
A/61/87–E/2006/77  األمــم املتحـدة 

 

 عية العامةاجلم
 الس االقتصادي واالجتماعي

 
Distr.: General 
26 May 2006 
Arabic 
Original: English 

 

 
140606    140606    06-36541 (A) 

*0636541* 

  االقتصادي واالجتماعيالس   العامةاجلمعية
 الدورة املوضوعية  الدورة احلادية والستون

 ٢٠٠٧يوليه / متوز٢٨ -يوليه / متوز٣جنيف،   *من القائمة األولية) أ (٦٧البند 
تعزيز تنسيق ما تقدمه األمم املتحدة من مـساعدة إنـسانية

 ذلــك مبــا يف،مــساعدة غوثيــة يف حالــة الكــوارث   مــن و
تعزيــز تنــسيق املــساعدة: املــساعدة االقتــصادية اخلاصــة  

اإلنسانية اليت تقدمها األمم املتحدة يف حاالت الطوارئ

 ** من جدول األعمال املؤقت٥البند  
واملـساعدةاملساعدة االقتصادية اخلاصة واملساعدة اإلنسانية      

  يف حاالت الكوارثالغوثية

  
ــاش       ــتعمري واإلنعـ ــوارئ واإلصـــالح والـ ــاالت الطـ ــة يف حـ ــز اإلغاثـ تعزيـ

ي الــيت عــصفت والوقايــة يف أعقــاب الكارثــة النامجــة عــن أمــواج تــسونام 
 باحمليط اهلندي

 
 ***تقرير األمني العام  

 

 موجز 
ــد  ــتجابة  أُعـ ــر اسـ ــذا التقريـ ــة  ل هـ ــة العامـ ــرار اجلمعيـ ــؤرخ ٦٠/١٥قـ ــشرين ١٤ املـ  تـ

 تعزيز اإلغاثة يف حاالت الطوارئ واإلصالح والتعمري والوقايـة        ” املعنون   ٢٠٠٥نوفمرب  /الثاين
  ويقـدم التقريـر    .“ اليت عـصفت بـاحمليط اهلنـدي       يف أعقاب الكارثة النامجة عن أمواج تسونامي      

 
 

 * A/61/50 و Corr.1. 
 ** E/2006/100. 
وإلجـراء  ) ٢٠٠٦مايو  / أيار ١٥حىت  (تأخر تقدمي هذه الوثيقة بسبب احلاجة إىل ضمان استكمال البيانات            *** 

 .املزيد من املشاورات الفنية واملوضوعية
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ويـسعى إىل   على الكارثة    شهرا   ١٨ بعد مرور  عملية اإلنعاش    ما وصلت آخر املستجدات عن    
 إلعـادة البنـاء   اجلهـود املبذولـة  حتديد بعض التحديات الرئيسية الناشـئة والـدروس املـستفادة يف           

 .بطريقة أفضل
ــة  يفالــيت صــودفت  التحــدياتو النجاحــات التقريــر ويبحــث   جمــال االســتجابة لكارث
يف  وتــشمل املواضــيع احملــددة الــيت نوقــشت  .مركــزا علــى اإلنعــاش الطويــل األمــد ، تــسونامي
ــة ،التنــــسيقالتقريــــر  ــاذج ملؤســــسات اإلنعــــاش احلكوميــ ــرار  ، ومنــ ــيم األضــ  وعمليــــات تقيــ

إلنعـاش، والتنويـع    ليـة يف جهـود ا      ومشاركة اتمعـات احمل    ، والشفافية واملساءلة  ،واالحتياجات
 ويـشمل كـل موضـوع       . والقـضايا البيئيـة    ،وحقـوق اإلنـسان    ، واحلد مـن املخـاطر     ،قتصادياال

توصيات من األمـني العـام إىل كـل مـن الـس االقتـصادي واالجتمـاعي واجلمعيـة العامـة مـن                      
 .أجل مزيد من املناقشة
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 مقدمة -أوال  
 كـــانون ١٩ املـــؤرخ ٤٦/١٨٢امـــة  هـــذا التقريـــر عمـــال بقـــرار اجلمعيـــة الع    أُعـــد - ١

لــب فيــه إىل األمــني العــام أن يقــدم تقريــرا إىل اجلمعيــة العامــة ، الــذي ط١٩٩١ُديــسمرب /األول
.  تنـــسيق املـــساعدة اإلنـــسانية يف حـــاالت الطـــوارئ عـــنوالـــس االقتـــصادي واالجتمـــاعي 

ــة العامــة   ميقــد كمــا ــرار اجلمعي ــر عمــال بق ــؤرخ ٦٠/١٥ التقري ــشرين ال١٤ امل ــاين ت ــوفمرب /ث ن
تعزيز اإلغاثة يف حاالت الطوارئ واإلصـالح والـتعمري والوقايـة يف أعقـاب              ” واملعنون   ٢٠٠٥

الـذي طلـب فيـه إىل األمـني         “ الكارثة النامجة عن أمواج تسونامي اليت عصفت باحمليط اهلنـدي         
ىل الـس    يف دورـا احلاديـة والـستني، وإ        را عـن تنفيـذه إىل اجلمعيـة العامـة         العام أن يقـدم تقريـ     

 .٢٠٠٦االقتصادي واالجتماعي يف دورته املوضوعية لعام 
 

 اتسونامي وتأثريهأمواج  -ثانيا  
 درجـــات علـــى ٩ أدى زلـــزال بلغـــت شـــدته ٢٠٠٤ديـــسمرب / كـــانون األول٢٦يف  - ٢

  سـومطرة، إىل حـدوث أمـواج تـسونامي مـدمرة           لـشمال مقياس رخيتر، ضرب الساحل الغـريب       
 ٤٢ ٨٨٣ وال يـزال هنـاك     . شخـصا  ١٨٦ ٩٨٣ وأودت حبيـاة  دا،  ثين عـشرة بلـ    ا أصابت   جدا

أكثـر  وطـال ضـرر الكارثـة        مئات اآلالف من النـاس       وشرد .يف عداد املفقودين   ا إضافي اشخص
ــهم  ٣مــن  ــون فقــدوا مــصادر رزقهــم  ١,٤ ماليــني شــخص، من ــد كانــت اتمعــات  .  ملي وق

كـثري منـها أصـال فقـريا وعرضـة          كـان ال  كثـر تـأثرا مـن أمـواج تـسونامي، و          الساحلية الريفيـة األ   
كانـت أكثـر البلـدان تـضررا هـي          و .الـرزق للتأثر وال ميلك خيـارات واسـعة مـن سـبل كـسب              

كما تـضررت أيـضا مجهوريـة ترتانيـا املتحـدة           . يلند وسري النكا وملديف واهلند     وتا إندونيسيا
 .وسيشل والصومال وماليزيا وميامنار

 الــيت وصــلت - ئاإلغاثــة يف حــاالت الطــواروتــضمنت املــساعدة الــيت وفرــا جهــود  - ٣
واإليـواء املؤقـت ومـساعدات غذائيـة         تـدابري صـحية وقائيـة        -سريعا ألكثر من مليوين شخص      

وبـالرغم مـن أن   . ببنـاء مـدارس ومرافـق صـحية مؤقتـة        وقامت وكـاالت اإلغاثـة أيـضا        . عاجلة
 .عام بوجه  ناجحةفقد كانت تعترب، غاثة قد واجهت حتديات خطريةجهود اإل

 أنـه سـتكون هنـاك       يف بـادئ األمـر     وكاالت متعددة    ي إىل تنتموقد قدرت أفرقة تقييم      - ٤
.  دوالر من دوالرات الواليات املتحدة ألغراض اإلنعاش الطويـل األجـل           باليني ١٠حاجة إىل   

بلغت التعهدات املالية الرمسيـة واخلاصـة   و.  بليون دوالر تقريبا ١١إىل   هذا الرقم مؤخرا     وعدل
 وال يـزال العمـل املتعلـق بـالتعمري الطويـل            . بليـون دوالر بقليـل     ١٢ش أكثر من    غراض اإلنعا أل

إىل  ومنــازل قيــد التــشييد، ومــوانئاألجــل جاريــا، مــع وجــود مــدارس دائمــة وطــرق رئيــسية   
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تقــدمي الــدعم للمجتمعــات احملليــة يف جانــب املــضي يف بــرامج الســتعادة ســبل كــسب الــرزق و
 .عيةجمال اخلدمات االجتما

ويف مجيع أحنـاء املنطقـة املتـضررة، تعطـى األولويـة لبنـاء املـساكن الدائمـة، مـع ظهـور                       - ٥
وتواجــه معظــم .  مــرتل وشـراء أراض يــبىن عليهـا  ٤١٢ ٠٠٠ىل بنــاء حتـديات بــسبب احلاجـة إ  
 وازديـاد تكـاليف     ،، تـشمل احليـازة غـري املـضمونة لألراضـي          متماثلـة البلدان املتضررة حتـديات     

 وانعــدام الــبىن التحتيــة يف  واحلاجــة إىل اســتطالع آراء األهــايل يف بنــاء املــساكن،  ،ءبنــامــواد ال
 وقـد ركـزت بـرامج سـبل كـسب الـرزق خـالل املرحلـة األوىل مـن                    .اإلسكان اجلديـدة  مواقع  

 إال أن آثـار الكارثـة علـى    - خاصة يف قطـاع مـصائد األمسـاك         ،اإلنعاش على استبدال األصول   
 . يف مجيع أحناء املنطقةسةتزال ملموالعمل ال فرص 

 
 دـاهلن  

وأودت .  ميـل مـن الـساحل اجلنـويب للهنـد          ١ ٤٠٠ تسونامي أكثر من     أمواجأصابت   - ٦
خص مليـوين شـ   يقارب   مامن جرائها    قرية، وتضرر    ١ ٠٨٩ يف حنو    أشخاص ١٢ ٤٠٥حبياة  

 .ر بليون دوال٢,١الكلية مببلغ  االحتياجات قُدرتو. بصورة مباشرة أو غري مباشرة
جمموعــه   بنــاء مــا، يف وقــت يلــزم فيــهوال يــزال تــشييد املــآوي يــشكل أولويــة قــصوى  - ٧

ــرتال ١٦٩ ٧٥٣ ــا  .م ــاء م ــد مت بن ــدر بــ   وق ــرتال٧ ٩٥٦ـ يق ــذلت  م ــة   وب ــود خاصــة لتنمي  جه
 علــى تــدريب البنــائني احمللــيني  وجــرى. يــة ألغــراض احلــد مــن خطــر الكــوارث  القــدرات احملل

ــات  ــاومتقني ــددة  تق ــى  و خمــاطر متع ــا عل ــأمني ومت   أصــبح لزام ــساكن االشــتراك يف الت  مــالك امل
 . الكوارثملقاومة توجيهية مبادئتشجيعهم على اتباع 

 وباإلضـافة إىل    .دمرـا   مدرسـة ابتدائيـة وثانويـة أو       ٣٦٠ تسونامي   أتلفت أمواج وقد   - ٨
ــة إىل     ــسعى احلكوم ــاين، ت ــاء املب ــادة بن ــيم حتــسنيإع ــة التعل ــدأت العمــل  .  نوعي عــات جمومبوب

 مدرسـة  ٢٥١لتحـسني التعلـيم يف   مقترحـة   اسـتراتيجيات   مستلزمات التعليم اجليد اليت تتضمن    
 . طفل٧٠ ٠٠٠يستفيد منها 

ــصادية        و - ٩ ــشطة االقت ــى اســتعادة األن ــرزق عل ــود اســتعادة ســبل كــسب ال ركــزت جه
 ويتلقــى املــستفيدون تــدريبا مهنيــا ودعمــا     .واســتحداث ســبل كــسب رزق بديلــة   الــسابقة 
مشكلة قبل تسونامي، وتشمل التـدابري      األمساك  وقد كان اإلفراط يف صيد      . يع الصغرية للمشار

تــسونامي حتــسني إدارة مــصائد األمســاك وتنويــع األنــشطة االقتــصادية كارثــة الــيت اختــذت بعــد 
 . االئتماناتاحلصول علىوتيسري 
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 ندونيسياإ  
 املركـز الـسطحي    مـن     ميـل فقـط    ١٠٠تضررت آتشيه ضررا بالغا لوقوعها علـى بعـد           - ١٠
.  بليـون دوالر  ٤,٥ـ  قـدرت احتياجـات الـتعمري بـ       حيـث   وكان الدمار املـادي هـائال،       . لزلزالل

 وزيـادة أسـعار بعـض    ٢٠٠٥مـارس  / آذار٢٨ جزيـرة نيـاس يف       أصابوقد أدى الزلزال الذي     
تــل وق.  بليــون دوالر٦,١ يف املائــة يف آتــشيه، إىل رفــع هــذا الــرقم إىل ٤٠ـ الــسلع مبــا يقــدر بــ

عـداد   شـخص يف    ٣٧ ٠٠٠ ـيزال ما يقـدر بـ       شخص يف الكارثتني، وال    ١٣٠ ٠٠٠أكثر من   
 شــخص بالكـارثتني واخنفــض معـدل منــو   ٥٠٠ ٠٠٠تــأثرت سـبل كــسب عـيش   و. املفقـودين 

 . يف املائة٢٠ يف املائة ولنياس بنسبة ٥ آلتشيه بنسبة اإلمجايلالناتج احمللي 
يف اخليــام يف آتــشيه ونيــاس، إال أن العمــل  شــخص يعيــشون ٤٠ ٠٠٠وال يــزال حنــو  - ١١

ــة   ــآوي املؤقتـ ــاء املـ ــدم يف بنـ ــرى .يتقـ ــار وجـ ــىت أيـ ــايو /، حـ ــو  ٢٠٠٦مـ ــل حنـ  ، نـــصب هياكـ
ــأوى ٨ ٠٠٠ ــزال      .م ــآوي بأرضــيات وجوانــب مــن اخلــشب وال ت ــع هــذه امل  ومت إكمــال رب

ــات ــستمرة  عمليـــ ــافية مـــ ــشاب اإلضـــ ــسليم األخـــ ــه   . تـــ ــا جمموعـــ ــة إىل مـــ ــاك حاجـــ  وهنـــ
ــ ١٣٣ ٥٠٠ ــد سكن م ــم جدي ــاء  ،دائ ــة البن ــة أن حنــو  تواصــل تقــدمها  وعملي ؛ وتقــدر احلكوم
رغم مـن أن   وبـال .٢٠٠٦مـايو   /تشييد حىت أوائل أيار    مسكن قد مت إكماله أو قيد ال       ٤٠ ٠٠٠

 ،توزيـع األراضـي   هذا ميثل تقدما ملحوظا، فإن هنـاك حاجـة إىل إلقـاء مزيـد مـن الـضوء علـى                     
أراضـيهم  ميلكـون    الزمـة بالنـسبة لألشـخاص الـذين ال         والـسياسات ال   ،لكيـة امل/يازةاحلومسائل  

ضافة إىل ذلك، تفتقر الكثري من املساكن اليت شيدت مؤخرا إىل البىن التحتيـة              وباإل. منازهلم أو
تزال احلاجة إىل استرياد كميات كبرية مـن األخـشاب مـن             وال. األساسية مثل املياه والكهرباء   

 .مصادر دائمة تشكل أيضا حتديا
 بلـغ   ، مـبىن  ٢ ٠٠٠ت وعـددها     ضـرر أو دمـر     احلـق ـ   أصل املباين املدرسية اليت     ن  وم - ١٢

وباإلضـافة إىل ذلـك، مت تـدريب    . مـبىن  ٥٢٤يـد بنـاؤه أو مـا جيـري تـشييده حاليـا       ععـدد مـا أُ  
 أصــاب الــضرر أو التــدمريويف قطــاع الــصحة، .  مــدرس أو يتلقــون تــدريبا٢ ٤٠٠ن أكثــر مــ

 مرفقـا صـحيا     ٥١  مجيـع املستـشفيات و     أصـلحت وقـد    . مرفقـا صـحيا    ١١٤ستشفيات و   م ٨
 .ا مستشفى إضافي١٣وجيري حاليا تشييد 

رد شــــ عمــــل جتــــاري صــــغري، و  ١٠٠ ٠٠٠يــــصل عــــدده إىل   وقــــد ضــــاع مــــا   - ١٣
٦٠ ٠٠٠ مــن  ٥٠ ٠٠٠ هكتــار مــن األراضــي الزراعيــة وتــضرر     ٦٠ ٠٠٠مــر مــزارع ود 

وقـد عـادت نـسبة كـبرية     . ”tambak“ ومستزرعي األحواض السمكية القليلة امللوحـة   الصيادين  
 تسونامي إىل العمل بالرغم مـن أنـه لـيس مـن املـرجح                كارثة من األشخاص الذين تضرروا من    

وأدت إىل إذكــاء جــذوة االنتعــاش  .الكارثــة قبــل أن تكــون دخــوهلم قــد بلغــت مــستويات مــا 
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 املــشاريع هاالقــوة املتزايــدة الــيت أخــذت تكتــسبو الطفــرة الــيت شــهدها جمــال البنــاء االقتــصادي
ــصغرية واملتوســطة  ــد      . ال ــة وصــول واســعة إىل الفوائ ــأمني إمكاني ــة ت ــشمل التحــديات احلالي وت
 طفرة جمال البناء وتقـدمي مـساعدة فعالـة للفئـات الـضعيفة مـن الـسكان،                  إىلاالقتصادية العائدة   

 .ةفعال يةئتمان سوق ااالستفادة من وتعزيز إمكانية وإدارة املوارد الطبيعية بطريقة مستدامة
بنــاء لأنــشطة عامــة والتوعيــة للوتقــوم اجلمعيــة االندونيــسية إلدارة الكــوارث حبمــالت   - ١٤
قـــانون إلدارة مـــشروع وضـــع قـــدرات علـــى مـــستوى املقاطعـــات واحملافظـــات ـــدف إىل   ال

إدارة الكــوارث والتأهــب  علــى القــانون إىل تعزيــز القــدرات   مــشروع ويهــدف . الكــوارث
 .حلكومية على املستوى الوطين ومستوى احملافظاتواالستجابة يف األجهزة ا

 
 ملديف  

 جزيـرة   ٥٣ وأصـيبت  باسـتثناء تـسع منـها،        ١٩٩ـ  غمرت امليـاه كـل جـزر ملـديف الـ           - ١٥
 نتيجة لفقدان منـازهلم     - شخص تقريبا    ١٠٠ ٠٠٠ -وتضرر ثلث السكان    . أضرار جسيمة ب

الحتياجـات الكليـة لإلنعـاش      وتقـدر ا  . الضرر الذي حلـق بـالبىن التحتيـة       رزقهم و كسب  وسبل  
 . مليون دوالر٣٩٣,٣ ـب

 يف املائــة مــن النــاتج ٦٣وتعــادل األضــرار نــسبة . د تــأثر االقتــصاد بــشدة بالكارثــةوقــ - ١٦
 يف املائـة    ٥ وقد أدت كارثة تسونامي إىل انكماش الناتج احمللي اإلمجايل بنحـو             ،احمللي اإلمجايل 

آخـذة يف التنـاقص وواجهـت        اإليـرادات    فـإن مري،  وباإلضافة إىل تكاليف الـتع    . ٢٠٠٥يف عام   
ــة عجــزا   ــدره  احلكوم ــة ق ــام  ٩٣يف امليزاني ــون دوالر يف ع ــاع أســعار   ٢٠٠٥ ملي ــسبب ارتف  ب

تبلـغ أكثـر   برنـامج إنعاشـها   متويل وباإلضافة إىل ذلك، ال تزال ملديف تواجه فجوة يف      . النفط
 . مليون دوالر١٠٠من 
 يقيمـون يف جـزر غـري        مشردين، ثلثاهم تقريبـا    اص شخ ١٠ ٩٧٠ جمموعه   ماوال يزال    - ١٧

ــاء    ــاقون يف جــزرهم مــع أصــدقاء أو أقرب ــزال . جــزرهم ويقــيم الب ــة  وال ي الــسكن ميثــل األولوي
ــسية ــاء  . الرئي ــالغ عــددها     مــرتال مــن بــني ١٤١وقــد مت بن ــدة الالزمــة الب ــازل الدائمــة اجلدي  املن
زديــاد تكــاليف النقــل  اأدى و. د حتــت التــشييا إضــافي مــرتال١ ١٥٧يــزال   وال مــرتال٥ ٢١٥

ومــواد البنــاء إىل إبطــاء العمليــة وال يــزال قطــاع اإلســكان يواجــه عجــزا يف التمويــل يــشارف   
 . مليون دوالر١٢ ـال

 الـيت ال غـىن      ، واألرصـفة العائمـة    املـوانئ  مثـل    ، ومتثل إعادة إنشاء الـبىن التحتيـة اهلامـة         - ١٨
ويواجـه قطـاع النقـل حاليـا عجـزا يف التمويـل             . ، أولوية أخرى  سكان اجلزر عنها للوصول إىل    

 . مليون دوالر٤٨قدره 
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١٩ -             ا بالنـسبة   وهناك حاجة أيضا إىل دعم إضايف الستعادة سبل كسب الرزق والنهوض
 إصالح حدائق املنازل وأشجار الفواكه واملراكـب وجتهيـز       حالياري  جيو. للفئات األكثر ضعفا  

الغـــا، إال أن تقــدمي املزيـــد مـــن املـــساعدة الـــشاملة   جزيـــرة تـــضررت ضـــررا ب٥٠األمســاك يف  
 .قطاعات أمر ضروريال واملتعددة

ائـة مـن النـاتج       يف امل  ٧٠ميثـل أكثـر مـن       كـان   وقد تـأثر بـشدة قطـاع الـسياحة، الـذي             - ٢٠
ــي اإلمجــايل  ــام . احملل ــارات ، ٢٠٠٥ويف ع ــسبة قلــت زي ــسياح بن ــام  ٣٦  ال ــة بع ــة مقارن  يف املائ

ئـة يف   يف املا٦٠ الفنـادق  إشـغال اعة إىل حـد مـا، وكانـت نـسبة        الـصن  وانتعشت تلك  .٢٠٠٤
 منتجعـا جديـدا،     ٣٥ وتـأجري االنتعـاش   مـن    القدر   وبفضل هذا . ٢٠٠٥ديسمرب  /كانون األول 

ومـن املتوقـع أن     . ٢٠٠٦جة كـبرية حبلـول ايـة عـام          من املتوقع أن ينخفض عجز امليزانية بدر      
  إىل يف املائــة ليــصل بــذلك ١٢ حــوايل ٢٠٠٦م يكــون معــدل منــو النــاتج احمللــي اإلمجــايل لعــا  

 . قبل تسوناميهمستويات
 

 سري النكا  
 أكثـر مـن    مما أودى حبيـاة   اجتاحت أمواج تسونامي أكثر من ثلثي ساحل سري النكا           - ٢١

 وقد تـأثرت سـبل كـسب        . بليون دوالر  ٢,٢ـ  ـوتقدر احتياجات التعمري ب   . شخص ٣٥ ٠٠٠
 . األمسـاك  أسـرة تعتمـد علـى صـيد        ٢٠٠ ٠٠٠ در بـ  ما يق   شخص مبن فيهم   ٥٠٠ ٠٠٠عيش  

ر وقـوع العنـف يف الـشمال والـشرق          اوبالرغم من إحراز تقدم يف عمليـة االنتعـاش إال أن تكـر            
 عقبــة أمــام برنــامج التعــايف مــن تــسونامي يف تلــك املنــاطق ويعــوق ســبل   يغــدو بــشكل متزايــد

 .املستفيدينالوصول إىل بعض 
مــأوى مؤقــت مــن خــالل اجلهــود املــشتركة الــيت بذلتــها    ٥٤ ٠٠٠وقــد مت بنــاء حنــو  - ٢٢

وهنـاك حاجـة    .  قد لبيـت    الصدد هذاكل االحتياجات يف    تكون  لك  بذواحلكومة وشركاؤها،   
 وقد مت تـشييد     .يف األموال املرصودة هلذا الغرض    مستمرة إىل رعاية وصيانة هذه املرافق وعجز        

اكن حلــق ــا الــضرر جزئيــا وقــام  مــرتل دائــم تقريبــا، متثــل معظمهــا مــس٤١ ٠٠٠إصــالح  وأ
 التـشييد   قيـد  مرتل آخـر     ٤٧ ٥٠٠وهناك   .بإصالحها مالكها الذين تلقوا منحا لذلك الغرض      

 اجلديـدة  اإلسـكان رتفاع أسعار البناء وإعادة بنـاء الـبىن التحتيـة يف مواقـع             وميثل ا . أو اإلصالح 
 . مرتل١٠٠ ٠٠٠هدف تعمري وإصالح يف سبيل بلوغ حتديا 
 ٢٠٠٦ يف أوائــل عــام  يف ســري النكــا تعــديل الــسياسة العامــة لإلســكانجــرىوقــد  - ٢٣

 احلكومــة بــشأن املنطقــة العازلــة، املعروفــة اآلن  ملراعــاة التعــديالت الــيت أدخلــت علــى سياســة  
كـان مقـررا يف الـسابق     ، شـخص ١٥ ٠٠٠سـيتلقى  ومبوجب اخلطة اجلديدة،    . باملنطقة احملمية 

وبالتـايل أصـبحوا مـؤهلني إلعـادة بنـاء          )  داخـل هـذه املنطقـة      لوقوعهـا (من أراضيهم   أن ينتقلوا   
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منحـا إلعـادة البنـاء علـى        سـيتلقون   منازهلم من قبل اجلهات املاحنة يف املواقع الداخلية اجلديدة،          
وتــشمل الــتغريات األخــرى، الــسماح  . كــانوا يــسكنوا قبــل وقــوع تــسونامي األراضــي الــيت 

 مـساعدة  بـأن يكـون مـن حقهـم احلـصول علـى        طعـات   لألفراد الـذين يتنقلـون عـرب حـدود املقا         
 . والسماح لألسر بتقاسم االستحقاقات من أجل بناء مساكن أكربلإلسكان

قـد اسـتعادت    ف .ستبدال سبل كسب العيش اليت ضاعت     وقد مت إحراز تقدم أيضا يف ا       - ٢٤
وهنـاك  . لـدخل لملتـضررين مـصادر ثابتـة     يف املائة من السكان ا  ٨٥ إىل   ٧٠بني نسبة تتراوح ما  

ومـع  . سـوق العمـل    ون قبـل وقـوع الكارثـة،      يعملـ  أيضا دليل على دخول أشـخاص، كـانوا ال        
عـرض  ذلك، ال يزال هناك قلق يف قطاع مصائد األمساك، مع وجود زيادة أكثر من الـالزم يف                  

 يف بعـض     يف املقاطعات األخـرى وعجـز      عرضهايف بعض املقاطعات ونقص يف       مراكب الصيد 
 وتــشكل اإلدارة املــستدامة ملــصائد األمســاك واملــوارد الطبيعيــة   .دد الــصيداملراكــب وعــأنــواع 

 .األخرى حتديا طويل األجل
ومـن  .  مدارس ومراكز صحية مؤقتة، جتري اآلن إعادة بناء املرافق الدائمة           بناء وعقب - ٢٥

 مــدارس ٨ مدرســة، مت االنتــهاء مــن بنــاء  ١٨٢أصــل املــدارس الــيت تــضررت والبــالغ عــددها   
ــز وال  مؤســسة صــحية حــددت  ٢٢٢بــني مــن و . مدرســة قيــد اإلصــالح أو التــشييد ٦٩ال ت

 . التشييدقيد ٦٤ال تزال و مؤسسة صحية ٢٤مت االنتهاء من بناء لإلصالح والتعمري 
 

 تايلند  
أحلقــــت كارثــــة تــــسونامي ضــــررا بالغــــا بالــــساحل األنــــدماين يف تايلنــــد، تاركــــة    - ٢٦
 . السياح األجانب بني ميت ومفقود، ثلثهم مناشخص ٨ ٢١٢
 مـساعدة حكوميـة يف جمـال        ا فـرد  ٣ ٨٩٣؛ وطلـب    منـازل  ٤ ٨٠٦مـا جمموعـه     دمر  و - ٢٧

 تــصاميم  أن تلــيبومشلــت التحــديات ضــمان. تارخيــه حــىت  مــرتال٣ ٣٤٩اإلســكان؛ ومت بنــاء 
 ،بنــاءال وممارســات االســتخدام اجليــد لألراضــي يف جمــال     ،املــستفيدين احتياجــات اإلســكان

ــزام بق ــاءواعــد وااللت  األهــايل األراضــي بــني  علــىرتاعــاتال تــسببت ،ضــافة إىل ذلــكباإل. البن
قـد واجهـت    و .القطاع اخلاص واحلكومات احمللية يف إبطاء عملية اإلنعاش       من  ومتعهدي البناء   

سائل تتعلـق بـضمان حيـازة    تـسونامي، مـ  أمـواج   تـضررت مـن    قرى٤٠٧ قرية، من أصل     ٨٣
ــة حبــل   هــذه الرتاعــات  مبعاجلــة حنــو نــصف   وتقــوم .األراضــي ــة لألراضــي املعني ــة الفرعي اللجن

ــارة عــن الرتاعــات اخلاصــة باألراضــي، وهــي    ــع املــستوى شــكلته احلكومــة حلــل    عب  فريــق رفي
 شف عنـها النقـاب  اليت كُ تسونامي أوكارثة الرتاعات اخلاصة باألراضي واملشاكل الناشئة عن    

 .بفعل تلك الكارثة
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الــسياحة عــن تبــاطؤ قــدره طــاعي مــصائد األمســاك وبقوقــد أســفر الــضرر الــذي حلــق   - ٢٨
 كــسب الــرزقوتــضررت ســبل . ٢٠٠٥يف املائــة يف منــو النــاتج احمللــي اإلمجــايل يف عــام   ٠,٤
ــي ملــا الــصيد  مــد علــىت مــن األســر الــيت تع ٣٠ ٠٠٠ مبــن فــيهم ، شــخص٢٠٠ ٠٠٠ ـقــدر ب
ه د وأدواتـ  وقـد وفـرت احلكومـة زوارق الـصي        . أسرة تعتمد علـى قطـاع الـسياحة        ٢٠ ٠٠٠ و

 وبـالرغم مـن أن انتعـاش الـسياحة كـان            . شـخص  ١٩ ٠٠٠ ملـا يقـارب      األمساكتربية  وحماضن  
 .٢٠٠٥ مقارنة بعام زيادة حمدودةأبطأ مما هو متوقع ، فان إيرادات السياحة األخرية تبني 

وبالرغم مـن أنـه مت إحـراز بعـض التقـدم العـام، ال تـزال اسـتعادة سـبل كـسب العـيش              - ٢٩
 الـيت   قرىالجتاهد العديد من    كما   يف قطاع السياحة     كبريةوال تزال هناك بطالة     . ة عسري مهمة

أبـسط  أجل تلبيـة     من   -تشاو يل   أهايل   خاصة اتمعات املسلمة و    -  األمساك صيدتعتمد على   
ينبغـي بـذل املزيـد مـن        لـذا   ، و وقد ازداد ثقل العبء بفعل ارتفـاع أسـعار الطاقـة          . االحتياجات

 ســبل اســتعادة جهــود  عــن احملليــةاملــسؤوليةنــاء قــدرات اتمــع احمللــي وتعزيــز اجلهــود لتعزيــز ب
 .كسب الرزق

 
 مجهورية ترتانيا املتحدة وسيشل والصومال وماليزيا وميامنار  

 تسونامي غري عادية من حيث قوا التدمرييـة ونطاقهـا اجلغـرايف الواسـع               أمواجكانت   - ٣٠
. لزلـزال ل املركـز الـسطحي    ميـل مـن      ٤ ٠٠٠لى بعد   حيث طال أثر األمواج مناطق وسكانا ع      

ــدان اخلمــسة  وباإلضــافة ــضررا،   إىل البل ــر ت ــة شــهدت األكث ــا مجهوري ــشيل املتحــدة ترتاني وسي
 .والصومال وماليزيا وميامنار درجات متفاوتة من الدمار

ــسونامي وكانـــت - ٣١ ــة تـ ــر كارثـ ــة أخطـ ــا كارثـ ــا، ريخيف تـ ــل إذ  ماليزيـ ــسببت يف مقتـ تـ
ــة م منــهشــخص يعــيش العديــد  ٨ ٠٠٠ منــازل مريشخــصا وتــد ٦٩ فقــرية  يف جمتمعــات حملي

ــات  ــصيد تقت ــى ال ــضرر ــا  أو إعل ــغ عــدد  ويف. حلــاق ال ــىا ميامنــار، بل ــه   لقتل ــن عن ــااملعل  رمسي
 ١٠ ٠٠٠بـني     يتراوح مـا    قرية وما  ٢٠٠وتضررت بصورة مباشرة أو غري مباشرة       قتيال،   ٦١
وأحلقـت كارثـة تـسونامي أضـرارا باملنـازل           . الساحل اجلنويب  على طول    شخص   ١٢ ٠٠٠ و

 ويف الـصومال، ضـربت      . عائلـة  ٩٥٠حيث قتل شخصان وشـردت      والبىن التحتية يف سيشيل،     
كارثـة تــسونامي الـصومال مباشــرة عنـدما بــدأ ينتـهي اجلفــاف و بـالرغم مــن أن سـبل كــسب       

 .لتـدهور البيئـي   ألمطـار الثلجيـة وا     املفاجئـة وا   الـسيول العيش كانـت قـد بـدأت يف التعـايف مـن             
 .عاجلـة نـسانية   إ شـخص إىل مـساعدات       ٤٤ ٠٠٠حتـاج   ا شخـصا، و   ٢٨٩وقتل ما جمموعـه     

 . شخصا١٣ويف مجهورية ترتانيا املتحدة، أودت كارثة تسونامي حبياة 
ففـي الـصومال، علـى سـبيل املثـال،          . لتعايف على جمموعة من املشاريع    وتنطوي عملية ا   - ٣٢

ــصحة     ــدمات الـ ــشاريع خـ ــت املـ ــسيةالمشلـ ــاعد    نفـ ــا سـ ــسيا اجتماعيـ ــشروعا نفـ ــة ومـ  الطارئـ



A/61/87
E/2006/77

 

10 06-36541 
 

 فقــر آثــار جمموعــة مــن الكــوارث الــيت أدت إىل حــدوث  مــعشــخص علــى التــأقلم  ٢٥ ٠٠٠
ويف ماليزيـا، مشلـت جهـود       . ة صـعبة وزيـادة يف انعـدام األمـن         اقتصادي وتشرد وظروف معيش   

ر رسـائل  لنـش منفـصلة للـهاتف اخللـوي    احلد من الكوارث خطة حكوميـة لتخـصيص تـرددات     
 مـأوى ومت تـوفري     ٣٠٠امنـار، مت تـشييد حـوايل        يويف م . نصية لإلنـذار املبكـر بـأمواج تـسونامي        

ــساء يف جمــال صــنع شــباك الــصيد           ــصغرية والتــدريب للن ــات احملليــة ال ــبىن التحتيــة للمجتمع ال
 .وإصالحها

 
 ادة من االستجابة لكارثة تسوناميالدروس املستف –ثالثا  

 قدمي املساعدات اإلنسانية والتعايفالتنسيق يف مرحليت ت  
 التعايف مـن كارثـة تـسونامي حتـديات خطـرية تتعلـق بالتنـسيق، خاصـة                  طرحت جهود  - ٣٣

وقـد  .  بقدرات احلكومة واملبالغ الكبرية من التمويـل املتـاح وعـدد اجلهـات الفاعلـة               يتصلفيما  
ي ففـ . نـة بوضـوح   مبيؤوليات حمـددة و   سكان التنـسيق احلكـومي أكثـر جناحـا عنـدما كانـت املـ              

سري النكا، على سبيل املثال، كانت عملية التنسيق املتعلقة باملآوي املؤقتة ناجحـة نـسبيا ألن           
 الــوطين الــصعيده حــضور علــى كــل مــن ومي الــذي يــدير ذلــك القطــاع كــان لــ الكيــان احلكــ

وكان التنسيق يف القطاعـات األخـرى أضـعف بـسبب تـداخل             . وصعيدي املقاطعات واألقسام  
 عمليــة اختــاذ ئبطــي ميكــن أن الــذي والــسلطات األخــرى التنفيذيــةيات بــني الــوزارات املــسؤول
وتـشمل العوامـل األخـرى      . لتباس بشأن املـساءلة   اؤدي إىل   ي عقبات أمام التنفيذ و    يضعالقرار و 

سـيما علـى    ، القـدرات احملـدودة ال    املنطقـة كافـة   اليت حتد من قدرة احلكومات على التنسيق يف         
 .سيما أثناء مرحلة اإلغاثة لية وعدم كفاية فرص الوصول إىل املعلومات الاملستويات احمل

تعــىن، (د مت إنــشاء أفرقــة تنــسيق قطاعيــة  فقــ.وقــد واجهــت الوكــاالت أيــضا حتــديات - ٣٤
االهتمـام كـان أقـل       إال أن    ،يف امليـدان ملعاجلـة احتياجـات التنـسيق        ) اإلسكان أو التعلـيم   ب مثال،

أن وبـالرغم مـن   .  خمتلف القطاعات والوكاالت على املستويات احمللية     بني -التنسيق اجلغرايف   ب
إلغاثــة مل تقــم علــى عمليــات تقيــيم فــإن أنــشطة ااالحتياجــات اإلنــسانية مت اســتيفائها ســريعا، 

 وبالتــايل ،مــشتركة لالحتياجــات مــن جانــب الوكــاالت واجلهــات املاحنــة الثنائيــة واحلكومــات 
 الضغوط املمارسـة علـى الوكـاالت        حالتاإلضافة إىل ذلك،    وب.  حد ما  بدت غري مترابطة إىل   

.  التنسيق أو االستثمار يف الـشراكات احملليـة        دونمن أجل صرف مبالغ كبرية من املال بسرعة         
يق صـعبا وقـد أدت إىل حـدوث         وجتعل وفرة األنواع املختلفة من اجلهـات الفاعلـة أيـضا التنـس            

 .زدواجيةثغرات وا
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 من املنظمـات غـري احلكوميـة املـشاركة يف عمليـة اإلنعـاش حتـديا                  العدد الكبري  ويطرح - ٣٥
فقد وصـلت بعـد الكارثـة املئـات مـن املنظمـات احلكوميـة إىل مواقـع الكارثـة، مـسببة                      . خاصا
 لعــدم مــشاركة مجيــع املنظمــات غــري احلكوميــة   ونظــرا. غطا شــديدا علــى القــدرات احملليــة ضــ

مت تقيــيم احتياجــات بعــض اتمعــات احملليــة قــد فبالكامــل يف هياكــل التنــسيق املنــشأة حــديثا، 
وقـد أشـار   . ون خدمات لفترة طويلـة مـن الـزمن   ينبغي بينما ظلت جمتمعات أخرى د بأكثر مما 

) ٢٠٠٥مبا يف ذلك تقرير قدمه الـس الـدويل للـهيئات التطوعيـة يف أبريـل       (عدد من التقارير    
ــة   إىل أن املنظمــات غــري احلكوميــة الدوليــة يف آتــشيه مل    تــشرك املنظمــات غــري احلكوميــة احمللي

 .االستجاباتوختطيط واتمعات احمللية بشكل كاف يف إجراء عمليات تقييم مشتركة 
 مـع تـشديد احلكومـات علـى إيـالء      ٢٠٠٥وحتسن التنسيق يف النصف الثاين مـن عـام         - ٣٦

 انتـهت  ،ضـافة إىل ذلـك  باإل. املزيد من االهتمام واملوارد للتنسيق بـني اجلهـات الدوليـة الفاعلـة            
 التزامـات    يف هذا الـسياق     جاءت ،معظم الربامج قصرية األجل، ويف حاليت إندونيسيا وملديف       

تبــدل وســاعد يف ذلــك أيــضا ختفــيض . أكــرب يف امليزانيــة احلكوميــة لتــساعد يف حتــسني التنــسيق
مـا مباشـرا    هيئـات األمـم املتحـدة دع      ذلـك، قـدمت     باإلضافة إىل   . املوظفني لصاحل االستمرارية  

 يف وضـع  ، مبـا فيـه دعـم إندونيـسيا وسـري النكـا وملـديف وتايلنـد           ،هلياكل التنسيق احلكوميـة   
 .رها احلكومةيدتقواعد بيانات املساعدة اإلمنائية اليت متلكها و

لتنــسيق املتكامــل تابعــة لألمــم املتحــدة ملــساعدة املنــسقني املقــيمني  ل اتــبوأُنــشئت مك - ٣٧
 ــج متــرابط اتبــاعة يف إندونيــسيا وســري النكــا وملــديف ــدف ومنــسقي الــشؤون اإلنــساني

ــسيق   ــة اإلنعــاش بعــد وقــوع     مــن قبــل  وحــسن التن ــدعم احلكومــات يف مرحل األمــم املتحــدة ل
مـشاركة  حتـسني   اإلنسانية واإلنعاش من خالل   طةشنوميكن زيادة حتسني تنسيق األ    . الكوارث

وميـة واحلركـة الدوليـة للـصليب األمحـر          وكاالت غري تابعة لألمم املتحـدة ومنظمـات غـري حك          
عمليـات اإلغاثـة آلتـشيه      ل األمـم املتحـدة      كتـب منـسق    م ئويف إندونيسيا، أُنـش   . واهلالل األمحر 

 مل ليـش  تـب حاليـا نطـاق نـشاطه       املكوسـع   التنـسيق، وي  يف جمـال    ونياس لتزويد احلكومة بـدعم      
اثـة دور حاسـم يف تيـسري        لقدرة األمم املتحدة علـى تنـسيق اإلغ       كان  و. منظمات غري حكومية  

التخطيط االستراتيجي للفريـق القطـري عـن طريـق وضـع اسـتراتيجيات انتقاليـة لـدعم اخلطـط                  
إعــداد هــذه حاليــا  مــثال، كمــا جيــري ،ملــديفوالوطنيــة احلكوميــة لإلنعــاش يف ســري النكــا  

 .االستراتيجية آلتشيه ونياس
بـصفته املبعـوث اخلـاص    ، نتـون  بيـل كلي ،الرئيس الـسابق للواليـات املتحـدة   قد شجع  و - ٣٨

ويعمـل  . تكامـل اجلهـود علـى الـصعيد العـاملي     علـى   مـن كارثـة تـسونامي،        تعايفلألمني العام لل  
منظومـة األمـم املتحـدة األوسـع علـى صـعيد            أنشطة  مكتبه، من مقره يف نيويورك، على تنسيق        
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ــة    ــات الفاعل ــع اجله ــل م ــر، بالعم ــةاملق ــن أصــحا   ل  التابع ــا م ــم املتحــدة وغريه ــصلحة ألم ب امل
 البنــك الــدويل ومــصرف التنميــة اآلســيوي ومجعيــات الــصليب األمحــر   ذلــك مبــا يف،الرئيــسيني

ويتم ذلك من خالل آليات متنوعة من بينـها         . واهلالل األمحر الدولية واملنظمات غري احلكومية     
رثـة   الـيت تعقـدها الفرقـة العاملـة املعنيـة بكا           نتظمـة املشاورات  املـ شهرية و الـ جتماعات نـصف    الا

 مـع  اإلمنائيـة  املتحـدة  األمـم تسونامي التابعة للجنـة الدائمـة املـشتركة بـني الوكـاالت وجمموعـة              
ات  لألمـــم املتحـــدة وكبـــار مـــسؤويل اإلدار  الـــشؤون اإلنـــسانيةي ومنـــسقني املقـــيمنياملنـــسق

باإلضافة إىل ذلك، عقد املبعوث اخلاص طـوال فتـرة          و.  فيما يتعلق بالسياسة العامة    والوكاالت
تـسونامي،  كارثـة   مـن  تعـايف بـشأن ال لالحتـاد العـاملي   له، عدة مـرات كـل سـنة، اجتماعـات       عم

ألمـم املتحـدة ومؤسـسات ماليـة دوليـة          ل وكـاالت تابعـة   الذي جيمع سـوية حكومـات وطنيـة و        
شجيع تـ الواحتادات ملنظمات غري حكومية، وحكومات ماحنة، لتحديـد األولويـات املـشتركة و            

 . ج متكاملعلى اتباع
 

 التوصيات  
 املتحـدة هياكـل     األمـم  أن اسـتحدثت     بعد :اهلياكل امليدانية املكرسة إلدارة اإلنعاش     - ٣٩

 احلاليـة للحكومـات،   ات بوجـود هـوة يف القـدر    تقـر تـسونامي   التعايف من كارثة لتنسيقخاصة  
 ت بـسرعة يف حـاال  تطبيقـه  لدعم تنسيق اإلنعاش ميكن   أن تضع منوذجا مرنا    نظمةيتعني على امل  

، أثناء وضع هذا النموذج، للحاجة إىل تنـاول          الواجب ويتعني إيالء االعتبار  . ا بعد الكوارث  م
العالقات بني منظومة األمم املتحـدة وغريهـا مـن اجلهـات الفاعلـة؛ وتنـسيق متطلبـات                  : ما يلي 

طة اختـاذ القـرار يف   يف عملية اإلنعاش؛ وسـل    الوكاالت   و اتاإلدارقسيم صالحيات   التمويل؛ وت 
احلركة الدوليـة للـصليب األمحـر واهلـالل         ندماج الفعال للمنظمات غري احلكومية و     ان؛ واال امليد

 . ضمن هياكل التنسيق ملرحلة ما بعد الكوارث اليت تقودها األمم املتحدةاألمحر
ا مـرحليت   تـ  لـدعم التنـسيق يف كل      كافيـة يـتعني ختـصيص مـوارد        :ةفيـ اكاملوارد ال توفري   - ٤٠

 .اإلنعاش واإلغاثة
ينبغي مـنح الـدعم للجهـود املتواصـلة املبذولـة مـن              :ة املنظمات غري احلكومية   ركاشم - ٤١

لمنظمــات غــري ل هياكــل لتنــسيق أكثــر فعاليــة ســتحداثقبــل منظمــات غــري حكوميــة دوليــة ال
 وإلدمـاج تلـك املنظمـات    كومية واالستفادة منها يف االستجابة للكوارث على نطاق واسـع     احل

 .لتنسيق اليت تقودها األمم املتحدةآليات اعلى حنو أكمل يف 
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 نسانية واإلنعاش اإلساعدةج املختلفة للمؤسسات احلكومية املعنية باملذالنما  
 متتلك املستوى ذاتـه مـن        تكن تنوع أثر كارثة تسونامي جزئيا ألن البلدان املتضررة مل         - ٤٢

غاثـة   خـالل مرحلـة اإل     االسـتجابة بفعاليـة   اهلنـد مـن     ونـت تايلنـد     فقد متكّ . االستعداد للكوارث 
وقامـت الـسلطات    .  إلدارة خطـر الكـوارث      جيـدة األداء    وطنيـة  انظمـ ألن كال البلـدين ميتلـك       

 مسـح بتـوفري املـوارد       ، ممـا  ١٩٧٩التايلندية بالتفعيل السريع لقـانون الـدفاع املـدين الـصادر عـام              
 الوفيــات يف انــتكويف اهلنــد، . اضــحة الختــاذ القــرارواملــوظفني ومكّــن مــن تفعيــل هيكليــة و 

 مل تــستفد مــن مثــل  الــيتها يف املواقــعتأهــب أقــل منــأهليــة للمبــادرات كانــت ــا املواقــع الــيت 
 .التدابري هذه
لطـوارئ  ة جديـدة ل   يـ مينظلوائح ت ، جرى اعتماد     وملديف ويف إندونيسيا وسري النكا    - ٤٣

 الكارثـة  ع فور وقـو  فقد أنشأت سري النكا   . إدارة االستجابة وإنشاء هياكل جديدة    من أجل   
وجــرى اســتبدال الفرقــة العاملــة إلعــادة بنــاء  .  فــرق عاملــةمركــزا للعمليــات الوطنيــة وثــالث 

ــل     ــاش الطوي ــتم باإلنع  ــيت كانــت ــة، ال ــة يف كــانون     األجــلالدول ــاء والتنمي ــادة البن ــة إع ، يئ
نـسيق  ويف إندونيسيا، جرى استبدال األفرقة املركزية وأفرقة املقاطعـات للت       . ٢٠٠٦يناير  /الثاين

ادة صالح وإعـ   على املستوى الوزاري إل     املنشأة يئةاهل ب ٢٠٠٥أبريل  /بشأن الكوارث يف نيسان   
 .اإلغاثةجهود قيادة مبهمة   اليت عهد إليهاآتشيه ونياسإعمار 
كمــا أن القيــادة القويــة مــن جانــب احلكومــات الوطنيــة هــي أمــر أساســي، كوضــوح    - ٤٤

، والكيانـات املنـشأة    التنفيذيـة الـسلطة بـني الـوزارات     األدوار واملسؤوليات والواليات وحـدود      
ــة خصيــصا ــة واحمللي ــسلطات الوطني ــة أن تــساعد، بــني مهــام أخــرى    .  وال ــادة القوي وميكــن للقي

ــدة، يف  ــة يف ســبيل   عدي ــات القائم ــاز املعوق ــسري اجتي ــة، كــإجراءات ا  تي ــع املعون ــارك  توزي جلم
 .عتمادات املاليةوصرف اال

ــة علــى إدارة اإلنعــاش   وجــرى بــذل اجلهــود لتع  - ٤٥ ــز ودعــم القــدرة الوطني فــصندوق . زي
 عـن    حـصته مـن التمويـل      زيـد ت على سبيل املثـال، الـذي        ، آلتشيه ونياس   املاحنني املتعددالتمويل  
وأهـداف  . اإلعمـار إعـادة    مليون دوالر، يدعم احلكومـة اإلندونيـسية يف تنفيـذ مـشاريع              ٥٠٠

ملايل، مع توفري إدارة فعالة وشـفافة لألمـوال،   ق للدعم الصندوق هي كفالة إيصال فعال ومنس     ا
 .والقيام بدور قناة للحوار املتعلق بالسياسات بني احلكومة واملاحنني

 علـى الـصعيد الـوطين بأمهيـة بالغـة، فـإن الرغبـة يف                واضـحة وبينما يتسم وجود سلطة      - ٤٦
حمللي تتسم بـنفس    على مستوى املقاطعات واملناطق واملستوى ا     لتصبح  حتقيق المركزية السلطة    

 كيـان   فـي اهلنـد، يتـوىل     ف. ية نتائج إجيابيـة يف هـذا الـصدد        ولقد حققت جتربة الالمركز   . األمهية
ؤولية تنفيــذ بــرامج مركــزي مــسؤولية التخطــيط والتنــسيق املــشترك بــني اإلدارات، لكــن مــس   
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 ، كانـت  وعلى النقـيض مـن ذلـك       . تفويضها على مستوى الواليات واملقاطعات     اإلنعاش قد مت  
 إىل الــسلطة أو القــدرة علــى اختــاذ  تفتقــر أحيانــاإدارات املقاطعــات واملنــاطق يف ســري النكــا  

وكالـة اإلنعـاش    ويف إندونيسيا، برزت التـوترات بـني        . إجراء مستقل وتعبئة املوارد وختصيصها    
ت الوكالـة   وأقـر . ة التنفيذيـة  آلتـشيه ونيـاس وسـلطات املقاطعـات والـوزارات املركزيـ           والتعمري  

 سياسـة تـسمح ملوظفيهـا بإنـشاء روابـط أوثـق علـى         وهـي تنفـذ حاليـا   ،جة إىل الالمركزية باحلا
 بفعاليـة  كما أن متكني السلطات احمللية وإشـراك اتمعـات احملليـة        . مستوى املقاطعات واملناطق  

 .أكرب مها أمران حامسان
 

 التوصيات  
مات املتـضررة بتحديـد     التزم عدد من احلكو    :اإلصالح املتواصل ملؤسسات اإلنعاش    - ٤٧

 أو نقـل املزيـد مـن املـسؤوليات إىل مـستوى            / و بـشكل أدق    لإلنعـاش   املركزية اسلطة مؤسسا
احلاجـة إىل تعزيـز القـدرة       مـا يلـيب      مبـا فيهـا      ، اإلسراع ذه اجلهـود     ويتعني .املقاطعات واملناطق 

على هيئـات األمـم       لى كل املستويات احلكومية، ويتعني    الداخلية على إدارة خماطر الكوارث ع     
 .ة لتشجيع القيام ذه اإلصالحاتاملتحدة أن تواصل توفري املساعد

ــيح ال - ٤٨ ــدتوضـ ــساتقواعـ ــتعني : واملؤسـ ــياق يـ ــادة  يف سـ ــيح أدوار  إعـ ــار توضـ اإلعمـ
واحمللـــي  الـــوطين صعيدينني الكيانـــات احلكوميـــة علـــى الـــومـــسؤوليات وخطـــوط الـــسلطة بـــ

 .عنها بوضوح جلميع أصحاب املصلحةاملقاطعات واملناطق واإلفصاح صعيدي و
 علـى الـدول     يـتعني  :تنسيق القوانني والسياسات لتيسري االسـتجابة الدوليـة الفعالـة          - ٤٩

املتضررة أن تعيد النظر يف قوانينها وسياساا املتعلقة بـالكوارث علـى ضـوء كارثـة تـسونامي،                  
ملـساعدات الدوليـة وإىل     ع ا مـ  تعامل القـوانني والـسياسات        جودة االعتبار مدى عني  مع األخذ ب  

 علـى احلكومـات أن تـسعى يف         ويـتعني . ى تشمل اهلياكـل القائمـة اتمـع املـدين احمللـي           أي مد 
 كاألنظمــة اجلمركيــة وقواعــد -  العقبــاتليذلعمليــة وضــع قــوانني وسياســات جديــدة، إىل تــ

لربنـامج  لن  وميكـ .  لتلـك املـساعدات     اليت حتول دون اإليصال الفعـال      -غري السلسة   املشتريات  
 .ارث أن ييسر تنسيق هذه السياساتالستجابة للكوا ئمبادالدويل لقانون وقواعد و

 
 تقييم األضرار واالحتياجات  

فهـي ذات  . تتـسم التقييمـات الدقيقـة بأمهيـة حيويـة يف االسـتجابة الناجحـة للكـوارث         - ٥٠
عبئــة الــدعم  لتأســاس أمهيــة أساســية يف حتديــد أرقــام األضــرار واخلــسائر واالحتياجــات وتــوفري 

ق أثـر   ريـة واإلنعـاش الطويـل األجـل، وتوثـ         د األولويـات لالحتياجـات الفو     كما أـا حتـد    . املايل
زيــادة ل وةع أجــل املقارنــة بــني البلــدان والــد    الكــوارث االقتــصادي االجتمــاعي واملــايل مــن    
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ي أسـسا    للتقييمـات الفعالـة أن ترسـ       كمـا ميكـن   . االستثمار يف احلد مـن املخـاطر قبـل وقوعهـا          
 .للتنسيق يف مرحلة التنفيذ

 مـن خـالل تقييمـات    يف أعقـاب كارثـة تـسونامي     حتديـد االحتياجـات الفوريـة        متقد  و - ٥١
 هــذه اجلهــود  أن تكــونكــنممــن املوهنــاك إقــرار عــام بأنــه كــان  . قطاعيــة وجغرافيــة متنوعــة

حلـاالت  بعـض ا  تبادل نتائجهـا علـى نطـاق أوسـع، ويف           أن يتم    أفضل، و   منسقة تنسيقا  املتعددة
 .نسبأنشرها يف وقت 

حظــي قــد  و،لتقييمــات القطريــة املتعــددةل  نتيجــةالنــداء العاجــل لألمــم املتحــدةن كـا و - ٥٢
ر احتياجـات    غالبيـة اجلهـات الفاعلـة الـيت تـوف          تلقتفقد  ني؛  باستجابة سريعة وسخية من املاحن    

 احتياجــات اء أيــضاوتــضمن النــد.  الكارثــةوقــوعيف غــضون أيــام مــن تربعــات كــبرية اإلغاثــة 
واسـتجابة  . ، كما يف برامج النقد مقابل العمل      سبل كسب الرزق  اإلغاثة املبكرة يف جمال دعم      

دت االحتياجـات الطويلـة     ، حـد   واهلنـد  وملـديف  يف إندونيسيا وسـري النكـا      لطلبات احلكومة 
شـتراك مـع    باالاألجل يف التقييمات الشاملة لألضرار واالحتياجات اليت أجراهـا البنـك الـدويل              

مصرف التنمية اآلسيوي وهيئات األمم املتحدة والنظراء احلكوميني وجهات ماحنة ومنظمـات            
، مـن خـالل هـذه التقييمـات قويـة جـدا       وكانت االستجابة لالحتياجات املاليـة احملـددة        . أخرى

 . مليون دوالر١٠٠عجزا يربو على رغم أن ملديف تواجه 
 يف إدارة ات اإلنعـاش املبكـرة أمـرا أساسـيا      الحتياجـ ويعترب احلـصول علـى تقيـيم دقيـق           - ٥٣

، وتواصـل  لكـن ذلـك ال يـزال يـشكل حتـديا     . مـار اإلعإعـادة  االنتقال من اإلغاثة إىل التأهيـل و    
كمـا أن   . األمم املتحدة وشركاؤها استكشاف وسائل لتحسني هذا اجلانب من عمليـة التقيـيم            

 علـى سـبيل املثـال، يتـسبب يف          ،عاش املبكـرة  االفتقار إىل منهجية موحدة لتقييم احتياجات اإلن      
امللتقــى الــدويل لإلنعــاش، وهــو  وســيتم تناولــه يف الــسنة القادمــة مــن خــالل  . إعاقــة التخطــيط

يـة التنـسيق    فعالزيـادة  منـهجيات موحـدة و     استحداث لدعم   ٢٠٠٥مايو  /مبادرة بدأت يف أيار   
 . مرحلة اإلنعاش بعد وقوع الكوارثيف

ــت حتــ    - ٥٤ ــل ضــيق الوق ــبرياوميث ــة  ديا ك ــد .  يف إجــراء تقييمــات دقيق ــات  وق تكــون البيان
رغـم ذلـك   . ضـت للتخريـب  البيانـات قـد تعر  تكـون  نها فقرية أو    االنطالق م  األساسية اليت يتم  

يـــتعني علـــى احلكومـــات وهيئـــات املعونـــة االســـتجابة بـــسرعة وتـــوفري أرقـــام عـــن األضـــرار    
فـي إندونيـسيا يف     ف .لالـذي سـرعان مـا يـزو       عاملي  غية االستفادة من االهتمام ال    واالحتياجات ب 

 دة مـن اجتمـاع للمـاحنني كـان مقـررا           أرادت احلكومـة االسـتفا      مثال، أعقاب كارثة تسونامي،  
وقـد تطلـب ذلـك الـشروع     . نعـاش يناير جلمـع األمـوال لإل   /عقده بالفعل يف أوائل كانون الثاين     

 .غاثة احلامسة جارية بإجراء تقييم عقب كارثة تسونامي بينما كانت عمليات اإلفورا
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 أن التقييمات املشتركة ميكن أن تـساهم يف املزيـد مـن             وأظهرت كارثة تسونامي أيضا    - ٥٥
وبالنظر لعدد اهليئـات الـيت      . نعاش للمعونة حيث تناقش اهليئات خططا لدعم اإل       التنسيق الفعال 

مـع  و. دارـا  الـصعب إ األفرقـة عـوض عـن   على بلد ما، فإن التقييمات املشتركة قـد ت   عادة  حتل  
مـشتركة يتـسم باألمهيـة يف تفـادي حتميـل احلكومـة أعبـاًء               بـصورة    فإن إجراء التقييمات     ،ذلك

 تفــادي  وأيــضا،للحــصول علــى املعلومــاتتتجــاوز قــدرا علــى االســتجابة للطلبــات املتعــددة 
 . بينما بعضها اآلخر مهمل، بعض اتمعات احملليةاإلفراط يف تقييم

 املزيـد مـن املعلومـات        كلمـا تـوافر    الزمنمرور  االحتياجات تتغري مع    من الواضح أن    و - ٥٦
عمليـة  كـون   يلتقيـيم أن    ل نبغـي  ذلـك علـى أنـه ي       يـدل و.  انطـالق عمليـة اإلنعـاش      بعـد التفصيلية  
تحــول إىل ممارســة لفتــرة واحــدة لكــن تقييمــات األضــرار واالحتياجــات متيــل ألن ت . متواصــلة

ة حمـدودة وتكـرار التخطـيط خـالل         ي ذلـك إىل مرونـ     دقـد يـؤ   و. يتم اسـتكماهلا بالـضرورة     وال
 التقـارير املـشتركة بـني اهليئـات لـسنة واحـدة، املتعلقـة               - إىل حـد مـا       - د وفـرت  قـ و. نعاشاإل

عادة تقيـيم االحتياجـات علـى ضـوء التقـدم احملـرز وحتديـد فجـوات                 إلبالدول املتضررة، فرصة    
ــة  واإلنعــاش وأول ــسنة الثاني ــه لل ــاشيات ــى ســب ف.  لإلنع ــالعل ــسنة الواحــدة   أورد  ،يل املث ــر ال تقري
ضـاف  أ و ،زيـادات األسـعار    ها ملراعـاة  لـ يعدت بعـد    ،ألضرار واخلـسائر  ل ا حديثة أرقام إلندونيسيا

ر يف   التـأخ  وقـد أوجـد   .  احتياجـات املنـاطق املتـضررة بالـصراع يف آتـشيه           أورد و ، لنيـاس  اتقييم
ــأوى       ــدة، كاحلاجــة إىل م ــاش احتياجــات جدي ــة ختطــيط اإلنع ــسبب   عملي ــشيه ب ــت يف آت مؤق

 .دم سريع يف بناء اإلسكان الدائماالفتقار لتق
للتـشاور   رجهـد مـستم   بـذل   حتياجات مع   الارصد  ويتعني أن يقترن االهتمام املتزايد ب      - ٥٧

في آتـشيه، علـى سـبيل املثال،كـان هنـاك           ف. مع اتمعات احمللية املتضررة   بصورة أكثر جدوى    
 أن العديـد    خلـص إىل  لكن تقرير السنة الواحـدة      . املفقودة الصيد   مراكب الستبدال    كبري جهد
مــن جهــة أخــرى، أدت و.  يف حجمهــا وتــصميمها ومتانتــهامناســبة كانــت غــري راكــبمــن امل

املــشاورات الفعالــة مــع اتمعــات احملليــة إىل اســتبدال ســريع للجــرارات اليدويــة يف آتــشيه          
وستــساعد قاعــدة .  بامليــاه املاحلــةلتحــسني إعــداد التربــة واستــصالح بعــض األراضــي املتــضررة

اءمــة احتياجــات اتمــع ومحتــسني تفيدين ومــشاورات حثيثــة معهــم يف بيانــات موحــدة للمــس
جهــود مــستمرة جلمــع بــذل  بيانــات أساســية أفــضل و تــوافركــذلك فــإن. احمللــي مــع املــساعدة

. ياجــاتلالحت  للحــصول علــى تقييمــات فعالــة ومتواصــلةانحامســعــامالن   أيــضااالبيانــات مهــ
، Devinfo البيانات االجتماعية االقتـصادية، مثـل نظـام          ذات قواعد البيانات املوحدة     من شأن و

وهنـاك يف   .  مـن هـذه الفجـوات بتيـسري تبـادل البيانـات بـني أصـحاب املـصلحة                  بعضاأن تعاجل   
 .معظم البلدان املتضررة فجوات خطرية يف هذه ااالت
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 توصياتال  
ة لتقيـيم االحتياجـات     سقينبغي وضـع منهجيـة متـ       :نعاشاجات اإل منهجية تقييم احتي   - ٥٨

ــتعني أن تتــضمن . نعــاش املبكــرةملرحلــة اإل ــة وي ن اتمــع احمللــي مــن  آليــات متكّــتلــك املنهجي
 .شاركة بشكل أكرب يف التقييم والتخطيط على السواءامل

الـدعم للقـدرة    يـتعني علـى هيئـات املعونـة أن تزيـد             :الوصول إىل املعلومـات احلامسـة      - ٥٩
لبيانــات وحتليلــها خــالل  اجهــود مجــع اســتمرار وضــع بيانــات أساســية وكفالــة  ى لــعالوطنيــة 

ويـتعني علـى    . نعـاش احتياجـات اإلغاثـة واإل     يـة تقيـيم    فعال ةدازيـ ن  تمكني م الاإلنعاش من أجل    
ــق ــذه ال      ــهجي فيمــا يتعل ــشكل من ــدعم احلكومــات ب قــضايا كجــزء مــن  األمــم املتحــدة أن ت

 .نعاشلإلعملياا 
 إجــراء ، إىل أقــصى حــد ممكــن عمليــا،   يــتعني :الحتياجــاتملــشتركة لتقييمــات اال - ٦٠

 أن تـستند تلـك       وينبغـي  لوكـاالت متعـددة،    تابعـة نعاش من جانـب أفرقـة       تقييمات اإلغاثة واإل  
 وآليــات فعالــة مــن أجــل تبــادل املعلومــات يف الوقــت املناســب لتفــادي    التقييمــات إىل قواعــد

ــةالفجــوات واالز ــتعني  . دواجي ــا ي ــة    حتــديثكم ــة لكفال ــصورة دوري ــات ب ــذه التقييم ــم ه   فه
وميكن لقاعـدة بيانـات     . ططت يف اخل  اليعد أفضل والسماح بإجراء ت    املتغرية فهما االحتياجات  

 .درجة كبريةبموحدة ضمن اهلياكل احلكومية القائمة أن تيسر الترابط 
 

والرصـد  املاليـان  بـالغ  واإلع تبيها التءلة إزاء اجلهات املاحنة، مبا ف  االشفافية واملس   
  وقياس التقدم احملرز،والتقييم

ــشفافية امل اســتحداث أدواتمت  - ٦١ ــة ال ــدة لكفال ــساءلة  عدي ــة وامل ــويرصــد نظــام ت . الي  عتب
 الوكالـة ع اإلنفـاق مـن جانـب        تبـ  النـداء العاجـل ويت      يف إطـار   النفقات املساعدات املالية املقدمـة    

ـــفــي إندونيــسيا وتايلنــد وســري النكــا وملــديف،   ف .والبلــد والقطــاع واملــشروع  ع قواعــد بتت
ومتكّـن قواعـد    . لإلنعـاش الطويـل األجـل     املقدمـة   بيانات املساعدة اإلمنائيـة املـساعدات الدوليـة         

ع تبـ ع وت يرامـات وشـركاءها مـن رصـد نتـائج املـش            احلكو نترنـت املتاحـة علـى اإل    هـذه   البيانات  
مة ، ومـستخد   للمـساءلة والـشفافية    اجديـد اسـا قياسـيا      مرسية بذلك أس   املوارد من كل املصادر   

 .كأداة يف ختطيط التنميةأيضا 
طـوعي واملنـتظم مـن جانـب     العلـى التحـديث    حد كـبري    إىل  نظم   جناح هذه ال   وقفويت - ٦٢

 إدخـال    تقنية يف قواعد البيانات أحيانـا      وقد عقّدت مشاكل  . ت واملاحنني لبيانام  وكاالمجيع ال 
 .نيستعملامل كي تستجيب الحتياجات كل جهود لكفالة تطويرهاحاليا البيانات، وتبذل 
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فـي  ف.  الـوطين  الـصعيد تعزيـز املـساءلة علـى       إىل  تكمل هذه املبادرات اجلهـود اهلادفـة        و - ٦٣
 إدارة  من أجل اإلشـراف علـى     مباشرة  ان الرئيس   تبع جرى إنشاء جملسني مستقلني ي     ،إندونيسيا

يف كافحـة الفـساد     ملومت إنشاء وحدة    . ا وصرف أمواهل  اعمليااإلعمار و إعادة  التأهيل و وكالة  
ملنع الفساد والتحقيق فيه وبناء القدرة احملليـة علـى كـشف الفـساد والتحقيـق فيـه                  تلك الوكالة   

يرأسـه   الـذي     يـشرف جملـس أمنـاء علـى املركـز الـوطين إلدارة الكـوارث               ،ويف ملـديف  . ومنعه
 للحـسابات لكفالـة الـشفافية واسـتعمال األمـوال           وجتري مراجعة دورية  . مراجع حسابات عام  

 إجــراءات موحــدة لتقــدمي  رتكــز علــىكمــا أن آليــات الــشراء والــصرف الــيت ت . بــشكل فعــال
علـى   ويف سـري النكـا، تـشرف   . العروض والشراء والدفع هي جانـب هـام آخـر مـن املـساءلة          

 . جهاز تنظيمي مستقل الشراء الوطنية، وهيوكالة الشراء
 تم وقـد ،ملـساءلة إزاء جهاـا املاحنـة    على ااملنظمات غري احلكومية أيضاوائر دركز  تو - ٦٤

وبينمــا . ساءلة للتوزيــع العــامدوريــة عــن املــواحتاداــا تقــارير عديــدة منظمــات غــري حكوميــة 
ختتلف هذه التقـارير يف مـستوى التفاصـيل، فـإن معظمهـا يتـضمن مبلـغ املـال امـوع واملنفـق             

 .الطويلة األجل لألموال املتبقيةخلطط  وااإلنفاقمن غرض الو
مراجعة احلـسابات   فلضمان املساءلة؛   وحدها  ال تكفي    فإن الشفافية املالية     ،مع ذلك و - ٦٥
تقيــيم طرائــق الــرد علــى  وقــد قــام ائــتالف  .  حامســةالتقييمــات وعمليــات الرصــد هــي أيــضا و

ــسونامي ــل  ،ت ــذي ميث ــا  ال ــا ائتالف ة واجلهــات املاحنــة  األمــم املتحــد وكــاالت  مــن واســعا مكون
بـإجراء   الحتـاد الـدويل جلمعيـات الـصليب األمحـر واهلـالل األمحـر،             واملنظمات غري احلكومية وا   

هلــذه نتــائج األوليــة الونــشرت . تقييمــات علــى نطــاق القطاعــات يف مخــسة جمــاالت مواضــيعية 
ف عـام  نهائية متاحة يف منتـص ، وستكون التقارير ال٢٠٠٥ديسمرب /يف كانون األولالتقييمات  
٢٠٠٦. 

.  إىل حتـسني املـساءلة   أيضا كارثة تسونامي  تعايف من ر ال اثآويهدف نظام رصد وتقييم      - ٦٦
للفتـرة  واهلنـد  وسريصد نظام الرصـد الـذي يـشمل إندونيـسيا وتايلنـد وسـري النكـا وملـديف                   

 العمليــة يف قــد بــدأتو. يقيم أثــر اإلنعــاش الطويــل األجــل ســ التقــدم احملــرز و٢٠١٠-٢٠٠٦
 األمــم املتحــدة وكــاالت وبلــدان تــضررامخــسة  مبــشاركة حكومــات أشــد  ٢٠٠٦ايو مــ/أيــار
ومنظمـات غـري حكوميـة وجهـات         االحتاد الدويل جلمعيـات الـصليب األمحـر واهلـالل األمحـر           و

كما وافقت احلكومات على جمموعة أساسية من مؤشـرات األثـر املوحـدة ليـتم قياسـها                 . ماحنة
 علـى   ووافقـت احلكومـات أيـضا     . ة لكـل بلـد    درات حمـد  مؤشعلى   وكذلك   ، البلدان  خمتلف يف

وسيكون مـن اهلـام كفالـة إجيـاد         . ٢٠٠٦ عام   ايةأن تعمل على تقدمي أول تقرير توليفي قبل         
 .عمل قطرية فعالة لكفالة التنفيذ احلكومات خطط ئارد مناسبة هلذه اجلهود وأن تنشمو
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ع اخلاص من أجـل تعزيـز نظـم     األمم املتحدة يف شراكات مع القطا  وكاالتودخلت   - ٦٧
 ٨ ٠٠٠ بــ  Price Waterhouse Coopers شـركة  تربعـت و. ني الـداخلي نياملراقبـة والرصـد املـالي   

 Deloitte Consulting قــدمت شــركة كمــا. ســاعة لتحــسني آليــات املــساءلة يف األمــم املتحــدة
ــامج ــائي   لربنـ ــدة اإلمنـ ــم املتحـ ــاعة  ٢١ ٠٠٠األمـ ــةسـ ــنجمانيـ ــم اإل  مـ ــز نظـ بـــالغ  أجـــل تعزيـ

 .الشراء وإجراءات
 األمــم املتحــدة واملنظمــات غــري احلكوميــة آلياــا اخلاصــة ملراجعــة  وكــاالتولفــرادى  - ٦٨

ــيم والرصــد  ــة و  و. احلــسابات والتقي  األمــم وكــاالتأصــدرت معظــم املنظمــات غــري احلكومي
 ،يتـسونام كارثـة   ب  املتـصلني  نفـاق  واإل تمويـل السـنة واحـدة بـشأن       تغطـي   ة  لنياملتحدة تقارير ع  

 وهـي متاحـة للعمـوم علـى مواقعهـا           ، تقييمات مـستقلة السـتجاباا لكارثـة تـسونامي         كذلكو
األمــم وكــاالت  عمليــاتلراجعــة الداخليــة واخلارجيــة املن نطــاق وكثافــة كمــا أ. يــةلكتروناإل

 نـشر هـذه التـدابري علـى نطـاق           ويـتعني . ا مثيـل  مـ كارثـة تـسونامي مل يـسبق هل       تعلقـة ب  ملا املتحدة
 . عليها املستفيدينعإطالواسع و

 
 توصياتال  

 ، علـى مجيـع املنظمـات الدوليـة واحملليـة      يـتعني :دعم قواعد بيانات املساعدة اإلمنائيـة     - ٦٩
 كارثــة تــسونامي أن تقــدم جهــود التعــايف مــن املــشاركة يف ،فيهــا املنظمــات غــري احلكوميــة مبــا

. هـذه املعلومـات بانتظـام      دثحتاعد بيانات املساعدة اإلمنائية وأن      ونظم ق إىل  معلومات شاملة   
 . تطوير قواعد البياناتملواصلة على اجلهات املاحنة مواصلة الدعم كما يتعني

خطـت حكومـات     :دعم نظام رصد وتقييم مدخالت اإلغاثة مـن كارثـة تـسونامي            - ٧٠
مـايو  / األثـر يف أيـار   خطـوة هامـة بتأييـد عمليـة تقيـيم     إندونيسيا وتايلند وسري النكا وملـديف   

وينبغـي  . التنفيـذ الفعـال    أن يتلو ذلك إعداد فوري خلطط عمل وطنية لكفالـة            ويتعني. ٢٠٠٦
 .عم املايل هلذه املبادرة اهلامةلحكومات املاحنة أن تقدم الدل

 بالتنـسيق  ، على األمم املتحدة يتعني:  املساءلة للمجتمع املدين   بشأنإتاحة املعلومات    - ٧١
 اجلهـود املبذولـة لنـشر املعلومـات إىل املـستفيدين      كـبري ل  أن تزيد بشك،مع احلكومات املضيفة  

 .نعاشربامج اإلل  الراهنةالةاحلفيما يتعلق بتدابري املساءلة و
 

 مشاركة اتمعات احمللية يف اإلنعاش: حتسني االستدامة  
جانبـا حامسـا يف املـساءلة    وحتملهم املسؤولية عنه    إلنعاش   يف ا  تعترب مشاركة املستفيدين   - ٧٢
ــتدامة   و ــة واالس ــسبقا للفعالي ــتعني. شــرطا م ــادة     وي ــصا القي ــسلّم ع ــاش أن ت ــرامج اإلنع ــى ب  عل
ة اتمـع احمللـي أن تأخـذ        وميكـن ملـشارك   . اامج وتنفيـذه  لمجتمعات املتـضررة يف تـصميم الـرب       ل
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لـة التخطـيط وأن     فيمكن للمجتمعات احمللية أن توفر املدخالت يف مرح       .  عديدة ةفأشكاال خمتل 
 .سؤولية التنفيذ والرصد والتقييمع وأن تأخذ على عاتقها ميراملشتوجه تصميم ا

 املـساعدة   مبـا فيهـا  ،تمعات احمللية عدد من الفوائد احملتملـة    أن يكون إلشراك ا   وميكن   - ٧٣
 ، وحتـسني اإلدارة   ، احمللـي  صعيد وبنـاء القـدرة علـى الـ        ،مناسبةونتائج مستدامة   إحراز   كفالة   يف

 وتـــشجيع اشـــتراك ،لـــول ســـليمة بيئيـــاالـــدعوة لألخـــذ حب و،مـــاعيوزيـــادة رأس املـــال االجت
 .تنفيذا فعاالع يرا وتعزيز تنفيذ املش،شةاجلماعات املهم

ي ذلـك بـشكل حتمـي       ويـؤد . اركة الفعالة تستغرق وقتـا وجهـدا       فإن املش  ،مع ذلك و - ٧٤
ه دمــة وتوجيــإىل املفاضــلة بــني تعزيــز اإلنعــاش الــسريع وكفالــة وجــود اتمعــات احملليــة يف املق 

 .الربامج باجتاه بناء القدرات
 الـيت  الوكـاالت لعـدد الكـبري مـن    ل  كـبريا نظـرا  تنوعاقد تنوعت النهج  أن  فهوممن امل و - ٧٥

 وكـذلك  ، واالزدواجيـة قاستـ ى ذلـك إىل عـدم اال      وأد.  النابعة من اتمع احمللـي     متارس التنمية 
ق بالوقـت املطلـوب لالجتمـاع    ة فيمـا يتعلـ  لـدى بعـض اتمعـات احملليـ     شعور خبيبة األمل    إىل ال 
ت والـشركاء التنفيـذيني      علـى احلكومـا    ويـتعني .  العديـدة  ت واملنظمات غري احلكوميـة    وكاالبال

استراتيجية مترابطة وحـسنة التوجيـه      اتباع   فإن   ،كذلك. قوا هذه اجلهود بصورة أفضل    أن ينس 
 . أيضاايدكون مفيغاثة س واإلئ عمليات الطوار يف كامللنشر املعلومات

ففـي  . شاركت اتمعات احمللية يف اإلنعـاش مـن كارثـة تـسونامي بطـرق متنوعـة               قد  و - ٧٦
 املقـرر تـشكيلها     صـالح القـرى   اللجـان االستـشارية إل    سـتقوم    على سـبيل املثـال،       ،سري النكا 

حلقـات  ودعمت مبادرة أخرى يف سري النكـا   .  ورصده  تنفيذ اإلنعاش  يفستفيدين  املبإشراك  
ــاش ــر مــن   يف أنق ــد احتياجــات إنعــاش    ١ ٠٠٠كث ــة لتحدي ــرزق قري ــادة ســبل كــسب ال  وإع

 عطــى القـرى منحــا ويف إندونيـسيا، ت . وكــاالت وتبــادل املعلومـات بــني املـستفيدين وال  تـوطني ال
الـيت   سـبل كـسب الـرزق      أو اخلدمات األساسـية أو       املتعلقة بالبىن التحتية  حتياجات  اللإليفاء با 

ويف . ، ومت بناء مدارس مؤقتة بالتشاور مـع اتمعـات احملليـة    لوياتاعتربا تلك القرى من األو    
ــد ــيانة    ،اهلنــ ــد وصــ ــاء ورصــ ــي يف بنــ ــع احمللــ ــو اتمــ ــشارك ممثلــ ــق اإل يــ ــداد مرافــ ــاه مــ بامليــ

 .الصحي الصرفو
 

 التوصية  
رغم وجود مبادرات رائعة لتشجيع املـشاورات مـع         : التنمية النابعة من اتمع احمللي     - ٧٧

حمللـي ونـشر املعلومـات عـن املـستفيدين، فـإن الـربامج مل تكـن بـنفس املـستوى دائمـا،                       اتمع ا 
وتتــيح اجلهــود احلاليــة لتطبيــق    . كافيــة العــط األولويــة  أــا كانــت غــري منــسقة، ومل ت    كمــا
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الالمركزيــة يف عمليــات اإلنعــاش ويف تنفيــذ التــشريعات اخلاصــة باحلــد مــن خمــاطر الكــوارث،  
وعلــى مــوظفي . تقاســم املعلومــاتلاتمعــات احملليــة والعمــل مــع ى علــجمــددا لتركيــز لفرصــا 

 .دألمم املتحدة أن يضعوا خططا من أجل زيادة هذه اجلهولاحلكومة واألفرقة القطرية 
 

 استحداث سبل لكسب الرزقالتنوع االقتصادي و  
االقتـصادات عنـصران أساسـيان      كسب الـرزق وتنويـع      إن وضع برامج الستعادة سبل       - ٧٨
يف معظمــه علــى اتمعــات ألمــواج تــسونامي  عمليــات اإلنعــاش، وقــد كــان التــأثري األكــرب يف

بـد   وال. على صيد األمساك وعلى املـوارد الطبيعيـة األخـرى         كانت تعتمد   الساحلية الريفية اليت    
ــضمن اســتعادة ســبل    ــرزق  أن تت ــة، باإلضــافة إىل     كــسب ال ــة األساســية املادي ــاء البني ــادة بن إع

وباإلضــافة إىل . االقتــصادية يف املــستقبلاهلــشاشة املهــارات مــن أجــل تقليــل  ميــة تنالتــدريب و
 .بد أن تعاجل هذه الربامج عدم املساواة بني اجلنسني وبني األعراق املختلفة ذلك، ال

. كـسب الـرزق   وبشكل عام، كان هناك تقدم طيب بدرجـة معقولـة يف خلـق فـرص ل                - ٧٩
يف املائة مـن األسـر املتـضررة     ٨٥  يف املائة و٧٠ بني النكا، استعادت نسبة تتراوحري ففي س 
ورغم ذلك، فقد صادف الكثري من الـربامج عقبـات      . ها الرئيسي خالل عام واحد     دخل مصدر

كمـا أن األمـر حباجـة    . بسبب ضعف التنسيق، ونقص التكامل بني جهـود الوكـاالت املختلفـة           
صورة كافيــة يف دفــع انتعــاش ســبل إىل مزيــد مــن العمــل لــضمان مــشاركة اتمعــات احملليــة بــ 

كما ينبغـي البـدء     . ، األمر الذي سيساعد يف ضمان االستمرارية يف األجل البعيد         كسب الرزق 
بـوترية أسـرع ممـا جـرت عليـه العـادة، حيـث أن األسـر تبـدأ يف                    كـسب الـرزق     يف برامج سبل    
 . من حدوث أي كارثة-ال شهور  -، خالل أيام كسب أرزاقهاإعادة بناء سبل 

إنعـاش  دريب الراميـة إىل     برامج التـ  ضمن  التمويل  راج  ويف اندونيسيا، تبذل مساع إلد     - ٨٠
دية حملية؛ وذلك عن طريق تقـدمي مـنح صـغرية           تنمية اقتصا إحداث  األعمال التجارية الصغرية و   

قـروض  بلتمويـل  ل، ال بـد مـن إنـشاء مؤسـسات           هودعما لالنتعاش ومـا بعـد     . وقروض مدعومة 
وتــستطيع تــوفري فــرص لالســتثمارات يف خلــق فــرص للعمــل ويف إقامــة  ، قائمــة بــذاا ىصــغر

مــشروعات للــذين يعملــون حلــسام، مــع تــوفري ســبل لألفــراد واموعــات مــن ذوي الــدخل   
 .املنخفض لكي ينوعوا مصادر دخلهم ويتحكموا يف املخاطر االقتصادية

 فاهلند تستخدم النـهج     .يتفاوت التخطيط االقتصادي الطويل األجل من بلد إىل آخر        و - ٨١
السـتعادة املـستويات الـسابقة      الـذي يـتم سـنويا       األجـل،    القصريالتدخل  املرحلي، الذي يشمل    

ع يــتتــراوح بــني ســنة وثــالث ســنوات لتــشجيع التنو املتوســطة األجــل الــيت ربامج الــللــدخل، و
 حنـو   ، والتـدخالت الطويلـة األجـل، املوجهـة        ءاالقتصادي، وباألخص بالنـسبة للـشباب والنـسا       

ات ؤسـس علـى صـعيدي امل    زيادة الدخل وتوزيعـه بـصورة عادلـة، وهـو مـا يتطلـب إصـالحات                 
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 إىل زيـادة    ٢٠٠٧ سـيبدأ تنفيـذه يف عـام         ي يهدف مشروع اسـتثمار    فيويف ملد . والسياسات
االقتصادي من أجـل حتـسني االسـتقرار االقتـصادي، وحتقيـق قـدر أكـرب مـن العدالـة يف                     نويع  الت

النكـا، طبـق نظـام مـن ثالثـة مراحـل متداخلـة              ي  ويف سـر  . منو مـستدام  توزيع الدخل، وحتقيق    
بـرامج  تـدرجييا  منح نقدية أولية، تعقبـها بـرامج مببـالغ نقديـة مقابـل العمـل، حتـل حملـها                    : جزئيا

 . من الربامجوغريهارى للقروض الصغ
ا املنظمـات   ألنشطة املختلفة اليت تقوم ـ     التقارب بني ا  حلاجة إىل   باهناك إقرار متزايد    و - ٨٢

 - ففـي اهلنـد  . ااتمـع احمللـي، والقطـاع اخلـاص، وغريهـ     ابعة من   نالغري احلكومية، واملنظمات    
ــادرات للمــساعدة يف رصــد جيــري إنــشاء مراكــز معلومــات جمتمعيــة    -علــى ســبيل املثــال   املب

حمطـات  وسوف تكون هذه املراكز مبثابة      . لتنمية االقتصادية التقاء لعناصر ا  تكون مبثابة نقطة    لو
، كــسب الــرزقيــتم التوقــف عنــدها للحــصول علــى مجيــع العناصــر الرئيــسية الســتعادة ســبل    

تكون أيضا منوذجا للمساعدة يف تشجيع املزيـد مـن التنـسيق وجتميـع املـوارد واالسـتفادة         ورمبا
 .الة االستدامة على املدى الطويلالقصوى منها، وكف

 
 التوصيات  

كـسب  ينبغـي معاجلـة مـسألة محايـة سـبل      : الـرزق التركيز مبكرا على سـبل كـسب        - ٨٣
أن تـأيت بـرامج      -كإجراء معتاد    -  واستعادا بأسرع ما ميكن بعد الكارثة، كما ينبغي        الرزق

 . ضمن نداءات عاجلةكسب الرزقاالستعادة املبكرة لسبل 
لـة  قوجـود  وتقاسـم املعلومـات والتنـسيق الفعـالني،      بـالنظر إىل انعـدام      : زيادة التنسيق  - ٨٤

، تظهـر   كـسب الـرزق   شاركني يف بـرامج إنعـاش سـبل         املـ الـيت حتـصر     شاملة  الـ قوائم  قليلة من ال  
كن أن حيدث على املستوى احمللـي، فـإن         ميورغم أن أفضل تنسيق     . الثغرات وازدواجية اجلهود  

كـسب  بـرامج سـبل     على إنشاء مراكـز لتبـادل املعلومـات بـشأن           على األمم املتحدة أن تشجع      
 .ب الكوارث يف أعقاالرزق
علـى احلكومـات املتـضررة    : التنويع االقتصادي والتخطيط االقتـصادي بعيـد املـدى         - ٨٥

واملؤسسات املالية الدولية، ووكـاالت األمـم املتحـدة، أن حتـسن مـن تعاوـا مـن أجـل إدمـاج                    
 املبذولة على الـصعيد     بعيد املدى الجهود التخطيط   يف   بصورة أفضل    كسب الرزق برامج سبل   

وقــد كــان هنــاك يف أغلــب  .  وخاصــة تلــك اجلهــود الــيت تــشجع تنــوع االقتــصادات   ،الــوطين
قتــصادية االســتراتيجيات كــسب الــرزق يف االحمــدود للــربامج الــشعبية لــسبل  إدمــاج األحيــان 

وباإلضــافة إىل ذلــك، فــإن اإلمكانيــات الــيت تتيحهــا اخلــدمات املاليــة املبتكــرة،  . وســع جمــاالاأل
ق نظــرا للفوائــد الــيت تتيحهــا هــذه اخلــدمات مــن أجــل تنميــة    ينبغــي استكــشافها بــصورة أوثــ 

 .جهود إحالل األصولأن حيقق التوازن يف النهج هلذا وينبغي . االقتصاد احمللي
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، وإدمـاج الوقايـة والتخطـيط     بأمواج تسونامي احلد من املخاطر، واإلنذار املبكر        
 اإلمنائي

 وبناء هياكل أكثر أمانا مها عنـصران        إن اختاذ خطوات للحد من األخطار يف املستقبل        - ٨٦
وقد أحرز تقدم طيب يف إقامة نظم لإلنـذار املبكـر، ولكـن             . هامان إلعادة البناء بصورة أفضل    

ليس من الواضح بنفس القدر ما إذا كان جيري بناء مساكن وبىن أساسية أكثـر أمانـا، ومـا إذا         
اسـتخدام األراضـي وإدارة     كانت سبل كسب الرزق تزداد صمودا، وما إذا كانـت ممارسـات             

 .البيئة تزداد حتسنا، ما إذا كانت تنشأ اآلن نظم أكثر فعالية إلدارة الكوارث
 إلنـشاء نظـم    - مبـساعدة الوكـاالت الدوليـة        -وقد بذلت احلكومات جهـودا متـسقة         - ٨٧

وقــد قامـت بــذلك مــن خــالل تقيــيم القــدرات  .  ألمــواج تــسوناميلإلنـذار املبكــر واالســتجابة 
ة واحمللية للتأهب ملواجهة الكوارث واالستجابة حلاالت الطـوارئ، وتقيـيم االحتياجـات             الوطني

 .وختفيف آثارهابأمواج تسونامي التكنولوجية وإقامة آليات وطنية لإلنذار املبكر 
وقد أقيمت آلية حتـت إشـراف اللجنـة األوقيانوغرافيـة احلكوميـة الدوليـة لوضـع نظـام                    - ٨٨

ومت علــى وجــه الــسرعة تركيــب شــبكة مؤقتــة للمعلومــات  .  تــسوناميبــأمواجلإلنــذار املبكــر 
االستشارية، تستخدم نظم األرصاد اجلوية املوجودة، وتتكون من نقاط االتـصال الوطنيـة الـيت               

 وجيــري اآلن حتــديث نظــم املراقبــة واإلنــذار،  .اإلنــذارات عنــد حــدوث أخطــار طبيعيــة تتلقــى 
ــر األو    ــذار املبك ــام لإلن ــول شــهر      باإلضــافة إىل نظ ــه حبل ــل في ــهي العم ــروض أن ينت ــن املف يل م

وقــد كــشفت تقييمــات االحتياجــات التفــصيلية للخطــط الوطنيــة لإلنــذار . ٢٠٠٦يوليــه /متــوز
 بلدا عن الكـثري مـن الثغـرات، مـع التفـاوت الكـبري للتقـدم مـن                   ١٦واالستجابة اليت أجريت لـ     

 .دة يف وضع خطط وطنيةوتستخدم هذه التقييمات اآلن لتوجيه املساع. بلد إىل آخر
 بلـدا   ٢٠ بلدا الـيت تـشارك يف نظـام اإلنـذار يف احملـيط اهلنـدي، هنـاك                   ٢٩ومن بني الـ     - ٨٩

ــذار املبكــر     ــة لإلن ــيس ــا خطــط وطني ــسونامي ل ــأمواج ت ــارس /آذارويف .  واالســتجابة هلــا ب م
كـب  ، قدمت جمموعة من الشركاء الدوليني مشورا إىل احلكومات اليت ختلفت عن ر            ٢٠٠٦

 .تنمية القدرات الوطنية، وذلك دف اإلسراع بالتقدم يف هذا اال
وباإلضــافة إىل ذلــك، تبــذل اجلهــود اآلن لزيــادة الــوعي العــام، وتقــدمي دعــم نــابع مــن  - ٩٠

اتمع احمللي إلدارة خماطر الكوارث، عن طريـق حلقـات العمـل، وعمليـات التـدريب، ومـواد             
وهناك اآلن اعتـراف متزايـد بـضرورة ربـط أي           . ملناهج الدراسية وسائل اإلعالم اجلماهريية، وا   

 بنظم اإلنذار باألخطـار األخـرى، مـع دجمـه بقـوة يف ـج                بأمواج تسونامي نظام لإلنذار املبكر    
 مــن املهــم أن تــستطيع هــذه الــنظم إعطــاء إنــذارات كمــا أن. م للحــد مــن خمــاطر الكــوارثعــا

 .شاملة إىل أكثر اموعات تعرضا للمخاطر
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ــذار      - ٩١ ــة لإلن ــروابط بــني مؤســسات إدارة الكــوارث، واملنظمــات التقني ــز ال وينبغــي تعزي
املبكر، وخمططي التنمية، من أجل احلد املنهجي من خماطر الكوارث اليت تواجه البلدان، عمـال               

 .)١(٢٠١٥-٢٠٠٥مبا جاء يف إطار عمل هيوغو 
 

 التوصيات  
ــن املخــاطر وختطــيط العمــل اإلنــ     - ٩٢ ــائياحلــد م ــن    : ساين واإلمن ــاج احلــد م ــي إدم ينبغ

وهــو طــرح تقبلــه . الكــوارث يف التخطــيط لإلغاثــة والتنميــة، مبــا يف ذلــك تقيــيم االحتياجــات 
وعلـى مجيـع   . معظم الوكاالت واملنظمات غري احلكومية، ولكنه مل يتحقق من الناحيـة العمليـة            

ل فيها لكـي تكفـل تركيـزا كافيـا     املنظمات اإلنسانية واإلمنائية أن تراجع بسرعة إجراءات العم    
 .)١(٢٠١٥-٢٠٠٥على مبادئ احلد من الكوارث، كما جاء يف إطار عمل هيوغو 

، والربنامج األوسع للحد من الكوارث، وبنـاء القـدرات          بأمواج تسونامي اإلنذار   - ٩٣
 بـنظم اإلنـذار مـن األخطـار األخـرى، مـع             بـأمواج تـسونامي   ينبغي ربط نظم اإلنذار     : الوطنية

وعلــى اخلطــط الوطنيــة لــنظم . زيزهــا كجــزء مــن ــج متكامــل للحــد مــن خمــاطر الكــوارث تع
اإلنذار أن تعاجل وسائل نقل اإلنـذارات، وأن تـشتمل علـى إدارة الكـوارث، وختفيـف آثارهـا،              

وقد أقرت حكومات عديدة تـشريعات بـشأن إدارة خمـاطر    . والتوعية العامة، واألنشطة األهلية   
ــل    الكــوارث، أو هــي يف مر  ــذا القبي ــن ه ــشريعات م ــة النظــر يف ت ــذه   . حل  ــي اإلســراع وينبغ

العمليات، كما أن على احلكومات أن تستفيد من عـرض جمموعـة الوكـاالت تقـدمي املـساعدة                  
 .لكي تضمن فعالية خطط العمل الوطنية

 يف احملـيط    بـأمواج تـسونامي   دور جمموعة التنسيق احلكومية الدولية لنظـام اإلنـذار           - ٩٤
ينبغـي اسـتخدام جمموعـة التنـسيق احلكوميـة الدوليـة بوصـفها اآلليـة                : وختفيـف آثارهـا   اهلندي  

األساســية للتنــسيق اإلقليمــي، كمــا ينبغــي تــشجيعها علــى املــشاركة كلمــا أمكــن يف اآلفــاق      
 .األوسع إلدارة الكوارث والتنمية

 
ــسان    ــوق اإلن ــات املعرضــة للخطــر، إدراج    : حق ــسانية، واتمع ــساواة، واجلن امل

 مبادئ حقوق اإلنسان يف الربامج اإلنسانية
رغم أنه قد يكـون للكـوارث تـأثريات كـبرية علـى حقـوق اتمعـات احملليـة املتـضررة                    - ٩٥

. فإنه قد حيدث، عند املسارعة إىل تقدمي مساعدات اإلغاثة، جتاهل للنهج القـائم علـى احلقـوق         
 قبــل، فاملــشردون داخليــا فــأي كارثــة قــد تفــاقم مــن أوجــه الــضعف الــيت كانــت موجــودة مــن

__________ 

 .٢، الفصل األول، القرار Corr.1 و A/CONF.206/6انظر الوثيقة  )١( 
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يقيمون عادة يف خميمات مؤقتة أو أكواخ، وهو ما قد يفـضي إىل أحـوال فيهـا انتـهاك حلقـوق                     
 .كما أن عدم املساواة يف توزيع املساعدات قد يثري القلق بشأن حقوق اإلنسان. اإلنسان

ن وقد أثارت التجـارب يف عـدد مـن عمليـات اإلنعـاش عـددا مـن حـاالت القلـق بـشأ                     - ٩٦
ــز يف تقــدمي       حقــوق اإلنــسان، مثــل عــدم املــساواة يف فــرص احلــصول علــى املــساعدة، والتميي

،  مــستوطنات أو خميمــات، أو احلرمــان مــن االســتيطان فيهــااملعونــة، وإعــادة التــوطني قــسرا يف
والعنف اجلنسي والقائم على نوع اجلـنس، واحلرمـان مـن فـرص التعلـيم، وضـياع املـستندات،                   

 .لكات، وضعف مشاركة املستفيدين يف صنع القراروعدم إعادة املمت
كارثــة ويبــدو أن بعــض هــذه األمنــاط قــد تكــررت يف اجلهــود الــيت بــذلت يف أعقــاب   - ٩٧

فعلى سبيل املثال، أثرت أمنـاط التـهميش والتمييـز الـيت كانـت قائمـة مـن قبـل علـى                      . تسونامي
حيــث يبــدو أن الــسكان   فاملــساواة يف توزيــع املعونــات كانــت مــشكلة،     . توزيــع املعونــات 

مل يـستفيدوا علـى قـدم املـساواة مـن بـرامج املـساعدة الـسخية                 أمـواج تـسونامي     املتضررين من   
مقارنة باتمعات احمللية اليت كانت أقل تضررا، والـيت ظلـت مـع ذلـك علـى فقرهـا وميـشها               

 .ألسباب أخرى
ش يف ظـل إطـار حيمـي        وبإمكان الوكاالت الدولية أن تعمل علـى كفالـة حتقيـق اإلنعـا             - ٩٨

وجيــري اآلن وضــع اللمــسات األخــرية علــى جمموعــة مــن املبــادئ   . حقــوق اإلنــسان ويعززهــا
ــة بــشأن محايــة حقــوق اإلنــسان يف حــاالت الكــوارث الطبيعيــة، مــع إشــارة      التوجيهيــة العملي

ــا  ــاملي حلقــوق     . خاصــة إىل املــشردين داخلي ــى اإلعــالن الع ــة عل ــادئ التوجيهي وتقــوم هــذه املب
ان، وغريه من املواثيق اليت تكمل املعايري املوجودة بالفعل، مثـل املبـادئ التوجيهيـة بـشأن                 اإلنس

، واملعايري الـدنيا لالسـتجابة للكـوارث،        Sphere، وامليثاق اإلنساين ملشروع     )٢(التشريد الداخلي 
ــةو ــة، واملنظمــات غــري       مدون ــصليب األمحــر واهلــالل األمحــر الدولي ــسلوك حلركــة ال  قواعــد ال

ومية العاملة يف جمال اإلغاثـة مـن الكـوارث، وورقـة الـسياسات بـشأن محايـة املـشردين يف               احلك
 .الداخل اليت وضعتها اللجنة الدائمة املشتركة بني الوكاالت

ومــع ذلــك، فــإن احلكومــات مــسؤولة يف املقــام األول عــن احلمايــة وتقــدمي املــساعدة،  - ٩٩
بوا املـساعدة واحلمايـة، وأن حيـصلوا عليهمـا     كما أن من حق هؤالء السكان املتضررين أن يطل      

 أن تقر ـذه     - سواء الدولية أو احمللية      -وعلى اجلهات الفاعلة من غري الدول       . من حكومام 
 .احلقيقة، وأن تتعاون تعاونا تاما مع السلطات الوطنية يف تقدمي املساعدة

__________ 

 .، املرفقE/CN.4/1998/53/Add.2انظر الوثيقة  )٢( 
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ــالفريق القطــري لأل       -١٠٠ ــسان امللحــق ب ــوق اإلن ــشار حق ــد ســاعد مست ــم املتحــدة يف  وق م
وتعـاون هـذا املستـشار مـع        . النكا يف اختاذ مبادرات ناجحة تقوم على حقـوق اإلنـسان           سري

جلنة حقوق اإلنسان السريالنكية تعاونا وثيقا يف تطوير ودعم عمـل وحـدة رصـد اإلغاثـة مـن                   
 شــكوى مــن املــستفيدين، وقامــت ١٩ ٠٠٠الكــوارث، وهــي الوحــدة الــيت حبثــت أكثــر مــن  

ــارات ميد ــوطين    بزي ــة، وبأنــشطة للــدعوة لــدى املــسؤولني علــى املــستويني احمللــي وال كمــا . اني
ــات اســتطالع يف         ــسري عملي ــم املتحــدة لتي ــسان مــع األم ــة حلقــوق اإلن ــة الوطني تعاونــت اللجن

 جمتمع حملي مـن اتمعـات املتـضررة، وهـو التعـاون الـذي أسـفر عـن تقريـر هـام عـن                ١ ١٠٠
 .عانوااحتياجات السكان واملتاعب اليت ي

ومــن دواعــي القلــق األخــرى، كفالــة اســتفادة النــساء علــى قــدم املــساواة مــن عمليــة     -١٠١
فالطرق السائدة لدعم سبل كسب الرزق قـد تقتـرن بـضعف قـدرة الوكـاالت علـى                  . اإلنعاش

أولويات الربامج تتأثر أحيانا بالـسهولة اللوجـستية النـسبية لتقـدمي            ذلك أن   . تقدمي برامج عادلة  
فاحتياجـات الرجـال مـن سـبل كـسب          . ة أكثر من تأثرها بتقيـيم االحتياجـات النـسبية         املساعد

الرزق تتصل يف أغلبها بالقوارب، وشباك الصيد، والبـذور، واألدوات، وهـي احتياجـات تلـىب          
أمـا سـبل كـسب الـرزق بالنـسبة      . عن طريق مشروعات مباشرة إىل حـد مـا إلحـالل األصـول          

ــا تتطلــب يف أغلــب    ــساء، فإ ــصناعات    للن ــق بال ــة أو تتعل ــاط باألســواق الدولي ــان االرتب األحي
كمـا أن التـأخري يف تـوفري مـأوى رمبـا      . املرتلية، وهو ما قد حيتـاج إىل مـساحات داخـل املنـازل          

 .كان مضرا بفرص كسب الرزق لدى النساء أكثر منها لدى الرجال
 أن االحتياجــات ويعــين امليــل إىل االعتمــاد علــى جمموعــات موحــدة مــن املــساعدات،   -١٠٢

ــساء واملــسن    ــواخلاصــة للمجموعــات الــضعيفة، مبــا يف ذلــك الن ن، ال تلــىب دائمــا يف  ون واملعوق
ويف مرحلة اإلنعاش، قامت الوكاالت بتـشكيل       . الوقت املناسب، وباألخص يف مرحلة اإلغاثة     

 إىل  أفرقة مواضيعية عاملة مبـا فيهـا أفرقـة لـشؤون اجلنـسني، وهـو مـا سـاعد يف معاجلـة احلاجـة                       
 األمــمرغــم أن هــذه اجلهــود هــي موضــع ترحيــب، فــإن مــوظفي   و. أنــواع خمتلفــة مــن الــدعم 

 يف وقـت    -والسلطات احمللية سيكونون أقدر على معاجلـة هـذه املـسائل لـو تـوافر هلـم                  املتحدة  
 املزيد من املعلومات اإلحصائية عـن املـستفيدين حبـسب العمـر واجلـنس      -مبكر بقدر اإلمكان  

 .ملعلومات اهلامةوغري ذلك من ا
 

 التوصيات  
ــشغيلية   -١٠٣ ــة الت ــادئ التوجيهي ــود     : املب ــة يف اجله ــع األطــراف الفاعل ــوم مجي ــد أن تق ال ب

املبذولـة للتعـايف مـن كارثــة تـسونامي بنـشر املبـادئ التوجيهيــة التـشغيلية اجلديـدة بـشأن محايــة          
. ها يف اعتبارهـا   حقوق اإلنسان يف حـاالت الكـوارث الطبيعيـة علـى نطـاق واسـع، وأن تأخـذ                 
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وعلى احلكومات واملنظمات الدولية واملنظمات غـري احلكوميـة أن تـضع خططـا إلدمـاج هـذه                  
 .املبادئ التوجيهية يف عملياا للتعايف من الكوارث

على احلكومات واجلهات املاحنة والوكـاالت  : تشجيع املساواة يف توزيع املساعدات    -١٠٤
ج املــساعدة علــى نقــاط الــضعف املوجــودة وعلــى أمنــاط املنفــذة أن تــدرس بدقــة تــأثريات بــرام

التمييز واملساواة بني خمتلف قطاعات السكان، وعلى برامج املساعدة أن تبني كيفية تـشجيعها              
 .للمساواة بني خمتلف اتمعات احمللية وداخلها

 املتحــدة األمــمعلــى وكــاالت : مواصــلة اجلهــود اخلاصــة ملعاجلــة القــضايا اجلنــسانية -١٠٥
حكومات املنطقة املتضررة، والدول األعضاء، أن تدعم اجلهود املتواصـلة ملعاجلـة االعتبـارات        و

اجلنــسانية يف عمليــة اإلنعــاش، مبــا يف ذلــك عــن طريــق زيــادة مجــع املعلومــات اإلحــصائية عــن   
، وتوزيعها حبسب العمر واجلنس واملعلومـات األخـرى         أمواج تسونامي السكان املتضررين من    

 .ذات الصلة
 

 العوامل البيئية يف اإلنعاش واحلد من املخاطر  
آثـار بيئيـة هائلـة، بعـضها يرجـع إىل الكارثـة مباشـرة، والـبعض                 لكارثة تسونامي   كان   -١٠٦

فعـدم االنتبـاه إىل العالقـة بـني اإلدارة البيئيـة واحلـد مـن خمـاطر                  . اآلخر جاء من عملية اإلنعـاش     
 .ناء بصورة أفضلالكارثة، أضاع فرصا كانت متاحة إلعادة الب

تــسونامي وراءهــا كميــات غــري مــسبوقة مــن احلطــام، أصــبحت   أمــواج وقــد خلفــت  -١٠٧
وأدت إزالـة هـذا احلطـام دون ختطـيط جيـد إىل ارتفـاع               . تشكل خطرا بيئيا على املدى القصري     

ومـع ذلـك، فـإن هنـاك أمثلـة       . تكاليف عمليات التنظيف، وضياع فـرص إعـادة تـدوير احلطـام           
ففي ملديف، اشتملت برامج التخلص من املخلفـات، علـى          . جلهود املالئمة للبيئة  إجيابية على ا  

واحلطـام املتخلـف    ) األسبستوس، والزيوت، وخملفات الرعاية الـصحية     (إزالة املخلفات اخلطرة    
كمـا أنـشأت حكومتـا      . ، وإقامـة مراكـز جديـدة للـتخلص مـن املخلفـات            أمواج تـسونامي  عن  

خلص من املخلفات كي تقوم بتنسيق املساعدات الـيت تقـدمها          إندونيسيا وملديف منتديات للت   
 .اجلهات املاحنة والوكاالت، واجلهات احمللية

ــة باهظــة ميكــن تفــادي      قــد يكــون ل  -١٠٨ ــضغط تكــاليف بيئي لقــرارات الــيت تتخــذ حتــت ال
ففـي بعـض األحيـان، مل تلـق بـرامج           . معظمها باالستعداد اجليد وباملزيد من االلتزام بالتخطيط      

فمـثال، يـؤدي الطلـب علـى األخـشاب مـن أجـل          . نعاش باال للشواغل البيئيـة البعيـدة املـدى        اإل
وباإلضـافة إىل ذلـك، تـستهلك قمـائن صـناعة           . البناء إىل إرهاق املوارد احلرجية املهـددة أصـال        

ورغم أن مـصادر اخلـشب      . اآلجر اليت تتسم بعدم الكفاءة، كميات ضخمة من حطب الوقود         
مصدرا مستمرا للقلق، فإنـه ال توجـد حـىت اآلن أي سياسـات واضـحة      وحطب الوقود تشكل   
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كمـا أن الطلـب علـى احلجـارة واحلـصى والرمـال            . لالستفادة من األخشاب بـصورة مـستدامة      
 .ميثل ضغوطا كبرية على املوارد الطبيعية

، اعتمـد ممثلـو مجيـع       ٢٠٠٥فربايـر   /شـباط ويف االجتماع الذي عقد بالقاهرة يف شـهر          -١٠٩
واملؤســسات الدوليــة الداعمــة هلــا مبــادئ توجيهيــة أمــواج تــسونامي مــات املتــضررة مــن احلكو

، وهـي مبـادئ أريـد ـا توجيـه      )مبادئ القاهرة(كارثة تسونامي لإلصالح والتعمري يف أعقاب  
 من السواحل ال جيـوز البنـاء فيهـا،          ةمثل حتديد مناطق قريب   (أنشطة التعمري يف املناطق الساحلية      

عد للبناء، واحملافظة على األراضي الرطبـة وأشـجار املنغـروف، ومنابـت األعـشاب               واعتماد قوا 
تـسعى اآلن عـدة حكومـات       و). البحرية، والشعب املرجانيـة باعتبارهـا كلـها وسـائل للحمايـة           

 ففـي سـري النكـا مـثال، تعمـل إدارة صـون الـسواحل علـى ضـمان          .إىل تنفيذ مبـادئ القـاهرة     
. كما بدأت تطورات مماثلة يف تايلند وسيـشيل       ،  إعادة اإلعمار  احترام هذه املبادئ يف عمليات    

 .االستراتيجي يف معاجلة مشكالت البيئةج أكثر اتصافا بالطابع وتعد هذه اجلهود باتباع 
 

 التوصيات  
واحلكومـات املتـضررة أن      املتحـدة    األمـم على وكاالت   : النشر الفعال للخربة البيئية    -١١٠

خربة البيئية يف مجيع مراحل االستجابة للكوارث بدال مـن االنتظـار إىل             تتكفل بالنشر الفعال لل   
 .أن تتخذ القرارات الرئيسية بالفعل

سيتــسىن إدمــاج : إدمــاج املــسائل البيئيــة يف عمليــات اإلنعــاش والتخطــيط والتنفيــذ -١١١
اجـا أكمـل    استخدام مواد البناء وممارسات البناء القابلة لالستدامة وتـشجيع الطاقـة البديلـة إدم             

ــتخدام وتلــــك املما   ــذا االســ ــاش، إذا أدرج هــ ــيم  يف خطــــط اإلنعــ ــات تقيــ ــات يف عمليــ رســ
 وينبغي ألي استعراض ملنهجيات تقييم االحتياجات أن يشجع على مراعاة هـذه             .االحتياجات

 .األمور باستمرار
 واملنظمات غري احلكوميـة    املتحدة   األممعلى وكاالت   :  املخلفات تعزيز برامج إدارة   -١١٢

ــرز خملفــات        ــام بف ــة يف القي ــات واتمعــات احمللي ــدعم احلكوم ــيت ت ــربامج ال ــزز ال ــواج أن تع أم
وختزينها والتخلص منها وإعادة تدويرها، وعلى وضع اسـتراتيجيات متكاملـة إلدارة            تسونامي  
 .على املدى البعيداملخلفات 

يئية االسـتراتيجية الـيت   أن تشجع األطر الب    املتحدة   األممعلى وكاالت   : اإلدارة البيئية  -١١٣
مبادئ توجيهية واضـحة فيمـا يتعلـق باملـسؤوليات البيئيـة ألصـحاب املـصلحة الرئيـسيني،                  توفر  

ز على الوقاية من األضـرار البيئيـة إىل التركيـز االسـتباقي علـى               يسياسات من الترك  الواليت تنقل   
 .إعادة البناء بصورة أفضل

 


