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  الدورة السابعة والستون
  *من جدول األعمال املؤقت) أ (٧١بند ال

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

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

    حاالت الطوارئ
الكـــوارث ال التعـــاون الـــدويل بـــشأن تقـــدمي املـــساعدة اإلنـــسانية يف جمـــ    

  الطبيعية، من مرحلة اإلغاثة إىل مرحلة التنمية
  

  تقرير األمني العام    
  

  موجز  
، الـذي طلبـت فيـه اجلمعيـة إىل     ٦٦/٢٢٧أُعدَّ هذا التقرير عمال بقرار اجلمعية العامـة      
عام أن يواصل حتسني االسـتجابة الدوليـة للكـوارث الطبيعيـة وتقـدمي تقريـر عـن ذلـك         األمني ال 

وهو يقـدم حملـة عامـة عـن حـصول الكـوارث املرتبطـة               . إىل اجلمعية يف دورهتا السابعة والستني     
كمــا يوضــح ملــاذا يــشكل اّتبــاع . باألخطــار الطبيعيــة ويــسلط الــضوء علــى االجتاهــات الناشــئة

 أساسـيا يف معاجلـة األزمـات املتكـررة، ويـبني اإلسـهام الفعـال للجهـات                  مقاربة املرونـة عـامال    
ويتـــضمن التقريــر آخـــر  . الفاعلــة يف اجملــال اإلنـــساين يف تعزيــز قــدرة النـــاس علــى املواجهــة      

ــادة           ــز القي ــبيل تعزي ــة يف س ــسانية الدولي ــة اإلن ــذهلا املنظوم ــيت تب ــود ال ــشأن اجله ــستجدات ب امل
تقرير للتقدم احملرز يف خمتلف اجملاالت وخيتم بتوصيات لتحـسني          ويعرض ال . والتنسيق واملساءلة 

  .االستجابة للكوارث الطبيعية
 
  

  *  A/67/150.  
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  قدمةم  -أوال   
، الـذي طلبـت فيـه اجلمعيـة إىل          ٦٦/٢٢٧ هذا التقرير عمال بقرار اجلمعية العامـة         أعدَّ  - ١

 الفتـرة مـن   غطـي وهـو ي . األمني العام أن يواصل حتـسني االسـتجابة الدوليـة للكـوارث الطبيعيـة             
حيثمـا  مـستجدة  معلومـات  ت درجـ أُوقـد   . ٢٠١٢مايو  /أيار ٣١ إىل   ٢٠١١ هيوني/حزيران ١

  .كان ذلك مناسبا
    

   نظرة عامة  -ثانيا   
ذلـك جزئيـا   عـزى  ُياالزديـاد و االحتياجات اإلنسانية يف مجيع أحناء العـامل آخـذة يف   إن    - ٢

ومــا برحــت .  هلــادد النــاس املعرضــنيعــارتفــاع  وهتاالكــوارث الطبيعيــة وشــدتزايــد وتــرية إىل 
،  معهـا  لتكيـف علـى ا  ر  سَـ اُألتنـال مـن إمكانـات       الكوارث املتكررة يف أجزاء كـثرية مـن العـامل           

 توعكــَسيني اجملتمعــي والــوطين االســتجابة علــى املــستو علــى قــدرات اجملتمــع كمــا أرهقــت 
لــى احلكومــات علــذا جيــب . يف جمــاالت مثــل التعلــيم والــصحةإمنائيــة ســبق حتقيقهــا مكاســب 

اإلنــساين مــساعدة اجملتمعــات احملليــة علــى بنــاء  يف اجملــالني اإلمنــائي وواجلهــات الفاعلــة الدوليــة 
مـن الـضروري اتبـاع     ذلـك،  احتقيقـ و. هاوالتعـايف منـ   الكـوارث الـصمود يف وجـه    هتا علـى    اقدر

تأهـب واإلغاثـة     وال ،وطنيـة  اليت ُتبـذل بقيـادٍة       الوقايةاجلهود يف جماالت    بني  ة جتمع   شاملمقاربة  
  .يةائمنربامج اإلإعداد الواإلنعاش و

بني كيـف أن     يـ  ووهـ . يصف التقرير آثـار الكـوارث خـالل الفتـرة املـشمولة بـالتقرير             و  - ٣
ــة أساســـي     ــدرة علـــى املواجهـ ــستندة إىل القـ ــة املـ ــاع املقاربـ ــة ملاّتبـ ــررة، واجهـ ــات املتكـ األزمـ

تـضمن  يو.  على املواجهة  الناسرة  دقعزيز   ت يفالفاعلة اإلنسانية   يتطرق إىل إسهام اجلهات      كما
تعزيــز املــساءلة والتنــسيق ة اهلادفــة إىل الدوليــة  اإلنــسانيةمــونظت عــن جهــود املآخــر املــستجدا

باتبـاع مقاربـة القـدرة      وخيتم بتوصيات لتحـسني االسـتجابة للكـوارث وبنـاء االلتـزام             . والقيادة
ألمـني العـام   تقـارير أخـرى ل  يف رارا وسيظهر موضوع القدرة على املواجهـة تكـ      . على املواجهة 

مـن  تتطرق إىل القـدرة علـى املواجهـة          السابعة والـستني، سـ     هتادور يف   جلمعية العامة امقدمة إىل   
  . التنمية وبناء السالميمنظور

    
   االستعراضقيد  أساسية من العامحقائق   -ثالثا   

ــجل عــامالن    - ٤ لفتــرة املــشمولة  الحتياجــات اإلنــسانية خــالل ا  يف حتديــد ا انرئيــسيُس
ــالتقرير ــة املا اجلفــاف والكــوارث املرتبطــة باملخــاطر  : ب ــضانات   ئي ــل الفي ــة، مث واألرصــاد اجلوي

ــة النامجـــة عـــن الكـــوارث   و. والعواصـــف ــ ٣٣٢ســـجل مركـــز أحبـــاث األوبئـ ــة ةكارثـ  طبيعيـ
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تـأثري  إال أن  املاضـية،   ١٠ ـالـسنوات الـ   عام خـالل     أي   هو أدىن عدد مسجل يف     و ،٢٠١١ عام
الكـوارث الطبيعيـة    فقـد طالـت     . العقـد خـالل هـذا     سوأ  األارث على الناس كان من      الكوتلك  

مـا   وتـسببت بفقـدان أرواح   ،)٢٠٠٣  عـام  أعلى مستوى منـذ   (نسمة   ماليني   ٢٤٤,٧بآثارها  
. دوالر مليــار ٣٦٦ق وت مبــا يفــرقــدِّقياســية سائر اقتــصادية خبــ واشخــص ٣٠ ٧٧٣ ـر بــيقــدَّ
الطبيعيـة املتـصل معظمهـا      الكـوارث   تـسببت   تـشرد الـداخلي،     ركز رصد ال  استنادا إىل تقدير مل   و

  .يف آسياهم يف املائة من ٨٩ ماليني نسمة، نسبة ١٤,٩ برتوح ٢٠١١عام بالطقس يف 
يف هـا القـوي مـستمرا حـىت         أثريظـل ت   ٢٠١١أزمات كربى يف عـام      باجلفاف  وتسبب    - ٥

  يف إثيوبيـا وجيبـويت     شـخص  ماليـني    ١٣,٣ في القرن األفريقـي، تـأثر باجلفـاف       ف. ٢٠١٢عام  
وارتفــاع ونتيجــة لتــأخر تــساقط األمطــار وعــدم انتظامــه   . ٢٠١١والــصومال وكينيــا يف عــام 
إىل حاجـة   مـا زال يف     يف املنطقة    مليون شخص    ٩,١كان   ٢٠١٢أسعار املواد الغذائية يف عام      

  .مساعدة إنسانية
 الغذائيـة والتـهجري     وارتفـاع أسـعار املـواد      اجلفاف أدى مزيج من     يف منطقة الساحل،  و  - ٦

 مليـون شـخص،   ١٨تـؤثر علـى أكثـر مـن     مـا برحـت   يـة   ووتغذئيـة    أزمـة غذا   إىلوالفقر املزمن   
 غامبيــا ووالــسنغال   تــشاد  ويف بوركينــا فاســو  اخلامــسة  ســندون  مليــون طفــل   ١,١ينــهم ب
ن  األمـ  انعـدامُ زاد  يف مشـال مـايل ونيجرييـا،        و. موريتانيـا والنيجـر ونيجرييـا     والكامريون ومايل   و
  .رتاع الدائر من حدة هذه األزمةوال
اجلفـاف  كمـا أثـر     . ٢٠١١ ماليـني شـخص يف عـام         ٣يف أفغانستان، تـأثر باجلفـاف       و  - ٧

ــشرق األوســط، ب يف املتكــرر  ــدان يف ال ــها بل ــيمن ين ــل، و. ســوريا وال  ماليــني ٤أثر تــيف الربازي
 بنحـــو تــأثر مـــا يقــدَّر  منــذ عقـــود، يف حــني   يــضرب الـــبالد  أســـوأ جفــاف   بتقريبــا  شــخص 
 جفـاف يف كوبـا    حـاالت   جلت أيـضا    وسُـ . فاف طـال أمـده     جب أسرة يف باراغواي   ٢٠٠ ٠٠٠

  .املكسيكو
فيـضانات شـديدة يف     باملومسيـة الغزيـرة     الريـاح   العواصف واألعاصري وأمطـار     وتسببت    - ٨

شـهدت الفلـبني    و.  ماليـني شـخص إىل مـساعدة إنـسانية         ٥أكثـر مـن     احتـاج   باكستان، حيث   
 )Sendong( واشـي    ر املـداري  ااألعـص ينها  ، ب ة كارث ٣٣  بلغ طبيعيةلكوارث ال  ا منعددا قياسيا   

  . آخرينشخص ٦٢٤ ٦٠٠ شخصا وطال بأضراره ١ ٤٩٥الذي أودى بـ 
العواصـف  أودت  كمبوديـا،    و نام تيمجهورية الو الدميقراطية الشعبية وفي     و تايلند يفو  - ٩
وتـسبب  . ماليني آخـرين   ٧,٥شردت   شخص و  ٨٠٠أكثر من   باألمطار والفيضانات   سيول  و

 شـــخص يف امليونـــنزالقـــات تربـــة تـــضرر جّراءهـــا فيـــضانات وا بE-12املـــنخفض االســـتوائي 
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ــسلفادور وغواتيمــاال   ــشرين األ   وال ــدوراس يف ت  /ولكوســتاريكا واملكــسيك ونيكــاراغوا وهن
  . ٢٠١١ كتوبرأ

ــصلة األحــداث املوأحلقــت   - ١٠ ــضانات ت ـــ بالفي ا شــخص يف أمريكــ يــني مال ٣,٥أضــرارا ب
بتأثريهـا  األمطـار الغزيـرة     طالـت   في الربازيل   ف. وكولومبيا وبريو اجلنوبية، معظمهم يف الربازيل   

 شـــخص نييـــمال ١,٣الفيـــضانات ت مليـــون شـــخص يف حـــني شـــرد ٢,١ مـــا يقـــدر بنحـــو
  .كولومبيا يف
ــة و  - ١١ ــضانات والعواصــف،    ملواجه ــزالزل والفي ــاف وال صندوق املركــزي رصــد الــ اجلف

ــوارئ  ــة الطـ ــني ٢١٢,٨ ملواجهـ ــو أي دوالر،  ماليـ ــن  ٤٠حنـ ــة مـ ــل  يف املائـ ــصاتهجممـ . خمصـ
 ماليـني   ٩٠,٣ الـساحل و  يف منطقة   دوالر حلالة الطوارئ    يني  مال ٦٣,٨الصندوق  رصد   كما

صناديق املعروفـــة بـــ، قطريـــةالشتركة األمـــوال املـــورصـــدت . دوالر ملنطقـــة القـــرن األفريقـــي
  مـا نـسبته     مليـون دوالر، أو    ١٢٧ة   املـشترك  ةصناديق اإلنـساني  الـ االستجابة حلاالت الطوارئ و   

  .، لالستجابة حلاالت الطوارئ النامجة عن الكوارث الطبيعيةجممل خمصصاهتا يف املائة من ٢٨
    

  اإلغاثة والتنميةبني مقاربَتْي ربط ال: واجهةبناء القدرة على امل  -رابعا   
سانية املتكـررة احلاجـة     االستجابة لألزمـات اإلنـ    حاالت  أكدت الدروس املستفادة من       - ١٢

التـصدي للعناصـر املاديـة      لـصدمات مـن خـالل       احمللية علـى مقاومـة ا     اجملتمعات  ات  إىل بناء قدر  
اً حتقيقـ و.  كـبرية مـن النـاس عرضـة للخطـر          اواالجتماعية واالقتصادية والبيئية الـيت جتعـل أعـداد        

ــ ــى  ذلكل ــتعني عل ــة    ، ي ــة واجلهــات الفاعل ــات واملنظمــات اإلقليمي ــائي  يف ااحلكوم جملــالني اإلمن
  .وطنية بقيادة استراتيجياتوضع  على اإلنساين العمل معاًو

 األمـم واجملتمعـات علــى   اتبنـاء قـدر  : ٢٠١٥-٢٠٠٥إطـار عمـل هيوغـو    فقـد نـصَّ     - ١٣
وأعيـد تأكيـد    . مقاربة مستندة إىل القدرة علـى املواجهـة       أمهية اتباع   على   )١(مواجهة الكوارث 

 الـذي دعـا    ٢٠١٢املعقـود عـام     متر األمم املتحـدة للتنميـة املـستدامة         ذلك يف الوثيقة اخلتامية ملؤ    
االسـتعجال يف  احلد من خماطر الكوارث وبناء القدرة على مواجهة الكـوارث الـيت يـتعني       ”إىل  

  .“االتصدي هل
أبناء النيجـر   ”مبادرة  وطنية لألزمات الغذائية املتكررة     الستجابة  لالرائعة  ومن األمثلة ال    - ١٤

علـى تعزيـز    ية  مساخلهذه املبادرة   إذ تعمل   . حكومة النيجر  اليت أطلقتها    “بناء النيجر يطعمون أ 
 الزراعـي وحتـسني البنيـة       هـا تنويـع إنتاج  بألزمـات الغذائيـة     على مواجهـة ا   اجملتمعات احمللية   قدرة  

__________ 
  )١(  A/CONF.206/6 و Corr.1 ٢، الفصل األول، القرار. 
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 إطعــامإىل هتــدف اخلطــة كمــا . قاســواألإمكانيــة الوصــول إىل والتجــارة ويف الريــف التحتيــة 
واسع النطاق من وكاالت األمـم      هي حتظى بدعم    ، و ٢٠١٢النيجر عام    من أبناء    ماليني ٥,٥

وتفـوق  . املؤسـسات املاليـة الدوليـة     هـا   تعددة األطراف مبـا في    املثنائية و الاملتحدة واجلهات املاحنة    
  . مليون دوالر١٥٠مبلغ  ٢٠١٢عام لملبادرة ذه اة هليريقدتالتكلفة ال

علـى الـصعيد اإلقليمـي مـن أجـل تعزيـز القـدرة              ة  مـشجع التزامات  جرى التعهد ب  كما    - ١٥
اهليئــة ، اعتمــدت ٢٠١٢مــايو /أيــاريف و. الحقــةالاجلفــاف واألزمــات الغذائيــة مواجهــة علــى 

كـوارث  احلكومية الدولية املعنية بالتنمية خطة عمل شاملة إقليمية لتنمية القدرة علـى مواجهـة               
 واملنظمـات اإلقليميـة     احلكومـات الوطنيـة    دعـم اسـتراتيجيات   بغيـة   االسـتدامة   حتقيـق   اجلفاف و 
، عقـدت   ٢٠١٢ هيونيـ /حزيـران يف  و. رفااملـوارد وتيـسري تبـادل املعـ       تعبئـة   فـاف، و  ملقاومة اجل 

ــع املــستوى     ــا رفي ــة اجتماع ــساحل،  عــن املفوضــية األوروبي ــة ال ــه  منطق احلكومــات وافقــت في
املاليـة املتعـددة األطـراف      املتضررة ووكاالت األمم املتحـدة واملنظمـات اإلقليميـة واملؤسـسات            

  .)٢(غذائيةالألزمات على مواجهة ااملنطقة ات بناء قدرعلى 
  

  ا للقدرة على املواجهةالعمل اإلنساين تعزيز  -ألف   
ــاء القــدرة علــى  إن املــسؤولية عــن    - ١٦ ــل   املبن تقــع علــى عــاتق  واجهــة علــى املــدى الطوي

سهم أن تـ  وميكن للربامج اإلنـسانية     . يةائمنربامج اإل املستندة يف سعيها هذا إىل إعداد ال      احلكومة  
 علـى   ُتها االجتماعيـة األساسـية وقـدر      اخلـدماتُ الـيت توفرهـا     تغطية  الحتسني  يف ذلك من خالل     

لحـد  لإدمـاج أفـضل     علـى   تـشجيع   التعزيز شبكات األمان االجتمـاعي، و     من خالل   التكيف، و 
للتخطـيط علـى    طـر زمنيـة     ووضـع أ  يف مجيع مراحل االسـتجابة للطـوارئ؛         من خماطر الكوارث  

متويـل  تعبئـة    و ؛األزمـات املمتـدة   حـاالت    يف   سـيما   ال ، وبذل اجلهود سعيا لذلك    الطويلاملدى  
  .ذه اجلهوداً هلأكثر استقرارا دعم

  
  تأهبال    

. يساعد التأهب يف إنقاذ األرواح واحلد من اإلصـابات اجلـسدية والـصدمات النفـسية                - ١٧
.  مـن األضـرار املاديـة واخلـسائر االقتـصادية     اتاليما خيفف   ر  مبكتيح التحرك يف وقت     نه ي كما أ 
 معـدل  ريصـ اعاأللتـوفري املـالذ مـن       مبتكـر     كـبري برنـامجٌ    إىل حـد  ض  ، خفَّـ   مـثال  بـنغالديش ففي  

مل يـوِد زلـزالٌ بلغـت    شـيلي  ويف  . خـالل العقـود األربعـة املاضـية      ريصـ اعالنامجة عن األ  وفيات  ال
ضرروا تــا شخــص ٥٩٥شخص واحــد مــن بــني كــل إال بــ ٢٠١٠ يف عــام اتدرجــ ٨,٨قوتــه 

__________ 
ــع       )٢(   ــاع يف املوقــــــــ ــن االجتمــــــــ ــصادر عــــــــ ــشترك الــــــــ ــان املــــــــ ــى البيــــــــ ــالع علــــــــ ــن االطــــــــ ميكــــــــ

http://ec.europa.eu/echo/files/news/20120618_sahel-conference_joint_statement_en.pdf. 
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تـدابري احلـد مـن خمـاطر        غريهـا مـن     إىل قوانني البناء و   منه، ويعود الفضل يف ذلك بدرجة كبرية        
ويف املقابل، فإن الزلزال الذي ضرب هاييت يف العام نفـسه أودى بـشخص مـن بـني                 . الكوارث

ويـبني ذلـك   . زال شيلي شخصا تضرروا منه، مع أنه كان أضعف إىل حد بعيد من زل          ١٥كل  
ــوارئ  أن  ــوي التأهـــب حلـــاالت الطـ ــحيـ ــاء ربامج لـ ــى   بنـ ــة علـ ــى املواجهـ ــدرة علـ ــدالقـ  ينياملـ

  . والطويل القصري
ا االسـتثمار يف التأهـب واحلـد مـن خمـاطر الكـوارث مهـ              وأظهرت التجربة بوضـوح أن        - ١٨

املقــدم ويـل  ومــع ذلـك، فــإن التم . أكثـر فعاليـة مــن حيـث التكلفــة مـن متويــل عمليـات اإلغاثـة      
وقـوع  بعـد   هـو عـادة مـا يقـدَّم         لتأهب واحلد مـن خمـاطر الكـوارث ال يـزال منخفـضا للغايـة و               ل
إمجـايل  ، بلـغ    ٢٠١١يف عـام    و. خـاطر حمتملـة    مل تحسب عوض تقدميه من باب ال     مباشرة زمةاأل

يف املائــة  ١,٥ مــا نــسبته دوالر أويــني مال ١٥٨,٧ للتأهــب حلــاالت الطــوارئ التمويــل املقــدر
كــرب البلــدان  العقــد املاضــي، أنفقــت أ  وطــوال . لبلــدان املخصــصة لاإلنــسانيةملعونــات ا مــن
 يف املائــة مــن التمويــل اإلنــساين علــى  ١ مــن ملــساعدات اإلنــسانية أقــلَّ مــن ا٢٠ستفيدة الـــ املــ

، ٢٠٠٩ و ٢٠٠٠بـني عـامي   و. أُنِفقت دوالر ١٠٠ سنتا من كل ٦٢ما يعادل   ، أي   التأهب
 يف املائـة    ٠,٩مـا متوسـطه      من املـساعدة اإلمنائيـة الرمسيـة         ٤٠  الـ ستفيدةاملكرب البلدان   أنفقت أ 

 هــا، مبــا في مليــارات دوالر، علــى أنــشطة احلــد مــن خمــاطر الكــوارث ٣,٧فقــط، أو مــا يعــادل 
  .التأهب
ــة  واملــشتركة بــني الوكــاالت  اللجنــة الدائمــةوتواصــل   - ١٩  جمموعــة األمــم املتحــدة اإلمنائي
جهودهـا  ،   الوكاالت والتابعة لالستراتيجية الدوليـة للحـد مـن الكـوارث           األمانة املشتركة بني  و

خــالل الفتــرة املــشمولة و. لتأهــب حلــاالت الطــوارئعلــى االراميــة إىل دعــم القــدرات الوطنيــة 
ــالتقرير،  ــستان أجــرت ب ــسياإو حكومــات أفغان ــارين    وندوني ــا وهــاييت مت ــبني وماليزي ــا والفل غان

املــشتركة بــني الوكــاالت الختبــار إجــراءات االســتجابة    مــةحماكــاة مــشتركة مــع اللجنــة الدائ 
العمـل  علـى   الوطنيـة   ابة  سـتج االهذه هيئـات    وقد ساعدت عمليات احملاكاة     . حلاالت الطوارئ 
  .يف اجملال اإلنساينني مع الشركاء الدوليو بشكل أفضل معاً

 التأهـب    أحـد تـدابري    األزمـات حـصول   وحدة قبـل    املبيانات  جمموعات ال ر  توفُّويشكل    - ٢٠
ــة ــة يف اجملــالني   للحكومــات واجلهــات الفاعلــة  اهلام فمجموعــات . اإلنــساينوي ائمنــاإل الدولي

الصحة وامليـاه والبنيـة     يف جماالت من قبيل     اخلدمات االجتماعية   تقدمي  بيانات اليت حتدد مواقع     ال
إذ إهنـا  والدوليـة  كبري سرعة وفعالية االستجابات احمللية إىل حد ن الطرق، حتسِّها التحتية، مبا في  

البيانـات  ومتثل منظومـة    . عملية صنع القرار  توفري املعلومات ل  ساعد يف توجيه املوارد احملدودة و     ت
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 ربأكــعــدد  يف ه تطبيقــعني يــتا إجيابيــاعــدة منوذجــ  الــيت اعتمــدهتا حكومــات  هــذه املفتوحــة 
  .البلدان من

  
  يف وقت مبكرالتحرك     

أصـوهلا  تـضاؤل  قبـل  احملليـة  اجملتمعـات  إىل  ةساعداملـ تقـدمي    اإلنذار املبكـر     ةنظمتكفل أ   - ٢١
ات بزمـام اجلهـود     حلكومـ أن ُتمـسك ا   مبكـر يلـزم     حترك  ترمجة اإلنذار املبكر إىل     بغية  و. نتجةامل

ــوطين     ــصعيد ال ــى ال ــة عل ــك واملبذول ــت     متتل ــبة يف الوق ــتجابات املناس ــة االس ــى تعبئ ــدرة عل الق
قـادرة علـى     آليات متويـل   و ر متويل مرن  توفُّيف   هولتحقيق ذلك   ام  اهلسبق  املشرط  وال. املناسب
إىل حـني بـدء     االضطرار إىل االنتظـار     عوض  على مؤشرات اإلنذار املبكر،     بناًء  األموال  صرف  

الحتياجـات  لق  ىل فهـم معمَّـ    إأدلـة و  ة إىل   ستندتكـون مـ   أن  االستجابة  وينبغي لقرارات   . زمةاأل
، دعم أن تـ لمـساعدة الدوليـة  كما ينبغـي ل . فالضعوإىل حتديد ملواطن لتكيف ل وآليات   ،احمللية
  .هاوتعزز احملليةكيف مكن، آليات التمىت أ
بلــدان  ٢٠١١أثر اجلفــاف يف بلــدان الــساحل أواخــر عــام بــاإلنــذار املبكــر وقــد محــل   - ٢٢
 اللجنـة   أعـضاءَ ودفـع ذلـك     . لطـوارئ االت ا اسـتجابة حلـ    وضـع خطـط   إىل  النيجر  وموريتانيا  ك

، ٢٠١٢عـام   يف مطلـع    لـساحل   ملنطقـة ا  اعتماد استراتيجية    إىل   لوكاالتاملشتركة بني ا   الدائمة
كـسب  رس، وبناء سـبل     ااملديف  التغذية  توفري  ، و ةحتويالت نقدية مبكر  وقد استتبع ذلك إجراء     

إىل الكثري مـن النـاس      ، مما حال ذلك دون حتوُّل       ومنع سوء التغذية يف مجيع أحناء املنطقة      العيش  
  .قت الحق من هذا العامزمة يف وضحايا هلذه األ

اجملتمعــات إىل بكــر املنــذار اإلر إشــارات اصــدبفــضل إ أرواح تنقــذأُيف موزامبيــق، و  - ٢٣
ــاء العواصــف   ــة أثن ــاحمللي التحــذير إىل رايــات واالتــصال الالســلكي اســتخدام أجهــزة ضرورة ب
وســاعد . أراض مرتفعــةنقــل الــسكان إىل احلكومــة مثــل تخــذة مــن قبــل جانــب اإلجــراءات امل

تــها، يف التوزيــع املــسبق  ميزانيمــا رصــدت مــن خمصــصات يف  احلكومــة والــذي أبدتــه  لتــزاُماال
  .املناطق اليت ال ميكن الوصول إليها خالل الفيضاناتعلى لموارد ل

  
  اإلنعاش املبكر    

طـط  واخلبـرامج االسـتجابة اإلنـسانية       حتقيـق انـسجام جيـد بـني         يضمن اإلنعاش املبكر      - ٢٤
وسـبل  تكيُّـف األسـر املعيـشية       دعـم اسـتراتيجيات     األجل عن طريـق     الطويل  ة  منائياإلواألنشطة  

  .املرأة والرجل على قدم املساواةعود بالنفع على اليت تها عيش
وبـرامج  نِتجـة    األمـان امل   اتأدت استثمارات احلكومة يف برنامج شبك       مثال في إثيوبيا ف  - ٢٥

ويــستند . ة مــن حيــث التكلفــةيــفعال ولتنبــؤقابليــة ل وأكثــر كفــاءةإىل اســتجابة التغذيــة الوطنيــة 
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ا والعمـل  فـور قـدمي اإلغاثـة   تضمن تـدابري لت ة ت مزدوجمقاربة  ىل  نتجة إ  األمان امل  اتبرنامج شبك 
. األمــن الغــذائياملعيــشية املفتقــرة إىل ألســر اسبل عــيش يف الوقــت نفــسه علــى تقــدمي الــدعم لــ

تتــصدى طويلــة األجــل إىل ســطة متومبقاربــاٍت املــساعدات الغذائيــة يــسمح ذلــك باســتكمال و
التابعـة هلـذا   طـوارئ  الآليـة  إطـالق  وميكـن   .انعـدام األمـن الغـذائي     للعوامل املنظومية املؤدية إىل     

املقدمـة مـىت وأّنـى    املـساعدة  العمل سريعا على توسيع نطاق  ربنامج يف حاالت الطوارئ بغية      ال
  . كان ذلك ضروريا

    
  ستجابة اإلنسانية الدوليةالعمالنية لحتسني الفعالية ال  -خامسا  

تعزيـز  لهـود   بذل اجل خالل الفترة املشمولة بالتقرير     ة  الدوليت األوساط اإلنسانية    واصل  - ٢٦
اإلنــساين يف اجملــالني اجلهــات الفاعلــة  تعمــل علــى الــصعيد الــوطين   و. لكــوارثاســتجابتها ل
اسـتجابة  وضـع  علـى  و،  والتـصدي لـه   اهليكليـة هوأسبابالضعف  حتليل خماطر   على   واإلمنائي معاً 

وميكـن التنبـؤ    مقدم يف الوقت املناسـب      متعدد السنوات   مرن  تمويل  ب ةمودعم ة ومتكامل ةمنسق
عـدة  طـرق    علـى اسـتعراض      املـشتركة بـني الوكـاالت      أعضاء اللجنة الدائمة  ويعكف حاليا   . به

ــة مــن   وأدوات لتنــسيق دورات  ــسانية واإلمنائي ــربامج اإلن ــل  أال يف جــل اســتخدام أدوات التموي
ومـن املتوقـع    . مـن الفعاليـة   ممكـن   بـأكرب قـدر     واجهـة   القدرة علـى امل   بناء  متويل أنشطة التأهب و   

ــيات إدراج  ــددة توصـ ــدم إىل  حمـ ــام املقـ ــر األمـــني العـ ــر يف تقريـ ــستني  أكثـ ــة والـ ــدورة الثامنـ  الـ
  .العامة للجمعية

اجلهات الفاعلة اإلمنائيـة واإلنـسانية      ، يتعني على    ملزيد من األرواح بسرعة أكرب     إنقاذاو  - ٢٧
أزمـة  لـدى ظهـور أوىل التحـذيرات حبـصول        ،  ٢٠١١فـي أواخـر عـام       ف. سرعة أكـرب  التحرك بـ  

حظيـت بتغطيـة   علـى الفـور محلـة    أطلقـت وكـاالت املعونـة    غذائية خطرية يف منطقة الـساحل،      
بزيــارة بــادرة هــذه املوجــت ُتو. الــدويلتحــرك املبكــر علــى الــصعيد  لتــأمني األمــوال للواســعة 

اإلمنـائي ومنـسق اإلغاثـة يف حـاالت الطـوارئ إىل            األمـم املتحـدة     مدير برنامج   قام هبا   مشتركة  
  .٢٠١٢ مارس/آذارالساحل يف 

ــة مهــانعــدام الفقــر املــزمن وإن   - ٢٨ املنظمــات وتقــر .  يف صــميم األزمــات املتكــررة االتنمي
ة ودعـم اجلهـود الـيت تبـذهلا احلكومـات           اإلنسانية واإلمنائيـة بـأن معاجلـة هـذه القـضايا األساسـي            

حـشد جمموعـة واسـعة مـن الـشركاء          يـستلزمان   ،  احمللية على املواجهـة   اجملتمعات  زيادة قدرات   ل
 اإلغاثـة يف حـاالت الطـوارئ األولويـة     منـسقُ أوىل خالل الفترة املشمولة بالتقرير،     و. يف العمل 

سع مـن احلكومـات واملنظمـات اإلقليميـة         وأطائفة  ل أكثر مشوال    ةالدولي اإلنسانيةنظومة  عل امل جل
،  مـثال  خالل فترة اجلفاف واجملاعة يف القـرن األفريقـي        ف. والقطاع اخلاص واألوساط األكادميية   
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 نظمــاتالعديــد مــن املاإلســالمي ولتعــاون  امكتــب تنــسيق الــشؤون اإلنــسانية منظمــةَ  أشــرك 
  .اليت كان يضطلع هباق أنشطة التنسيالعاملة حتت مظلتها، يف كومية احلغري اإلسالمية 

املـشتركة بـني الوكـاالت        وافقـت اللجنـة الدائمـة      ،٢٠١١ديـسمرب   /كانون األول يف  و  - ٢٩
الطــوارئ بــسرعة أكــرب يف حــاالت  علــى جمموعــة مــن التوصــيات إلنقــاذ املزيــد مــن األرواح    

ــةســيما الكــوارث املفاجِ  ، والكــربىال ــة باســم   املتخــذةاإلجــراءاتوتعمــل . ئ خطــة ، املعروف
اللجنــة واعتمــدت . اجلهــات املعنيــةحتــسني القيــادة والتنــسيق واملــساءلة جلميــع علــى ، تحويــلال

ت  يف حـاال طريقـة االسـتجابة  بروتوكـوالت وإرشـادات بـشأن       ها هـذه اخلطـة      الدائمة يف تنفيذ  
نـسقي الـشؤون اإلنـسانية      احتياطيـة مب  ضـعت آليـات، مثـل قائمـة         فُو. واسـعة النطـاق   الطوارئ  ال

منسق اإلغاثـة يف حـاالت      استعرض  باإلضافة إىل ذلك،    و. ر خالل فترة قصرية   اشنتالاملتأهبني ل 
وقــد اختــربت اللجنــة الدائمــة . ااالســتجابة ســريعالوكــاالت األعــضاء علــى الطــوارئ قــدرات 

رؤسـاء  احملاكاة مبا يف ذلك على مستوى       ا وعن طريق    األدوات واآلليات املذكورة أعاله ميداني    
  .الوكاالت

دعــم آليــات ة، أثنــاء تعزيزهــا ألجهزهتــا وأدواهتــا، الدوليــة اإلنــسانينظومــة ت املواصــلو  - ٣٠
الفريـق القطـري اإلنـساين       مـثال عمـل      ٢٠١١في عام   ف. وطنية بقيادة   اإلنسانيةالشؤون  تنسيق  

مع احلكومة اليت اعتمدت يف تشريعاهتا الوطنيـة معـايري دوليـة لتقيـيم              بشكل وثيق   يف إندونيسيا   
موعات اإلنسانية ألغـراض الزراعـة      أُبطل العمل باجمل  يف هاييت،   و.  التنسيق يف جمال االحتياجات  

وســبل العــيش، واملعونــة الغذائيــة، والتعلــيم، والتغذيــة، واالتــصاالت الــسلكية والالســلكية يف    
ختـضع  آليات تنسيق   واستعيض عنها ب   اللوجستية، وإزالة األنقاض     ، والشؤون حاالت الطوارئ 

  . دويلدعموحتظى بقيادة وطنية ل
    

  املقررةمتطلبات اإلبالغ   -سادسا  
أدنـاه  اآلليـات املبينـة     وتـشكل   . ٦٦/٢٢٧قـرار اجلمعيـة العامـة        الفرع عمـالً ب    هذأُعد    - ٣١

  . الكوارثحصولستجابة عند الأدوات اجملتمع الدويل لجزءا من 
نــسيق األمــم املتحــدة لتقيــيم الكــوارث والت وتكــون عــادةً األفرقــة الــيت توفــدها شــبكة    - ٣٢

ني الواصـلني  الـدولي ني أول املستجيبني اإلنسانيمن والفريق االستشاري الدويل للبحث واإلنقاذ  
االتـصاالت يف حـاالت الطـوارئ       تـوفري   يف  ة  فرقـ األوتساعد هذه   . إىل املتضررين من الكوارث   

كمـا تـسخدم    . حيويـة أخـرى   تـؤدي مهـام     البحث واإلنقـاذ، و   عمليات  وتقييم االحتياجات، و  
ويف الــسنوات . ة واألجنبيــةالوطنيــ ت املتــضررة أصــول الــدفاع العــسكري واملــدين    احلكومــا
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اسـتجابة  شراكات جديـدة مـع القطـاع اخلـاص لـضمان             اجملتمع اإلنساين الدويل  األخرية، أنشأ   
  .أكثر فعالية للكوارث

  
  األمم املتحدة لتقييم الكوارث والتنسيقشبكة   -ألف   

 ملـــساعدة ١٩٩٣يـــيم الكـــوارث والتنـــسيق عـــام األمـــم املتحـــدة لتقشـــبكة تأســـست   - ٣٣
ــة علــى احلكومــات   تقــدم املــساعدة يف  أيــضاهــي مــا برحــت  و. االســتجابة للكــوارث الطبيعي

ني عــن ممــثل ن مــشبكةوتتكــون الــ. والكــوارث البيئيــة والتكنولوجيــةعقــدة حــاالت الطــوارئ امل
ملـشمولة بـالتقرير،   خـالل الفتـرة ا   و. ة بعثـ  ٢١٣أكثـر مـن     هـي أوفـدت      و ٨١ دوهلا األعضاء الـ  

  فريـق  وأوِفـد . للفيـضانات ات الوطنيـة    إىل باراغواي وجزر القمر لدعم االستجاب     ة  فرقأوِفدت أ 
  .٢٠١٢مارس /آذارلذخرية يف لإىل الكونغو لتقييم سالمة املباين يف أعقاب انفجار مستودع 

الوطنيـة   جهوزيتـها تقيـيم   يف  احلكومـات   أفرقة ملساعدة   أيضا  وما برحت الشبكة توفد       - ٣٤
وأدت هـذه البعثـات إىل تعزيـز    .  الدوليـة  اتملـساعد اتـدفق   احتمال  حاالت الطوارئ و  ملواجهة  
فــي ف. مــم املتحــدةواألاحلكومــة الــيت يــضطلع هبــا كــل مــن  التأهــب يف جمــال أنــشطة الــروابط 

عمل رفيـع املـستوى داخـل احلكومـة لتعزيـز           فريق  إىل إنشاء   فضى إيفاد بعثة    أمثال  النكا   سري
  .ب للكوارثالتأه
االسـتجابة  جمال   بالدور املتزايد األمهية الذي تضطلع به املنظمات اإلقليمية يف           اترافعاو  - ٣٥

 مواءمـة أدوات علـى   األمـم املتحـدة لتقيـيم الكـوارث والتنـسيق           تعكف حاليا شـبكة     اإلنسانية،  
وب شـرق   الحتـاد األورويب ورابطـة أمـم جنـ        لكل من ا  مع آليات االستجابة السريعة     استجابتها  

  .آسيا والوكالة الكاريبية لالستجابة الطارئة يف حاالت الكوارث
تعزيــز عملياهتــا مــن خــالل اعتمــاد قواعــد شــفافة  الــشبكة ، واصــلت٢٠١٢يف عــام و  - ٣٦

دعم تســوهــي .  الــيت تتبعهــاوتعزيــز منــهجيات التــدريباملوجــودة لــديها إلدارة قــوائم اخلــرباء 
 ٢٩انظـر الفقـرة      (املـشتركة بـني الوكـاالت      جنـة الدائمـة   اللتنفيذ خطة التحويل الـيت وضـعتها        

أسـرع يف حالـة     النتـشارٍ   منظومة العمـل اإلنـساين      جهوزية  مبا يف ذلك من خالل دعم       ،  )أعاله
  .طوارئ واسعة النطاق

  
  الفريق االستشاري الدويل للبحث واإلنقاذ  -باء   

 بلــدا ٨٠أكثــر مــن ضم تــشــبكة عامليــة  الفريــق االستــشاري الــدويل للبحــث واإلنقــاذ  - ٣٧
البحث واإلنقـاذ الدوليـة يف      عمليات  األمم املتحدة من أجل تعزيز      ُجمعت حتت مظلة    ومنظمة  

ونظـمٍ حتظـى    إجـراءات   وضـع   دور أساسـي يف     اضـطلع الفريـق بـ     خالل العقد املاضـي،     و. ندامل
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ى لـد ، مبـا يف ذلـك        للبحـث واإلنقـاذ    الوطنيـة األفرقـة   ه عمـل    يـ توجلواسـع   بالقبول على نطـاق     
  .االستجابة اإلنسانية الدوليةجلهود دعم تقدمي ال

 ٥٧/١٥٠ قرار اجلمعية العامـة      ذا الذكرى السنوية العاشرة الخت    ٢٠١٢عام  ويصادف    - ٣٨
الفريـق االستـشاري الـدويل للبحـث        الذي اعترفت فيه اجلمعية باملبادئ التوجيهية اليت وضـعها          

البحــث واإلنقــاذ تنــسيق االســتجابة يف عمليــات  باعتبارهــا األداة املرجعيــة األساســية لواإلنقــاذ
وحـىت تارخيـه،    . العمل مبا ينسجم وهذه املبـادئ ، وحثت فيه مجيَع الدول علىندالدولية يف امل 

حبلـــول و. لبحـــث واإلنقـــاذللمعـــايري الدوليـــة الـــدنيا فريقـــا باعتبارهـــا مـــستوفية ل ٢٩نف ُصـــ
 فريقـا، األمـر الـذي يزيـد مـن قـدرة             ٤٥إىل  ة املـصنفة    فرقاألعدد  يصل  توقع أن   ُي،  ٢٠١٥ عام

  .  بنسبة الضعفنيالدويلاألفرقة املشهود باستيفائها هذه املعايري على الصعيد 
البحـــث  يف عمليـــات جهـــوده الراميـــة إىل تعزيـــز القـــدرات الوطنيـــة الفريـــق واصـــلو  - ٣٩

ــاذ يف املــ  ــى ذلــك ال   . ندواإلنق ــة عل ــة اهلام ــزال ومــن األمثل ــذي ضــرب غــرب  زل  ،ســومطرةال
 ١ ٢٠٠ مــرتل وقتــل أكثــر مــن ١٣٥ ٠٠٠ أكثــر مــن والــذي دمــر ،٢٠٠٩ندونيــسيا، عــام إ

.  أكـرب مـن النـاس      عـددٍ إنقـاذ   تعزيز قدرهتا علـى     على   السلطات الوطنية    تحرصقد  و. شخص
 حنـو   يف إندونيـسيا، مجـعَ    إقليمية لوقـوع زلـزال      ستجابة  نظم الفريق حماكاة ال   ،  ٢٠١٢يف عام   و

ــات اا  ووطنيــادوليــأخــصائيا  ٢٤٠ املنظمــات مــن وبلــدا  ٣٠نقــاذ مــن  لبحــث واإليف عملي
عملـت   طـوارئ حمليـة ودوليـة        ةفرقـ استجابة أ  تمريُنحاكى ال و. احلكومية والقطاع اخلاص   غري
بحـث واإلنقـاذ،    الوطنيـة ألعمـال ال    ندونيـسيا   إكالة  بالنسبة إىل و  و. زلزال كبري  يف مواجهة    معا
قــدرات احلاجــة إىل بري مــن اجلهــات الفاعلــة وعــدد كــبــني تنــسيق التعقيــد  هــذا التمــرين أبــرز

  .اللوجستية واملعلوماتالشؤون إدارة يف إضافية 
  

  العالقات املدنية العسكرية يف االستجابة للكوارث  -جيم   
 ارجيف اخلـ  د األصـول العـسكرية األجنبيـة املنتـشرة          يـ شهد العام املاضي اخنفاضا يف عد       - ٤٠
م حــاالت الطــوارئ اعــدإىل انجزئيــا كــن أن يعــزى ذلــك ميو. هــود اإلغاثــة اإلنــسانيةاً جلدعمــ

ــة لقــدراتإىل حتــسن ال، وأيــضا كــربىتتطلــب اســتجابات الــيت الواســعة النطــاق  لــدول  احمللي
  .الستجابةعلى ااألعضاء 

ضمان اســتخدام ا متزايــدا بــالــدول األعــضاء واجلهــات الفاعلــة الدوليــة التزامــ وتبــدي   - ٤١
ــسكري واملــدين     ــو علــأصــول الــدفاع الع ــان  ى حن  يف االســتجابة للحــاالت  فعــال قــدر اإلمك

احليـاد  وعـدم التحيـز      و اإلنـسانية املتمثلـة يف    املبادئ اإلنسانية   وصون  احترام  يف إطار   ،  اإلنسانية
املتعلقـة  املبادئ التوجيهيـة    على تكييف   احلكومات  عمل  ويتجلى ذلك من خالل     . واالستقالل

مبـادئ  ”(يف اإلغاثة يف حاالت الكـوارث  جنبية   األ أصول الدفاع العسكري واملدين    استخدامب
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 أصـول الـدفاع العـسكري واملـدين        باسـتخدام املتعلقـة   واملبـادئ التوجيهيـة     ) “أوسلو التوجيهيـة  
املتعلقـة  املبـادئ التوجيهيـة   (لدعم أنشطة األمم املتحدة اإلنـسانية يف حـاالت الطـوارئ املعقـدة          

يف لتوجيهيـة والـسياسات اخلاصـة بكـل بلـد           املبـادئ ا  ، مـع    )أصول الدفاع العـسكري واملـدين     ب
. ذلـك ني علـى     منـوذجي  نيلامث هاييت و باكستانوتشكل  . العسكري - التنسيق املدين يتعلق ب  ما
 اسـتخدام بـشأن  لدول األعـضاء  صدر معلومات أساسيا لاملبادئ التوجيهية أيضا م   قد شكلت   و

  . ٢٠١٢ فريقي عاماألخالل أزمة القرن  أصول الدفاع العسكري واملدين
ــسانية   و  - ٤٢ ــشؤون اإلنـ ــسيق الـ ــاعد مكتـــب تنـ ــوير سـ ــسيق املـــدين يف تطـ ــدرات التنـ  - قـ

األمـم  دورات تدريبية على مبادئ     تنظيم  من خالل    احمللي واإلقليمي على الصعيدين   العسكري  
خـالل الفتـرة املـشمولة      و. لـشؤون اإلنـسانية   يف ا  العسكري   -لتنسيق املدين    ل التوجيهيةاملتحدة  

املـوظفني التـابعني ملنظومـة      ويني  كـوم ني احل مثل من امل  ٢٧٦ ـما يقدر ب  ضع للتدريب   خبالتقرير،  
ــات ألمــم املتحــدة ا ــصليب األمحــر   ومجعي ــة واملنظمــات  اهلــالل األمحــر وا وال ملنظمــات اإلقليمي

كتـب  وقـدم امل .  مع التركيز بشكل خاص على أفريقيـا وآسـيا وأمريكـا الالتينيـة       ،احلكومية غري
ــضا الــ  ــادر ملدعمأي ــة       ةب ــات اإلغاث ــدين يف عملي ــسكري وامل ــدفاع الع ــة أصــول ال  حتــسني فعالي

HOPEFOR،  لعقـد مـؤمترات   ها وقطر، مبا يف ذلك خطط     يةمهورية الدومينيك  واجل  بقيادة تركيا 
  .إقليميةمتيُّز قمة سنوية وإنشاء مراكز 

  
  القطاع اخلاص ملواجهة الكوارث املقدم من دعمال  -دال   

 خـالل العقـد   اكـبري منـوا   اخلاص يف االستجابة للكوارث الطبيعيـة      القطاعشهد اخنراط     - ٤٣
قبيـل حتديـد    مـن   يف جمـاالت    االستجابة اإلنـسانية    للقطاع اخلاص أن يساهم يف      ميكن  و. املاضي

وأدت . اخلـدمات اللوجـستية   تقـدمي   التحليل يف الوقت احلقيقي و    توفري  واملوارد، و االحتياجات  
ومبتكـرة  خالقـة   حلـول   اسـتنباط   التكنولوجيا واالتصاالت إىل    يف جمايل   األدوات اجلديدة   أيضا  

  . مساعدة إىلنيتاجاجلهات الفاعلة اإلنسانية مع احملتواُصل وغريت طريقة 
الـدعم  ) Deutsche Post DHL(دويتـشه بوسـت دي إتـش إل    فقد قدمت مثال شـركة    - ٤٤

د يـ املـسامهات العينيـة، وحتد    ع  قاعدة بيانات لتتبُّـ   استحداث  ملكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية يف      
برنـامج   الـشركة مـع      وقد تعاونـت  . التربعات غري املرغوب فيها   من  ل  يقلالتجات و تياحاالأبرز  

حتـضري  ”يف مـشاريع    لبنـان ونيبـال     وبـنغالديش    و ندونيـسيا إاألمم املتحدة اإلمنـائي وحكومـات       
إلغاثـة  ملخـصص ل  الـشحن ا  السـتقبال   املطارات  إعداد   عن طريق    “الكوارثاملطارات ملواجهة   

ــاب  ــة حــصول يف أعق ــات الــشركةاســتجابت  كمــا .كارثــة طبيعي الــدعم وطنيــة علــى   لطلب
  .تركيا والسلفادور وشيليقدمها كل من اللوجسيت 
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اللجنـة  خطـة التحـول الـيت وضـعتها      تنفيـذ   يف  القطـاع اخلـاص الـدعم       كما تقدم خـربة       - ٤٥
القيـادة  نميـة قـدرات     اللجنـة يف ت    Deloitteديلويـت   إذ تساعد   . املشتركة بني الوكاالت   الدائمة

مجيــع منــسقي إخــضاع االســتراتيجية بــني منــسقي الــشؤون اإلنــسانية، مبــا يف ذلــك عــن طريــق 
  . ٢٠١٢أكتوبر /وللتدريب يف تشرين األلالشؤون اإلنسانية 

القـدرات   امـتالك واسـتخدام      اإلنـساين يف اجملـال    اجلهـات الفاعلـة     وما زال يـتعني علـى         - ٤٦
القطـاع اخلـاص أن يكـون أكثـر اطالعـا علـى        يـتعني علـى     يف القطاع اخلاص، يف حـني       الكامنة  

  .لتقدمي الدعمالسبل املناسبة 
  
  توصياتال  -سابعا   

  لعمل اإلنساينة باالعاملي االلتزامات  -ألف   
إىل واملنظمــات اإلنــسانية  غــري احلكوميــة  الــدول األعــضاء واجلهــات الفاعلــة    دعــوة   - ٤٧

احليـاد   و عـدم التحيـز    و اإلنـسانية  املتمثلـة يف     املبادئ اإلنـسانية   زيادة احترام العمل على   مواصلة  
  .ية، والتقيد هباواالستقالل

تسهيل مرور موظفي املساعدة اإلنسانية وشـحنات اإلغاثـة   على الدول األعضاء   حث    - ٤٨
ــسرعة  ــن وب ــل م ــضررة  حنــو دون عراقي ــة املت ــات احمللي ــن إن . اجملتمع يف الوقــت  والوصــول اآلم

ــن املناســـب و ــل دون عمـ ــي  راقيـ ــرط أساسـ ــاجني شـ ــصال اإىل احملتـ ــساعدإليـ ــسانيةات ملـ  اإلنـ
  .فعال بشكل
ضرورة احلفاظ على الطابع املدين أساسـا       بالدول األعضاء واملنظمات اإلنسانية     تذكري    - ٤٩

اســتخدام األصــول أن تكفــل عــدم  امنــهوالطلــب . للمــساعدة اإلنــسانية يف حــاالت الطــوارئ
ــة العــسكرية األ ــدة مــن    ، إال كمــالذ أخــري جنبي ــدرِتها  مــىت كانــت تلــك األصــول فري حيــث ق

ضمن اســتخدام والطلــب منــها أن تــ. تــهاالدولــة املتــضررة أو مبوافقمــن  طلــبٍبإال و، وتوافرِهــا
منـسق  بشكل مناسب ووفقا للحاجـة إليهـا ويف الوقـت املناسـب؛ وتنـسيقها مـع                 هذه األصول   

وكـذلك مـع    لقانون الـدويل واملبـادئ اإلنـسانية،        ها مع ا  ؛ وانسجام اإلغاثة يف حاالت الطوارئ   
 بــشأن مبــادئ أوســلو التوجيهيــة، واملبــادئ التوجيهيــةكاملبــادئ التوجيهيــة املعمــول هبــا دوليــا، 
ــدين،    ــدفاع العــسكري وامل ــة  ددةاحملــرشــادات واإلأصــول ال ــد  اإلقليم حبــسب املنطق ــة أو البل ي

  .لدى وجودهالسياق،  أو
  القدرة على املواجهة دعم ج مبا يإعداد الربام  -باء   

العـاملني يف اجملـال اإلنـساين     األمم املتحدة والشركاء    منظومة  الدول األعضاء و  تشجيع    - ٥٠
امللقــاة علــى عــاتق  املــسؤولية األساســية باالعتــراف يف اجملــال اإلمنــائي علــى  واجلهــات الفاعلــة 
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رسـخ القـدرة    مج الـيت ت   االـرب داد  إعـ عزيـز   توالقدرة على املواجهة    تدعيم  احلكومات الوطنية عن    
  . على املواجهة

العـاملني يف اجملـال اإلنـساين     األمم املتحدة والشركاء    منظومة  الدول األعضاء و  تشجيع    - ٥١
مــواطن لمخــاطر وللتــصدي ل ةشــاملتبــاع مقاربــة ايف اجملــال اإلمنــائي علــى  واجلهــات الفاعلــة 

وطنيـة  تتـضمن حتقيـق أهـداف    أن قاربـة   هلـذه امل  وينبغـي   . الضعف يف البلدان املعرضة للكوارث    
كثـر الفئـات ضـعفا،      ة علـى املواجهـة أل     قـدر اللقطاعـات وتركـز علـى بنـاء         امتعددة الـسنوات و   

  .شخاص ذوو اإلعاقةسيما األطفال والنساء واأل ال
 مـرن متعـدد الـسنوات يف الوقـت املناسـب          متويـل   ع الدول األعـضاء علـى تقـدمي         يجتش  - ٥٢

، مبــا يف ذلــك ة لقــدرة اجملتمعــات احملليــة علــى املواجهــةعمــدامج الالــرب اإلعــدادميكــن التنبــؤ بــه 
التنميـة  تمويـل  القائمـة ل دوات خـالل تطـوير األ    املبكر واإلنعاش املبكـر، مـن       تحرك  التأهب، وال 

  .اإلنساينوالعمل 
اإلنـساين مواصـلة جهودهـا      يف اجملـال    نظومة األمم املتحـدة واجلهـات الفاعلـة         اإلهابة مب   - ٥٣
الـربامج  لـدى إعـداد   اإلنعـاش املبكـر   بـاع مقاربـات   احلد من خطر الكوارث واتمراعاة ن  لضما

اإلمنـائي يف التخطـيط     يف اجملـال    اجلهـات الفاعلـة     كفالـة إشـراك     اإلنسانية يف مجيع القطاعات، و    
  .االستراتيجي يف مرحلة مبكرة

ــدول األعــضاء و   - ٥٤ ــشركاء يف  منظومــة حــث ال نــساين علــى  ال اإلاجملــاألمــم املتحــدة وال
مـدعوة   الـدول األعـضاء      فـإن يف هـذا الـصدد،      و. للتأهـب للكـوارث   يوية  األمهية احل عتراف ب اال
ات تعزيز قـدر  بغية  اجلهات الفاعلة اإلنسانية    غريها من    جلهود األمم املتحدة و    هاىل زيادة دعم  إ

  .ستجابة على االوالوطنيةناطقية اجلهات الفاعلة احمللية وامل
ــة ب  - ٥٥ ــدواإلهاب ــة واملنظمــات   منظومــة ل األعــضاء وال األمــم املتحــدة واملنظمــات اإلقليمي

  . اإلنذار املبكر على مجيع املستوياتةنظمأية تعزيز ائمناإلنسانية واإل
علـى  يـة  ائمناألمـم املتحـدة واملنظمـات اإلنـسانية واإل    منظومـة  ع الدول األعضاء و  يشجت  - ٥٦

احمللـي والـوطين    كـل مـن الـصعد       علـى    تنـسيق القـرار وال  العمـل باآلليـات املناسـبة لـصنع         ضمان  
 حيظـى   فعال يف الوقت املناسب   حترك مبكر   ترمجة اإلنذار املبكر إىل     مبا يتيح   واإلقليمي والعاملي   
  .اميكن التنبؤ هب مبكر ألموال صرٍفمبا يتناسب معه من 

ل ة البيانـات وتـسهل التبـاد      دوجـ ن   حتـسِّ  لى اعتماد سياساتٍ  عالدول األعضاء   تشجيع    - ٥٧
  .تعزيز التأهبلتدابري باعتبارها املفتوح للمعلومات 

  


