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 واالجتماعي االقتصادي اجمللس  العامة اجلمعية
 ٢٠٠٧ لعام املوضوعية الدورة  والستون الثانية الدورة
 ٢٠٠٧ يوليه/متوز ٢٧- ٢ جنيف،  *األولية القائمة من ٧٣ البند

الغوثيــة واملــساعدة اإلنــسانية دةــاملــساع تنــسيق زــــتعزي **املؤقت األعمال جدول من ٥ البند 
يف مبـا  الكوارث، حاالت يف املتحدة األمم اــتقدمه اليت
 اخلاصة االقتصادية املساعدة ذلك

واملـساعدة  اإلنسانية واملساعدة اخلاصة االقتصادية املساعدة 
   الكوارث حاالت يف الغوثية

 يف والوقايـة  والتعايف التعمريو واإلصالح الطوارئ حاالت يف اإلغاثة تعزيز  
 اهلندي باحمليط عصفت اليت تسونامي أمواج عن النامجة الكارثة أعقاب

 
  ***العام األمني تقرير  

 موجز 
 بـاحمليط  عـصفت  الـيت  تـسونامي  أمـواج  كارثـة لـى وقـوع     بعد مرور عـامني ونـصف ع       
 فالـسكان  :أرجائهـا  مجيـع  يف ملحوظـا ، تشهد املنطقـة املتـضررة حتـسنا         ٢٠٠٤ عام يف اهلندي

 يف واملستـشفيات  مدارسـهم  إىل عـادوا  واألطفـال  حـديثا  أنشئت منازل يف يعيشون املتضررون
الـتعمري   جهـود  يف ملمـوس  تقـدم  عـن  تمَّـنـ  وإن احلالـة،  أن بيـد . والتـصليح  البنـاء  إعادة طور

التعايف من الكارثة يف مجيـع       جهود تتواصل فيما ةـمَّج معقدة حتديات كتنفهات زالت ال املادي،
 قـدم الت ذلـك  معـامل  جيعـل  ممـا  ،خمتلفـة  حتـديات  املتـضررة  البلدان من بلد كل ويواجه .املنطقة أحناء
 املعيـشية  األسر فرادى أن هي البلدان هذه كل يف قائمة حقيقة مثة لكن آخر؛ إىل بلد من ةمتفاوت

 لكـي  عديـدة  سـنوات  إىل سـتحتاج تلـك األسـر      عليهـا  تعتمد اليت نطاقا األوسع واالقتصادات
 .املدون التاريخ يف طبيعي خطر عن النامجة الكوارث أعىت من تتعايف

 
 * A/62/50. 
 ** E/2007/100. 
 مـن  املزيد إجراء وإىل )٢٠٠٧ مايو/أيار ١٨ حىت( البيانات استكمال إىل احلاجة بسبب التقرير تقدمي تأخر *** 

.واملوضوعيةالفنية املشاورات
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 احملتويات
الصفحة الفقرات 

.مقدمــــة     -أوال  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . .٣ ٢-١ 
.اإلغاثة     جهود    جمال     يف  احملرز    والتقدم   تسونامي     أمواج    كارثة    عن    الناجم     األثر -ثانيا  . . .٣ ٦٠-٣ 
.٢٠٠٦،   عام ال  األمني   حالة تنفيذ التوصيات الواردة يف تقرير-ثالثا  . . . . . . . . . . .١٩ ٨٥-٦١ 

.التعايف    التنسيق يف مرحليت تقدمي املساعدات اإلنسانية و                       -ألف  . . . . . . . . . .١٩ ٦٥-٦١ 
.عملية التعايف       اهلياكل امليدانية املكرسة إلدارة              . . . . . . . . . . . . . . .١٩ ٦٥-٦١ 

.مناذج خمتلفة للمؤسسات احلكومية املعنية باملسائل اإلنسانية والتعايف                                  -بـــاء  . . .٢٠ ٦٨-٦٦ 
. اإلصالح املتواصل ملؤسسات التعايف                -  ١  . . . . . . . . . . . . . . . . .٢٠ ٦٧-٦٦ 
. تقييم األضرار واالحتياجات              -  ٢  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٢١ ٦٨ 

 واإلبــالغ املاليــانع ذلــك التتبــالــشفافية واملــساءلة إزاء اجلهــات املاحنــة مبــا يف -جيم 
.والرصد والتقييم وقياس التقدم احملرز              . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٢٢ ٨٠-٦٩ 

.الدعم املقدم إىل قواعد البيانات اخلاصة باملساعدة اإلمنائية                              -  ١  . . . . .٢٤ ٧٥ 
 ٢٤ ٧٩-٧٦.تقدمي الدعم إىل نظام رصد وتقييم آثار التعايف من كارثة تسونامي                                   -  ٢ 
.ساءلة للمجتمع املدين         علومات عن امل       إتاحة امل     -  ٣  . . . . . . . . . . . .٢٥ ٨٠ 

ــذارطر، اخــاملاحلــد مــن   -دال  ــسونامي   املبكــرواإلن ــأمواج ت ــة وإدراج، ب  يفالوقاي
.اإلمنائي    التخطيط     . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٢٥ ٨٥-٨١ 
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 مقدمـة - أوال 
 علـــى درجـــات ٩ قوتـــه بلغـــت زلـــزال أدى ،٢٠٠٤ ديـــسمرب/األول كـــانون ٢٦ يف - ١

 عاتيــة تــسونامي أمــواج حــدوث إىل مطرةســو لــشمال الغــريب الــساحل وضــرب رخيتــر مقيــاس
 الـــسكان مـــن اآلالف مئـــات وُشـــرد .شخـــصا ١٨٦ ٩٨٣ حبيـــاة وأودت بلـــدا ١٢ أصـــابت

 .رزقهــم مــصادر فقــدوا مليــون ١,٤ منــهم شــخص ماليــني ٣ مــن أكثــر الكارثــة مــن ضررتــو
 منـها  الكـثري  وكـان  تـسونامي،  أمواج من تأثرا األكثر الريفية الساحلية اجملتمعات كانت دـــوق

 أشـد  وكانـت  .الـرزق  كـسب  سـبل  مـن  واسعة خيارات ميلك وال للضرر اعرضمو فقريا أصال
ــدان ــاة البل ــن معان ــة وطــأة م ــاأكثرو الكارث ــ ه ــها ضررات ــسيا من ــد إندوني  النكــا وســري وتايلن

 وماليزيــا والـصومال  وسيــشيل املتحـدة  ترتانيـا  مجهوريــة أيـضا  تـضررت  كمــا .واهلنـد  وملـديف 
  .وميامنار

ــدو - ٢ ــر هــذا أُعــد ق ــة إطــار يف التقري ــرار متابع ــة ق ــة اجلمعي ــ وهــو ، ٦١/٣٢ العام  وفري
 واهلنــد، وملــديف النكــا وســري وتايلنــد إندونيــسيا يف احملــرز للتقــدم مــوجزا عامــا استعراضــا

 املبذولـة  الكارثـة  مـن  تعايفال جهود على أساسا التقرير ويركز .األفق يف تلوح اليت لتحدياتلو
 التنـسيق  وعلـى  ،)الـرزق  مـصادر  توفريو والتعليم، والصحة، اإلسكان،( ةالرئيسي القطاعات يف
 لمـــساعدةل احلكوميـــة ؤســـساتامل منـــاذجو ،تعـــايفوال اإلنـــسانية املـــساعدة تقـــدمي مـــرحليت يف

 واإلنـذار  خطـار، األ مـن  احلـد  عـن  فـضال  املـاحنني  إزاء واملـساءلة  والـشفافية  ،تعـايف وال اإلنسانية
 التقريـر  بـأن  دعـاء الل جمـال  الو .اإلمنـائي  التخطـيط  يف الوقاية دماجوإ تسونامي، بأمواج املبكر
 شـهدت  كافـة  اخلمـسة  البلـدان  بـأن  علمـا  احملـرز،  التقدم حيث من ليس ،امليداين لعملا يشمل
 مـن  تعـايف بال املعنيـة  الفاعلـة  اجلهـات  علـى  سيظل اليت التحديات حيث من ليسو كبريا، تقدما
 .هلا التصدي الكارثة

 
 جهـود  جمـال  يف احملـرز  والتقـدم  تـسونامي  أمـواج  كارثـة  عن الناجم األثر - ثانيا 

 اإلغاثة
مـن   عـايف تبال نياملعنـي  الـشركاء  مـن  كل خطا الكارثة، تجاوزل املبذولة اجلهود إطار يف - ٣

 عـام  هناية وحبلول .والتعمري اإلنعاش حنو هائلة خطوات احمللية واجملتمعاتآثار كارثة تسونامي    
 حيـث  للعيـان  واضـحا  تـضررا  األكثر اخلمسة البلدان أحناء مجيع يف احملرز لتقدما بات ،٢٠٠٦

 ة،ـــ مدرس ١ ٠٠٠ مـن  يقرب ما حيصلت أو إنشاءو ،مرتل ١٥٠ ٠٠٠ قرابة حيصلت أو بناء مت
 قطعتـه  الـذي  بالوعـد  املتضررة البلدان توفَّ ذلك، إىل إضافة .صحيا مركزا ٤٣٠ حنو تشييدو

 أمنـا،  أكثـر  منـازل  تـشييد  جيري حيث شىت مناطق يف أفضل حنو على ءالبنا بإعادة نفسها على
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 احلـد  حنـو  طريـق ال علـى  هامـة  خطـوات  وُتتخذ ،والصحة التعليم مرافق لتحسني اجلهود وُتبذل
 .الكوارث أخطار من

 سـبيل  علـى  منـها  جـسيمة  عقبـات  مواجهـة  يف التقـدم  هـذا  مـن  كـبري  جـزء  حتقـق  وقد - ٤
 جهـود  تواجـه  الـيت  والتحـديات  املتدنية، والقدرات اإلدارية، والقيود اللوجستية، وائقالع املثال

 ويف .النكـــا ســـري يف جديـــد مـــن الـــصراع انـــدالعو التـــضخم، معـــدل وارتفـــاع التنـــسيق،
 وغريهـا  التحـديات  تلـك  مـن  حـصتها  الكارثة من تعايفال عملية ستواجه بعد، وما ٢٠٠٧ عام
 جمـال  يف احملرز التقدم وتريةب باإلسراع املثال بيلس على تتعلق تشغيلية وائقع بني ستتراوح اليت
 يف العدالـة  حتقيـق  كفالـة ب املتعلقة اغلوالش مثل بالسياسات صلتت ومسائل الدائمة، املنازل بناء

 .املساعدة تقدمي عملية

 عمليـات  خمتلـف  بـني  الـربط  كيفيـة  يف يتمثـل  حتـديا  تواجه ةدئاالر الوكاالت تزال وال - ٥
 علـى  صولواحلـ  االحتياجـات  تقيـيم  عمليـات عديـدة    أخـرى  أمـور  ضمن ومنها اجلارية تعايفال

 تتعلـق  ةيـد عد نظـم  كانـت و .احملليـة  احلكومـات  قـدرات  وبنـاء  احلامسـة  األمهيـة  ذات املعلومات
ــةب ــسونامي كارث ــوفري مــن بــدال تقــوم، ت ــة ذات معلومــات ت  عــن بيانــات ميتقــدب ،حامســة أمهي

 إىل إضـافة  .اجلاريـة  االحتياجـات  تقييمـات ب ربطهـا  عـد ُي ومل التحليل يد إليها متتد مل مدخالت
 األكثـر  البلـدان  يف املنفـذة  الوكـاالت  مـن  العديـد  تعتمـدها  الـيت  ،التخطـيط  نظـم  كانـت  ذلك،
 وااللتزامـات  لالحتياجـات  األولية التقييمات إىل مستندة تزال وال تسونامي، أمواج من تضررا

 يف جــدا كــبري تغــري حــدوث رغــم وذلــك ،٢٠٠٥ رينــاي/الثــاين كــانون إىل تعــود الــيت يةألصــلا
 .ةيدعد قطاعات يف االحتياجات

 
 اهلند  

 تفــــوق مــــسافة طــــول علــــى للهنــــد اجلنــــويب الــــساحل تــــسونامي أمــــواج ضــــربت - ٦
 مـن  وتـضرر  قريـة،  ١ ٠٨٩ حنـو  يف أشـخاص  ١٢ ٤٠٥ حبيـاة  الكارثـة  وأودت ،ميل ١ ٤٠٠
 أمـاكن  إىل النتقـال إىل ا  تقريبـا  شخص ٦٥٠ ٠٠٠ واضطر .شخص مليوين يقارب ما جرائها
 تليهـا  تـضررا،  الواليـات  أكثـر  نـادو  تاميـل  واليـة  وكانـت  .الكارثـة  تلك وقوع بعد أمانا أكثر

 وقــــدرت ).اشخــــص ٣ ٥١٣ األرواح يف اخلــــسائر بلغــــت( ونيكوبــــار أنــــدامان جزيرتــــا
 أثرةملتـــا املنـــاطق كافـــة يف التقـــديرات وتـــشري .دوالر بليـــون ٢,١ مببلـــغ الكليـــة االحتياجـــات

 احلرمـــان تعـــاين تقليـــديا مـــن فئـــات إىل ينتمـــون املتـــضررين الـــسكان ثلـــث أن إىل بالكارثـــة
  .القبائل وأفراد الداليت مثل ،جتماعياال تهميشوال

ــة املنــاطق يف مــرتال ١٦٩ ٧٥٣ مثــةو - ٧ ــال إىل حباجــة املتــضررة اهلندي ــ أو حيصلت  ،رميمالت
 حكومـة  أعلنـت  ،٢٠٠٧ عـام  مـستهل  ويف .مـرتال  ٢٧ ٨٤٥ بناء إعادة اآلن حىت جرى دـوق
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ـــوالي ــل ةـــ ــادو تاميـ ــاك أن نـ ــازل هنـ ــافية منـ ــددها إضـ ــرتل ٥٠ ٠٠٠ عـ ــع ،مـ ــى تقـ ــد علـ  بعـ
 جـراء  مـن  للـضرر  عرضـة امل ائيةالن ياهامل من متر ٢٠٠ضمن نطاق    أو الساحل من متر ١ ٠٠٠

 .لألخطار قاومتهام تكفل بطريقة ؤهابنا ُيعادس الكوارث،
 ابتدائيــة مدرســة ٣٦٠ بنــاء إعــادة علــى التعلــيم قطــاع يف إلصــالحا جهــود وانــصبت - ٨

ــة ــة جــراء مــن الــضرر هبــا حلــق أو ُدمــرت وثانوي ــاطق يف جيــريو .الكارث  تعمــيم املتــضررة املن
ــة جمموعــات ــدة تعليمي ــة جي ــاهج تــشمل النوعي ــدة دراســية من  وأثــاث للمدرســني ومــواد جدي

 املدرسـني  تـدريب  متو .عليه احلصول وفرص التعليم تعزيز بغية وذلك جديدة مدرسية وازمـول
 يفو .بنجــــــاح النوعيــــــة اجليــــــدة التعليميــــــة اجملموعــــــات اســــــتخدام هلــــــم يتــــــسىن كــــــي
ــسان ــل/نيـ ــغ ،٢٠٠٧ أبريـ ــايل بلـ ــستفيدين إمجـ ــن املـ ــادرة تلـــك مـ ــة يف املبـ ــادو تاميـــل واليـ  نـ
 . مدرسا ٣ ٤٧٢و طفال ١٣٨ ٥٨٨

 أنــشطة إىل وإضــافة .الــصحية تللخــدما األساســية ياكــلباهل أيــضا كــبري ضــرر وحلــق - ٩
 حتـسني  إىل هتـدف  جاريـة  أخرى مبادرات عدةتوجد   ،الطبية اللوازم وتوفري املرافق تلكتعمري  
 .الكارثـة  وقـوع الـيت تبعـت      املرحلـة  يف الناشـئة  الصحية سائلملامعاجلة  و الصحية الرعاية نوعية

 الـصحة  جمـال  يف املنيالعـ  تـدريب  علـى  االكتمـال  علـى  توشك اليت املبادرات إحدى تنطويو
  .واألطفالاملواليد  مراضمتكاملة أل إدارة على املتضررة واملقاطعات الواليات أحناء مجيع يف

 اضــحاياه أذهــان يف تــسونامي أمــواج كارثــةوقــع الــصدمات الــذي خلفتــه   ستلزميــو - ١٠
 “ةـــ طبيعي” ةحيـا  إىل العـودة  علـى  الـسكان  مـساعدة الـذي يهـدف إىل       اينالنفـس  الـدعم  تقدمي

 تـدريب  مبقتـضاه جمتمعـي يـتم      هنـج  وضـع  جـرى  الغايـة،  تلكل وحتقيقا .ممكن وقت أسرع يــف
 قـام و .احملليـة  اجملتمعـات  مـستوى  علـى  أخصائيني ليكونوا اجملتمعات تلك يف يعيشون أشخاص
 يتعلــق فيمــا املــساعدة افــرووو ملــشورة،ا إســداء شــكل يف الــدعم بتقــدمي األخــصائيون هــؤالء

 .الـصحي  النظـام  إىل الرعايـة  مـن  املزيـد  إىل حيتـاجون أفـراد    أحالواو الجتماعية،ا باالحتياجات
 املـساعدة  بتقـدمي  ١٣ ٠٠٠ عـددهم  والبـالغ  التـدريب  تلقـوا  الذين األخصائيون هؤالء قام قدو
 .شخص ٢٧٥ ٠٠٠ هإمجالي السكان من عدد إىل
 اإليـدز /البـشرية  ةاملناعـ  نقـص  بفـريوس  اإلصابة تفشيسجل يف اهلند أعلى معدالت      وي - ١١
 بتنفيـذ  الـسياق  هـذا  يف املتحـدة  األمم وتقوم .تسونامي أمواج كارثة من املتضررة الواليات يف

 وتلـيب  .الرئيـسيني  املـصلحة  أصحاب مع باالشتراك كارثةال من املتضررة املقاطعات يف مشاريع
 املعرضـون  لفتيـان وا والفتيـات  النـساء  سـيما  ال للمتضررين، الفورية االحتياجات املشاريع تلك

ــر ــار خلطـ ــم االجتـ ــالوة هبـ ــى عـ ــاجني علـ ــن النـ ــات مـ ــار عمليـ ــشر االجتـ ــرى .بالبـ ــز وجـ  تعزيـ
 خطـر و بالبشر االجتار عملياتب أعضائها توعيةو بالقرى األهلية الدفاع جلان من جلنة ١ ٠٠٠
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 طـار إ ويف .اجملال هذا يف للتوعية برامج طريق عن اإليدز/البشرية املناعة نقص بفريوس اإلصابة
 األقـران  املـثِقفني  مـن  عـدد  تلقـى  ،“املـدارس  خـارج  للـشباب  تـسونامي  أمواج كارثة برنامج”

 .اإليـــدز/البـــشرية املناعـــة نقـــص بفـــريوس اإلصـــابة بـــشأن التـــدريب مثِقفـــا ٤ ٢٣٣ إمجاليـــه
 حامـل  امـرأة  ٩٥ ٠٠٠ إىل الوصـول  يف نـادو  تاميـل  بواليـة  اإليدز مكافحة مجعية جنحت كما
  .الطفل إىل األم من اإلصابة انتقال منع ماتخد تقدمي طريق عن
يت كانـت   الـ  االقتـصادية  األنـشطة  اسـتئناف  علـى  الـرزق  سبل استعادة جهود وركزت - ١٢

 التـدريب  املـستفيدون  ويتلقـى  .العـيش  كـسب ل بديلـة  مـصادر  وتـوفري  الكارثـة  وقـوع تنفذ قبل   
 وللعمـل  براتـب  للعمـل  فرص ادإجي وجيري .الصغرية املشاريع إلنشاء الدعم إليهم وُيقدم املهين
  .ةاحملروم الفئاتو والنساء الشباب من ٥ ٠٠٠ على يزيد ملا احلر
 يف إلصـــالحوا الـــتعمري جهـــود مـــن يتجـــزأ ال جـــزءا الكـــوارث أخطـــار إدارة وتعـــد - ١٣

 األنــشطة بــني للــربط اجلهــود وتبــذل .تــسونامي أمــواج كارثــة مــن املتــضررة اهلنديــة الواليــات
 والواليــات املقاطعــات مــستوى علــىالــيت تنفــذ  الكــوارث أخطــار إلدارة دامةواملــست ظمــةتاملن

 لألخطــار املعرضــة للمنــاطق خــرائط وضــع اجلهــود تلــك وتــشمل .الــوطين الــصعيد وعلــى
 املقاومـة  املـساكن  وبنـاء  األعاصـري،  مـن  لالحتماء املالجئ إنشاءو السواحل، إلدارة والتخطيط

 احلكومــات  لــدى  املبكــر  اإلنــذار  علــى  اتالقــدر  وتعزيــز  والفيــضانات،  ألعاصــري ا خطــار أل
 املبكــر لإلنــذار اجملتمعيــة األفرقــة أفــراد مــن ٢ ٥٦٠ اآلن حــىت تلقــى قــدو .احملليــة واجملتمعــات
  .املبكر اإلنذار إشارات نشر كيفية على التدريب

 األمـم  إطـار  هبا ُيعىن اليت التركيز االتجم من وهو ها،وتنسيق السياسات دعم ويشكل - ١٤
 املعلومـات  بـادل وت التنـسيق  حتـسني لبناء القدرات مـن أجـل        آلية الكوارث، من تعايفلل ملتحدةا

 التعـايف و إلصـالح وا اإلغاثـة  عمليـات  مجيـع  بـشأن  ستوياتاملـ  شىت على املصلحة أصحاب بني
 مـستوى  علىوتوفري املعلومات    للتنسيق مركز إنشاء وكان .تسونامي أمواج كارثة أعقاب يف

 يف أساسـيا  عـامال  املقاطعـات،  صـعيد  علـى  املراكـز  من شبكة وجود مع نادو، اميلت يف الوالية
 .املعونة تنسيق جمال يف املدين اجملتمع ومنظمات احلكومة بني الشراكات تعزيز
 جرائهـا  مـن  تـضررت  مـسبوقة  غـري  عواقـب  تـسونامي  أمـواج  كارثـة  علـى  ترتـب  وقد - ١٥
 .املنطقـة ب الواقعـة  اجلـزر  يفو الـسواحل  طـول  علـى  املوجـودة  اهلشة الطبيعية اإليكولوجية النظم

 الــسريعة التنميــة ســياق يف املــسألة تلــك لدراســة مــرحلتني مــن هنجــا املتحــدة األمــم واعتمــدت
أنـشطة   اسـتحداث  مـع  املـتغرية  التشريعية واآلليات املوارد من املتزايدة واالحتياجات للسواحل
 املـدى  علـى  ومنافعهـا  الـساحلية  البيئـة  مةواستدا أمن ضمان إىل هتدف األجل وطويلة متوسطة
 .الطويل
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 أمـواج  كارثـة  من التعايف لعملية املدة منتصف استعراض إجراء املتحدة األمم رتويسَّ - ١٦
 ورد كمـا  الكارثـة  تلـك  مـن  تـضررا  األكثر اهلندية الوالية وهي ،نادو تاميل والية يف تسونامي
 قطاعـات  مـن  ١٢ يف احملـرز  التقـدم  حتليـل  “ةاحلالـ  علـى  الوقـوف ” عمليـة  إطـار  يف ومت .أعاله
 ،هامنـ  املـستفادة  والـدروس  القطاعـات  بتلـك  الـصلة  ذات املـسائل  وحتليـل  ،الكارثـة  مـن  التعايف
 ومتخــض .االجتماعيــة العدالــة يف تتمثــل الــيت قطاعــات لعــدة الــشاملة املــسألة ذلــك يف مبــا

 مـن  املقبلة املرحلة يف املساءلة وجماالت التوصيات يبني احلكومة أصدرته تقرير عن االستعراض
 الطويلــة الــربامج علــى أكــرب بــشكل املرحلــة تلــك تركــز وســوف ،كارثــةال مــن التعــايف عمليــة
 أيـضا  وسـتتخذ  .الكـوارث  أخطـار  وإدارة الـرزق  مـصادر  اسـتعادة  قبيـل  من جماالت يف األجل

 وتوطيـد  لبيئيـة ا االسـتدامة  تعزيـز  أجـل  مـن  الكارثـة  مـن  املتـضررة  قاطعـات امل يف هامة خطوات
 .احلقوق على القائمة والتنمية احملليكم احل
 

 إندونيسيا  
 مـن جـراء     ٢٠٠٤ديـسمرب   /إن التدمري الذي حدث يف نفـس الوقـت يف كـانون األول             - ١٧

مــارس /الزلــزال وأمــواج تــسونامي وكــذلك الزلــزال الــذي حلقــه ضــاربا جزيــرة نيــاس يف آذار  
 شـخص ومـا زال      ١٣٠ ٠٠٠ث مـا يزيـد عـن        إذ قتـل مـن جـراء الكـوار        .  كان هـائال   ٢٠٠٧
يقـل عـن     ال وقـد تـأثرت مـن ذلـك أسـباب املعيـشة ملـا             .  شخص يف عداد املفقودين    ٣٧ ٠٠٠
 . شخص٥٠٠ ٠٠٠
أتشيه ونياس على املـدى الطويـل       التعايف يف   التمويل لتغطية عملية    من  حتياجات  الأما ا  - ١٨

يتـــصل  بليـــون دوالر ١,٢لـــغ  ويـــشمل هـــذا املب. بليـــون دوالر٨ فقـــد بلغـــت اآلن ،عمومـــاً
بنـاء بـصورة أفـضل يف       ال بليـون دوالر لتغطيـة االحتياجـات التقديريـة إلعـادة             ١,٩التضخم و   ب

 بليـون دوالر، خـصص منـه        ٨ووصل إمجايل املبلغ الذي مت التعهد به حىت اليوم          . آتشيه ونياس 
 بليـون   ٢,٢فات  ، بلغت املـصرو   ٢٠٠٦وحىت هناية   . ملشاريع حمددة باليني دوالر    ٥,٩بالفعل  

 . للعام ذاته مليون دوالر شهريا١٠٠ً قدره إنفاقدوالر، مبتوسط 
دعـم  ) أ(: علـى مـا يلـي     اليت تركز    الرئيسية   اأنشطتهوشركائها   األمم املتحدة    توتابع - ١٩

 قـدراهتا واحلكومـات احملليـة مـن خـالل تقويـة      آتـشيه ونيـاس   مـن أجـل   والتعمري اإلنعاش  وكالة  
 ،باسـتخدام آليـات تنـسيق علـى خمتلـف املـستويات اإلداريـة             التعـايف   نـشطة   على إدارة وتنسيق أ   

تقـدمي دعـم تنـسيقي ملنظومـة األمـم          ) ب(و   ،والـتعمري التعـايف    دعماً ألقلمة عمليـة      ،وبالتحديد
 وخـصوصاً عـن طريـق فريـق         ،ه ونيـاس  ييف آتـش  التعـايف   القائمـة علـى     اجملتمعات احمللية   املتحدة و 

ق األمم املتحدة، واللجنة الدائمة املشتركة بني الوكاالت، وجمموعـات          ، وفري املناطقإدارة أمن   
 ووضعت اللمسات األخـرية علـى إطـار األمـم املتحـدة للتعـايف               .مستخدمي اخلدمات املشتركة  
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، وخيـضع حاليـا ملزيـد مـن التنقيحـات           ٢٠٠٦أكتـوبر   /من أجل آتشيه ونياس يف تـشرين األول       
 .تشيهليعكس أولويات احلكومة اجلديدة يف آ

ــشاء    - ٢٠ ــسيا إىل إنـ ــة إندونيـ ــرا إىل حاجـ ــصليح   ١٢٠ ٠٠٠ونظـ ــد وتـ ــم جديـ ــرتل دائـ  مـ
ــإن قطــاع اإلســكان مثَــل    ٨٥ ٠٠٠ ــسياإالتحــدي األكــرب يف   مــرتل إضــايف، ف  ومبــا أن .ندوني

شـخص مـن املـشردين داخليـاً      ٦٥ ٠٠٠ شـهد نقـل أكثـر مـن     ٢٠٠٦النصف األول من عـام     
علــى الظــروف املعيــشية جــدا فقــد طــرأ حتــسن كــبري مــأوى مؤقــت،  ١٢ ٠٠٠م إىل امــن اخليــ

ومـع هنايـة     .ألكثر من عشرات اآلالف مـن األشـخاص الـذين كـانوا ينتظـرون مـساكن دائمـة                 
املنـــشأة مـــن مـــواد مـــن خـــارج امليزانيـــة إىل   وصـــل عـــدد املـــساكن ،٢٠٠٧فربايـــر / شـــباط
إنـــشاء  مـــن اهلـــدف احملـــدد وهـــو     تقريبـــا   يف املائـــة  ٥٠ميثـــل  كن، أي مـــا  امـــس  ٥٤ ٣٠٦
 .مسكن ١٢٠ ٠٠٠
تركـز  واملياه واملرافـق الـصحية،      ويف جمال اخلدمات االجتماعية، مثل التعليم والصحة،         - ٢١

وكـان أثـر الكارثـة علـى قطـاع          . وعلى حتسني النوعيـة يف آن واحـد       املادي  العمل على التعمري    
حـىت  و. مدرسـة  ٢ ٠٠٠ودمـر أو تـضرر مـا يقـارب      مـدرس    ٢ ٥٠٠التعليم بالغاً حيـث قتـل       

مبـا يف ذلـك مرافـق جديـدة      مدرسـة،  ٦٢٣ مرفقا مؤقتا وأعيد بناء أو تـرميم      ٣٧٩شيد  اليوم،  
، ويف نيــاس  مــدرس٥ ١٠٠يف آتــشيه، جــرى تــدريب  و. للميــاه واملرافــق الــصحية للمــدارس 

 . على تدريبمدرس  ٣٠٠ حصل حوايل
قـد أعيـد بنـاء    ف،  مـبىن ١٢٢قطاع الصحة الذي شهد تضرر أو تـدمري  أما فيما يتعلق ب    - ٢٢

، ومراكـز   تابعـة هلـا   مستشفيات ومواقع صحية    ثالثة  صحية، مبا يف ذلك     مرافق   ٣٠٥أو ترميم   
عمليات التعمري عـدد    املتصلة ب وتتجاوز األرقام   .  مركزاً إضافياً يف نياس    ١٩ صحية يف آتشيه و   

ت خـالل   العديـد مـن املراكـز الـصحية الـيت تـضرر           إذ أن   الـصحية الـيت تـأثرت بالكارثـة         املرافق  
وباإلضـافة للـتعمري،    . الـتعمري املرافـق الـيت حتتـاج إىل        يف قائمة   أدرجت بالفعل   احلرب يف آتشيه    

. اجلديــدةاملرافــق للعمــل يف هــذه املهــرة الطبيــة واملــوظفني اللــوازم حاجــة مــستمرة لتــوفري مثــة 
 وتقــدميالقــدرات والــتعمري فــرص التــدريب والتعلــيم مــن أجــل تطــوير  اإلنعــاش وكالــة  وتــوفر
 . صحيةالدمات اخل
عـن الكـوارث، جـرى    احملتمل أن تنشأ يف احلد من املخاطر    احملرز  وكدليل على التقدم     - ٢٣

حـواجز  مـن خـالل إنـشاء     ا كيلـومتر ٣٣توفري محايـة سـاحلية علـى طـول مـا يفـوق          حىت اليوم   
ك ومـع ذلـك هنـا   . ا كيلـومتر  ٢٤إنشاء حواجز للميـاه املاحلـة علـى مـسافة تفـوق             ، و  مثال حبرية

. جـداً مـن الـساحل   نوعية البناء وبشأن تعمري بعض اجملتمعات احملليـة القريبـة   بعض القلق بشأن   
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وحتــسني منــاطق الالجــئني    ات احملليــة، فــإن زيــادة توعيــة أفــراد اجملتمعــ    مــن ناحيــة أخــرى  و
 . احملليةمان اجملتمعاتأيف تعزيز سيسامهان 

فباإلضـافة حلقيقـة   .  اب معيشة النـاس هائالً على أسبوقعا تسونامي  كارثة  لقد كان ل  و - ٢٤
، فــــإن مــــن جــــراء األضــــرار بليــــون دوالر ١,٢تكبــــد خــــسائر بقيمــــة  قطــــاع اإلنتــــاجأن 

، ازورقــ ٤ ٧١٧قـد  الـصغرية خــسروا مـصدر رزقهـم، وفُ   املـشاريع  مـن أصـحاب    ١٠٠ ٠٠٠
 حــوايل مــزارع، وتــضرر   ٦٠ ٠٠٠هكتــار مــن حبــريات األمســاك، وشــرد      ٢٠ ٠٠٠ودمــر 
أسباب املعيـشة، فـأكثر     الستعادة  هناك مظاهر جلية    و. من األراضي الزراعية  هكتار   ٧٠ ٠٠٠

ــها يف       ــذكور عــادت إىل عمل ــة مــن ال ــوة العامل ــي الق ــى   مــن ثلث ــة واحلــضرية عل ــاطق الريفي املن
هكتـار   ٦ ٨٠٠مت إصـالح    ، و ازورقـ  ٤ ٤٢٠وباإلضافة لذلك، فقد جرى توزيـع       . سواء حد

وقـدمت مـساعدة   هكتـار مـن األراضـي الزراعيـة،      ٥٠ ٠٠٠أكثـر مـن      األمسـاك، و   من حبريات 
غـري مـصحوبني وملـن يقـدم هلـم الرعايـة       / طفل منفصلني عـن أهلـهم  ١ ٧٠٠نقدية ملا يزيد عن  

 .بغية تعزيز القدرة االقتصادية لألسر احلاضنة
ففـي  . بطريقـة أفـضل  البنـاء  إعـادة  لـى  اعتبار عملية السالم يف آتشيه أهم مثال ع       لرمبا  و - ٢٥

األقــاليم  نظمــت يف آتــشيه انتخابــات علــى مــستوى  ٢٠٠٦ديــسمرب / ون األولمنتــصف كــان
أمـراً ال رجعـة عنـه يف    أكثر األوىل على اإلطالق، ويبدو أن السالم بات أكثر فـ     للمرة  واملناطق  

 . صراعات لسنوات طويلةاملقاطعة اليت شهدت  ههذ
إدمـاج إدارة   ب  جيـ آخـر حيـث     هامـا   وتشكل عملية احلد من أخطار الكـوارث حتـدياً           - ٢٦

ويف قطــاعي التعلــيم   . الــتعمري يف عمليــة  شركاء الــ أنــشطة كافــة   يف الكــوارث بــصورة تامــة    
. إيالء اهتمام أكرب بتحسني النوعية وتقوية القدرات احملليـة        املقبلة  والصحة، ينبغي يف السنوات     

علـى  ك  لـذل والتخطـيط   توليـد أسـباب املعيـشة       تواجه حتديات يف مسألة     أيضا  آتشيه  وما زالت   
 . املديني القصري والطويل

ــد  - ٢٧ ــى  أصــرت وق ــة عل ــصال    اســتحداث احلكوم ــة إي ــشاركية واســعة يف عملي ــات ت آلي
باعتمـاد  جـرى اإلسـراع    ثـار أثبتـت بأنـه كلمـا         اآلرصد وتقيم   بشأن ال وأجريت أحباث   . املعونة

ارتفـع  كلمـا  واحملليـة  اجملتمعـات  التعـايف واسـتدامة   النـهج اجملتمعـي كلمـا حتـسنت نوعيـة عمليـة       
 .الرضا يف اجملتمعات احملليةمستوى 

إلسـناد املـسؤولية    والـتعمري التخطـيط     اإلنعاش  فيه وكالة   تبدأ  ، يف الوقت الذي     اوأخري - ٢٨
، ســيبدأ أيــضاً مجيــع الــشركاء يف  ٢٠٠٩خلــروج مــن آتــشيه ونيــاس يف  واحلكومــة احملليــة إىل ا

ضـمان  إىل  احلاجـة   علـى   هـذا   ويـدل   . راجمهمالـتعمري بـالتفكري بـاخلطوات االنتقاليـة يف بـ          عملية  
أمهيـة   ويـسلط الـضوء علـى        ٢٠٠٧التركيز بشكل مبكر على االستراتيجيات االنتقالية يف عام         
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اجلهـود  متيزت به   البناء بشكل أفضل وهو ما      رفيع املستوى بالتعمري وإعادة     احملافظة على التزام    
 .اليت بذلت حىت اليوم

 
 ملديف  

 املأهولــة بالــسكان يف ملــديف باســتثناء ١٩٩نامي كــل اجلــزر الـــ غمــرت أمــواج تــسو - ٢٩
 شـخص منـازهلم،     ١٥ ٠٠٠وفقد  .  جزيرة منها بأضرار جسيمة    ٥٣منها، يف حني أصيبت      ٩

 نتيجـة لفقـدان منـازهلم وسـبل         – شـخص تقريبـا      ١٠٠ ٠٠٠ أي   –كما تضرر ثلث الـسكان      
اآلن التغطيــة الكاملــة  وقــد متــت  . كــسب رزقهــم والــضرر الــذي حلــق باهلياكــل األساســية      

 مليون دوالر من التعهـدات القائمـة، مـع          ٣٩٣,٣لالحتياجات اإلمجالية املقدرة للتعايف البالغة      
أنه ما زالت هناك أوجه نقص يف قطاعـات معينـة، حيـث توجـد قطاعـات ممولـة متـويال ناقـصا                       

. ات املطلوبــةوأخــرى ممولــة متــويال مفرطــا ألن تــوفري التمويــل ال يتطــابق دائمــا مــع االحتياجــ   
وقـد تـضررت بـشدة      . ٢٠٠٦ مليون دوالر حبلول هنايـة عـام         ١٤١وجرى إنفاق مبلغ إمجاليه     

.  وهـي الـسياحة وصـيد األمسـاك والزراعـة          –أعمدة النشاط االقتصادي عقب كارثة تسونامي       
ومن خالل املساعدة املقدمة من أجل استعادة سبل الرزق اليت تأثرت بكارثة تـسونامي، تلقـى         

 املائــة مــن قــوارب الــصيد املتــضررة معونــة اتــصلت بتــصليح القــوارب ومعــدات الــصيد  يف٨٢
وجرى تقدمي الدعم لقطـاع الزراعـة يف شـكل مـساعدة غوثيـة قـدمت                . تلقت منح نقدية   كما
 جزيــرة منحــا نقديــة ومــساعدة الســتبدال األدوات ٢٦ أســرة، وتلقــت نــساء مــن ٦ ٠٠٠إىل 

 .املستخدمة إلدرار الدخل
ي اآلن التخفيــف مــن حــدة األثــر الــشديد الــذي أحدثتــه أمــواج تــسونامي علــى وجيــر - ٣٠

ــاتج اإلمجــايل احمللــي مبقــدار   ض حيــث اخنفــ –االقتــصادي  ــة  ٥ الن ــة يف البداي  وذلــك – يف املائ
وقـد تعافـت صـناعة الـسياحة     . بصورة أساسية بسبب ازدياد اإليـرادات مـن الـسياحة والـتعمري      

ــها ا   ــةمتامــا عقــب جهــود مكثفــة بذلت ــسياح القــادمني يف   . حلكوم ــصلة بال ــام املت وكانــت األرق
وكـان العـدد اإلمجـايل للـسياح القـادمني يف        . أبريل أعلى ما ُسـجل منـها علـى اإلطـالق          /نيسان
وســاهم االزدهــار يف الــسياحة  .  قريبــا جــدا مــن مــستوياته قبــل كارثــة تــسونامي  ٢٠٠٦عــام 

يف ) أعلـى كميـة جـرى تـسجيلها        ٢٠٠٥حيث كانت كمية الصيد يف عـام        (ومصائد األمساك   
ومـن املتوقـع    . ٢٠٠٦ يف املائـة يف عـام        ١٨منو استثنائي مسقط يف الناتج اإلمجايل احمللي بنسبة         

.  يف املائـة   ٧ عند مستوياته قبل كارثة تـسونامي مـسجال نـسبة            ٢٠٠٧أن يستقر النمو يف عام      
 منـهم   ٦ ٠٠٠   شخـصا، يعـيش حـوايل      ١٠ ٦٦٠ومن بني السكان املشردين داخليا وعددهم       

. وقـد أحـرز تقـدم يف تعمـري املـساكن الدائمـة            . يف مآوى مؤقتة، بينما يعـيش البـاقون مـع أسـر           
 مـرتل إىل إعـادة      ٣ ٠٠٠ مرتل حيتـاج إىل التـصليح، بينمـا حيتـاج            ٦ ٠٠٠وكان ما يقرب من     
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 مـرتل  ١ ١٠٠ تـصليح مـا يزيـد علـى     ٢٠٠٦ومـن بـني ذلـك، جـرى حبلـول هنايـة عـام              . البناء
 مرتل آخر؛ وقـد أعيـد بنـاء         ٢ ٥٠٠ جزيرة، بينما ما زالت جتري تصليحات يف         ٨٣ توجد يف 
وكان اقتنـاء األراضـي وختصيـصها،       .  مرتال آخر قيد اإلنشاء    ١ ١٦١ مرتال بينما ما زال      ١٥٨

وطـرح املناقــصات واختيـار الــشركاء، واملهـام اللوجــستية والوصـول إىل بعــض اجلـزر، تــشكل      
ورغم ذلك، فإن املساكن الدائمـة اجلديـدة هـي    .  املساكن الدائمةمجيعها حتديات تواجه تعمري   

 .)١(مثال أساسي للمجهود الذي تبذله احلكومة إلعادة البناء على حنو أفضل
وقد ركز العمل يف القطاع الصحي علـى الـتعمري واسـتبدال اهلياكـل املاديـة األساسـية                   - ٣١

 جــزر مرجانيــة ومستــشفى إقليمــي وجيــري العمــل علــى بنــاء ثالثــة مستــشفيات يف . واملعــدات
 مركزا صحيا اليت كان خمططا هلـا، بينمـا العمـل مـا زال               ١٢ من الـ    ٦واحد؛ كما اكتمل بناء     

ــا يف  ــصل جمموعــه إىل    .  مراكــز أخــرى ٤جاري ــا ي ــا ٣٠وســيجري إصــالح أو تعمــري م  موقع
راكـز الـصحية   ومن املرجح أن تصبح مجيع املواقع وامل  .  موقعا منها  ٢٤صحيا، انتهى العمل يف     

 .٢٠٠٧جاهزة للعمل حبلول هناية عام 
 مــن املــدارس الدائمــة ٢٠، ســيجري حتــسني أو إعــادة بنــاء ٢٠٠٦وحبلــول هنايــة عــام  - ٣٢
وجيــري حاليــا أيــضا بــذل .  الــيت كــان خمططــا هلــا٢٠ مــن املــدارس التحــضريية الـــ ٥ و ٨٧ الـــ

/  مـدرس يف جمـال التعلـيم   ٤٠٠عـن  فقد وفر التدريب ملـا يزيـد     . اجلهود لتحسني نوعية التعليم   
 مـن  ٢٤كما جيري التخطـيط إلتاحـة اسـتخدام اإلنترنـت يف      . التعلم الذي يركز على األطفال    

 .املراكز املرجعية للمعلمني
وكان الضرر الذي حلق بصناعة صيد األمساك طفيفا نسبيا، وقـد جـرت تلبيـة أهـداف         - ٣٣

لتنمية الطويلة األمد، اليت تشمل تفـصيل اللـوائح         وتركز اجلهود يف الوقت احلايل على ا      . التعايف
واملبــادئ التوجيهيــة املالئمــة للــصناعة، واالســتثمار الرأمســايل، والــدعم الــتقين للتنويــع، وتــوفري  

أما يف القطاع الزراعي، فقد استفاد مـا يربـو علـى            . التدريب للعاملني يف جمال الصيد التجاري     
 .ر يف شكل منح نقدية مليون دوال١,٤ مزارع مما يناهز ٦ ٠٠٠
وقـد قـام املركـز الـوطين إلدارة الكــوارث، الـذي جـرى حتويلـه إىل مؤسـسة دائمــة يف          - ٣٤

وتقـوم احلكومـة بتنفيـذ      . ، بوضـع خطـة وطنيـة إلدارة الكـوارث         ٢٠٠٦ديسمرب  /كانون األول 
نـا،  برنامج اجلزر اآلمنة، الذي يهدف إىل نقل سكان بعض اجلزر إىل سبع جزر تعترب أكثـر أما                

وتركـز الـسياسات علـى إقامـة        . أو إنشاء مناطق آمنة للمجتمعات احمللية املعزولة يف جزر نائيـة          
__________ 

ينشر االحتاد الدويل جلمعيات الصليب األمحر واهلالل األمحر تقارير تصدر مرتني كل عام عـن التقـدم احملـرز                    )١( 
كذلك سردا جلوانب النجـاح الـيت   على صعيد االحتاد بأكمله، وتتضمن كال من البيانات الربناجمية واملالية، و       

 .www.ifrc.org/tsunamiوتتوفر تلك التقارير على املوقع . حتققت يف العمليات اجلارية والتحديات املصادفة
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إطار بيئي استراتيجي ملا بعد كارثة تسونامي، وتعمـل مؤسـسات األمـم املتحـدة مـع احلكومـة                   
 .على تطبيق مبدأ إعادة البناء بصورة أفضل

إنـشاء قاعـدة بيانـات      ) أ: (عونـة مـا يلـي     وتشمل اإلجنازات الرئيسية ملشروع تنـسيق امل       - ٣٥
إجـراء حتليـل هلياكـل تنـسيق املعونـة          ) ب(املساعدة اإلمنائية لتعقب املوارد اخلارجية ورصـدها؛        

تقدمي توصـيات إىل اهليئـة التنـسيقية الرئيـسية التابعـة للحكومـة              ) ج(القائمة يف الوقت احلاضر؛     
شــراكات ملــديف الــذي جيمــع بــني اجملــتمعني  إقامــة منتــدى ) د(؛ )جلنــة تنــسيق إدارة املعونــة(

تقدمي إسهامات يف وضع اخلطـة اإلمنائيـة الوطنيـة    ) هـ(الدويل والوطين ملناقشة القضايا اإلمنائية؛    
الــسابعة وإجــراء استعراضــات لالحتياجــات املاليــة مــن أجــل اخلطــة الوطنيــة للتعــايف والــتعمري؛   

منائيــة كــأداة للتعــايف مــن كارثــة تــسونامي  توســيع نطــاق دور قاعــدة بيانــات املــساعدة اإل  )و(
 ).القروض واملنح(حبيث يشمل توفري بيانات عن مجيع املساعدات اإلمنائية 

ومــع أن عمليــة التعــايف تــسري يف مــسارها الــصحيح، فمــا زالــت توجــد حتــديات هامــة   - ٣٦
لب معاجلـة  ، ممـا سـيتط  ٢٠٠٧وتظل زيادة وترية بناء املساكن أولوية حامسة األمهية لعـام        . عدة

وميثـل تعمـري املرافـئ حتـديا     . القيود اللوجـستية، وصـغر سـوق العمـل، وتـصاعد تكـاليف البنـاء         
 مرفـأ ذات األولويـة العاليـة        ٥٠هاما آخر يشمل احلاجـة إىل تـأمني التمويـل لـضمان إنـشاء الــ                 

ن، وإن تنفيـذ برنـامج اجلـزر اآلمنـة مل حيـرز سـوى تقـدم قليـل حـىت اآل           . اليت حتتاج إىل إصالح   
حيث تواجه احلكومة واجملتمعات احمللية أوجه التعقيد اليت تنطوي عليها عمليـة نقـل اجملتمعـات             

 .احمللية وجتميعها يف جزر مرجانية خمتلفة
وأخريا، كان اإلصالح السياسي هدفا رئيسيا من حيث إعادة البناء بـصورة أفـضل يف                - ٣٧

، ٢٠٠٥إلدارة العامـة يف أوائـل عـام         وقد شرعت احلكومة يف عملية إصالح شاملة لـ        . ملديف
وستتطلب التزاما مـن جانـب كـل مـن احلكومـة            . وما زالت تلك العملية تواجه حتديات جدية      

ــا ســتحتاج إىل رصــد          ــوفيقي وإجــراء حــوار سياســي، كم ــول حــل سياســي ت واملعارضــة بقب
 . وما بعد٢٠٠٧ومشاركة عن كثب من جانب أصدقاء ملديف يف عام 

 
 سري النكا  

 مـن ثلثـي سـاحل سـري النكـا وأودت حبيـاة مـا يربـو         أكثـر  كارثة تسونامي   اجتاحت - ٣٨
.  بليــون دوالر٢,١٥وقُــدرت احتياجــات ســري النكــا املاليــة بـــ    .  شــخص٣٥ ٠٠٠علــى 
 بليـون دوالر مـن      ١,٠٩٥، وقد أُنفـق     للتعمري بليون دوالر    ٢,٩٩ إمجاليه   التعهد بتوفري ما   ومت

 . ٢٠٠٦هذا املبلغ بنهاية عام 
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فـإن معظـم احملتـاجني إىل منـازل      . لـتعمري املـساكن  وانتهجت سري النكا هنجا خمتلفـا   - ٣٩
 فتقـوم اجلهـات املاحنـة       ، أما بقية احملتاجني   ؛جديدة حيصلون على منح نقدية إلعادة بناء منازهلم       

 احلكوميــة أو االحتــاد الــدويل جلمعيــات الــصليب األمحــر واهلــالل األمحــر أو املنظمــات غــري        
 مـرتال حباجـة إىل إعـادة بنـاء     ١١٤ ٠٦٩ ما إمجاليـه  مثةو .ت أخرى بإعادة بناء منازهلمجها أو

ــصليحأو  ــه     و . ت ــا جمموع ــاء م ــادة بن ــها وحــدات  ٣٩ ٨٢٣( وحــدة ٧٩ ١٨٤جيــري إع  من
 ويتـصل .  يف املائة مـن اجملمـوع      ٥٩، مما ميثل    ) وحدة متضررة جزئيا   ٣٨ ٣٦١متضررة متاما و    

ا يعـرف باملنطقـة العازلـة، وهـي املنطقـة           مـن املـساكن مبـ     تياجـات   االحإمجـايل   حوايل الثلث من    
وحيــق  . القريبــة مــن الــساحل الــيت حتظــر احلكومــة بنــاء املنــازل فيهــا ألســباب تتعلــق بالــسالمة

وفر هلـم األرض    تـ   يت بنـاء اجلهـات املاحنـة للمنـازل الـ          خطةلسكان املنطقة العازلة االستفادة من      
 مـرتال  ٤٦ ٥٣١، كـان مـا إمجاليـه    ٢٠٠٦وبنهاية عام  . نفذةالوكاالت املإحدى ومرتل تبنيه 

  .  اإلنشاءقيد مرتال ٣٢ ٦٥٣قد مت بناؤه يف إطار تلك املبادرة، وكان 
 شــخص لــسبل كــسب   ١٥٠ ٠٠٠وقــد تــسببت كارثــة تــسونامي يف فقــدان حنــو       - ٤٠

مات  يف املائـة يف قطـاع اخلـد        ٤٥ األمسـاك، و     مـصائد عيشهم، وكان نـصفهم يعمـل يف قطـاع          
وقـد فقـد حنـو     . ، ومخسة يف املائـة يف القطـاع الزراعـي   )كالتجارة والسياحة على سبيل املثال(

 يف املائــة أصــوهلم ٩٠ فقــد  بينمــا مــصدر دخلــهم الرئيــسياملتــضررين يف املائــة مــن مجيــع ٨٠
وقد طبقت برامج توفري سبل العيش أساليب تقدمي املنح النقدية، ودفـع النقـود نظـري        . اإلنتاجية

ــالغ      العمــل، وإحــالل األصــول، وإتاحــة ســبل الوصــول إىل رأس املــال مــن خــالل التمويــل الب
 صـيد األمسـاك     كميةبلغ  ت األمساك، عاد معظم الصيادين إىل البحر، و       مصائدويف قطاع   . الصغر
 مجيـع   تـصليح وقـد مت    .  قبل كارثة تسونامي   استواهمب قارنة يف املائة م   ٧٠يف بعض املناطق    اآلن  

 يف املائـة  ٩٥ قاربا، وهو مـا ميثـل   ١٩ ٧٤١د اليت كانت قد أضريت، ومت إحالل      قوارب الصي 
ــة بنــسبةمــن إمجــايل عــدد القــوارب الــيت ُدمــرت،    ــة فقــط مــن إمجــايل عــدد   ٢١ مقارن  يف املائ

ك الّويف القطـاع الـسياحي، قـام مُـ     . متـدة لعـدة أيـام   املصيد الالقوارب املستخدمة يف رحالت 
 مـن خـالل     ممتلكـاهتم كارثـة تـسونامي بإصـالح       املتـضررة مـن جـراء         يف املائة مـن الفنـادق      ٩٠

  .  املصرف املركزياإلقراض يدعمهخطة ل
ــز بــشكل رئيــسي علــى     - ٤١  املرافــق الــصحية تعمــريويف القطــاع الــصحي، انــصّب التركي

حـددت  احلكومـة   فـإن    من املرافق الصحية،     ١٠٢ويف حني دّمر أو أضري يف الكارثة        . املتضررة
 ذلـك بعـض املرافـق الـيت حتتـاج إىل      ويـشمل ،  مرفقـا ٢٤٣ تـصليح إعـادة بنـاء أو   ثـل يف  هدفا مت 

 مرفقـا قـد أُجنـز    ٥٥وكـان العمـل يف     .  كارثـة تـسونامي    ضرر مـن جـراء    التحسني مع أهنـا مل تتـ      
وكنتيجة مباشرة لكارثـة تـسونامي، ُدمـرت أو أضـريت           . ٢٠٠٦ديسمرب  /حبلول كانون األول  

ــة، وأضـــريت ١٨٣ ــة     مدر٤٤٤ مدرسـ ــز رعايـ ــتخدامها كمراكـ ــراء اسـ ــن جـ ــافية مـ ــة إضـ سـ
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 مــن املــدارس   ١٨، كــان العمــل يف   ٢٠٠٦ديــسمرب  /ويف كــانون األول . للمــشردين داخليــا  
ومتكنت احلكومـة مـن تـوفري التمويـل الـالزم       . اإلنشاءقيد منها ١٠٥ قد أجنز، وكان ١٨٣ الـ

وكـان العمـل   . ردين داخليـا ما جياوز بالكاد نصف املدارس اليت استخدمت إليواء املش لتصليح  
جاريـا يف  ال يـزال    كـان العمـل     يف حـني    ،  ٢٠٠٦ من تلك املدارس قد أُجنز بنهايـة عـام           ٣٨يف  

 .  مدرسة١٥٢
 إلدارة ا قـد أنـشئ مبوجـب قـانون سـري النكـ         الكـوارث وكان اجمللـس الـوطين إلدارة        - ٤٢

 .الكـوارث املعنيـة بـإدارة      الرئيـسية    اهليئـة ، ليكون   ٢٠٠٥مايو  /، الذي مت سّنه يف أيار     الكوارث
 يف إعـداد وثيقـة خارطـة الطريـق حنـو            ٢٠٠٦ القانون، ُشرع يف أوائـل عـام         نفيذوعالوة على ت  

ومت تثقيـف   .  يغطي فترة عشر سـنوات     الكوارثسري النكا أسلم، وهي خمطط ألنشطة إدارة        
يف احملليـة    اجملتمعات احمللية حول ما ينبغي أن تفعله عند وقوع الكوارث، وشاركت اجملتمعـات            

لتصدي حلاالت الطوارئ، كما جيـري أيـضا إعـداد خـرائط للمواقـع اخلطـرة        ل عمليات تدريب 
 . وإجراء تقييمات للمخاطر على مستوى اجملتمعات احمللية

فقـد أّدى تـصاعد    .  هـو الـصراع املـدين الـدائر    التعـايف وإن أضخم حتد تواجهه عمليـة   - ٤٣
يف جبهـود الـتعمري     ث انتكاسـات شـديدة فيمـا يتعلـق          العنف على مدى العـام املاضـي إىل حـدو         

. يف اجلنـوب علـى قـدم وسـاق بوجـه عـام            أعمـال الـتعمري     ستمر  تـ مشال البلد وشـرقه، يف حـني        
 مليون شخص وأعـاق تعـايف االقتـصاد يف    ٢,٥كما أن الصراع أثر على أسباب معيشة حوايل   

 .املناطق املتضررة يف الشمال والشرق من جراء كارثة تسونامي

مـن  ومثّلت الشواغل األمنية عراقيل تشغيلية كربى يف طائفة من القطاعات، إذ أصبح              - ٤٤
تقــدمي جمــال ن يف و الــشركاء الــدوليالــصعب، بــل مــن املــستحيل يف بعــض احلــاالت، أن يقــوم  

وبـشكل   .املعونة بنقل اإلمدادات إىل الشمال والـشرق واالضـطالع باألعمـال يف تلـك األحنـاء     
يود املفروضة على نقل بعض مواد البناء، كاألمسنت واحلديد الـصلب، وكـذا         خاص، مثّلت الق  

 يف التعـايف كارثة تسونامي، عائقـا جلهـود    املتضررة من جراء    صعوبة الوصول إىل بعض املناطق      
 ضــرورة مــستمرة لتحديــد  مثــةوبالنــسبة للــربامج الــيت تقودهــا اجلهــات املاحنــة،   . تلــك املنــاطق

قـوائم دقيقـة    وضع  نازل اجلديدة، وتظل اجلهود الرامية لتلبية احلاجة إىل         األرض املالئمة لبناء امل   
يف بعـض احلـاالت، بعـض    ، وقد نتج عـن ذلـك   تسبب يف حدوث تأخرياتتوكاملة للمنتفعني  

الـيت تقـوم   احملليـة،   مـن اجملتمعـات   ١٣٥ رمسيـا  احلكومـة  سجلتو .اإلجحاف يف توزيع املنازل
 وقد ترّسخ هـذا النـهج القـائم علـى اجملتمعـات           .  ككيانات قانونية  ،بدور جملس التنمية اجملتمعية   

 وجيري اآلن نقله وتطبيقه يف املناطق املتأثرة بالـصراعات كلبنـة يف تعزيـز عملـييت الـسالم                   احمللية
 .واملصاحلة
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ــصحي، تــ   - ٤٥ ــاع ال ــاء      شملويف القط ــشاريع بن ــذ م ــدء يف تنفي ــة إىل الب  التحــديات احلاج
عاملني يف جمـال الرعايـة الـصحية وقـدرات اجملتمعـات احملليـة، وحتـسني                ضخمة، وبناء قدرات ال   

أما بالنسبة للتعليم، فقد حدث تباطؤ كبري يف إحراز تقـدم   . آليات التنسيق على الصعيد احمللي
ال تـزال هنـاك فجـوات يف        ويف رصد الـربامج يف الـشمال والـشرق نظـرا للوضـع األمـين، كمـا                  

يف إعــادة إنـشاء اهلياكــل األساســية الــضخمة كــالطرق واجلــسور  وبينمــا أُحــرز تقــدم . التمويـل 
والــسكك احلديديــة واملــوانئ واملرافــئ وإمــدادات امليــاه والكهربــاء، يظــل هنــاك حتــديات منــها  

 مـواد البنـاء، وعـدم وجـود      اليفالصعوبات اليت تعترض املشتريات واللوجـستيات، وتزايـد تكـ         
باإلضـافة إىل ذلـك، إن القيـود املفروضـة        . سيق، ومـشاكل التنـ    املهـرة عدد كاف مـن املقـاولني       

علــى حركــة املــدنيني واملركبــات التابعــة لألمــم املتحــدة وللمنظمــات غــري احلكوميــة يف بعــض   
 .املناطق الشمالية أدت إىل نقص يف العقاقري يف املستشفيات واملستوصفات احمللية

الكـوارث، وبـاألخص   وسيكون من املهم احلفاظ على الزخم يف جمال احلد مـن خطـر           - ٤٦
ــذ    ــل الكــايف والتنفي ــة التموي ــق بكفال ــرة     لل املناســبفيمــا يتعل ــى مــدى فت مــشاريع املتوخــاة عل

 إىل التركيـز علـى بنـاء قـدرات الوكـاالت الـيت       مثة حاجةو. أعوام يف وثيقة خارطة الطريق   ١٠
مـن خطـر    تعمل على الصعيد الوطين وغريها من اجلهات القائمة باإلدارة، وتعميم جهود احلد             

الكوارث يف عمل مجيع الوزارات واإلدارات التنفيذيـة املعنيـة، وكـذلك تعزيـز آليـات التنـسيق              
 . بني مجيع العناصر الفاعلة العاملة يف هذا القطاع

اإلمــداد بقــوارب اليــوم اإلفــراط يف  قلــق مــستمر بــشأن مثــة،  األمســاكويف قطــاع صــيد - ٤٧
 ومشاكل تتعلق بالقدرة االسـتيعابية للمرافـئ،        العاملةاليد   يف   نقصاالواحد الصغرية، مما يسبب     

 واليت عادة مـا تـصيد حنـو ثلـث اإلمـداد             لعدة أيام وكذا االحتياج إىل قوارب الرحالت املمتدة       
ويف . التمويـل يف إحالل تلك القوارب وإصـالحها إىل اآلن مـن نقـص    تعاين عملية و .باألمساك

 قـدوم الـسياح بقـدر أكـرب علـى صـغار منظمـي             مضمار السياحة، أثّر اسـتمرار اخنفـاض معـدل        
وقـد تفاقمـت الـصعوبات الـيت يواجههـا          . الرحالت الـذين يواجهـون صـعوبات ماليـة جـسيمة          

القطاع السياحي بشدة نتيجة تصاعد الصراع الذي تسبب يف اخنفاض كبري يف أعـداد الـسياح            
ستمر علـى   طلـب مـ  ، مثـة  ويف الشمال والشرق على وجه اخلصوص     . ٢٠٠٦منذ منتصف عام    

 . املنح النقدية والنقد نظري العملبرامج 
احلـد مـن املخـاطر يف    مـسألة   األمم املتحدة املساعدة يف جمـال تعمـيم   مؤسساتوتقدم   - ٤٨

أي رسـم خريطـة    التخطيط اإلمنائي على الصعيد احمللي من خالل رسم صورة عامة للمخـاطر، 
ضعيفة التحـصني ضـد التهديـدات مـن قبيـل        لبلـد ُتحـّدد عليهـا املنـاطق الـ         املخاطر الـيت حتـدق با     

كارثة تسونامي، واالهنيارات األرضـية، والفيـضانات، واألعاصـري، واجلفـاف، وهـو مـا ينبغـي                 
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 القـدرات الوطنيـة يف هـذا القطـاع مـن خـالل              ُتعـزز و. مراعاته عند ختطيط التدخالت اإلمنائيـة     
ــالتقــدمي املــساعدة إىل مركــز إدارة املخــاطر، وإنــشاء مركــز    ت الطــوارئ وإنــشاء أنظمــة  عملي

فيمـا يتعلـق بتقـدمي    و . شاملة لإلنذار املبكـر يف جمموعـة خمتـارة مـن املنـاطق الـضعيفة التحـصني       
دور حمـوري يف دعــم  بـ األمـم املتحـدة   املـساعدة يف جمـال وضـع الـسياسات، قامـت مؤســسات      

 وضــع واعتمــاد  املعنيــة بــالكوارث الطبيعيــة ومــا تالهــا مــناملــصغرةمــداوالت اللجنــة الربملانيــة 
  . قانون إلدارة الكوارث

نسبة كبرية مـن مـشاريع تـوفري سـبل كـسب العـيش ومـشاريع اإلسـكان مـن                    نفذت  و - ٤٩
يف اإلمنـائي  لعمـل  يف جمـال ا ولبنـاء قـدرات تلـك املؤسـسات      . خالل منظمات اجملتمعات احمللية

نظمات اجملتمعـات   من م٧٠٠ مبساعدة ما يربو على “Strong Places”املستقبل، قام مشروع 
دور أكثـر تكـافؤا يف      بكل منها    تقوم   ا وتطوير هياكلها التنظيمية لكي    احمللية على تنمية مهاراهت   

 .  من كارثة تسوناميالتعايف، وهو إرث باق إىل ما بعد عملية ايف منطقتهكل عملية التنمية 
 

 تايلند  
فقــد لقــي أكثــر مــن  .دتــأثر مئــات اآلالف مــن األشــخاص بكارثــة تــسونامي يف تايلنــ  - ٥٠
 قرية صيد علـى طـول سـاحل أنـدامان،           ٤٠٠ ـوحلقت أضرار بالغة بـ    شخص حتفهم    ٨ ٢٠٠

 .األمساك والسياحة سبل كسب عيـشهم     مصائد  وفقد عشرات اآلالف من العاملني يف قطاعي        
زهات البحريـة   ـاملتنـ بـشدة   البيئة، حيـث أضـريت      إىل إحلاق أضرارا ب   كارثة تسونامي   أدت  كما  
من جـراء تـسرب     األراضي الزراعية   وتضررت  وُدمرت الشعاب املرجانية،    الوطنية،  حلية  والسا

  .إليهااملياه املاحلة 
 مــن هــذه ٤ ١١٠ وطلــب أصــحاب . منــازل٤ ٨٠٦وقــد ُدمــر أو أضــري مــا إمجاليــه   - ٥١

زال وسـتوفر الـدعم النقـدي       ـ منـ  ٣ ٥٥٨اء  ـنـ ـبـاحلكومـة الـيت سـتقوم بـدورها ب        من  دعم  املنازل  
 مـن تلـك املنـازل     ٢ ٩٨٣، كـان العمـل يف       ٢٠٠٦يوليـه   /ويف متوز . زال آخر ـ من ٥٢٢يح  لتصل

 .اإلنشاءمنها قيد  ٥٧٥قد أُجنز وكان 
 وســاهم برنــامج الــوزن املكثــف الـــذي     يف جمــاالت أخــرى  هــام  كمــا أُحــرز تقــدم     - ٥٢

غذيـة   يف املائـة مـن معـدل سـوء الت          ٦  و ٥اضطلعت به احلكومة يف أن حيـد بنـسبة تتـراوح بـني              
مـدارس   ٥وقـد ُدمـرت     . بني األطفال يف املقاطعات الست املتضررة من جراء كارثة تسونامي         

ضـمن  مجيع هذه املدارس عدا واحـدة       تصليح   مدرسة إضافية، وقد مت إحالل أو        ١٩وأُضريت  
وقـد اضـطُلع كـذلك جبهـود         .اإلنشاءقيد  املتبقية  يف حني ال تزال املدرسة      ،   احملددة العامنيمدة  

يـتم مـن خـالل      و. املرافق الـيت تنتفـع هبـا الفئـات املهّمـشة          نوعية  اع التعليم هبدف حتسني     يف قط 
كـرايب  مقاطعـات  وتزويـدها بـاملراحيض يف   املأمونـة  مبادرة جديدة إمداد املدارس مبياه الـشرب      
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ــاجرين       ــر جمتمعــات األقليــات العرقيــة وامله ــاتون وترانــغ، وهــي أفق  وقــد ُدمــر أو أضــري   .وس
األمسـاك،  مـصائد   ويف صـناعة     . منها ٤٠أو إعادة بناء    تصليح   مرفقا صحيا، ومت     ٤٨إمجاليه   ما
 . قارب صيد جديد٤ ٤٨٠توفري مت 
تتعلّـق يف األسـاس     والـيت   وركّزت احلكومة أيضا على تسوية الرتاعات على األراضي،          - ٥٣

الـيت عاشـت    مل تكـن حتـتفظ بامللكيـة الرمسيـة لألراضـي            جمتمعات حملية أراضيها إذ أهنـا       بفقدان  
، كانــت اللجنــة الفرعيــة التابعــة    ٢٠٠٦نــوفمرب /ويف تــشرين الثــاين  .عليهــا ألجيــال عديــدة  

للحكومة واملعنية بتسوية مسائل حقوق األراضي املتعلقة بكارثـة تـسونامي قـد قامـت بتـسوية                 
 احملليـة اليت تقـدمت هبـا اجملتمعـات    اهلامة  ١٠٠األراضي الـ على رتاعات ال من ٦٠يربو على    ما

 .بكارثة تسونامياملتضررة 
وتعمل احلكومة حاليا على تعزيز التأهب للكوارث علـى الـصعيد احمللـي وعلـى إنـشاء        - ٥٤

ــذار املبكــر    ــأمواج نظــام وطــين لإلن ــسوناميب ــدريب   و.ت ــد مت إىل اآلن ت ــوظفي  ٤٢٥ق  مــن م
ارة احملليــة علــى العمليــات األساســية للتــصدي حلــاالت الطــوارئ وإد  ات ات واحلكومــاملقاطعــ

الكـوارث  اجملتمعـي إلدارة خمـاطر      شـرع يف الربنـامج      و .االحتياجـات /األزمات وتقييم األضـرار   
تعزيــز ويــسعى هــذا املــشروع إىل ، أســاس جتــرييبيف ســت جمتمعــات حمليــة علــى  هلــا والتأهــب

الكـوارث والتخطـيط والتأهـب للكـوارث وإعـداد خـرائط            خمـاطر   القدرات يف جمـال احلـد مـن         
علــى صــعيد ت احملليــة وجلــان للتــصدي للطــوارئ  شاء مــآوى يف اجملتمعــاملخــاطر وإنــتتــصل با

ــاذ و    ــة للبحــث واإلنق ــة وأفرق ــات احمللي ــاق     وضــع اجملتمع ــى نط ــن املخــاطر عل خطــط للحــد م
 .املعيشيةاجملتمعات احمللية واُألسر 

ــد يف     - ٥٥ ــيت ســتواجهها تايلن ــن التحــديات ال ــد م ــايف   والعدي ــى التع ــة   العمــل عل ــن كارث م
، وقد وضعت هلا احلكومة اسـتراتيجيات       طويلة األجل عامة   املستقبل هي حتديات     تسونامي يف 

سـيما   زالت الفئـات الـضعيفة التحـصني متثـل مـصدر قلـق خـاص، وال           وما .وسياسات جديدة 
جمتمعات غجر البحر الـيت تقتـات علـى الـصيد والـيت تعرضـت بـشكل خـاص لـضرر بـالغ مـن                         

ؤثر الـذي يـ  (ارتفـاع أسـعار الـنفط    إىل جانـب  يون  وسيستمر تراكم الد   .جراء كارثة تسونامي  
وسـيكون مـن املهـم أن تتواصـل اجلهـود            .تعافيهـا علـى   سـلبا   يف التـأثري    ) على مشغلي القوارب  

 .اجملموعاتحقوق األراضي لتلك كفالة الرامية إىل 
اجلاريــة أمــرا حامســا، التعــايف وســيكون اســتمرار مــشاركة احلكومــة احملليــة يف جهــود   - ٥٦
ات مـشاركة اجملتمعـ    هلـا بـشكل أفـضل تنظـيم          يتـيح ة احمللية يف وضـع      يؤسسات احلكوم املأن   إذ

 .املعيشية املتضررةاحتياجات األسر فعال النواتج أن تليب لكفالة ة على النحو الالزم احمللي



A/62/83
E/2007/67

 

18 07-35210 
 

ــران - ٥٧ ــه /ويف حزي ــام برنــ ، ٢٠٠٦يوني ــاالقتران بــ امج األمــم املتحــدة اإلمنــائي ق  شركة، ب
العمــل مــع اجملتمعــات علــى تلبيــة  ”بافتتــاح مــشروع ، ة األمــم املتحــدةكوكــا كــوال ومؤســس 

 حيث اخـتريت أربـع قـرى لتنفـذ فيهـا      “االحتياجات من املياه واملرافق الصحية بشكل مستدام     
كما سـاعد الربنـامج اإلمنـائي علـى حـشد التمويـل مـن مرفـق البيئـة                   . عملية تنمية املوارد املائية   

مشروع إلدارة الغابات الـساحلية     الستحداث  رك بني بلدان اجلنوب     العاملية ومن الربنامج املشت   
يـبــذل مـن     مـا وباإلضـافة إىل     .ةاحملليـ ات  القـوارب تـدار علـى مـستوى اجملتمعـ         لتصليح  وورشة  

زاع علــى ـتــسوية مــشاكل النــفإنــه يــسهل أيــضا ،  يف إطــار هــذا املــشروعجهــود إغاثــة وتنميــة
 .حقوق اإلنسان من منظور محايةاألراضي من خالل التدخل 

 
 وميامنار وماليزيا والصومال وسيشيل زانيا املتحدةـمجهورية تن  

مــن حيــث قوهتــا التدمرييــة ونطاقهــا اجلغــرايف الواســع   هائلــة كانــت أمــواج تــسونامي  - ٥٨
الزلـــزال  ميـــل مـــن مركـــز ٤ ٠٠٠ علـــى بعـــد منـــاطق وســـكانإىل األمـــواج وصـــلت حيـــث 

ة األكثــر تــضررا، شــهدت مجهوريــة ترتانيــا املتحــدة  وباإلضــافة إىل البلــدان اخلمــس .الــسطحي
 .وسيشيل والصومال وماليزيا وميامنار درجات متفاوتة من الدمار

ــار   - ٥٩ ــة يف تـ ــر كارثـ ــسونامي أخطـ ــة تـ ــل  وكانـــت كارثـ ــسببت يف مقتـ ــا، إذ تـ يخ ماليزيـ
ــة فقــرية    ٨ ٠٠٠شخــصا وتــدمري منــازل   ٦٩  شــخص يعــيش العديــد منــهم يف جمتمعــات حملي

ــى   ــات عل ــضرر هبــا  تقت ــصيد أو إحلــاق ال ــغ  .ال ــا   ويف ميامنــار، بل ــه رمسي ــن عن  عــدد القتلــى املعل
 ١٠ ٠٠٠بـني    قريـة ومـا يتـراوح        ٢٠٠قتيال، وتضررت بـصورة مباشـرة أو غـري مباشـرة             ٦١
وأحلقـت كارثـة تـسونامي أضـرارا باملنـازل           . شخص على طول الـساحل اجلنـويب       ١٢ ٠٠٠ و

الـصومال،  مـا يتعلـق ب  وفي .أسرة ٩٥٠ان وُشردت والبىن التحتية يف سيشيل، حيث قتل شخص   
سبل كسب العيش قـد     فيما كانت   كارثة تسونامي عندما بدأ ينتهي اجلفاف مباشرة و       حدثت  

جمموعـه   وقتـل مـا   . األمطار الثلجية والتـدهور البيئـي     والفيضانات السريعة   من  التعايف  بدأت يف   
ويف مجهوريـــة  .ئـــةطار شـــخص إىل مـــساعدات إنـــسانية ٤٤ ٠٠٠شخـــصا، واحتـــاج  ٢٨٩

 . شخصا١٢زانيا املتحدة، أودت كارثة تسونامي حبياة ـتن
ويف الصومال، أدى تشييد املـدارس إىل تـسجيل أعلـى معـدالت التحـاق باملـدارس يف                   - ٦٠

ويف ماليزيــا، إن أفــضل املمارســات املستخلــصة مــن التــدخالت يف  .  املاضــية١٥ الــسنوات الــــ
اإليدز يف املناطق املتضررة من جـراء كارثـة تـسونامي، مثــل             /جمال فريوس نقص املناعة البشرية    

احلد من الضرر ومنع انتقال اإلصابة بـالفريوس مـن األم إىل الطفـل، أسـهمت يف وضـع اخلطـة                     
يزيـد عـن     ويف ميامنـار، حـصل مـا      . اإليـدز /االستراتيجية الوطنية املتعلقـة بفـريوس نقـص املناعـة         

 .ابيدات احلشرات للوقاية من املالري أسرة على ناموسيات معاجلة مب٦٠ ٠٠٠
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 ٢٠٠٦، عامال  األمنيحالة تنفيذ التوصيات الواردة يف تقرير - لثاثا 
 التعايفالتنسيق يف مرحليت تقدمي املساعدات اإلنسانية و -ألف  

 عملية التعايفاهلياكل امليدانية املكرسة إلدارة   
وكـان  ( مقاطعـات  ٨امليدانيـة يف  كان لـدى سـري النكـا بالفعـل شـبكة مـن املكاتـب          - ٦١

أثبتــت أهنــا آليــة ال تقــّدر بــثمن يف ) مــن كارثــة التــسوناميالتعــايف  يف ذروة عمليــة ١٢عــددها 
وأنـشئت يف املنـاطق املتـأثرة     .الـيت تلتـها   الـتعمري   أعقاب كارثة تسونامي مباشـرة وأثنـاء جهـود          

قطرية، باالشتراك مـع االحتـاد      بالصراع يف الشمال والشرق آليات تنسيق تعكس قيام األفرقة ال         
الدويل جلمعيـات الـصليب األمحـر واهلـالل األمحـر، باعتمـاد وسـيلة التقيـيم الـذايت داخـل البلـد                  

وساعد نقل صالحية اختاذ القـرارات إىل املكاتـب امليدانيـة       . للتأهب ملواجهة الكوارث الطبيعية   
هــود جلرحــات مـشاريع  مقتســرعة وضـع  علـى كفالـة ســرعة التزويـد بتقييمــات االحتياجـات و    

 .التعايف
،  يف آتـشيه ونيـاس     ويف إندونيسيا، أنشأ مكتب منسق األمم املتحـدة لعمليـات اإلغاثـة            - ٦٢

آتـشيه ونيـاس واحلكومـات احملليـة، آليـة تنـسيق            اإلنعاش والتعمري من أجـل      بالتشاور مع وكالة    
لتخطـيط والرصـد علـى صـعيد        وباعتبار اهليئة االنتقالية املشتركة ل     .األقاليمعلى صعيد   منوذجية  

األقاليم وهـي منتـدى التنـسيق الرئيـسي لألمانـة املـشتركة، جيـري حاليـا توسـيع دائـرة نـشاطها               
ويــوفّر  .للتحــّول إىل اإلقليميــة آتــشيه ونيــاس كجــزء مــن اســتراتيجية الوكالــة لتــشمل إقليمــي 

سيق وتنفيـذ ورصـد   لكفالـة اّتبـاع هنـج قـائم علـى املـشاركة يف إعـداد وتنـ                منظمــة   املنتدى آلية   
النــساء والــشباب وقطــاع  (مبــشاركة ممــثلني عــن اجملتمــع املــدين  األقــاليم تنميــة لتعــايف وخطــط 
، )نو، والرابطـــات، ورابطـــات احملـــاربني الـــسابقني، والزعمـــاء التقليـــدي      التجاريـــةاألعمـــال

للوكالـة،  الدولية، واحلكومة احمللية، وبرنامج تنمية كيكاماتـان، واملكتـب اإلقليمـي            املنظمات  و
ــا ــدى   . ذلــك إىل وم ــتح احلــاكم أول منت ــايف  وافت ــوذجي للتع ــشيه تيمــور يف  من  /آذار ١٤يف آت

ــاجيــو. ٢٠٠٧مــارس  ــة يف    االضــطالع بري حالي ــديات مماثل ــاح منت األعمــال التحــضريية الفتت
 .أخرىأقاليم 
كتـب  مل  التابعـة  ، اسـتمر انتـشار املكاتـب امليدانيـة        مـستوى املنـاطق دون األقـاليم      وعلى   - ٦٣

ليـة   تقـدمي الـدعم آل   كـل منـها  وواصـل  يف آتـشيه ونيـاس     منسق األمم املتحدة لعمليـات اإلغاثـة      
 مكتـب ويكثّـف    .عنـها  املـسؤول  املنطقـة يف  ، كـل مكتـب ميـداين        كيكاماتان للتنسيق والتنفيـذ   

بطيئـة بـصفة    التعـايف   حيـث عمليـات     األقـاليم    يقدمـه للمنـاطق دون       الـذي دعم  البدوره  املنسق  
، مكتـب للوسيواصل قسم املعلومات والتحليـل التـابع         .رات احلكومة احمللية ضعيفة   خاصة وقد 
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االحتياجـات  عـن   بيانـات   الدعـم توحيـد عمليـة مجـع         من خالل منتدى التنسيق اآلنف الـذكر،        
 .األقاليمعملييت حتديد األولويات والرصد على صعيد يستند إليها يف واألنشطة اليت 

إدارة التحـــديات والفـــرص عـــرب خمتلـــف اجملـــاالت  حتـــسني وســـعيا لتعزيـــز التنـــسيق و - ٦٤
 يف آتــشيه املواضــيعية واملنــاطق اجلغرافيــة، قــاد مكتــب منــسق األمــم املتحــدة لعمليــات اإلغاثــة  

إلدارة املعارف تتكـون مـن      افتراضية  توفري شبكة   تستهدف  عملية تقييم لتحديد النطاق     ونياس  
وهــذه الــشبكة هــي  .احلوكمــة/التعــايف ايل دولــيني وحملــيني يف جمــاتقــراروصــانعي أخــصائيني 

 وستنــشئ ســت “بتبــادل احللــول”إحــدى أفــضل املمارســات الدوليــة لألمــم املتحــدة وتعــرف 
ــة ” ــات ممارس ــة كــون الوصــفات      افتراضــية  “جمتمع ــسيق والبحــوث لكفال ــة التن ــدعمها أمان ت
مراحــل التوقيــت وموجهــة حنــو اهلــدف يف مجيــع مــن حيــث ومالئمــة النوعيــة عاليــة ) احللــول(

 .لعملييت التعايف واحلوكمةالتخطيط والربجمة والتنفيذ 
ــايف، وال    - ٦٥ ــة التع ــسري عملي ــن أجــل تي ــية      وم ــآوى واهلياكــل األساس ــيما يف جمــايل امل س

للمجتمعات احمللية، أُعيد األخذ بالنهج القائمة على اجملتمعات احمللية لكفالة أن تظـل املهـارات               
كمـا كـان تـدريب    . التـضامن  وأن تدعم اإلحساس بامللكية وواالستثمارات يف تلك اجملتمعات   

 .أساسياالعملية أمرا ني الذين من شأهنم تعزيز هذه احمللييني  احلكوموظفنياملاجملتمعات احمللية و
 

 مناذج خمتلفة للمؤسسات احلكومية املعنية باملسائل اإلنسانية والتعايف -باء  
 اإلصالح املتواصل ملؤسسات التعايف - ١ 

، أقــر برملــان احلكومــة اإلندونيــسية مــشروع قــانون ٢٠٠٧مــارس /يف هنايــة شــهر آذار - ٦٦
ــانون إدارة     ــام قـ ــسيا، مبوجـــب أحكـ ــتقوم إندونيـ ــوارث، وسـ ــاره بـــشأن إدارة الكـ ــال انتظـ طـ
الكوارث، بإنـشاء وكالـة وطنيـة إلدارة الكـوارث لتـوفري القيـادة يف احلـد الـشامل مـن أخطـار                       

ــا فيهــا االســ   ــادة،     الكــوارث، مب ــة املعت ــربامج القطاعي ــق ال تجابة يف حــاالت الطــوارئ عــن طري
ويقـوم  . وكذلك بفضل األموال املخصـصة يف امليزانيـات الوطنيـة وميزانيـات األقـاليم واملنـاطق               

القــانون علــى املنطــق القائــل بــأن احلمايــة مــن خمــاطر الكــوارث تقــع ضــمن حقــوق الــسكان      
ــة   األساســية، وتؤكــد علــى دور احلكومــة بوصــفها    . اجلهــة املــسؤولة عــن ضــمان هــذه احلماي

وتؤكد األحكام كذلك على اقتضاء إدراج مسألة احلد من خماطر الكوارث يف الربجمة اإلمنائيـة               
وعالوة على ذلك، يف حالة اإلعـالن عـن وقـوع       . الوطنية، وختصيص أموال كافية هلذا الغرض     

ها، مبـا يف ذلـك االضـطالع        كارثة، متـارس الوكالـة سـلطات خاصـة لقيـادة االسـتجابة وتنـسيق              
وميـنح  . بأعمال التعايف املبكر، واإلصالح والتعمري، حسبما ينص عليه كـذلك القـانون اجلديـد             

 .رئيس الوكالة اجلديدة رتبة وزير
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وكجــزء مــن املــساعدات الــشاملة الــيت تقــدمها ســري النكــا للجهــود الوطنيــة إلدارة    - ٦٧
قين ملركـز إدارة الكـوارث وتنميـة قدراتـه، وهـو            خماطر الكوارث، فهي تواصل توفري الدعم الـت       

الوكالــة الرائــدة املنــشأة حــديثا واملعنيــة جبميــع اجلهــود املبذولــة للحــد مــن خمــاطر الكــوارث يف  
البلد، وذلك بغية تعزيز إمكانياته يف جمال التنسيق وحتسني قدراته علـى تنفيـذ األنـشطة املعتـزم                  

 .االضطالع هبا يف هذا القطاع
 

 م األضرار واالحتياجاتتقيي - ٢ 
قدم الشركاء يف نظام رصد وتقييم آثار التعايف من كارثـة تـسونامي بعـض التوصـيات          - ٦٨

الرئيسية اليت ينبغي للذين يقترحون إصـالح عمليـات تقيـيم االحتياجـات مراعاهتـا، ومـن بينـها            
 :ما يلي
ات حيـث أنــه  وجـوب التنـسيق بـني خمتلـف الـوزارات التنفيذيـة ووكـاالت مجـع البيانـ          • 

ــتعني       ال ــادل بعــض البيانــات بــشكل روتــيين رغــم ســهولة احلــصول عليهــا؛ وي يــتم تب
األمم املتحــدة وغريها من أصـحاب املـصلحة دعـم التنـسيق بـني هـذه الـوزارات                   على

 .والوكاالت وداخلها
لكــي يتــسىن االســتفادة مــن املعلومــات، يــتعني تــصنيف البيانــات وفقــا ألصــغر قاســم     • 

لى مـستوى املنـاطق الفرعيـة أو القـرى، وذلـك رهنـا بنـوع البيانـات الـيت               ممكن، أي ع  
جيري جتميعها؛ وينبغـي أن تـشمل عمليـة مجـع البيانـات الـسكان غـري املتـضررين بغيـة                     
رصد أوجه عدم اإلنصاف الـيت قـد تـسفر عـن عمليـة التـصدي للكـوارث أو الـيت قـد                  

نعي القــرارات بقاعــدة مــن وســيزود هــذا النــهج صــا. تــؤدي هــذه العمليــة إىل تفاقمهــا
 “إحـداث أضـرار  ”األدلة تكون أكثر اتساقا للمساعدة يف منع اجلهات املستجيبة مـن          
 .من خالل تطبيق سياسات وممارسات هادفة ومفرطة يف التشدد

من املهم إدراج نـسب مئويـة وأرقـام مطلقـة علـى حـد سـواء يف عمليـة مجـع البيانـات               • 
اق اخلسائر، فـضال عـن قـدرة اجملتمـع احمللـي علـى              لكي يتسىن معرفة مدى الدمار ونط     

 .التكيف مع الوضع
إن كون الربجمة اجليدة وصنع القرارات الـسليمة تقـوم علـى جـودة املعلومـات يقتـضي              • 

وحىت اآلن، مل تتمكن الـُنظم      . حتليل البيانات وحتويلها إىل ناتج يفيد صانعي القرارات       
ارثـة تـسونامي مـن تزويـد صـانعي القـرارات            العديدة املنـشأة أثنـاء عمليـة التـصدي لك         

 .مبعلومات جيدة بشكل دائم
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 واإلبالغ املاليان   عالشفافية واملساءلة إزاء اجلهات املاحنة مبا يف ذلك التتب         -جيم  

 والرصد والتقييم وقياس التقدم احملرز
دوات  إىل أنه قد اسـتحدثت أ (A/61/87-E/2006/77) ٢٠٠٦أشار تقرير األمني العام،    - ٦٩

عديدة لزيادة الشفافية واملساءلة للجهات الفاعلة العديدة املشاركة يف عمليـة التـصدي لكارثـة               
 يف جمـال اسـتحداث واسـتخدام العديـد مـن هـذه              ٢٠٠٦وأحرز تقـدم هـام يف عـام         . تسونامي

األدوات وال سيما قواعد البيانات اخلاصة باملساعدة اإلمنائية وُنظـم رصـد وتقيـيم آثـار التعـايف                  
 . من كارثة تسونامي وحتالف تقييم تسونامي

ولقــد جــرى األخــذ بتوصــية األمــني العــام بــأن تقــدم مجيــع املنظمــات الدوليــة واحملليــة   - ٧٠
 مــن ٦٩انظــر الفقــرة (معلومــات شــاملة إىل نظــم قواعــد البيانــات اخلاصــة باملــساعدة اإلمنائيــة  

عـــد الوطنيـــة األربـــع لبيانـــات وجـــرى بانتظـــام حتـــديث القوا. (A/61/87-E/2006/77)الوثيقـــة 
املـــساعدة اإلمنائيـــة املنـــشأة لتتبـــع املـــساعدة املتعلقـــة بالتعـــايف والـــتعمري وتـــوفري بيانـــات عـــن    

 باليني دوالر من املـساعدة وبـشأن أكثـر مـن            ٧مشروع على حدة بشأن ما يتجاوز قيمة         كل
ملاحنـة ومجيـع   وبإمكـان أفـراد اجلمهـور واحلكومـات واجلهـات ا         .  من فـرادى املـشاريع     ٢ ٥٠٠

األطراف املهتمة االطالع بأنفسهم على قواعد البيانات، وتوفر التقارير املعدة سـلفا املوضـوعة    
. على املواقع القطرية لسري النكا وتايلنـد علـى اإلنترنـت معـايري جديـدة للمـساءلة والـشفافية                  

عـد البيانـات هـذه    ولقد مت اطالع املنظمة الدولية للمؤسسات العليا ملراجعة احلسابات على قوا  
 .واستخدمتها هذه املنظمة يف معرض استعراضها للمساعدة املتعلقة بكارثة تسونامي

ووجــه التركيــز الرئيــسي للــدعم الــتقين الــذي تقدمــه األمــم املتحــدة لقواعــد البيانــات    - ٧١
انـات  اخلاصة باملساعدة اإلمنائية حنو بناء القدرات يف الوكاالت احلكومية الـيت تـدير قواعـد البي               

ولقـد ترتـب عــن   . لـصيانة وحتـديث الــنظم حمليـا بغيـة كفالــة اسـتدامة األداة يف األجـل الطويــل      
العنصر الثاين تطويع النظم لتمكينها من بلوغ أهداف واسـعة النطـاق وطويلـة األجـل يف جمـال                   

ومـن مث، فقـد     . املساءلة والشفافية، وهي أهـداف تتجـاوز األهـداف املتـصلة بكارثـة تـسونامي              
كييف قاعدة البيانات اخلاصة باملساعدة اإلمنائية يف سـري النكـا لتتبـع مـشاريع تتنـاول                 جرى ت 

الصراع باإلضافة إىل املساعدة املتصلة بكارثة تسونامي، بينما تطور النظـام يف ملـديف صـوب           
تتبــع امليزانيــة الوطنيــة عمومــا، مبــا فيهــا املــوارد احملليــة املــستخدمة إلعــداد برنــامج اســتثمارات    

 .طاع العامالق
ولقد أعدت تقارير على مستوى اجلزر واملقاطعـات واملنـاطق ووزعـت علـى اجلهـات                 - ٧٢

الفاعلــة احملليــة بغيــة كفالــة أن تــوفر قاعــدة البيانــات اخلاصــة باملــساعدة اإلمنائيــة دعمهــا لعمليــة 
صنع قرارات أفضل من خالل مهام التخطيط والرصد الـيت تـضطلع هبـا، فـضال عـن األهـداف                    
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ــ ولقــد أدرجــت كــذلك معلومــات مــستقاة مــن قاعــدة البيانــات   . صلة بالــشفافية واملــساءلةاملت
اخلاصـة باملـساعدة اإلمنائيــة يف نظـام رصـد وتقيــيم آثـار التعــايف مـن كارثـة تــسونامي، ممـا وفــر         
بيانات مالية ونواتج مـشاريعية وبيانـات عـن النتـائج مـن أجـل تكملـة جممـل مؤشـرات التقـدم                       

 ويف إندونيسيا، أدجمت قاعـدة البيانـات اخلاصـة باملـساعدة اإلمنائيـة يف قاعـدة                 .املادي واإلمنائي 
 نياس التابعة لوكالة اإلنعـاش والـتعمري، وذلـك كـأداة للرصـد      -بيانات عملية التعايف يف آتشيه  

 .والتخطيط
وإن نظــام رصــد وتقيــيم آثــار التعــايف مــن كارثــة تــسونامي هــو إطــار حتليلــي مــشترك   - ٧٣

دة احلكومات ووكاالت املعونـة والـسكان املتـضررين علـى تقيـيم ورصـد معـدل                 مصمم ملساع 
: وهو يتألف من أربعة عناصـر رئيـسية، هـي         . حتقق عملية التعايف من كارثة تسونامي واجتاهها      

مؤشرات النتائج واآلثار اجملمعة إىل حد كبري من خالل الدراسـات االستقـصائية احلكوميـة         ) أ(
الرصد األساسية واحملددة األقطار اجملمعة إىل حد كبري بواسـطة ُنظـم            مؤشرات  ) ب(احلالية، و   

خمتلــف الطرائــق املــصممة لقيــاس منظــورات الــسكان املتــضررين،   ) ج(املعلومــات املعتــادة، و 
طرائق توعية إضافية وغريهـا مـن الطرائـق للـسماح باسـتخدام منظـور ثالثـي ُيـساعد يف                ) د( و

من املهـم أن إطـار نظـام رصـد وتقيـيم آثـار التعـايف مـن كارثـة                 و. حتليل وتفسري النتائج النوعية   
تسونامي قد شرع يف معاجلة ثغـرات كـبرية يف النـهج التحليليـة التابعـة لألمـم املتحـدة وغريهـا                      

ــتعمري    ــة املــشاركة يف أعمــال ال ولقــد بيَّنــت التحلــيالت الــيت أجريــت يف   . مــن اجلهــات الفاعل
لــتمكن مــن مواءمــة البيانــات القائمــة مــع تقييمــات النكــا وإندونيــسيا وملــديف كيفيــة ا ســري

االحتياجات احلالية وتصنيفها حسب املناطق الفرعية أو اجلزر أو القرى لكي تبني التقدم اهلـام               
 .احملرز واإلفراط العرضي يف االلتزامات، فضال عن الثغرات الواسعة يف أعمال التعايف

واضــيعية وتقريــرين تــوليفيني يف عــام وأعــد حتــالف تقيــيم تــسونامي مخــسة تقييمــات م  - ٧٤
ــوليفي األول إىل ال . ٢٠٠٦ ــارة يف التقريـــر التـ ــائج الرئيـــسية وإىل أكثـــر مـــن  وجـــرت اإلشـ نتـ
ويواصــل أعــضاء التحــالف نــشر النتــائج علــى خمتلــف اجلهــات الفاعلــة،   . توصــية فرعيــة ٢٠٠

 السـتخدام   واألمر الـذي حيظـى بأمهيـة أكـرب هـو أن أعـضاء التحـالف شـرعوا يف وضـع معـايري                      
ــامي      . التوصــيات ــاء ع ــل أثن ــذا العم ــستمر ه ــر أن ي ــن املنتظ ــب ٢٠٠٨ و ٢٠٠٧وم  إىل جان

التخطــيط ملناســبات بــارزة تقــوم فيهــا الوكــاالت واملنظمــات غــري احلكوميــة الدوليــة والثنائيــة    
وغريها مبناقشة هنجها العتماد توصيات التحالف اليت جرت اإلشارة إىل العديد منـها يف مجيـع         

 . هذا التقريرأجزاء
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 الدعم املقدم إىل قواعد البيانات اخلاصة باملساعدة اإلمنائية - ١ 
 ختـصة  املاحلكوميـة  تـدعم جهـود الـسلطات    أنميع املنظمات احمللية والدوليـة      ينبغي جل  - ٧٥

 اخلاصـة باملـساعدة     قواعـد البيانـات   اسـتدامة   كفالـة   و عـن إدارة  كاملـة   السؤولية  املـ تحمل  كي ت 
 والـشفافية ملـساءلة   ا يف ذلك تكييفها بشكل مستمر مع أوجـه االسـتخدام املتـصلة با             مب،  اإلمنائية

اجلهــات  وة احملليــيــةمواحلكياكــل اهلتــسونامي وزيــادة التكامــل مــع كارثــة يف جمــاالت تتعــدى 
املقـدم مـن    مزيـد مـن التمويـل       تعبئـة   يف  حمليا  النكا  ي  سروقد جنحت   . اجملتمع املدين الفاعلة يف   

األمـر  هـذا  وسيـضمن   . لقاعدة بياناهتا اخلاصة باملساعدة اإلمنائيـة     ) كومة النرويج من ح (املاحنني  
كمــا أنــه يعــرض إمكــان مواصــلة الــسداد  مــدفوعاتاملاليــة وتعهــدات  يف رصــد الاالســتمرارية

ــواتج     توســيع نطــاق   ــع الن ــة إدراج اســتخدامها يف تتب ــات هــذه بغي ــستوى  قاعــدة البيان ــى م عل
 .املستوى احمللي على تخطيطلل  أداةاباعتبارهو، )مثال(تصنيف ال
 

 تقدمي الدعم إىل نظام رصد وتقييم آثار التعايف من كارثة تسونامي - ٢ 
أعد قسم املعلومات والتحليل التابع ملكتب منسق األمـم املتحـدة لعمليـات اإلغاثـة يف                 - ٧٦

ة جمموعـ  عـن    آتشيه ونياس، بالتعـاون مـع وكالـة اإلنعـاش والـتعمري وحكومـة املقاطعـة، تقريـرا                 
 حلقـة العمـل بـشأن نظـام     خـالل مؤشرات التعايف من كارثة تسونامي، الـذي عرضـته الوكالـة         

مـارس  / آذار ٢٣ إىل   ٢١رصد وتقييم آثار التعايف من كارثة تسونامي املعقودة يف بانكوك من            
حلقـة عمـل وطنيـة نظمهـا قـسم      إطـار  وكان أصـحاب املـصلحة التقـوا قبـل ذلـك يف         . ٢٠٠٧

ــسيا مــن أجــل ت    املعلومــات و ــقالتحليــل لوضــع مــشروع خطــة عمــل إلندوني  املعــايري الــيت  طبي
 .يتوخاها هذا النظام

قيـادةَ اجلـزء املتعلـق       األمـم املتحـدة اإلمنـائي      برنـامج    مـن حكومة سـري النكـا      وطلبت   - ٧٧
 حلقـة   خـالل مبادرة نظام رصـد وتقيـيم آثـار التعـايف مـن كارثـة تـسونامي                 التقييم النوعي من    ب

ــد  ــارعمــل ُعق ــايو /ت يف أي ــانكوك٢٠٠٦م ــد انكــّب ال .  بب ــى  وق ــامج عل دراســات  إجــراءربن
. متـضررة منـاطق   مخـس   يف  )  شـبه مـنظَّم    مـن خـالل اسـتبيان      (يناملستفيد لتصورات   استقصائية

من مشروعه لعمليـات التـشاور    جامعة كولومبو،   إىل جانب   ،  حاليا أيضا ربنامج  كما يستفيد ال  
والـذي اضـطلع بـه يف    ة تـسونامي الـذي حقـق جناحـا كـبريا      مع السكان بشأن التعايف من كارث    

 نـاطق ة مـع جلـان املـستفيدين يف مجيـع أحنـاء امل            فرقمركزة ضمن أ   مناقشات    إلجراء ٢٠٠٥عام  
يـوفر  ن يف أل  ؤمَـ يو. املبـذول يف إطـار هـذا النظـام        هـد   اجل، وذلـك كجـزء مـن        الست املتـضررة  

عمليـة  بـشأن    يناملـستفيد عـن تـصورات      النوعيـة ن جمموعـة شـاملة مـن البيانـات          ان العنـصر  اهذ
ــايفا ــة      إىل وباإلضــافة. لتع ــم املتحــدة للطفول ــة األم ــدم منظم ــك، تق ــسيف(ذل ــة )اليوني  ومنظم

 الـدعم   ني املقـيم  نيلمنـسق ألمـم املتحـدة ل    نظام ا املوظفني الرئيسيني يف    إىل  دعم  الالصحة العاملية   
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ــيالت يف امل   ــإجراء التحل ــق ب ــا يتعل ــاطقيف م ــاطق واملن ــصحة   الفرن ــة يف قطاعــات ال ــيم عي والتعل
 ةداأكــ، األمــر الــذي يظهــر بــشكل إضــايف القــدرات الكامنــة يف إطــار النظــام املعيــشةأســباب و
 .تخطيطلل

نظـامٍ لرصـد   ملديف من خالل وزارة التخطيط والتنمية الوطنية تنفيذ وقادت حكومة   - ٧٨
 اإلمنــائي املتحــدة األمــممــن برنــامج وتقيــيم آثــار التعــايف مــن كارثــة تــسونامي بــدعمٍ مــستمر   

وهبــدف . واالحتــاد الــدويل جلمعيــات الــصليب األمحــر واهلــالل األمحــرومنظمــة الــصحة العامليــة 
علــى حنــو قابــل لالســتمرار، قــدمت  كومــة احلدرات االســتفادة مــن قــ تقــدم وإحــراز مواصــلة 

 .الوزارة ثالثةَ مقترحات واسعة النطاق تسعى حاليا إىل توفري الدعم هلا
مواصلة تطوير واختبار إطار نظام رصـد وتقيـيم         يف  ملحوظ  تقدم  كل عام، أُحرز    وبش - ٧٩

اإلطـار مؤشـرات للحـد مـن         إىلالبلـدان املـشاركة     وأضـافت   . آثار التعايف من كارثة تـسونامي     
الـيت تطـرأ    مـة   ااهلتغـيريات   الؤشرات أخرى تعكـس     ت م ث وحدَّ ٢٠٠٧بريل  أ/املخاطر يف نيسان  

ربـط  جهودا من أجـل      األقلعلى  اثنان  ويبذل حاليا َبلَدان    . البلدانعظم  مالتعايف يف   على حالة   
إطار النظام بإطار عمل األمم املتحدة للمساعدة اإلمنائية بغية حتقيق انتقال سـلس يف مـا يتعلـق                  

كــذلك، وهــذا هــو  ، و خمــتلفنيمــصلحة الــيت حتظــى بــدعم أصــحاب الرصــد والتقيــيم بأنظمــة 
متكــني مــل األمــم املتحــدة للمــساعدة اإلمنائيــة علــى   إطــار عتــشجيع عمليــةاألهــم، مــن أجــل 

 مـستوى   أدىن علـى دعـم تـصنيف البيانـات وحتليلـها         عـن طريـق      القـرار احمللـيني      يعنصاقدرات  
 يمنــائ املتحــدة اإلاألمــماليونيــسيف وبرنــامج مــع البلــدان ويعمــل حاليــا عــدد قليــل مــن . ممكــن
 . لأللفية ئيةامن اإلاألهدافتطبيق هذا النهج يف حتقيق على ا وغريمه

 
 علومات عن املساءلة للمجتمع املدين إتاحة امل - ٣ 

ــشفافية  - ٨٠ ــزال ال ــساءلة ُتال ت ــرب وامل ــة     انعت ــرامج التعــايف مــن كارث عــاملني أساســيني يف ب
ــادرات عــدة ســعيا إىل    يتــسونام يف ت منظمــة إيــد واتــش  شــرعو. امعاجلتــهموقــد ُنفــذت مب

 يالتعـايف مـن كارثـة تـسونام       تنفيذ مـشاريع    من رصد    سهمأنفاملستفيدين  مبادرة رائدة مكَّنت    
 .  مشروع غالّيه السكينمثل
 

ــن   -دال   ــد مـ ــاملاحلـ ــذارطر، اخـ ــرواإلنـ ــسونامي   املبكـ ــأمواج تـ ــة وإدراج، بـ  يف الوقايـ
  اإلمنائيالتخطيط 

منذ وقوع كارثة تسونامي، والعديـد مـن أنـشطة تقيـيم وتعزيـز أنظمـة اإلنـذار املبكـر                     - ٨١
، وعلــى تنفيــذه نظــامتركــز بــشكل رئيــسي علــى إنــشاء هيكــل إدارة هلــذا ال سونامي تــبــأمواج 
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 التقنيـة  واملـشورة التـدريب  تركيزهـا علـى    إىل جانـب    ،  التأهـب على توعيـة اجلمهـور و      و ،التقين
 .ةنشطما يتصل هبما من أو

 والؤ مــس١٥٠تــضم أكثــر مــن  الــيت اهلادفــةدريبيــة وُيــضطلَع بالعديــد مــن األنــشطة الت - ٨٢
كمـا جـرى إصـدار مـواد هـي          . مـستمرة هـي ال تـزال      دان احملـيط اهلنـدي و     ا وطنيـا يف بلـ     احثوب

ة ُترمجـت إىل العديـد      تثقيفيـ أحوج ما تكون تلك البلدان إليها كمـواد لتوعيـة اجلمهـور ومـواد               
لقيـاس التقـدم     الرئيـسية    عـايري املسلسلة مـن    كما اعُتمدت   . من اللغات املختلفة يف تلك املنطقة     

الـــشبكات تعزيـــز يف تـــسونامي، وبـــأمواج  جهـــات تنـــسيق رمسيـــة لإلنـــذار  إنـــشاء يفاحملـــرز 
 . خطط وطنية شاملة لكل بلد مشارك يف العمليةوضع ، و املتعلقة بكشفهااالتصاالتو

شـبكات مراقبـة    احملـيط اهلنـدي     يف  تـسونامي   نظاُم اإلنذار املبكر بـأمواج       ويشمل اليوم  - ٨٣
ــزازات واحمليطــات،  ــه،  مراكــز إقولالهت ــة للتحليــل والتنبي ــذارومراكــز ليمي ــة لإلن ــأمواج  وطني ب

مخـس وعـشرون    وأنـشأت  .أهـب هلـا  الوطنيـة لتقيـيم املخـاطر والت   موصولة باألنـشطة    تسونامي  
تلقـي  ادرة علـى  جهـات تنـسيق رمسيـة لإلنـذار بـأمواج تـسونامي قـ        )  دولة ممكنة  ٢٨من  (دولة  

 فريـق التنـسيق احلكـومي      وفرويـ .  الـساعة  تـسونامي علـى مـدار     التنبيهات املتعلقة بأمواج    ونشر  
الــدويل لنظــام اإلنــذار بــأمواج تــسونامي يف احملــيط اهلنــدي والتخفيــف مــن آثارهــا الــذي تقــوم 
اللجنة األوقيانوغرافيـة احلكوميـة الدوليـة التابعـة ملنظمـة األمـم املتحـدة للتربيـة والعلـم والثقافـة                     

عـاون بـني الـدول األعـضاء ومؤسـسات األمـم            بتنسيق أعماله، مثـاال ممتـازا عـن الت        ) اليونسكو(
ألساسـية املقـرر اسـتخدامها ويف آليـات     ت افهـو الـذي يبـّت يف التكنولوجيـا       . املتحدة واملاحنني 

 . احلكم والتمويل والتعاون واالتصاالت على الصعيد اإلقليمي
نظـام اإلنـذار      املـشاركة يف   ٢٨ من البلـدان الــ       ٢٠كانت  ،  ٢٠٠٦مارس  /آذاروحىت   - ٨٤
بـــأمواج تـــسونامي  املبكـــر إلنـــشاء نظـــام لإلنـــذارطنيـــة وخطـــط اهلنـــدي تفتقـــر إىل احمليط بـــ
قـدمت  قـد   بلـدان احملـيط اهلنـدي        مـن    ١١ كانت   ٢٠٠٧مايو  / أيار ١٨حىت  و.  هلا الستجابةلو

ويقدم احتاد من سبعة شـركاء      . القدرات الوطنية نمية  يف ت سد هذه الفجوة    خطط عمل وطنية ل   
الــدعم يف جمــايل املــشورة والتنفيــذ إىل     الدوليــة للحــد مــن الكــوارث    يف نظــام االســتراتيجية 

 . الوطنيةا قدراهتنميةيف تاحلكومات املتعثرة 
 الدوليـة للحـد مـن الكـوارث،         ذي تـضطلع بـه أمانـة االسـتراتيجية         التنسيق ال  ويف إطار  - ٨٥

ن الــشركاء طائفــة واســعة مــتــشمل شراكة والتنــسيق  للــاتآليــ إنــشاءهــو حتقَّــَق إجنــاٌز رئيــسي 
دعـم تنفيـذ   مـن أجـل   متكامـل   مثاال على الفائدة مـن وجـود جهـاز          وفر األمر الذي ي   ،نيواملاحن
. )٢( الكـوارث  بناء قدرة األمم واجملتمعات على مواجهة     : ٢٠١٥ - ٢٠٠٥و  غهيوعمل   إطار

__________ 
 )٢( A/CONF.206/6 و Corr.1 . ٢الفصل األول، القرار. 
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ــد  ــستقبل ويعتم ــارم ــل  إط ــتمرار    عم ــل واس ــوافر التموي ــى ت ــو عل ــاء  هيوغ ــات يف الوف احلكوم
مسؤولية اإلقـدام علـى تـوفري       وتقع على عاتق احلكومات الوطنية ووكاالت التمويل        . بتعهداهتا

أكثـر وضـوحا مبـا يكفـل        مسؤوليات  حتديد  على  البلدان   كفوعلى املستوى الوطين، تع   . ذلك
ــز أنظمــة  ــذار تركي ــى املبكــر اإلن ــاسعل ــة لتأهــب ا العناصــر إال أن .  الن ــاحليوي ــة ات جملتمع احمللي

 تقـم سـوى قلـة مـن البلـدان      ومل. عموما يف معظم البلدانغري متوافرة    عيةالتووبرامج  وتثقيفها  
حلـاليت أمـواج     االسـتجابة    إجـراءات اختبـار   ب ملواجهة أمواج تـسونامي أو    خطط طوارئ   بوضع  

الكثري من البيانـات الالزمـة لوضـع        عالوة على ذلك، ال يزال يتعني مجع        و.  والزالزل تسونامي
احلـد مـن    أمهيـة   وعـي أكـرب ب     اتمجيع صـانعي الـسياس     لدى   فقد بات ومع ذلك،   . هذه اخلطط 

 .ئيةهذه الكوارث والقضايا البي
 
 


