخص وشــرد زهــاء ١٤٠ ٠٠٠بــأرواح 
 ماليـني   ٩ كانت أقـل بكـثري مـن ذلـك، حيـث قـدرت بنحـو                 ٢٠٠٧عام  يف   “ِصدر”إعصار  

فهــذان البلــدان وغريمهــا مــن البلــدان الــيت اكتــسبت .  قتيــل٤ ٠٠٠شــخص، مــن بينــهم زهــاء 
 الكــوارث، أصــبح مبقــدورمها حاليــا أن يتقامســا  القــدر نفــسه مــن التجربــة واخلــربة يف مواجهــة 

جتارهبما مع البلدان األخرى املهددة بأخطار الكوارث عـن طريـق مبـادرات التعـاون فيمـا بـني                   
  . بلدان اجلنوب، اليت باستطاعة الربنامج اإلمنائي أن يقدم املساعدة يف تنفيذها

نـامج اإلمنــائي يف الفتــرة مــن   مليـون دوالر الــيت كرســها الرب ٨٦٦ويوثِّـق التقيــيم مبلــغ    - ٩
 بلـدا، برصـد نـسبة       ١٢١ لربامج احلد مـن أخطـار الكـوارث واإلنعـاش يف             ٢٠٠٩ إىل   ٢٠٠٤

وقـد منـت النفقـات      . يف املائة من إمجايل النفقات الربناجمية جلهود احلد من أخطار الكـوارث            ٤
 ثالثـة أضـعاف     اليت خيصـصها الربنـامج اإلمنـائي لـربامج احلـد مـن أخطـار الكـوارث بـأكثر مـن                    

ــرة، حيــث ارتفعــت مــن     مليــون ١٨٦ إىل ٢٠٠٤ مليــون دوالر يف عــام ٥٣خــالل هــذه الفت
ويتوزع إمجايل النفقات اليت يرصدها الربنامج اإلمنائي لربامج احلـد مـن           . ٢٠٠٩دوالر يف عام    

ة مـن  أخطار الكوارث بني املوارد الـيت يـديرها املكتـب التـابع للربنـامج اإلمنـائي واملعـين بالوقايـ                  
 وبـني   -  يف املائـة مـن اجملمـوع       ٢٠ مليون دوالر، أي بنسبة      ١٧٦بقيمة   - األزمات واإلنعاش 

 يف ٨٠ مليـون دوالر، أي بنـسبة   ٦٩٠املوارد اليت ال يـديرها هـذا املكتـب، وقـد كـان مبلغهـا                
وتنقسم املوارد اليت يديرها مكتب الوقاية من األزمـات إىل مـوارد مـستمدة              . املائة من اجملموع  

مــن امليزانيــة األساســية للربنــامج اإلمنــائي ومــوارد متأتيــة مــن اجلهــات املاحنــة، جيــري نقلــها إىل   
 يف املائـة مـن إمجـايل املـوارد الـيت            ٦٩(الصندوق االستئماين املواضيعي التابع للمكتب املذكور       
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ة مـن   وقد ظل مستوى األموال اليت يديرها املكتب ثابتـا إىل حـد مـا يف الفتـر                ). يديرها املكتب 
ــام  ٢٠٠٩ إىل ٢٠٠٤ ــدا يف ع ــا ع ــه  ٢٠٠٥، م ــضاعفت في ــذي ت ــسونامي احملــيط   ال ــسبب ت  ب
 مليون دوالر واملتكونة من املوارد اليت ال يـديرها          ٦٩٠أما مبلغ النفقات البالغ قدرها      . اهلندي

األمـوال املتأتيـة مـن امليزانيـة        : التاليـة الثالثـة   مكتب الوقاية مـن الكـوارث، فيتـأتى مـن املـصادر             
ألساسية للربنامج اإلمنائي واليت تديرها املكاتب القطرية؛ مسامهات اجلهـات املاحنـة الثنائيـة يف               ا

ــصعيد القطــري؛           ــى ال ــائي عل ــامج اإلمن ــذها الربن ــيت ينف ــار الكــوارث ال ــن أخط ــرامج احلــد م ب
وتلبيــة للطلــب املتزايــد مــن . واملـسامهات الــيت تقــدمها احلكومــات املــستفيدة مــن تلـك الــربامج  

البلدان املـستفيدة، أصـبح الربنـامج خيـصص ألنـشطة احلـد مـن أخطـار الكـوارث مبلغـا                     جانب  
. وهـذا التـزام كـبري مـن املنظمـة يف ظـرف األزمـة االقتـصادية الدوليـة                  . متناميا من املوارد املالية   

وكما يربز ذلك التقيـيم، فقـد أصـبح احلـد مـن أخطـار الكـوارث أولويـة علـى نطـاق الربنـامج             
تداد أكثر من عشر سنوات من العمل يف هذا املـضمار، متكـن الربنـامج اإلمنـائي        فعلى ام . برمته

 بلــدا يف اعتمــاد أطــر مؤســسية وتــشريعية وسياســاتية، وبنــاء   ٥٠مــن مــساعدة مــا يربــو علــى  
ويـشري التقيـيم أيـضا إىل أنـه إضـافة إىل العمـل              . القدرات الالزمة للحـد مـن أخطـار الكـوارث         

نامج اإلمنـائي بتنفيـذ مبـادرات يف جمـال التأهـب للكـوارث واحلـد                على الصعيد الوطين، قام الرب    
 يف املائــة مــن ٥٤وميثــل هــذا العمــل  .  بلــدا ونيــف٢٠مــن أخطارهــا علــى الــصعيد احمللــي يف  

  . جمموع أنشطة الربنامج اإلمنائي يف ميدان احلد من أخطار الكوارث
ــة الــيت يتــسم هبــا الــدعم     - ١٠ ــة العالي  املقــدم مــن الربنــامج اإلمنــائي  ويعتــرف التقيــيم باملرون

ويالحـظ التقيـيم   .  بلـدا ٣٠الكوارث الكربى والكـوارث املتكـررة يف أكثـر مـن       مجيع  ملواجهة  
إضافة إىل ذلك أن الربنامج اإلمنائي قام، منذ أخذه بالنهج القـائم علـى توزيـع العمـل اإلنـساين             

 قطـاع اإلنعـاش املبكـر يف        ، بتنسيق األنشطة املـضطلع هبـا يف إطـار         ٢٠٠٥إىل قطاعات يف عام     
  . سبع من الكوارث املفاجئة، ومتكن من مواصلة أعمال التنسيق بعد مرحلة الطوارئ

وكما اعترف بذلك تقرير التقييم، فإن بـرامج توليـد فـرص العمـل بـسرعة الـيت قادهـا                     - ١١
تاحـة يف   الربنامج اإلمنائي يف أعقاب الكـوارث الكـربى متثـل أحـد اخليـارات الفعالـة العديـدة امل                  
فهـذه  . املراحل الباكرة من مسار االنتعاش لتحقيق مكاسب سريعة لـصاحل الـسكان املتـضررين           

ــسانية وتعجــل باإلهنــاء         ــشطة اإلن ــة لألن ــأيت تكمل ــرزق ت ــة إىل إجيــاد مــصادر ال ــشطة الرامي األن
كذلك، تتميـز أنـشطة األجـر لقـاء العمـل بإمكانيـة دجمهـا يف بـرامج                  . التدرجيي ألعمال اإلغاثة  

ويف هـذا اإلطـار، سيواصـل الربنـامج         . أمان أمشـل ووصـلها خبطـط أوسـع للحمايـة االجتماعيـة            
اإلمنائي إعداد هذه الربامج على الصعيد القطري وتنفيذها كجزء من هنج إمنائيـة شـاملة أوسـع                 
نطاقا ترمي إىل إقامة روابط أكثر تكامال مع اجملاالت العملية األخرى للربنامج اإلمنـائي، وهـي             

وهذا يكفل حتقيق مزيد من الفعاليـة يف ربـط أنـشطة انتعـاش الـسكان                . وكمة والفقر والبيئة  احل
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املتضررين مبكرا، عـن طريـق أنـشطة مـن قبيـل تـوفري األجـر لقـاء العمـل، بأولويـات االنتعـاش                        
املطرد على كـل مـن الـصعيدين احمللـي والـوطين، وتعزيـز املؤسـسات الوطنيـة املعنيـة باحلـد مـن                

وسيواصل الربنـامج اإلمنـائي العمـل عـن كثـب مـع منظمـة العمـل                 . رث واإلنعاش أخطار الكوا 
. الدولية لتصدُّر تنفيذ سياسـة األمـم املتحـدة املتعلقـة بالعمالـة وتوليـد الـدخل وإعـادة اإلدمـاج                    

  . وتشمل هذه املبادرة توفري أسباب اإلغاثة العاجلة واإلنعاش يف املدى الطويل
قــدرة البلــدان علــى تعزيــز  مــن خالهلــا الربنــامج اإلمنــائي يف ومــن الــسبل الــيت سيــساهم  - ١٢

االنتعاش، قيامه بوضع أطر حمسنة تربط بصورة أفضل بـني أولويـات اإلنعـاش يف املـدى القـصري             
غري أن هيكـل متويـل اجلهـات املاحنـة الدوليـة ألنـشطة              . وبني األهداف اإلمنائية يف املدى الطويل     

وبـالرغم مـن ريـادة    . ألة حامسـة أخـرى حتتـاج إىل معاجلـة         اإلنعاش يف أعقاب الكوارث هي مـس      
الربنامج اإلمنائي للفريق العامل املعين بقطاع اإلنعـاش املبكـر وتنفيـذ سياسـيته يف جمـال اإلنعـاش                   
املبكــر، فقــد دلــت جتربــة النــداءات العاجلــة والطارئــة مــرارا وتكــرارا علــى أن أنــشطة اإلنعــاش   

ات األساسـية إىل نـصاهبا وإتاحـة الفرصـة للـسكان املتـضررين              املبكر اليت ترمي إىل إعادة اخلـدم      
ومثـة  . إلسهام بفعالية يف مـسار اإلنعـاش، هـي الـيت حتظـى دائمـا بالتمويـل األقـل                  لمن الكوارث   

 - عــدد مــن التفــسريات هلــذه الفجــوة، تــشمل كــون متويــل اجلهــات املاحنــة موزعــا إىل هــيكلني
ويف . خر يدير األمـوال املخصـصة للمـساعدة اإلمنائيـة         أحدمها يدير متويل الشؤون اإلنسانية واآل     

إطــار إســهام الربنــامج اإلمنــائي يف املناقــشات اجلاريــة علــى النطــاق العــاملي بــشأن مــسائل متويــل 
احلاالت االنتقاليـة ومتويـل أنـشطة اإلنعـاش املبكـر، يعمـل الربنـامج عـن كثـب مـع فريـق عامـل                         

والـشبكة هـي هيئـة فرعيـة للجنـة          . ت الرتاع والضعف  تولت تنظيمه الشبكة الدولية املعنية حباال     
املساعدة اإلمنائية التابعة ملنظمـة التعـاون والتنميـة يف امليـدان االقتـصادي، ومـن املتوقـع أن يـضع                     

ومـن منظـور أعـم،      . ٢٠١١فريقها العامل مقترحات بشأن متويل احلاالت االنتقالية حبلول عام          
استمرار نقص متويل برامج اإلنعاش، بالرغم مـن وجـود   تفيد البلدان اليت تعاين كوارث كربى ب      

  . تصور موثق شامل وتوفر إطار يرتكز على تقييم االحتياجات الناشئة يف أعقاب الكوارث
  :وتتفق نتائج التقييم يف ثالث أولويات أساسية  - ١٣

تــشجيع هنــج أكثــر تكــامال يف معاجلــة موضــوع احلــد مــن أخطــار الكــوارث      )أ(  
  منائية، وال سيما يف جمال ختطيط الربامج وتنفيذها؛ضمن الربامج اإل

األمـور يف اسـتراتيجيات احلـد مـن أخطـار           زمـام   تعزيز امـتالك البلـدان املعنيـة          )ب(  
الكوارث عـن طريـق االضـطالع بـدور أمـنت يف الـشراكات الوطنيـة والدوليـة واالسـتفادة مـن                      

  ي واجملتمعي؛النتائج اجليدة اليت حتققها الربامج على الصعيدين احملل
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ربط ما يضطلع به الربنامج اإلمنائي يف أعقـاب الكـوارث مـن أنـشطة ناجحـة                )ج(  
يف جمال اإلنعاش يف املدى القصري وعلى النطاق الصغري، بـالتخطيط املـستدام لالنتعـاش لكفالـة                 

  . إسهامهما يف تعزيز أنشطة احلد من أخطار الكوارث والتنمية يف املدى األطول
  

  لتقييمعلى ا اإلدارةرد     
وتــوفر تلــك . هــذا التقيــيم الــذي جــاء يف أوانــه بنتــائج أحــاط الربنــامج اإلمنــائي علمــا   - ١٤

عناصر إضافية مهمة لتعزيز اجلهود احلالية الـيت يبـذهلا الربنـامج فيمـا خيـص بـرامج احلـد                    النتائج  
 بالوقايـة مـن   من أخطار الكوارث واإلنعاش يف خضم إعادة اهليكلة اجلارية حاليـا ملكتبـه املعـين             

ويعترف الربنامج اإلمنـائي أيـضا باحلاجـة إىل االسـتفادة مـن الـزخم احلـايل                 . واإلنعاشاألزمات  
الذي تشهده املنظمـة بغيـة كفالـة دمـج االعتبـارات اجلنـسانية يف الـسياسات والـربامج الوطنيـة                     

  . للحد من أخطار الكوارث واإلنعاش
ربنــامج اإلمنــائي، بالتعــاون مــع شــركائه، يف  وعــالوة علــى نتــائج التقيــيم، سيمــضي ال   - ١٥

االســتفادة مــن عقــود مــن التجربــة يف جمــال احلــد مــن أخطــار الكــوارث واإلنعــاش لتعزيــز مــنت 
ــاش      ــار الكــوارث واإلنع ــن أخط ــة باحلــد م ــارف واألدوات املتعلق ــة   . املع ــا املنتجــات املعرفي أم

د مـن أخطـار الكـوارث واإلنعـاش         الكربى اليت وضعها الربنامج اإلمنائي حىت اآلن يف جمال احلـ          
احلـد مـن أخطـار الكـوارث بوصـفه أحـد حتـديات              ” العاملي املعنـون     ٢٠٠٤فتشمل تقرير عام    

 الـذي تنـاول موضـوع مكافحـة تغـري           ٢٠٠٧/٢٠٠٨؛ وتقرير التنميـة البـشرية للفتـرة         “التنمية
لتكيــف؛ املنـاخ واسـتعرض أوجـه العالقــة بـني تغـري املنـاخ والكــوارث وكـذلك اسـتراتيجيات ا        

واســتعراض دعــم الربنــامج اإلمنــائي للــنظم املؤســسية والتــشريعية املعنيــة باحلــد مــن أخطــار           
 عن التقييم العاملي جلهود احلد مـن        ٢٠٠٩ ومسامهة رئيسية يف تقرير عام       ؛الكوارث واإلنعاش 

أما املنتجات املعرفية اليت سيجري إعدادها مـستقبال مـن أجـل تعزيـز الـدعم             . أخطار الكوارث 
ــيم       ال ــة لتقيـ ــادئ التوجيهيـ ــوارث، واملبـ ــات والكـ ــني الرتاعـ ــصلة بـ ــى الـ ــستركز علـ ــري، فـ قطـ

االحتياجــات الناشــئة يف أعقــاب الكــوارث، ودليــل إعــداد بــرامج احلــد مــن أخطــار الكــوارث  
وسيواصــل الربنــامج اإلمنــائي دعــم إمكانيــة اســتفادة الــشركاء احلكــوميني وهيئــات  . واإلنعــاش

ــصلة باحلــد مــن أخطــار الكــوارث      اجملتمــع املــدين وســائر املنظ  ــة مــن املعــارف املت مــات الدولي
وإضافة إىل ذلك، سيسعى الربنامج اإلمنائي إىل إقامة شراكات جديـدة مـع القطـاع        . واإلنعاش

اخلاص واالستفادة من الشراكات القائمة منذ أمد طويل مع البلـدان الـيت بنـت قـدرات وطنيـة                   
 أخرى ضـعيفة يف جمـال احلـد مـن أخطـار الكـوارث،       يف هذا املضمار وتستطيع أن تدعم بلدانا   

  . وذلك عن طريق مبادرات التعاون فيما بني بلدان اجلنوب اليت ييسرها الربنامج اإلمنائي
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وإضافة إىل ذلك، سيواصل الربنامج اإلمنائي حتسني التكامل بني الربامج علـى الـصعيد                - ١٦
م املتحــدة للمــساعدة اإلمنائيــة، ووثيقــة  الــوطين بواســطة التقيــيم القطــري املوحــد، وإطــار األمــ 

الربامج القطرية، وكذلك عن طريـق تنـسيق بـرامج احلـد مـن أخطـار الكـوارث واإلنعـاش مـع                      
ويعترف الربنامج اإلمنائي بوجه خاص بالـدور احلاسـم الـذي يـتعني عليـه االضـطالع         . شركائه

تغـري املنـاخ واحلـد      به بشراكة مع احلكومات الوطنية للتـصدي بـسرعة لتحـديات التكيـف مـع                
مــن أخطــار الكــوارث واإلنعــاش، وال ســيما بالنــسبة للبلــدان الــيت شــهدت زيــادة متــواترة يف    

وسيكون يف مقـدور الربنـامج اإلمنـائي أيـضا أن يـدعم العمليـات               . الكوارث يف العقود األخرية   
 الـسريعة   املستدامة لالنتعاش يف أعقاب الكوارث، واليت حتقق التكامـل الفعـال بـني اإلجـراءات              

واملبكــرة يف أعقــاب الكــوارث، عــالوة علــى تقــدمي الــدعم االســتراتيجي للتخطــيط لالنتعــاش    
وهذه اإلجـراءات مجيعـا ستـساهم يف تنفيـذ األولويـات اخلمـس املنـصوص             . والتأهب لألزمات 

 عـن التقيـيم العـاملي جلهـود احلـد      ٢٠٠٩ووفقا لنتـائج تقريـر عـام     . عليها يف إطار عمل هيوغو    
خطـة   مـن    ٤ الكـوارث، مـا زال عـدد كـبري مـن البلـدان متـأخرا يف تنفيـذ األولويـة                      من أخطار 
  . عمل هيوغو

أمــا اإلجــراءات الرئيــسية احملــددة أدنــاه فمــن املتوقــع أن تفــضي إىل حتــسينات يف عمــل   - ١٧
وسـيقوم  . الربنامج اإلمنائي يف جمال احلد من أخطار الكوارث واإلنعاش على الـصعيد القطـري              

اإلمنائي بإعداد استراتيجية للحد من أخطار الكوارث واإلنعاش لتعزيز التأهـب للحـد             الربنامج  
من أخطار الكوارث واإلنعاش على الصعيد القطري وفقا ملستوى اخلطـورة املقـدرة، والتـواؤم               
الــسياسايت واملؤســسي، وقــدرات مواجهــة األخطــار، والتــدابري املناســبة للحــد مــن أخطـــار          

. ربامج املتكاملـــة واملقـــاييس عـــن طريـــق التحـــاور مـــع احلكومـــاتالكـــوارث واإلنعـــاش، والـــ
البلــدان املعرضــة بــشدة ألخطــار الكــوارث مــن التأهــب  متكــن وستــشمل االســتراتيجية تــدابري 

وسيخطط الربنامج اإلمنائي عملـه حـسب       . بصورة أفضل ملواجهتها واإلنعاش يف حال وقوعها      
العتمــاد علــى املمارســات الــشاملة ملواءمــة جهــوده يف جمــال الــدعم كــل منطقــة علــى حــدة وبا

وسيجري تسخري التحليالت القطرية لقدرات مواجهة أخطـار تغـري          . القطري مع االستراتيجية  
املناخ لزيادة حتقيـق التكامـل بـني عمـل الربنـامج اإلمنـائي يف جمـال احلـد مـن أخطـار الكـوارث                         

وسيـستمر عقـد    . اخ على غرار ما جيري يف بعض البلـدان        وعمله يف ميدان التكيف مع تغري املن      
االجتماعــات اإلقليميــة املعنيــة باملمارســات الــشاملة، الــيت يــشارك فيهــا متخصــصون قطريــون، 

وسـيجري إيـالء   لتعزيز العمل املضطلع به يف جمـال املمارسـات الـشاملة علـى الـصعيد القطـري                
ــوع الكــوا       ــل وق ــاش قب ــدرات االنتع ــاء ق ــام خــاص لبن ــرض   اهتم ــشديدة التع ــدان ال رث يف البل

 يف املـستقبل واسـتئناف التقـدم يف         هـا ألخطارها حبيث تغدو الكوارث فرصـا للحـد مـن أخطار          
وسيعمل الربنـامج اإلمنـائي أيـضا علـى حتـسني فعاليتـه يف جمـال تنـسيق                  . إجناز األهداف اإلمنائية  



DP/2011/5
 

10 11-20266 
 

. بـشأن موضـوع اإلنعـاش     أنشطة اإلنعاش على الصعيد الوطين وسيِعّد منتجات وهنجا مبتكَـرة           
الرئيـسية، مبـا يف   احلكـم  استعادة وظائف ) أ: (ومن املتوقع أن تركز تلك املنتجات على ما يلي      

اصـة علـى آليـات إجيـاد        خباستعادة مصادر الرزق، مـع التركيـز        ) ب(ذلك على الصعيد احمللي؛     
 جهـود   دمـج تـدابري احلـد مـن أخطـار الكـوارث يف املـستقبل ضـمن                ) ج(فرص العمل بسرعة؛    
وترمي هـذه النـهج إىل ربـط أنـشطة     . اصة على مشاركة املرأة ومتكينهاخباإلنعاش، مع التركيز  

وسيواصــل الربنــامج . اإلنعــاش يف املــدى القــصري بــربامج التنميــة يف املــديني املتوســط والطويــل  
ها وحتـسين ) إجـراءات املـسار الـسريع     (اإلمنائي اسـتعراض إجراءاتـه التنفيذيـة ملواجهـة األزمـات            

لكفالة استجابة املكاتب القطرية بأقـصى قـدر مـن الكفـاءة لتلبيـة احتياجـات الـدعم املقـدم يف                     
  . أعقاب الكوارث

ــيات         - ١٨ ــتجابة لتوصـ ــذة اسـ ــى املتخـ ــة املنحـ ــراءات العمليـ ــق اإلجـ ــدد املرفـ ــر الوحيـ تقريـ
  .التقييمب املتعلق
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 املرفق
  الرئيسية وردود اإلدارةالتقييم توصيات     

      
وحتقيـقالكـوارث   الوقايـة مـن     لربنامج اإلمنائي توضيح أن جمال تركيـزه الرئيـسي يف إطـار جهـود               ينبغي ل  - ١التوصية  
  .هو مساعدة البلدان يف أبعاد التنمية، وال سيما احلد من األخطار وأوجه الضعفاالنتعاش 

 مشــوال، مبــا يــشمل اجلهــودوتتطلــب معاجلــة أوجــه الــضعف علــى الــصعيدين االجتمــاعي واالقتــصادي هنجــا برناجميــا أكثــر  
لتنـاول احلـدعمليـا   أن يوفر الربنامج اإلمنائي إطارا      وينبغي  . املشتركة مع برامج احلد من الفقر، والتنمية املستدامة، واحلوكمة        

  . الربجمة اإلمنائيةيف إطار من أخطار الكوارث باعتباره مسألة شاملة 
لبطيئة الظهور أو التخفيـف مـن آثارهـا اتبـاع هنـج خمتلـف واسـتراتيجياتالكوارث ا الوقاية من   ويستلزم الدعم الرامي إىل       

شـراكات جديـدة مـع خمتلـف الوكـاالتإقامـة   وسيتطلب تنسيقا أوثـق مـع بـرامج احلـد مـن الفقـر والـربامج البيئيـة، و                  . بديلة
  .احلكومية وغريها من األطراف املؤثرة

، احلامسة للحد من األخطار وأوجه الضعف مـن أجـل حتقيـق نتـائج التنميـة          يدرك الربنامج اإلمنائي بالفعل األمهية    : رد اإلدارة 
إطــارالربنــامج اإلمنــائي يف ســامهت ريــادة وبالفعــل .  مــن إطــار عمــل هيوغــو٤ وتنفيــذ األولويــة ،واألهــداف اإلمنائيــة لأللفيــة

بعـاد كـبري أل تعزيـز يف ال اإلنعـاش املبكـر،    يف جمـ   ملبكر، بالتزامن مع تنفيذ سياسته    ابقطاع اإلنعاش    املعينالعامل  العاملي  الفريق  
للحد من األخطـار وأوجـه‘‘ إعادة البناء بصورة أفضل   ’’لحاجة إىل   ل، و كوارثاإلنعاش يف مرحلة ما بعد ال      التنمية يف عملية  
  .املخاطر الطبيعية يف املستقبل الضعف إزاء

بـرامجا من أجل تعزيـز الـروابط علـى املـستوى القطـري بـني       ويعتزم الربنامج اإلمنائي زيادة االستفادة من اجلهود اليت يبذهل         
  :الكوارث وجهود اإلنعاش والتنمية املتكاملة من خالل اختاذ اإلجراءات التاليةالوقاية من 

التنميـة علـىبـرامج  من أجل تناول احلد من أخطار الكوارث بوصفه مـسألة حامسـة يف         وضع إطار للسياسات والتنفيذ    )أ(  
  : القطرية وذلك هبدف وصعيد املكاتب ملي واإلقليمي العاينديصعال

 واإلنعـاش،إنشاء قدرة على تقدمي الدعم التقين ملساعدة البلدان على تعزيز الروابط بني احلد من أخطـار الكـوارث                   ‘١’  
املتـصلة معاجلة مـسألة األخطـار       ثلومت.  واحلوكمة وتنمية القدرات   ،املناخ/ البيئة التكيف مع تغري   و ،واحلد من الفقر  

 سـتركز،ويف إطـار هـذا النـهج      . اتولويـ إحـدى األ   وال سيما تلك املرتبطـة حبـاالت اجلفـاف والفيـضانات             ،باملناخ
 القـدرات الوطنيـةنميـة يقدمها الربنامج اإلمنائي بصورة خاصة على مـساعدة أقـل البلـدان منـوا علـى ت                 املساعدة اليت 
  .الطويلة األجل

تقيـيم مـستويات قـائم علـى    ، وذلـك باسـتخدام تـصنيف       عاليـة  أخطـارا ث الـيت تواجـه      دعم البلدان املعرضة للكـوار      ‘٢’  
  .  الكوارث والقدرات على اإلنعاشأخطار الكوارث واحلد من  النامجة عناألخطار

وضع استراتيجية يف جمال الشراكات لتعزيز التعاون املتزايد فيما بني بلـدان اجلنـوب وزيـادة الـشراكات مـع القطـاع  )ب(  
يفأيـضا  وسـتبذل جهـود   . اص على أساس أفضل املمارسـات واخلـربات علـى الـصعد القطـري واإلقليمـي ودون اإلقليمـي           اخل

إقامة شراكات مع سائر كيانات األمم املتحـدة واملؤسـسات املاليـة الدوليـة واملؤسـسات التقنيـة واألكادمييـة ومنظمـاتسبيل  
  .الكوارث واإلنعاشالوقاية من بلدان يف جمال اجملتمع املدين اليت تقدم بالفعل املساعدة إىل ال

وضع منهجية لتقدير مدى تأثري اخلسائر النامجة عن الكوارث يف التنمية البشرية وتكاليف اسـتعادة الظـروف الالزمـة )ج(  
    .لتحقيق األهداف اإلمنائية لأللفية من خالل عمليات تقييم االحتياجات ملرحلة ما بعد الكوارث
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  *التتبع      
  احلالة  التعليقات   الوحدات املسؤولة  اإلطار الزمين  إلجراءات الرئيسيةا

سات والتنفيــذ علــى إطــار الــسياواعتمــاد  وضــع ١-١
اإلمنائي من أجل تعزيز احلد من أخطار       نطاق الربنامج   

ــصعيد القطــري      ــى ال ــاش عل الكــوارث والتأهــب لإلنع
 األخطـار النامجـة عـن      و ، األخطـار  مـستوى تقييم   ل وفقا

ــسياسات واملؤســسات،    ــاخ، والتنــسيق بــني ال  تغــري املن
املتخـذة  والتدابري املناسبة    والقدرة على إدارة األخطار،   

ــد مـــن مـــن أجـــل ا ــارحلـ ــوارث و أخطـ ــاش ا الكـ إلنعـ
ــاييس مــن خــالل احلــوار مــع     و ــة واملق ــربامج املتكامل ال

 يف إطـــار رد ١-٤انظـــر أيـــضا اإلجـــراء (احلكومــات  
  ).٤اإلدارة على التوصية 

يوليــــــــه /زمتـــــــو
٢٠١٢  

األزمــــات الوقايــــة مــــن يتــــوىل مكتــــب 
واإلنعــاش القيــادة بالتعــاون مــع املكاتــب  
اإلقليميـــة ومكتـــب الـــسياسات اإلمنائيـــة  

  واملكاتب القطرية 

    
القدرة على تقدمي الدعم الـتقين مـن أجـل          إنشاء   ٢-١

 أخطـارا البلدان املعرضة للكوارث اليت تواجه       مساعدة
  .ت األولوية املبدئيةالبلدان ذاوحتديد  ،عالية

 /كــــــانون األول
  ٢٠١١ديسمرب

ــشارك مكتــب   ــة مــن  يت األزمــات الوقاي
واإلنعــاش ومكتــب الــسياسات اإلمنائيــة 
 القيــادة بالتعــاون مــع املكاتــب اإلقليميــة
ــة واملكاتــب   ومراكــز اخلــدمات اإلقليمي

      القطرية وشعبة القطاع اخلاص 
يف  مــن املقــرر تعمــيم احلــد مــن أخطــار الكــوارث  ٣-١

األطــر اجلديــدة لعمــل األمــم املتحــدة للمــساعدة اإلمنائيــة 
 عاليـة علـى أسـاس طلـب     أخطـارا يف البلدان الـيت تواجـه      

  .بلدانال

ابتداء من كانون
ــاين ــاير  /الثــــ ينــــ
٢٠١١  

املكاتـــب اإلقليميـــة واملكاتـــب القطريـــة 
األزمـات  الوقايـة مـن     بدعم من مكتـب     

  واإلنعاش
    

يتعلق  راكات فيما  وضع استراتيجية يف جمال الش     ٤-١
إقامـــة  عيشجتـــبالتعـــاون فيمـــا بـــني بلـــدان اجلنـــوب و

شـــراكات مـــع القطـــاع اخلـــاص علـــى أســـاس أفـــضل  
املمارسات واخلربات على الـصعد القطـري واإلقليمـي         

  .ودون اإلقليمي

 /كــــــانون األول
  ٢٠١٢ديسمرب

األزمــــات الوقايــــة مــــن يتــــوىل مكتــــب 
واإلنعــاش ومكتــب الــسياسات اإلمنائيــة    

ــادة  ــة   القي ــب اإلقليمي ــع املكات ــاون م بالتع
ــب     ــة ومكتـ ــدمات اإلقليميـ ــز اخلـ ومراكـ

      الشراكات 
مـن الكـوارث    الوقايـة   اسـتراتيجية لتعمـيم     تقدمي   ٥-١

 مبـا يف ذلـك      ،من أجل حتقيق األهداف اإلمنائية لأللفيـة      
ــدان املعرضــة       ــساعدة البل ــى م ــة عل ــة املترتب ــار املالي اآلث

ــه    ــيت تواجـ ــوارث الـ ــاراللكـ ــةأخطـ ــس  ، عاليـ إىل اجمللـ
صـــياغة اخلطـــة االســـتراتيجية كمـــسامهة يف التنفيـــذي 

  .٢٠١٤للربنامج اإلمنائي لعام 

يوليــــــــه /متـــــــوز
٢٠١٢  

ــوىلي ــب تـ ــن   مكتـ ــة مـ ــات الوقايـ األزمـ
مكتـــب  القيـــادة، إضـــافة إىل واإلنعـــاش

األفرقــــة املعنيــــة ( الــــسياسات اإلمنائيــــة
باملمارســــة املتعلقــــة بــــالفقر والطاقــــة    

كتب الـشراكات   بالتعاون مع م  ) والبيئة
 ومراكــز اخلــدمات واملكاتــب اإلقليميــة

      اإلقليمية واجمللس التنفيذي
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  *التتبع      
  احلالة  التعليقات   الوحدات املسؤولة  اإلطار الزمين  إلجراءات الرئيسيةا

ــأثري   وضــع  ٦-١ ــة لتقــدير التكــاليف وتقــدير ت منهجي
ــة    ــة لأللفي ــذها الكــوارث يف األهــداف اإلمنائي يف وتنفي

 عاليــة مــن خــالل تقيــيم  أخطــارامخــسة بلــدان تواجــه  
ــوارث وأطـــر      ــد الكـ ــا بعـ ــة مـ ــات يف مرحلـ االحتياجـ

ــاشاإل ــن أجــل رصــد      . نع ــة م ــد املنهجي وســوف تعتم
واحملليـة  األهداف اإلمنائية لأللفيـة ويف التقـارير الوطنيـة          
  . عن األهداف اإلمنائية لأللفية يف تلك البلدان

 /كــــــانون األول
 ٢٠١١ديــسمرب

ــا  ( ــرب حاليــ جتــ
ــايل ــيم الت يف التقي
لوقوع الكوارث

  )يف باكستان

ــوىلي ــب تـ ــن   مكتـ ــة مـ ــات الوقايـ األزمـ
مكتـب   القيـادة، بالتعـاون مـع       عاشواإلن

األفرقــــة املعنيــــة ( الــــسياسات اإلمنائيــــة
باملمارســــة املتعلقــــة بــــالفقر والطاقــــة    

  واملكاتب اإلقليمية) والبيئة

    
      

من الضروري وجود التزام أقوى من أجل تنفيـذ سياسـات الربنـامج اإلمنـائي املتعلقـة باملـسائل اجلنـسانية - ٢التوصية  
  .مواجهة األزماتبرامج سي وتعزيز املساواة بني اجلنسني يف على الصعيد املؤس

ــائي   وينبغــي    ــامج اإلمن ــوال لتخــصيص اإللزامــي  الأن يواصــل الربن ــهجيألم ــق املن ــدرات هبــدف التطبي ــن الق وأن حيــسن م
يف تنفيـذ خطـةوعلى املكاتب القطرية أن تضطلع بدور أكثر فاعلية . للسياسات اجلنسانية يف أعمال ختطيط الربامج وتنفيذها    

  .الثماين نقاط وختصيص األموال
أن ينهض الربنامج اإلمنائي بإسـهامه يف املناقـشات واحملـاورات املعنيـة بالـشؤون اجلنـسانية وختـصيص املـوارد العامـةوينبغي    

بــاراتويلــزم تقــدمي املزيــد مــن الــدعم املنــهجي لتقييمــات األخطــار وجوانــب الــضعف، املراعيــة لالعت  .علــى الــصعيد الــوطين
  .اجلنسانية، وإلدراج البعد اجلنساين يف السياسات الوطنية للحد من الفقر ومن أخطار الكوارث

األزمات واإلنعاش عملية ختصيص التمويل للـشؤون اجلنـسانية ومتكـنيللوقاية من   يقود مكتب الربنامج اإلمنائي     : رد اإلدارة 
ملـرأة ذات الـصلة يف مجيـع املبـادرات اجلديـدة املمولـة مـن هـدف متكـني ا   سائلاملرأة من خالل ضمان أال يقـل مـا خيـصص ملـ            

 يف١٥عـن   األزمـات   والوقاية مـن     والصندوق االستئماين املواضيعي لإلنعاش      ٣-١-١ختصيص املوارد من األموال األساسية      
هج نفـسه جنبـا إىل جنـب مـعوسيقوم الربنامج اإلمنائي بدعوة مجيـع املكاتـب إىل متابعـة هـذا النـ            . املائة من التمويل املقدم هلا    

 فإن الربنامج اإلمنائي سيحسن القدرات من أجل التطبيـق املنـهجي للـسياسات اجلنـسانية يف،وعلى هذا النحو  . الرصد املالئم 
 سـتويل الـسياسات والـربامج،وعلـى مجيـع املـستويات     . ختطيط الربامج املتعلقة باحلد من أخطار الكوارث واإلنعاش وتنفيذها        

و إىل قــدرات الرجــال والنــساءء مزيــدا مــن االنتبــاه إىل أوجــه الــضعف االجتمــاعي واالقتــصادي الواضــحة    علــى حــد ســوا 
    .يتعلق بفعالية احلد من أخطار الكوارث واإلنعاش فيما

  التتبع      
  احلالة  التعليقات   الوحدات املسؤولة  اإلطار الزمين  اإلجراءات الرئيسية

ملبـادئ التوجيهيـة ملعاجلـة       جيري االنتهاء من وضـع ا      ١-٢
يف عمليات تقيـيم االحتياجـات ملرحلـة         الشؤون اجلنسانية 

ــد       ــا بع ــة م ــرامج اإلنعــاش يف مرحل ــد الكــوارث وب ــا بع م
  .الكوارث

 /كـــانون األول
ــسمرب  ديــــــــــــــ

٢٠١١  

الوقايـــة مـــن األزمـــات يتـــوىل مكتـــب 
بالتعـاون مـع الفريـق       واإلنعاش القيـادة  

  املعين بالشؤون اجلنسانية 
    



DP/2011/5
 

14 11-20266 
 

  التتبع      
  احلالة  التعليقات   الوحدات املسؤولة  اإلطار الزمين  اإلجراءات الرئيسية

ري االنتهاء من وضـع املبـادئ التوجيهيـة ملعاجلـة            جي ٢-٢
 بــرامج احلــد مــن أخطــار عنــد صــياغةالــشؤون اجلنــسانية 

  الكوارث واإلنعاش التابعة للربنامج اإلمنائي 

 /كـــانون األول
ــسمرب  ديــــــــــــــ

٢٠١١  

الوقايـــة مـــن األزمـــات يتـــوىل مكتـــب 
بالتعـاون مـع الفريـق      واإلنعاش القيـادة    

      املعين بالشؤون اجلنسانية 

يف  ١٥  خيصص لقضايا متكني املرأة مـا ال يقـل عـن           ٣-٢
ــار       ــن أخطـ ــد مـ ــصلة باحلـ ــات ذات الـ ــن امليزانيـ ــة مـ املائـ

ج الـيت ميوهلـا الربنـامج       الكوارث واإلنعاش يف مجيـع الـربام      
وتنفذ آليات املساءلة عـن حتقيـق النتـائج املتـصلة           . اإلمنائي

الوقاية مـن األزمـات     سيدعم مكتب   و . اجلنسانية املسائلب
واإلنعاش أيضا هذا التخصيص يف مجيع الربامج اليت تنفـذ          

، كما هـو احلـال   تراك مع مكتب السياسات اإلمنائية  باالش
ــربامج الــيت ميوهلــا مكتــب      ــع ال ــراهن مــع مجي يف الوقــت ال

  .واإلنعاشالوقاية من األزمات 

 /كـــانون األول
ــسمرب  ديــــــــــــــ

٢٠١٢  

الوقايـــة مـــن األزمـــات يتـــوىل مكتـــب 
 املكاتب  تعاون مع واإلنعاش القيادة بال  

مكتـب الـسياسات اإلمنائيـة      اإلقليمية و 
ومراكز اخلدمات اإلقليميـة واملكاتـب      

  القطرية

    
        

ينبغي تنقيح استراتيجية الربنامج اإلمنائي يف جمـال احلـد مـن أخطـار الكـوارث لتتنـاول التكيـف مـع تغـري - ٣التوصية  
  .املناخ بشكل مباشر

ائي استراتيجية موحدة على الصعيد القطري لدعم جهود احلكومات يف إدماج تغـري املنـاخ يفأن يكون للربنامج اإلمن   وينبغي    
لربنامج اإلمنائي أن يستغل ما لديه من أوجـه القـوة يف كـال اجملـالني مـن أجـل زيـادةلوينبغي  . سياسة احلد من أخطار الكوارث    

  .إمكانية االستفادة من األموال املتاحة
غـري أن الربنـامج اإلمنـائي.  إدراكـا تامـا العالقـة بـني إدارة أخطـار الكـوارث وتغـري املنـاخ                 اإلمنائي نامجالربيدرك  : رد اإلدارة 
 إدارة أخطـار الكـوارث والتكيـف مـعالتكامـل بـني     عملية احلاجة إىل اتباع هنج شامل واعتماد استراتيجية إلدارة        يدرك اآلن 

.وتعبئـة املـوارد واسـتراتيجيات التمويـل        امج مـن قبيـل الـدعم القطـري        تغري املناخ تغطي جوانب تطوير السياسات وتنفيذ الرب       
ــدان منــوا مــن القــدرات   وســتركز االســتراتيجية بوجــه خــاص علــى االحتياجــات اخلاصــة    ــستفاد مــن أفــضل. ألقــل البل وسي

 الـيت يـضطلع هبـا مكتـباملمارسات املستقاة من الربامج القطرية التابعة للربنامج اإلمنـائي ومـن املبـادرات اجلاريـة ذات الـصلة           
مكتب السياسات اإلمنائية من أجل توجيه االستراتيجية مع التركيـز علـى إجيـاد فـرص للتعـاون/األزمات واإلنعاش الوقاية من   

  .فيما بني بلدان اجلنوب
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  التتبع      
  احلالة  التعليقات   الوحدات املسؤولة  اإلطار الزمين  اإلجراءات الرئيسية

اتيجية ذات تركيــز قطــري بــشأن  وضــع اســتر١-٣
  .إدارة أخطار الكوارث والتكيف مع تغري املناخ

يونيــه /حزيــران
٢٠١١  

ــار   الكـــوارث يتـــوىل فريـــق احلـــد مـــن أخطـ
األزمـات  الوقاية مـن    واإلنعاش التابع ملكتب    

واإلنعاش والفريق املعين بالطاقة والبيئة التابع      
بالتعـاون   ،ملكتب السياسات اإلمنائية القيـادة    

ومراكـــز اخلـــدمات  املكاتـــب اإلقليميـــةمـــع 
      اإلقليمية

 إدماج احلد مـن أخطـار الكـوارث والتكيـف           ٢-٣
يف التقييمات القطرية املشتركة وأطر      مع تغري املناخ  

ــة ويف     ــساعدة اإلمنائيــ ــدة للمــ ــم املتحــ ــل األمــ عمــ
التــدريب املــشترك يف مجيــع عمليــات إعــداد األطــر   

  .اإلمنائيةاجلديدة لعمل األمم املتحدة للمساعدة 

 /كـــانون األول
ــسمرب  ديــــــــــــــ

٢٠١١  

األزمـات واإلنعـاش    الوقاية من   يتوىل مكتب   
) فريق احلد من أخطار الكوارث واإلنعـاش      (

الفريــق املعــين (ومكتــب الــسياسات اإلمنائيــة 
القيادة بالتعاون مع املكاتـب     ) بالطاقة والبيئة 

اإلقليمية واملكاتب القطريـة ومكتـب تنـسيق        
      عمليات التنمية

ــد  ٣-٣ ــة  حتدي ــدراتالاحتياجــات تنمي   يف جمــالق
ــة  ــدان   إدارة األخطــار املناخي املعرضــة يف معظــم البل

لكـــوارث كأســـاس لوضـــع بـــرامج وطنيـــة شـــاملة ل
وبنـــاء علـــى الطلبـــات   . إلدارة األخطـــار املناخيـــة 

ــائي     ــامج اإلمن املقدمــة مــن احلكومــات، يكــون الربن
 إىلمستعدا لـدعم وضـع هـذه الـربامج يف مـا يـصل               

  . املقبلة١٢بلدا على مدى األشهر الـ  ٢٠

 /كـــانون األول
ــسمرب  ديــــــــــــــ

٢٠١١  

فريق ( األزمات واإلنعاش الوقاية من   مكتب  
) احلـــد مـــن أخطـــار الكـــوارث واإلنعـــاش    

الفريــق املعــين (ومكتــب الــسياسات اإلمنائيــة 
ــة  ــة والبيئـــ ــة  ،)بالطاقـــ  واملكاتـــــب اإلقليميـــ
  واملكاتب القطرية 

    
            

لربنامج اإلمنائي أن يقلل إىل احلد األدىن من أنشطة اإلنعاش القصرية األجل على املستوى اجلزئيلينبغي   - ٤التوصية  
أن يوجَّـه الـدعم املقـدم مـن الربنـامج إىلوينبغـي  . اليت ال تسهم يف تعزيز القدرات أو السياسات أو املمارسات الوطنية 

  . املستدام يف األجل الطويلتعزيز القدرات الوطنية يف احلد من أخطار الكوارث واإلنعاش
وخالل مرحلة اإلنعاش املبكر، ينبغي أن يعمل الربنامج اإلمنائي على تيسري تنسيق األنشطة ودعم بناء القـدرات يف األجـل  

يف التخطـيطالكـوارث   ذلـك علـى تعزيـز آليـات حـسن اإلدارة مـن أجـل إدمـاج احلـد مـن أخطـار                        يركز  أن  وينبغي  . الطويل
اجلهـود املبـادرات القـصرية األجـل هبـدف حتـسنيينبغـي أن تتجـاوز      اإلنعـاش املبكـر،     أنـشطة قطـاع     تنـسيق   وخـالل   . اإلمنائي

  .وتعزيز امتالك زمام األمور على الصعيد الوطينمشاركة األطراف املؤثرة يف جمال التنمية 
قـد ال تكـون فعالـة مبفردهـا         ى اجلزئـي  إذ يسلم الربنامج اإلمنائي بأن أنشطة اإلنعاش القصرية األجل على املـستو           : رد اإلدارة 

يـود أيـضا أن يؤكـد مـن جديـد علـى أمهيـة اسـتمرار  فإنه ، الوطنية على احلد من أخطار الكوارث واإلنعاش       اتيف بناء القدر  
جراءات اإلنعاش املبكر لتحقيـق مكاسـب سـريعة تتـسم باألمهيـة الكـبرية مـن أجـل حتقيـق االسـتقرار والتخفيـف مـنوتعزيز إ 

 من قبيل، استعادة وظائف احلكم األساسية علـى الـصعيدين الـوطين واحمللـي،، اإلنعاش العاجلة للسكان املتضررين    احتياجات
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وتعجـل هـذه النـهج أيـضا بعمليـة اخلفـض التـدرجيي. ومحاية وتعزيـز أسـباب املعيـشة مـع التركيـز بـصفة خاصـة علـى النـساء                  
لقطــاعقيــادة الربنــامج اإلمنــائي    جــل الطويــل مبــا يتوافــق مــع    وترســي األســس لتحقيــق اإلنعــاش يف األ    لإلغاثــة اإلنــسانية 

  .املبكر اإلنعاش
قصرية األجل بأولويات اإلنعـاش املـستدام علـىالوسيكفل الربنامج اإلمنائي اعتماد هنج إنعاش كامل يربط أنشطة اإلنعاش        

ة التـأثر باألخطـار الطبيعيـة ويـضمنكـسب الـرزق وحيـد مـن سـرع       والـوطين، ممـا يعـزز اإلنعـاش التـام لـنظم            الصعيدين احمللـي  
ــام ســيقوم ،ويف إطــار اســتراتيجية شــاملة للحــد مــن أخطــار الكــوارث   . ســهولة التكيــف  اإلمنــائي بوضــع اســتراتيجيةجالربن

الستعادة القدرة على العمل بعد الكوارث ملبادرة ما قبل وقوع الكوارث وما بعـد وقـوع الكـوارث علـى حـد سـواء تـشمل
بكـر وتعزيــز إدمـاج احلـد مـن أخطــار الكـوارث يف اسـتعادة القـدرة علــى العمـل بعـد الكـوارث ومواصــلةأنـشطة اإلنعـاش امل  

 أيضا الدور اهلام الذي يضطلع به القطـاعةاالستراتيجيوسيدرج يف    .إشراك السكان املتضررين واملؤسسات الوطنية الرئيسية     
  .نعاش املستدامحنو حتقيق اإل إحدى القوى الدافعة الرئيسية اخلاص باعتباره

  
  التتبع      

  احلالة  التعليقات   الوحدات املسؤولة  اإلطار الزمين  اإلجراءات الرئيسية

ــامج    ١-٤ ــهاء مــن وضــع اســتراتيجية للربن  جيــري االنت
اإلمنـــائي يف جمـــال اســـتعادة القـــدرة علـــى العمـــل بعـــد  

يف إطــار اســتراتيجية عامــة للربنــامج اإلمنــائي   الكــوارث
انظــر  ( أخطــار الكــوارث واإلنعــاش    بــشأن احلــد مــن  

ــى التوصــية    ١-١اإلجــراء  ). ١يف إطــار رد اإلدارة عل
وســـتركز اســـتراتيجية اإلنعـــاش علـــى نـــواتج اإلنعـــاش  
اخلاصــة بالربنــامج اإلمنــائي والــيت تــربط عمليــة اإلنعــاش 
ــة املتوســطة     علــى املــدى القــصري بعــد الكــوارث بالتنمي

لـــى  مـــع التركيـــز بـــشكل خـــاص ع،والطويلـــة األجـــل
ــها   ــرأة ومتكين ــل اســتعادة وظــائف   (مــشاركة امل مــن قبي

 احلكومـــة األساســـية علـــى الـــصعيدين الـــوطين واحمللـــي 
 مبـا يف ذلـك مـن خـالل       ،أسباب املعيـشة  ومحاية وتعزيز   

ــار        ــن أخط ــشكل ســريع واحلــد م ــل ب ــرص عم ــاد ف إجي
  ).الكوارث خالل عملية اإلنعاش

 /كــــانون األول
  ٢٠١١ديسمرب 

ــوىل مكتـــب   ــن يتـ ــة مـ ــات  الوقايـ األزمـ
بالتعـاون مـع املكاتـب       واإلنعاش القيادة 

ــة ــة   اإلقليمي ومكتــب الــسياسات اإلمنائي
الفريــق املعــين بالطاقــة والبيئــة وفريــق     (

احلكـــم الـــدميقراطي وفريـــق مكافحـــة    
 وشــعبة ،)الفقــر وفريــق تنميــة القــدرات

  دعم الربامج

    
ــامج ل  ٢-٤ ــاجل   لتأهــبوضــع برن ــاش يع ــشامل لإلنع  ال

ــع جوانــب اإلنعــ  ــة مجي ــا اش يف مرحل ــد الكــوارث  م بع
 بلــدا مـن البلـدان الــيت   ١٥يف ونـشره  وسـهولة التكيـف   

  .  عالية على مدى مخس سنواتأخطاراتواجه 

 /كــــانون األول
  ٢٠١٥ديسمرب 

ــوىل مكتـــب   ــن  يتـ ــة مـ ــات الوقايـ األزمـ
 ومكتـب الـسياسات     ،واإلنعاش القيـادة  

ــة  ــدميقراطي  (اإلمنائيــ ــم الــ ــق احلكــ فريــ
ــر وال   ــق مكافحــة الفق ــين  وفري ــق املع فري

 وفريق تنمية القدرات،   ،)بالطاقة والبيئة 
ــع     ــشاور مـ ــربامج بالتـ ــم الـ ــعبة دعـ وشـ

      املكاتب اإلقليمية واملكاتب القطرية
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  التتبع      
  احلالة  التعليقات   الوحدات املسؤولة  اإلطار الزمين  اإلجراءات الرئيسية

 بالتعـــاون مـــع مكتـــب ، يـــزود الربنـــامج اإلمنـــائي٣-٤
ــسانية وأعــضاء آخــر   ــشؤون اإلن ــسيق ال ــة يتن ن يف اللجن

 الدائمــة املـــشتركة بــني الوكـــاالت، املكاتــب القطريـــة   
لتأهــب مبجموعــة شــاملة ومنــسقة مــن الــدعم يف جمــال ا

يف مخسة بلدان أولية بناء على طلـب        ملواجهة الكوارث   
  .البلدان

ــران ــه /حزيـ يونيـ
٢٠١١  

األزمــات واإلنعــاش الوقايــة مــن مكتــب 
بالتــشاور مــع مكتــب تنــسيق الــشؤون     

 عمليــــاتاإلنــــسانية ومكتــــب تنــــسيق 
ــة    ــابع للجنـ ــل التـ ــة والفريـــق العامـ التنميـ

ة املــشتركة بــني الوكــاالت املعــين  الدائمــ
ــة الكـــوارث ب ــا إىل التأهـــب ملواجهـ  جنبـ

      جنب مع املكاتب القطرية
          

أن يعمــل الربنــامج اإلمنــائي علــى حتــسني اإلجــراءات اإلداريــة الــيت تقيــد الربجمــة الفعالــة يف ســياق مواجهــة الكــوارث ينبغــي  - ٥التوصــية 
  .الطبيعية

 مـن خـالل    إلدارية والربناجمية على كفالة املساءلة، بل عليها أيضا أن تيسر استجابة املكاتب القطرية بسرعة أكرب              وينبغي أال تقتصر اإلجراءات ا    
 ويتعني أن يواصـل الربنـامج اإلمنـائي حتـسني إجراءاتـه اإلداريـة للـتمكني مـن اإلسـراع بأعمـال املـشتريات، واسـتقدام                           .مبادرات جيدة التخطيط  
  .مويل خالل األزماتاملوظفني، واملرونة يف الت

من أجل حتقيق الفعالية يف      جتري بصورة مستمرة مراجعة أحكام الربنامج اإلمنائي اخلاصة املتعلقة باملسار السريع اليت نشرت حديثا             : رد اإلدارة 
 وستفـضي   .هذه األحكام حاليا  ألزمات يف البلدان اليت تطبق فيها       مواجهة ا الذي يقدمه الربنامج اإلمنائي يف سياق        تسريع وحتسني كفاءة الدعم   

املنظمـة باالسـتثمار     سـتقوم ،٢٠١١ويف عـام    .  من أجل زيادة مرونتـها وكفاءهتـا       ٢٠١١املراجعات إىل تنقيحات إضافية لألحكام يف عام         هذه
القطـري واإلقليمـي ويف    علـى الـصعيدين   اسـتعداد هلـ   واالمواجهـة األزمـات  يف زيادة املعرفة باالستخدام الفعال ألحكام املسار السريع يف سياق      

 وقد ووجهت عقبات كبرية عند حماولة إضفاء الطابع الرمسي على الشراكات مع املنظمات املتخصـصة العاملـة يف جمـال احلـد مـن أخطـار               .املقر
اركة يف أنـشطة  وهناك حاجة إىل آليات أكثر مرونة تتيح للربنامج اإلمنائي املـش . الكوارث واإلنعاش بسبب عدم وجود آليات شراكات مناسبة       

 سـيقوم الربنـامج اإلمنـائي باستكـشاف     ،وعلـى وجـه التحديـد   . مشتركة مع شركاء من خارج األمم املتحدة من أجل حتقيق األهداف املـشتركة   
قامــة إمكانيــة إنــشاء أو توســيع آليــات الــشراكات الــيت يــساهم كــل شــريك فيهــا بــاملوارد املاليــة أو غريهــا مــن املــوارد والــيت ال تقتــصر معــايري إ  

  .فيما يتعلق بتحقيق النتائج ذات األولويةعموما لشراكات اقيمة  الشراكات فيها على اعتبارات التكلفة بل على
  

  التتبع      
  احلالة  التعليقات   الوحدات املسؤولة  اإلطار الزمين  اإلجراءات الرئيسية

فيمــا   مراجعــة إجــراءات املــسار الــسريع ١-٥
وضــع خطــة تفعيــل ألزمــات ومبواجهــة ايتعلــق 

  .وإتاحتها للمكاتب القطرية

يونيـــــــه /حزيـــــــران
٢٠١١  

 األزمـات واإلنعـاش   الوقايـة مـن     يتوىل مكتب
ومكتب التنظيم القيادة بالتعاون مـع املكاتـب    

      اإلقليمية واملكاتب القطرية 
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  التتبع      
  احلالة  التعليقات   الوحدات املسؤولة  اإلطار الزمين  اإلجراءات الرئيسية

املكاتــب القطريــة مــن اآلليــات  اســتفادة  ٢-٥
ــشراكات      ــروط إقامـــة الـ ــسري شـ ــدة لتيـ اجلديـ

ــن أخطـــار الكـــوارث    يتعلـــق ب فيمـــا احلـــد مـ
  .واإلنعاش

يونيـــــــه /حزيـــــــران
٢٠١١  

 األزمـات واإلنعـاش   الوقايـة مـن     يتوىل مكتب
ــع    ــاون مـ ــادة بالتعـ ومكتـــب الـــشراكات القيـ
مكتــب التنظــيم ومكتــب الــسياسات اإلمنائيــة 

      واملكاتب القطرية 
  

  .حالة التنفيذ إلكترونيا يف  قاعدة بيانات مركز موارد التقييم تتبع يتم   *  
  
  


