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 واالجتماعي االقتصادي اجمللس  العامة اجلمعية
 ٢٠٠٨ لعام املوضوعية الدورة  والستون الثالثة الدورة

 ٢٠٠٨ يوليه/متوز جنيف،  *املؤقت األعمال جدول من ٦٨ البند
الـيت  الغوثيـة  واملـساعدة  اإلنـسانية  املـساعدة  تنـسيق  تعزيز
ذلـك  يف مبـا  الكـوارث،   حـاالت  يف املتحـدة  األمم تقدمها

 اخلاصة االقتصادية املساعدة

 **املؤقت األعمال جدول من ٥ البند 
واملـساعدة  اإلنسانية واملساعدة اخلاصة االقتصادية املساعدة
   الكوارث حاالت يف الغوثية

 يف والوقايـــة والـــتعمري واإلصـــالح الطـــوارئ حـــاالت يف اإلغاثـــة تعزيـــز  
  اهلندي باحمليط عصفت يتال تسونامي أمواج عن  النامجة الكارثة أعقاب

 
 ***العام األمني تقرير  

 
 موجز 

 عـصفت  الـيت  ناميتـسو  أمـواج  كارثـة  وقـوع  علـى  ونـصف  سـنوات  ثالث مرور بعد 
 :املتــضررة املنطقــة أرجــاء مجيــع يف واضــحا التقــدم يبــدو ،٢٠٠٤ عــام يف اهلنــدي بــاحمليط

ــا فاملـــشردون ــازل يف يقطنـــون داخليـ ــديثا، شـــيدت منـ ــال حـ ــدارس، إىل يـــذهبون واألطفـ  املـ
 يف تبـذل  الـيت  الفعليـة  اجلهـود  مـن  الـرغم  علـى  أنـه  بيـد  .وإصـالحها  بناؤهـا  يعاد واملستشفيات

 حنـو  طريقهـا  يف متـضي  وهـي  املنطقـة  يف ماثلـة  دةعديـ  معقـدة  حتديات هناك زالت ما ،اإلعمار
 التقــدم مــستوى يتبــاين مث ومــن خمتلفــة، حتــديات املتــضررة البلــدان مــن كــل ويواجــه .لتعــايفا

 الـيت  نطاقـا  األوسـع  القتـصادات او ،املعيشية األسر فرادى أن تدرك مجيعا البلدان أن إال ؛احملرز
 الكـوارث  أشـد  مـن  ةحـد وا مـن  تتعـاىف  يكـ  عديـدة  سنوات ستلزمها األسر تلك عليها تمدتع

 .املدون التاريخ يف تدمريا الطبيعية
 

 

 * A/63/50. 
 ** E/2008/100. 
 .عليه واملوافقة فيه للنظر املعنية لإلدارات الكايف الوقت إلتاحة التقرير هذا تقدمي *** 
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 مقدمة - أوال 
 للــساحل املقابلــة املنطقــة ضــرب زلــزال ولَّــد ،٢٠٠٤ ديــسمرب/األول كــانون ٢٦ يف - ١

 التـدمري  شـديدة  تـسونامي  أمـواج  رخيتـر،  مقياس على درجات ٩ بقوة سومطرة لشمال الغريب
 منـها  وتـضرر  اآلالف اتئـ م شـردت و .شخـصا  ١٨٦ ٩٨٣ حبيـاة  دتأوو بلـدا  ١٢ اجتاحت
 أشـدها  تـسونامي  أمـواج  وطأة ت بلغ قدو .رزقهم وردم نصفهم فقد شخص ماليني ٣ حوايل

 والـضعف،  الفقـر  مـن  األصـل  يف أكثرهـا  يعـاين  كـان  الـيت  الـساحلية  الريفية يةلاحمل اجملتمعات يف
 أعنـف  اهلنـد و لـديف وم النكـا  وسـري  وتايلنـد  إندونيـسيا  وتلقـت  .املعيـشية  خياراهتـا  قلـة  ومن

 املتحـدة  ترتانيـا  مجهوريـة  الـضرر  طـال  كمـا  .تـضررا  البلـدان  أكثـر  وكانت التسونامي ضربات
 .وميامنار ماليزياو والصومال وسيشيل

 حملـة  يقـدم  هـو و ،٦٢/٩١ العامـة  اجلمعيـة  قـرار  متابعـة  إطـار  يف التقريـر  هـذا  أعـد  وقد - ٢
 ومـا  وإجنـازات  تقـدم  مـن  واهلنـد  وملـديف  النكـا  وسـري  وتايلنـد  ياإندونيـس  تهأحرز عما عامة

 القطاعــات يف التعــايف حتقيــق جهــود علــى األول املقــام يف يركــز وهــو ،حتــديات مــن تواجهــه
 ومنـاذج  ،التعـايف  حتقيـق و املعونة تقدمي أعمال تنسيق أيضا التقرير ويتناول .الرئيسية االجتماعية
 املاحنـة،  اجلهـات  أمـام  واملساءلة والشفافية احلكومية، نعاشاإل ومؤسسات اإلنسانية املؤسسات
 يف الوقايــة وإدمــاج تــسونامي، أمواجبــ املبكــر اإلنــذار ونظــام املخــاطر، مــن احلــد إىل باإلضــافة
 حيــث مــن بأكملــه امليــداين العمــل يغطــي التقريــر بــأن لالدعــاء جمــال وال .ياإلمنــائ التخطــيط
 حيــث مــن مجيعهــا، اخلمــسة البلــدان يف ملموســا كــان الــذي احملــرز ،التقــدم عــن اإلبــالغ

 اجلهــود غــدت أن بعــد التعــايف حتقيــق علــى العاملــة اجلهــات واجههــا تســتظل الــيت التحــديات
 .املشترك العمل من جزءا املبذولة

 
 التعايف حتقيق جهود أحرزته الذي والتقدم تسونامي أمواج أثر - ثانيا 

 البلـدان  ففـي  .واإلعمـار  اإلصـالح  حنـو  كـبرية  اأشـواط  التعايف حتقيق جهود يف تقطع - ٣
 وفـت  وقد .٢٠٠٧ و ٢٠٠٦ عامي خالل للعيان واضحا التقدم كان ،تضررا األكثر اخلمسة
 املنـازل  عـدد  يف ذلـك  وجتلـى  ،قبل ذي من أفضل حنو على البناء بإعادة بوعودها عديدة بلدان
 اختـذت  الـيت  اهلامـة  واخلطوات حة،والص التعليم مرافق نحتس ويف تشييدها، مت اليت أمانا األكثر

  .الكوارث خماطر من واحلد الكوارث خماطر إدارة ميداين يف

ــد - ٤ ــن كــبري جــزء أحــرز وق ــذا م ــدم ه ــة يف التق ــات مواجه ــات ،جــسيمة عقب  كاملعوق
 ،التـضخم  معـدل  ازديادو التنسيق، وحتديات القدرات، وضعف اإلدارية، والعوائق اللوجستية،
 مـستقبال  البنـاء  وإعـادة  اإلنعـاش  جهـود  تواجه وسوف .النكا سري يف ديدج من الرتاع واشتعال
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 بـني  سـيتراوح  ممـا  ،وغريهـا  التحـديات  هذه تسونامي أمواج من ضررةاملت املنطقة أحناء مجيع يف
 .بالسياسات متعلقة مسائلو بالتشغيل تتصل حتديات

 يف اجلهـود،  تلـك  زمـام  تتوىل اليت الوكاالت هاتواجه اليت املتواصلة التحديات وتتمثل - ٥
 األساسـية  املعلومـات  وتـوفري  اجلاريـة،  اإلنعـاش  عمليات خمتلف بني الربط بينها، من أمور مجلة
 وفـرت  املثـال،  سـبيل  فعلـى  .ذلـك  إىل ومـا  احملليـة،  احلكومات قدرات وبناء إليها، الوصول أو

 للتحليـل،  ختـضع  مل اتاملـسامه  عن بيانات تسونامي أمواجب املتعلقة املعلومات نظم من العديد
ــا جيــر ومل ــاتب ربطه ــيم عملي ــة التقي ــالوة .لالحتياجــات اجلاري ــى وع ــك، عل ــت ذل  نظــم كان

ــد يف التخطــيط ــذة، الوكــاالت مــن العدي ــا املنف ــستند زالــت وم  وااللتزامــات التقييمــات إىل ت
 .عديدة قطاعات يف كبري حد إىل تغريت قد االحتياجات أن من الرغم على األولية،

 
 داهلن  

 ويف .اجلنوبيـة  اهلنـد  سـواحل  من ميل ١ ٤٠٠ على يزيد ما تسونامي أمواج اجتاحت - ٦
 مليـوين  مـن  يقـرب  مبـا  الـضرر  وحلـق  صاشـخ أ ١٢ ٤٠٥ القتلى عدد بلغ قرية، ١ ٠٨٩ قرابة

 مـن  األكـرب  العبء نادو تاميل والية وحتملت .نسمة ٦٥٠ ٠٠٠ املشردين عدد ناهزو نسمة،
 كارثـة  تلـت  الـيت  الفتـرة  يف االحتياجات قُدِّرتو .ونيكوبار أندمان رجز منطقة هايتل الكارثة،
 تــشري املنـاطق،  مجيــع ويف .املتحـدة  الواليـات  اتدوالر مــن مليـار  ٢,١ مببلــغ تـسونامي  أمـواج 

ــديرات ــا أن إىل التق ــن يقــرب م ــث م ــ ثل ــضررين كانسال ــات إىل ينتمــون املت ــة الفئ  االجتماعي
 .القبائل ونساء رجال أو تالدالي طائفةك واملهمشة، رومةاحمل

 أحلقـت  أو مـرتل  ١٠٠ ٠٠٠ بنحـو  عـدده  يقـدر  مـا  تسونامي أمواج دمرت اهلند ويف - ٧
 بودوشــريي ومنطقتـا  نـادو،  وتاميــل بـرادش  وأنـدرا  كــرياال واليـات  اقترحـت  وقــد .هبـا  أضـرار 
 ةاملرحلـ  خـالل  مـرتل  ٧٦ ٠٠٠ حـوايل  تـشييد  إعـادة  لالحتـاد،  التابعـة  نيكوبـار و أندمان وجزر
 أو تـشييدها  أعيـد  الـيت  املنـازل  ددعـ  بلـغ  االقتـراح،  هلـذا  واسـتجابة  .اإلعمـار  عملية من األولية
 واليــة حكومــة وشــرعت .تقريبــا مــرتل ٧٢ ٠٠٠ التقريــر هــذا كتابــة قــتو يف تــشييدها يعــاد
 الـدويل،  البنـك  أو املركزيـة  احلكومـة  مـن  تمويـل ب إضايف مرتل ٥٥ ٠٠٠ تشييد يف نادو تاميل
 جمّمعــات عـن  متـر  ٢٠٠ أو الـساحل  عـن  واحـدا  كيلـومترا  تبعـد  منطقـة  يف املنـازل  تلـك  وتقـع 
 .اإضافي مرتال ١٠ ٨٦٠ تشييد يتوقع كرياال، ويف .املياه

 فقـد  .طفـل  كـل  منـاء و حلماية جوهريا عنصرا التسونامي بعد ما مرحلة يف التعليم يعّد - ٨
ــضرر ــا ت ــواج جــراء طفــل ٢٦٠ ٠٠٠ مــن يقــرب م ــسونامي أم ــد .ت ــدخالت منتضــ وق  الت

 كمـا  اجلـودة،  عاليـة  تعليميـة  أدوات جمموعـة  ووفـرت  ممكنـة،  سرعة بأقصى التدريس استئناف
 ،٢٠٠٨ ينـاير /الثـاين  كانون وحبلول .اللوازمو األثاث توزيعب لألطفال موائمة بيئة تكوين ضمنت
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 طفــــال ١٣٨ ٥٨٨ نــــادو تاميــــل واليــــة يف التــــدخالت تلــــك مــــن املــــستفيدين عــــدد بلــــغ
 جانـب  إىل متـارس  الـيت  األنـشطة  تعزيـز  علـى  خاصة بصورة التركيز وجرى .علمام ٣ ٤٧٢ و

 مـع  بفعاليـة  التكيـف  علـى  األطفـال  إمكانات لتعزيز التشاركي التعلم وأنشطة الدراسية املناهج
 ومت األنـشطة  خـالل  مـن  الـتعلّم  برنـامج  تنفيـذ  علـى  املعلمني تدريب وجرى االجتماعي، التغري

 مجيــع لتـشمل  تـسونامي  بـأمواج  املتـضررة  املنـاطق  خـارج  حبنجـا  جيـة املنه هـذه  نطـاق  توسـيع 
 .مدرسة ٤٧ ٠٠٠ عددها البالغ نادو يلمتا والية يف واملتوسطة االبتدائية املدارس

 أمــواج جــراء مــن بالغــة بأضــرار لــصحةا جمــال يف األساســية البنيــة أيــضا، أصــيبت - ٩
 مبــادرات عــدةب اضــطلع الطبيــة، اللــوازم وتــوفري املرافــق بنــاء إعــادة إىل وباإلضــافة .تــسونامي
 .الكارثـة  بعـد  مـا  فتـرة  يف الـصحية  املسائل مع وللتعامل صحيةال الرعاية نوعية لتحسني أخرى
ــات معــدالت خلفــض وســعيا ــال، وفي ــدريب جــرى األطف ــن ١ ١٨٠ ت ــاملني م ــدان يف الع  مي
 هيئـة  ءأعـضا  مـن  ٢٠٠ و الواليـة،  مـستوى  علـى  ابـ طبي ٨٧٠ و القـرى،  مستوى على الصحة

 بروتوكــوالت اســتعمال علــى احلكوميــة الطــب كليــات يف األطفــال طــب أقــسام يف التــدريس
 مـوظفي  مـن  ٨٠٠ جمموعـه  ما تدريب جرى كما .واألطفال الرضع ألمراض املتكاملة ةاإلدار

 مــن ١٣ يف املمرضــات تــدريب جــرى كمــا الــسلوك، لتغــيري االتــصال مهــارات علــى الــصحة
 للتعامـل  متنقلـة  صـحية  وحـدات  ٦ ووفـرت  حـديثا،  املولـودين  ايةرع على املتضررة املقاطعات

 مجيــع تــدريب وجــرى .واحلوامــل الــوالدة حــديثي مرضــى تــشمل الــيت الطــوارئ حــاالت مــع
 علــى موظــف ١١٩ ٦٠٠ عــددهمو الطفــل نمــاءب املعنيــة املتكاملــة اخلــدمات مراكــز مــوظفي
 الـيت  األمهـات  بـدعم  كلفـة امل اجملموعـات  وغطـت  الـصغار،  واألطفـال  الرضـع  إطعـام  ممارسات
 اإلعـالم  وسـائل  تاسـتخدم  وأخـريا  .املتـضررة  املقاطعـات  يف نـسمة  مليون ٢٠ حديثا أنشئت
 .الصحةب املتصلة املسائل ختلفمب اجلمهور لتوعية

 تـوفري  اسـتلزم  مما الضحايا نفوس على الوطأة شديد وقع التسونامي لكارثة كان ولقد - ١٠
 هلـذا  وحتقيقـا  .الطبيعيـة  حيـاهتم  إىل العـودة  علـى  الـسكان  دةملـساع  اجتماعيـة  نفـسانية  خدمات
 يف العمـل  علـى  احمللـيني  الـسكان  تـدريب  خـالل  مـن  تنفيذه مت جمتمعي هنج وضع جرى اهلدف
 نـسمة  ٢٢٥ ٠٠٠ عددها جملموعة الدعم يقدمون حبيث احمللية، اجملتمعات مستوى على اجملال هذا
 الـصحية  الرعايـة  علـى  للحصول املرضى وإحالة اعيةاالجتمو النفسية املساعدة توفري خالل من

ــرامج أن كمــا .املتخصــصة ــة ب ــشارات الطفــل، قــوقحب التوعي ــدارس، يف واالست ــشطة امل  واألن
 لتغلـب ا علـى  طفل ١١٥ ٠٠٠ من أكثر تساعد الطفل رعاية مراكز يف هبا املضطلع يةاجملتمع
 كـرياال  واليـة  ويف .واالسـتغالل  ةاملعاملـ  إسـاءة  احتمـاالت  مـن  ةمايـ احل هلـم  وفرتو احملنة على
 الدميقراطيــة قــيم طفــل ٧٠٠ ٠٠٠ حــوايل تعلــيم االجتماعيــة للتوعيــة برنــامج إطــار يف جيــري

  .اجلنسني بني واملساواة
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 نقـص  فـريوس  انتـشار  معـدالت  أعلـى  تـسونامي ال مـن  املتـضررة  الواليـات  يف تسجلو - ١١
 أصـحاب  مـع  بالشراكة املتحدة األمم عمدت الصدد، هذا ويف .اهلند يف إليدزا البشرية املناعة

 خلطـر  منـهم  املعـرض  سـيما  ال املـصابني،  احتياجات تليب مشاريع تنفيذ إىل األساسيني املصلحة
 وقـد  .البـشرية  املناعـة  نقـص  لفريوس احلاملني واألفراد االجتار أعمال من وللناجني ،هبم االجتار
 نقـص  وفـريوس  البـشر ب االجتـار  بـشأن  ةتوعيـ  دروس القـرى  يف املراقبة جلان من ٢ ٠٠٠ تلقت
 تعريــف جـرى  كمـا  وتدريبــهم، األقـران  املـثقفني  مـن  ٥٠٠ انتقــاء متو اإليـدز؛ /البـشرية  املناعـة 
 املتعلقـة  باملـسائل  ،تـسونامي  أمـواج  مـن  املتـضررة  املنـاطق  يف ،وطفل مراةا ٣٠ ٠٠٠ من أكثر

 مـن  نـادو  تاميـل  واليـة  أرجـاء  مجيـع  يف اآلالف اسـتفاد و .اإليـدز /البشرية املناعة نقص بفريوس
 القانونيـة  للمعونـة  مراكـز  ٣ أنـشئت و .الـسكان  حقوق محاية إىل هتدف الوسائط متعددة محلة
 شـرطي  ٢ ٠٠٠ مـن  أكثـر  توعيـة  ومتـت  البـشرية،  املناعـة  نقـص  فـريوس  حلـاملي  العدالة لتوفري

 أكثـر  حقـان يال ناذاللـ  والتمييـز  وصـم ال ومنـها  البـشرية،  املناعـة  نقص بفريوس املتصلة ملسائلبا
  .املرض مع يعيشون الذين واألشخاص اإلصابة خلطر تعرضا الفئات

 كــان الــيت االقتــصادية األنــشطة اســتئناف علــى الــرزق ســبل اســتعادة جهــود ركـزت و - ١٢
 املهــين التــدريب خــالل مــن العــيش كــسبل بديلـة  ســبل واســتحداث الكارثــة قبــل هبــا يـضطلع 
 ،واحملـرومني  والنـساء  للـشباب  ،فـرص  هتيئـة  جيريو .الصغرية التجارية للمشاريع الدعم وتقدمي
 الفـرص  تلـك  مـن  ينستفيداملـ  مـن  ٣ ٥٠٠ تـدريب  متقـد   و ،احلـر  للعمـل  أو أجر مقابل للعمل

 ينستفيداملــ مــن ٢ ٠٠٠ يتلقــىو .للــدخل مــدّرة أنــشطة ملزاولــة الالزمــة املهــارات إلكــساهبم
 باسـم  املعروفـة  الدوليـة  العمـل  منظمـة  ةمنهجيـ  باسـتخدام  جتاريـة  مـشاريع  إقامـة  علـى  التدريب

 املــصارف مــع الــصالت/الــدعم مــن هــؤالء أيــضا، ،سيــستفيدو .“طــّوره مث مــشروعك ابــدأ”
 .مستقرة مشاريع إنشاء يكفل مبا األخرى املنظماتو

ــة اجلهــود ومتــضي - ١٣ ــق إىل الرامي ــسياسة تطبي ــة ال ــى األمســاك مبــصائد املتعلق  مــستوى عل
ــات ــدما الوالي ــد .ةكــبري خبطــى ق ــشاريع أقيمــت وق ــة م ــصائد إلدارة منوذجي ــى األمســاك م  عل
 املمــثلني مبــشاركة وكــرياال، نــادو تاميــل واليــيت يف قريــة ٥٥ يف احملليــة اجملتمعــات مــستوى
 لــسياسات إطــار وضــع يف املبــادرات هــذه مــن فادةاملــست الــدروس وستــساهم .حمليــا املنتخــبني

 .وبودوشــريي نــادو تاميــل مــن كــل يف صلحةاملــ أصــحاب إىل املوكلــة األمســاك مــصائد إدارة
 يف اجلـر  بـشباك  الـصيد  سـفن  أسـطول  خلفـض  اهلامـة  دراساتال من العديد إعداد حاليا وجيري
ــة اخلــدمات وتــوفري بالــك، خلــيج ــرزق كــسب طرائــق وتنويــع للــصيادين املالي  مــصائد مــن ال
 صـيد  ملـشاريع  لـدعم ا تقـدمي  لتـشجيع  حيويـة  منوذجيـة  شاريعمب حاليا يضطلع ،باملثلو .األمساك
 لتربيـة  مـشروع  إىل إضـافة  املـصلحة،  أصـحاب  قبـل  من املوانئ وإدارة ،الصغر املتناهية األمساك
 .بالصيد املستغالت النساء منه تستفيد مياه جممعات يف املائية األحياء
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 املنـاطق  يف اإلصـالح و اإلعمـار  عمليـة  مـن  يتجزأ ال جزءا الكوارث خماطر إدارة تعدو - ١٤
 واملـستدامة  املنتظمـة  اجلهـود  بـني  للـربط  اجلهـود  وتبـذل  .اهلند يف تسونامي أمواج من رةاملتضر
 تلـك  وتـشمل  .الوطين الصعيدو اتوالوالي اتاملقاطع مستوى على واملخاطر وارثالك إلدارة
 لالحتمـاء  املالجـئ  وإنـشاء  الـسواحل،  إلدارة والتخطـيط  للخطر املعرضة املناطق دحتدي اجلهود
 احلكومـــات قـــدرات وتعزيـــز الكـــوارث، ألخطـــار املقاومـــة املـــساكن وبنـــاء األعاصـــري، مـــن

 تلقـى  ،٢٠٠٨ ينـاير /الثـاين  كـانون  وحبلـول  .الكـوارث  أخطار من احلد على احمللية واجملتمعات
 املبكــر اإلنــذار إشــارات فهــم علــى التــدريب يــةاجملتمع املبكــر اإلنــذار أفرقــة أفــراد مــن ٣ ٢٠٠

 التأهـب  منـهجيات  تعميم هبدف تدريب وكتيبات دعائية مواد إصدار وجرى .هلا واالستجابة
 .املصلحة أصحاب بني

 يفو .الكـوارث  أخطـار  من احلد إطار يف الزما شرطا وتنسيقها السياسات دعم يعدو - ١٥
 املراكـز  مـن  شـبكة  تواكبه الوالية مستوى على واملوارد للتنسيق مركز إنشاء كان نادو، تاميل
 اجملتمــع ومنظمــات احلكومــة بــني الــشراكات لتعزيــز ضــرورية وةخطــ املقاطعــات، صــعيد علــى
ــسيق جمــال يف املــدين ــة تن ــام ومــع .املعون ــات اختت ــة مــن التعــايف عملي ــسونامي، أمــواج كارث  ت

 تتـوىل  حبيـث  اإلمنـائي  الـسياق  يف أنـشطتها  تركيـز  وأعيـد  مؤسـسيا  طابعا املراكز هذه اكتسبت
 إلكتـروين  نظـام  تطـوير  جـرى  كمـا  .هـا طارأخ ومـن  واحلـد  للكـوارث  التأهـب  عمليات تنسيق

 ممــا واملعلومــات، املعونــة إلدارة كــأداة نــادو تاميــل واليــة حكومــة تــستخدمه ملــستفيدينا تتبــعل
 خمـاطر  إدارة كفـاءة  يف وأسـهم  والتنـسيق  والـشفافية  املـساءلة  عـزز و احمللـي  احلكـم  أركان وطد

 .ويسر وسهولة بفعالية الكوارث

 غـري  آثـار  املنطقة يف اهلشة الساحلية اإليكولوجية لنظمبا وناميتس أمواج أحلقت ولقد - ١٦
 ،طـردة امل الـساحلية  التنميـة ب املتـصلة  سائلاملـ  لتقيـيم  مـرحلتني  مـن  هنـج  اعتمـد  مث منو .مسبوقة

 الالزمـة  تالتـدخال  نفـسه،حتديد  الوقـت  ويف القوانني، وتغيري املوارد، من االحتياجات ازديادو
 دراسـات  وأجريـت  .الطويـل  األجـل  يف واسـتدامتها  الفريـدة  احليةالـس  البيئـة  هـذه  أمن لضمان
 الربامج تعود وسوف .املستمر احلفظ ألغراض األجل طويلة رصد بروتوكوالت تنفذو أساسية،

 احملليـة،  اجملتمعـات  علـى  باملنفعـة  للـسواحل  اإليكولـوجي  التـوازن  اسـتعادة  استراتيجيات توجه اليت
 ذلـك  علـى  وعالوة .الطبيعية الكوارث من السواحل ومحاية الرزق سبل ؤمِّنست أهنا حيث من

 ملعاجلـة  دائمـة  مؤسـسة  إنـشاء  اعتزامهـا  عن ٢٠٠٨ فرباير/شباط يف اهلندية املالية رةاوز أعلنت
 .الكوارث أخطار من احلد ميدان يف الروابط وبتوطيد املناخ بتغري املتعلقة املسائل

 للـسكان  آمنـة  بيئـة  إجيـاد  إىل احلكومة، مع الشراكة ظل يف املتحدة، األمم سعت وقد - ١٧
 يــستخدم مرحاضــا ٦٥٠ وتــشييد العامــة النظافــة تعزيــز بــرامج خــالل مــن وذلــك املتــضررين،
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 ١٩٢ يف النفايـات  إلدارة نظام أنشئ كما .نادو اميلت والية يف اإليكولوجي الصحي الصرف
 جـزر  منطقـة  ويف .نظيفـة  بيئـة  علـى  احملافظـة  أمهيـة ب األطفـال  لتوعيـة  املؤقـت  اإليـواء  مراكز من

ــار، أنــدمان ــاه إىل الوصــول حتــسني هبــدف األمطــار ميــاه جلمــع نظامــا ٣٣١ شــيد ونيكوب  املي
 .الصحية واملراكز )األنغنوادي( الطفل رعاية ومراكز واملدارس املنازل يف النظيفة

 
 إندونيسيا  

ــسونامي يف       - ١٨ ــية وتـ ــزة أرضـ ــوع هـ ــى وقـ ــوام انقـــضت علـ ــة أعـ ــن ثالثـ ــر مـ ــيمأكثـ  إقلـ
 أحلقـت دمـاراً ماديـاً       - ٢٠٠٥مـارس   / وهزة أرضـية الحقـة يف جزيـرة نيـاس يف آذار            - آتشيه

 شـخص  ٥٠٠ ٠٠٠ شخص وأثرت علـى سـبل عـيش       ١٣٠ ٠٠٠هائالً وقتلت ما يزيد على      
وتقدر اآلن االحتياجات مـن التمويـل الالزمـة لتغطيـة نفقـات إنعـاش إقلـيم آتـشيه                   . على األقل 

 بليــون دوالر ١,٢يــشمل ( بليــون دوالر ٨ الطويــل عمومــاً مببلــغ وجزيــرة نيــاس علــى األجــل
ــضخم و ــضل     ١,٩ للت ــشكل أف ــاء ب ــادة البن ــون دوالر إلع ــغ    )بلي ــد مببل ــل التعه ــد مت بالفع ، وق

بيــد أن النفقــات املــستقبلية ســتكون مقيــدة، فــال تــزال   . بليــون دوالر منــها ملــشاريع حمــددة  ٧
ويـتعني تعزيـز التخطـيط والتنـسيق االسـتراتيجيني         . فيـة القدرة االستيعابية هلذه الصناديق غري كا     

ــضرورية       ــة ال ــصادية والقانوني ــة واالقت ــة واالجتماعي ــضمان اســتيعاب اهلياكــل األساســية املادي ل
 . لزيادة اإلنفاق على اإلنعاش وإعادة التأهيل تلبيةً الحتياجاهتا الناشئة

 مـرتالً دائمـاً جديـداً    ١٦٢ ٣٤١وما قام به قطاع اإلسـكان مـن عمليـات بنـاء مشلـت               - ١٩
وحبلــول هنايــة عــام .  مــرتل، شــكل أكــرب حتــد إلندونيــسيا٨٥ ٠٠٠وتــصليحات إضــافية تلــزم 

ــصليب األمحــر واهلــالل األمحــر      ٢٠٠٧ ــات ال ــدويل جلمعي ــأوى ١٩ ٩٢٣، شــيد االحتــاد ال  م
، اخنفــض عــدد ٢٠٠٨فربايــر /ولغايــة شــباط.  شــخص٨٠ ٠٠٠مؤقتــاً، الســتيعاب أكثــر مــن 

 أســـرة ال تـــزال يف مـــآوى مؤقتـــة مـــن جممـــوع أصـــلي لنحـــو ٢ ٠٥٦عيـــشية البـــالغ األســـر امل
وال تــزال التحــديات تتمثــل يف حتــسني اهلياكــل األساســية للمجتمــع .  أســرة معيــشية١٦ ٦٨٨

 .٢٠٠٨أكتوبر /احمللي وإجناز مجيع مشاريع البناء حبلول هناية تشرين األول
وقد أثـرت   . لتعمري املادي وحتسني النوعية   وركز العمل يف اخلدمات االجتماعية على ا       - ٢٠

 مدرس ودمرت أو أحلقـت      ٢ ٥٠٠هذه الكارثة تأثرياً شديداً على قطاع التعليم، حيث قتلت          
 مدرســة دائمــة ٦٩٨وأعيــد إىل اآلن بنــاء أو إصــالح   .  مدرســة٢ ٦٣٦األضــرار مبــا يقــرب  

. م آتـشيه وجزيـرة نيـاس       مدرساً يف إقلي   ٢١ ٩٧٧وجرى تدريب   .  مرفقاً مؤقتاً  ٣٧٩أُحلق هبا   
وعدم توفر التنسيق والتخطيط قد أبطأ وترية اجلهود املبذولة يف قطـاع التعلـيم، وهـذا مـا تـبني                    

 . املناطقمن التنافس بني الوكاالت على بناء املواقع ومن تقارير عن املغاالة يف التعمري يف بعض
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 مرفقـاً صـحياً،     ٣٨٦  مـبىن و   ١٢٢ويف القطاع الـصحي الـذي شـهد تـضرر أو دمـار               - ٢١
 مركـزاً صـحياً يف   ٦٨  موقعـاً صـحياً تابعـاً هلـا و       ٥٥ أعيد بناء أو إصالح ثالثـة مستـشفيات و        

وتتجاوز األرقام املتعلقة بـالتعمري عـدد       .  مبىن آخر يف جزيرة نياس     ١٩إقليم آتشيه، إىل جانب     
 تـضررت أثنـاء     املرافق الصحية املتضررة من الكارثة، حيث اعتربت أيضاً مراكز صـحية كـثرية            

وباإلضـافة إىل الـتعمري، مثـة حاجـة مـستمرة           . احلرب يف إقليم آتشيه من املرافق املقـرر ترميمهـا         
ــة اإلصــالح         ــيح وكال ــدة، وتت ــق اجلدي ــة للمــوظفني يف هــذه املراف ــارات طبي ــوازم ومه ــوفري ل لت

ــوف       ــة القــدرات وت ــيم لتنمي ــدريب والتعل ــة احلــصول علــى الت ــاس إمكاني ــشيه وني ــتعمري آلت ري وال
 . اخلدمات الصحية

ــشيه ومشــال        - ٢٢ ــسونامي يف آت ــة بعــد ت ــة البيئي ــيم احلال ــى تقي ــدة عل ــشطة عدي وركــزت أن
ويف إشارة إىل ما أحرز من تقدم يف احلد مـن أخطـار الكـوارث، شـيدت حـىت اآلن                    . سومطرة

، وحـواجز للميـاه   )مثل احلـواجز البحريـة  ( كم ٣٦وسائل حلماية السواحل متتد على أكثر من    
وقامت األمم املتحدة واملنظمـة الدوليـة لألراضـي الرطبـة ومنظمـات             .  كم ٢١احلة متتد على    امل

وتقــدم اجملتمعــات . حمليــة أخــرى بتمويــل وتنفيــذ مــشروعني إلعــادة غــرس أشــجار املــانغروف 
القريـدس وسـرطانات   (احمللية الدعم هلذين املشروعني وقد الحظت زيادة يف التنوع البيولوجي      

بيد أنه مثة شواغل تتعلـق      . األمر الذي يعزز بالتايل دعامة سبل رزقها      )  املخوصة البحر والطيور 
وبـرغم ذلـك، ستـسهم زيـادة     . بنوعية البناء والتعمري يف بعض األحياء القريبة جداً من الساحل  

توعية اجملتمع والتخطـيط لتـصميم ورسـم خـرائط طـرق النجـاة ومنـاطق املـالذ اآلمـن يف إقامـة                    
 .كثر سالمة وبقاًءجمتمعات حملية أ

وباإلضافة إىل األضرار اليت حلقـت قطـاع   . وكان لتسونامي أثر هائل على سبل الرزق    - ٢٣
 ة مـن أصـحاب األعمـال التجاريـة الـصغري     ١٠٠ ٠٠٠بليون دوالر، فقَد     ١,٢اإلنتاج وبلغت   

ــاً للــضرر، ودمــرت مــساحة  ١٣ ٨٢٨مــصادر رزقهــم؛ وتعــرض    هكتــار مــن ٢٧ ٥٩٣ قارب
 هكتـاراً مـن     ١٥٠ ١٣٦ مـزارع وتـضررت مـساحة تقـارب          ٦٠ ٠٠٠اك وشرد   حبريات األمس 

بل الــرزق، وقــد جتلــى ذلــك بعــودة  وهنــاك مظــاهر واضــحة الســتعادة ســ . األراضــي الزراعيــة
. يزيــد علــى ثلثــي القــوة العاملــة مــن الــذكور إىل العمــل يف املنــاطق الريفيــة واحلــضرية معــاً   مــا

 هكتــاراً مــن ١٢ ٩٣٥ربــاً وإصــالح مــساحة   قا٣ ١٤٢وباإلضــافة إىل ذلــك، جــرى توزيــع  
 . هكتاراً من األراضي الزراعية٦٣ ٩٢٣حبريات األمساك ومساحة تزيد على 

مؤشـرات التعــايف مـن كارثــة تــسونامي    لتـدابري تقيــيم  ٢٠٠٨وتـبني مــن جمموعـة عــام    - ٢٤
يف إقلـيم   ومن تقييم البنك الدويل أن الفقر عاد إىل املـستويات الـيت كـان عليهـا قبـل تـسونامي                     

وقد تعزى هـذه احلالـة إىل األثـر اهلائـل للـدعم الـدويل واحمللـي، كمـا أهنـا حالـة تـوحي                         . آتشيه
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وعلـى أيـة حـال،      . باحتمال اإلفـراط منـذ البدايـة يف تقيـيم معـدالت الفقـر يف أعقـاب الكارثـة                  
اك وسـبل  يبقى الفقر حتدياً رئيسياً آلتشيه ونياس بسبب ما حلق بالزراعة الريفية ومـصائد األمسـ    

 .الرزق الرئيسية للفقراء من أضرار
. ورمبا تعترب عملية السالم يف إقلـيم آتـشيه أهـم مثـال علـى إعـادة البنـاء بـشكل أفـضل            - ٢٥

ــة يف عــام  ٢٠٠٥وإثــر التوقيــع علــى اتفــاق الــسالم يف عــام    ، ٢٠٠٦ واالنتخابــات الدميقراطي
 عقـود مـن   ٣ازاً هاماً بعد انقضاء حتدث أية انتكاسات كبرية لعملية السالم، بل اعتربت إجن        مل

 لـضمان اتبـاع هنـج يراعـي ظـروف الـرتاع يف عمليـة                ٢٠٠٨وتكثفت اجلهـود يف عـام       . الرتاع
إنعاش طويلـة األجـل مـع دنـو موعـد إجنـاز خطـة حكوميـة متعـددة الـسنوات إلعـادة اإلدمـاج                         

املتحـدة والبنـك    وبناء السالم، وذلـك بـدعم مـن الواليـات املتحـدة واالحتـاد األورويب واألمـم                  
 . وشركاء آخريناملنظمة الدولية للهجرةالدويل و

فقـد خـسر الكيـان احلكـومي        . ويطرح احلد من خماطر الكوارث حتديات هامة أخـرى         - ٢٦
للتــصدي للكــوارث يف إقلــيم آتــشيه قــدرات كــبرية وأخــذ يعمــل حاليــاً بــدون إجــراء تــشغيلي  

مــن خمــاطر الكــوارث علــى املــستويني  وال يــزال تقــدمي ودعــم اجلهــود للحــد  . معيــاري رمســي
بنـاء قـدرة    : ٢٠١٥-٢٠٠٥اإلداري والربناجمي جيري وفق شروط إطار عمل هيوغـو، للفتـرة            

ــى مواجهــة الكــوارث    ــذي إلدارة    . )١(األمــم واجملتمعــات عل ــانون التنفي ــرب إصــدار الق ــد اعت وق
إندونيـسيا   خطـوة هامـة للغايـة حنـو إرسـاء            ٢٠٠٧بريـل   أ/الكوارث يف شكل قـانون يف نيـسان       

للــهياكل والــنظم الالزمــة إلدراج سياســة احلــد مــن خمــاطر الكــوارث يف عمليــة التنميــة، وهــي  
 .خطوة تستوجب تعزيز القدرة واملشاركة احمللية

وقد أفضى إصرار احلكومة على إنشاء آليـات تـشاركية واسـعة النطـاق لتقـدمي املعونـة         - ٢٧
وتدل النتائج النامجة عـن     .  مشاركة اجملتمع احمللي   إىل وضع برامج تبني أمهية النهج القائمة على       

تقييم أي أثر على وجـود صـلة بـني االعتمـاد املبكـر لنـهج قائمـة علـى مـشاركة اجملتمـع احمللـي                         
. وبــني حتــسني نوعيــة واســتدامة عمليــة اإلنعــاش ومــا تبعــث عليــه مــن ارتيــاح للمجتمــع احمللــي 

ن ميزانيتـها اخلاصـة لتعزيـز عملـييت الـتعمري           وقامت احلكومة بتحويل مبالغ كبرية من األموال م       
واإلنعــاش بقيــادة اجملتمــع احمللــي، وطالبــت يف اآلونــة األخــرية موئــل األمــم املتحــدة بــأن يــصدر 
استعراضـــاً للـــدروس املـــستفادة واملتعلقـــة ببنـــاء املـــساكن الـــيت مـــن املفتـــرض أن تـــستكمل يف 

 .٢٠٠٨يونيه /حزيران

__________ 
 )١( A/CONF. 206/6 ٢، الفصل األول، القرار ١ والتصويب. 
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دة لعمليـات اإلنعـاش يف آتـشيه ونيـاس بتوسـيع نطـاق              وقام مكتب منسق األمـم املتحـ       - ٢٨
: أنــشطته الرئيــسية لــتليب بــصورة متزايــدة احتياجــات اإلنعــاش املعقــدة بــالتركيز علــى مــا يلــي   

تقدمي الدعم لعملية احلد من خماطر الكوارث وللحكومتني اإلقليمية واحمللية من أجل تعزيـز             )أ(
خاطر من خالل آليـات التنـسيق والتخطـيط علـى           القدرة على تنفيذ أنشطة إدارة الكوارث وامل      

وتقـدمي  ) ب(خمتلف املستويات اإلدارية، وحتديداً فيما خيص أقلمـة عملـييت اإلنعـاش والـتعمري؛               
فريـق  سـيما عـرب      دعم تنسيقي ملنظومة األمم املتحدة وجملتمعات اإلنعاش يف آتشيه ونيـاس، وال           

ة الدائمـة املـشتركة بـني الوكـاالت وجمموعـات      إدارة أمن املناطق وفريق األمـم املتحـدة واللجنـ     
 .مستخدمي اخلدمات املشتركة

وبينما تواصل وكالة اإلصالح والـتعمري آلتـشيه ونيـاس ختطـيط عمليـة تـسليم مهامهـا                   - ٢٩
، ينظــر مجيــع الــشركاء يف الــتعمري يف ٢٠٠٩ يف عــام سللحكومــة احملليــة ومغــادرة آتــشيه ونيــا

بــد مــن اإلســراع يف بــذل جهــود تكفــل وضــع القــوانني     وال. إدخــال تغــيريات علــى بــراجمهم 
ــوائم جــرد         ــل ق ــا يف ذلــك حتوي ــسليم األصــول، مب ــسري ت ــذ لتي ــة موضــع التنفي واألنظمــة الالزم

ــول ــاق واســـع يف         وال. األصـ ــدرات علـــى نطـ ــة إىل بنـــاء القـ ــن إدراج اجلهـــود الراميـ بـــد مـ
وينبغــي . بعــد نقلــها اســتراتيجيات إدارة األصــول لــضمان مواصــلة األداء وصــيانة األصــول      

ــها         ــصلحة، ومن ــشاركة اجلهــات صــاحبة امل ــة مل ــام الفــرص الالزم ــى إتاحــة واغتن ــشجيع عل الت
املنظمات غري احلكومية والـصحافة والقطـاعني األكـادميي واخلـاص مـن خـالل جمموعـة آتـشيه                   

فـة  وتبذل جهـود كـبرية لتكـريس ثقا      . فريق التقين العامل لألمم املتحدة    الللتقارب اليت يوجهها    
عامة بشأن االستعداد للكوارث والتخفيف من وطأهتا مبـا فيهـا إنـذار تـسونامي املبكـر وتنفيـذ                   

ويـتعني علـى أصـحاب املـصلحة وصـل اجملتمعـات احملليـة بـنظم            .  قريـة  ٣٠٠عمليات إخالء يف    
إنــذار رمسيــة ضــمن إطــار للتــصدي ألخطــار متعــددة، وذلــك أثنــاء تعزيزهــا لــنظم إنــذار مبكــر 

 .حمورها الناس
 

 ملديف  
 جزيـــرة ١٩٩لـــة البـــالغ عـــددها غمـــرت أمـــواج تـــسونامي مجيـــع جـــزر البلـــد املأهو  - ٣٠
 شـخص   ١٥ ٠٠٠وتـشرد   .  جزيـرة  ٥٣منها؛ وقد اختفـت جزيرتـان وتـضررت بـشدة            ٩ إال

 شــخص تقريبــاً، حيــث ١٠٠ ٠٠٠وحلقــت األضــرار الــشديدة بثلــث الــسكان البــالغ عــددهم 
ــرزق واهلياكــل     ــازل وســبل ال ــدوا املن ــيةفق ــد ل. األساس ــدرة    وق ــاش املق ــت احتياجــات اإلنع بي

وقـد  .  مليون دوالر من االلتزامات رغم وجود حـاالت نقـص يف بعـض القطاعـات       ٣٩٣,٣ بـ
وتـضررت بـشكل هائـل دعـائم        . ٢٠٠٦ مليون دوالر حبلول هناية عـام        ١٤١أنفق ما جمموعه    

اك معونـة إلصـالح     وتلقـى قطـاع مـصائد األمسـ       . النشاط االقتصادي من سياحة وصيد وزراعة     
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ــة    ٨٢ ــضررة ومنحــاً نقدي ــسفن واملعــدات املت ــة مــن ال ويف القطــاع الزراعــي، أعانــت  .  يف املائ
 أســـرة، وتلقـــت نـــساء مـــن ٦ ٠٠٠الر  مليـــون دو١,٤املـــساعدة الغوثيـــة األساســـية البالغـــة 

جزيرة معـدات لكـسب الـرزق ومنحـاً نقديـة السـتبدال األدوات املـستخدمة يف األنـشطة                    ٢٦
 لتقيـيم أثـر     ٢٠٠٦وحسنت الدراسة االستقـصائية الـيت أجريـت يف عـام            . ة لتوليد الدخل  املرتلي

تسونامي من املعرفة العامة ألثر تسونامي على املرأة، فأتاح ذلـك الفرصـة لتحديـد أوجـه عـدم                  
 .املساواة بني اجلنسني ومعاجلتها

 يف ذلـك مـا طـرأ        وجيري اآلن ختفيف وطأة أثر تسونامي الشديدة علـى االقتـصاد، مبـا             - ٣١
 يف املائـة، وذلـك عـن طريـق زيـادة       ٦٢من اخنفاض أويل يف الناتج احمللي اإلمجايل بلغت نـسبته           

وإثـر اجلهـود املكثفـة الـيت بذلتـها احلكومـة، تعـاىف              . اإليرادات املتأتية من السياحة وإعادة البناء     
 مـن مـستويات   ٢٠٠٦متاماً قطاع الـسياحة واقتـرب كـثرياً معـدل الـسائحني الوافـدين يف عـام          

وسامهت استعادة عافية قطاع الـسياحة ومـصائد األمسـاك يف حتقيـق منـو              . فترة ما قبل تسونامي   
، وقـد اسـتقرت هـذه       ٢٠٠٦ يف املائـة يف عـام        ١٨استثنائي للناتج احمللي اإلمجايل بلغت نـسبته        
 / األول وحبلـول كـانون   . ٢٠٠٧ يف املائـة يف عـام        ٨النسبة منذ ذلك احلني عنـد متوسـط يبلـغ           

 مـرتل  ٣ ٠٠٠، جرى يف املقام األول تعمري وتـرميم عـدد واسـع مـن املنـازل، أي         ٢٠٠٧ديسمرب  
أو نــصف إمجــايل املنــازل املتــضررة، وذلــك مــن خــالل عمليــات نفــذت للمــرة األوىل بقيــادة     

ووضعت احلكومة مؤخراً سياستها الوطنية األوىل لإلسـكان ملعاجلـة قـضية طـال              . اجملتمع احمللي 
 . أال وهي قضية توفري املساكن للفئات الضعيفة وذات الدخل املنخفضأمدها
ويف القطــاع الــصحي، ركــز العمــل علــى الــتعمري واســتبدال اهلياكــل األساســية املاديــة   - ٣٢

 مستشفيات؛ وقـد    ٤وجيري بناء   . واملعدات وتعزيز القدرة على مواجهة الكوارث يف املستقبل       
.  مراكـز قيـد اإلنـشاء   ٤ مركزاً تقرر إنشاؤها وهناك ١٢ مراكز صحية من أصل     ٦أجنز إنشاء   

ومبا أن وقـف    .  موقعاً منها  ٢٤ موقعاً صحياً، وقد أجنز      ٣٠وسيعاد ترميم أو تعمري ما جمموعه       
منو وفقدان أطفال دون اخلامسة من العمر أصـبح شـاغالً رئيـسياً، جيـري جتهيـز مراكـز صـحية                     

صحة الطفـل هبـدف حتديـد األطفـال الـذين يعـانون             على حنو مالئم لدعم نظام مراقبة التغذية و       
من سوء تغذية من أجل القيام بتدخالت حمددة األهـداف وتنفيـذ مـشروعٍ لتعزيـز النمـاء املتكامـل                    

 جهـة   ٢٥ تدريب   وجرى.  جزر مرجانية حتظى باالهتمام    ٥يف مرحلة الطفولة املبكرة، وذلك يف       
ص طوعاً ملنع ومراقبة انتقـال فـريوس نقـص    مزودة بالرعاية الصحية يف التماس املشورة والفحو    

وقــد أنــشئت . مــن األم إىل الطفــل) اإليــدز(متالزمــة نقــص املناعــة املكتــسب  /املناعــة البــشرية
خدمة شاملة حلماية األطفال تشمل خدمات اإلحالـة إىل املعلومـات وكفالـة احلمايـة القانونيـة                 

ايـة والتعـايف وإعـادة اإلدمـاج        لألطفال من خالل قانون قـضاء األحـداث وتـوفري خـدمات احلم            
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لضحايا العنف واالستغالل وخفض الطلب علـى املخـدرات وتقلـيص خطـر اإلصـابة بفـريوس                 
 . وأمراض أخرى) اإليدز(متالزمة نقص املناعة املكتسب /نقص املناعة البشرية

 مدرسـة دائمـة     ٨٧ مدرسة مـن أصـل       ٢٠، مت تطوير أو بناء      ٢٠٠٦وحبلول هناية عام     - ٣٣
ومنـذ ذلـك احلـني،      .  مدرسة من املـدارس التحـضريية      ٢٠ مدارس من أصل     ٥ شاؤها و تقرر إن 

جرى توسيع نطاق برامج التعليم اجليـدة ليـشمل مجيـع املـدارس التحـضريية املـسجلة يف البلـد،                    
 مركـزاً مـن مراكـز مـوارد     ٢٠وقدم هذا الربنامج باالشـتراك مـع وزارة التعلـيم الـدعم إلنـشاء               

وهتــدف هــذه املراكــز إىل مواصــلة تنفيــذ وســائل تكفــل . اجلــزر املرجانيــةاملدرســني الواقعــة يف 
 .توفري التعليم املالئم لألطفال؛ وعالوةً على ذلك، يواصل التعليم اكتساب الزخم

وتتركـز اجلهـود اآلن علـى حتقيـق     . ويف قطاع صيد األمساك، حتققت أهـداف اإلنعـاش     - ٣٤
توجيهية مالئمة للقطاع، واستثمار رأس املـال       تنمية طويلة األجل تشمل وضع أنظمة ومبادئ        

وقـد أدخلـت منـهجيات    . والدعم التقين للتنويع وتوفري التدريب للمشتغلني يف الصيد التجاري        
 أسواق جمتمعية لبيع السمك ومت تيسري عمليـة         ٥ جزيرة وأنشئت    ١٤لتوسيع نطاق الزراعة يف     

 .  جزيرة١٦إدارة النفايات يف 
 /طين إلدارة الكوارث، الـذي صـار مؤسـسة دائمـة يف كـانون األول              ووضع املركز الو   - ٣٥

ووضعت خطط جمتمعية لالسـتعداد للكـوارث   . ، خطة وطنية إلدارة الكوارث ٢٠٠٦ديسمرب  
 جزيرة هتدف إىل بنـاء قـدرات اجملتمعـات احملليـة للجـزر ملواجهـة       ١٩ جزر مرجانية تضم     ٣يف  

زم تكرار ذلك يف جزيرتني مرجـانيتني أخـريني يف   أثر الكوارث وإدارته ولتعزيز مقاومتها؛ ويعت 
ويرمي الربنامج احلكومي للجـزر اآلمنـة إىل نقـل بعـض سـكان اجلزيـرة إىل سـبع              . ٢٠٠٨عام  

 للمجتمعـات احملليـة املعزولـة علـى اجلـزر النائيـة؛             “منـاطق آمنـة   ” أو إنـشاء     “أكثر أمنـاً  ”جزر  
 . بيئي ملرحلة ما بعد تسوناميوتركز السياسات الربناجمية على وضع إطار استراتيجي

أو إعـادة بنائهـا     / موانئ للجزر و   ٦ودعماً لعملية ترميم البىن األساسية، جرى إصالح         - ٣٦
ومبجـرد إجنـازه يف     .  وستنجز احلكومة قريبـاً إعـادة بنـاء مرفـأ آخـر            ٢٠٠٦  و ٢٠٠٥يف عامي   

ــه إىل    ٢٠٠٨أغــسطس /آب ــصل تكلفت ــذي ت ــون ٦,٩٢، ســيعود هــذا املــشروع ال دوالر  ملي
وقـد اتبعـت أسـاليب تـشاركية يف تنفيـذ عمليـات             .  شـخص  ١١ ٠٠٠بالفائدة على أكثر مـن      

وقــد أصــلحت منــاطق أشــجار املــانغروف   . الرصــد والتــشاور مــع اجملتمعــات احملليــة يف اجلــزر  
وغريها من النظم اإليكولوجية الساحلية يف جزيرة هـورا مـن خـالل إقامـة شـراكة مـع االحتـاد                     

 . يعة واملنظمة الدولية لألراضي الرطبةالدويل حلفظ الطب
ومت تزويد األسر املعيشية واجملتمعات احمللية بلوازم مجـع ميـاه املطـر وحـشدت حمطـات                  - ٣٧

وأقيمـت نظـم    . للتحلية بالتناضـح العكـسي لتـوفري إمـدادات ميـاه مأمونـة الحتيـاطي الطـوارئ                
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ضمان استدامة البيئـة وحفظهـا       جزر مشمولة مبشاريع رائدة ل     ٤منوذجية للمرافق الصحية على     
 .تعبرياً عن مبادئ إعادة البناء بصورة أفضل

إنــشاء قاعــدة بيانــات : ومتثلــت اإلجنــازات الرئيــسية ملــشروع تنــسيق املعونــة فيمــا يلــي - ٣٨
للمساعدة اإلمنائية من أجل تتبع ورصد املوارد اخلارجية مبا يف ذلك اسـتخدامها كـأداة إنعـاشٍ                 

يـع أنـواع املـساعدة اإلمنائيـة؛ وحتليـل للـهياكل األساسـية لتنـسيق املعونـة؛             تقدم البيانات عن مج   
دى شراكة امللديف الذي ضم اجملتمعات الدوليـة والوطنيـة ملناقـشة مـسائل التنميـة؛                توإنشاء من 

 . وإجراء استعراضات دورية لالحتياجات املالية للخطة الوطنية للتعايف والتعمري
. ضي على املسار السليم، ال تزال هناك عـدة حتـديات رئيـسية            ومع أن عملية التعايف مت     - ٣٩

 مرفئـاً مـن املرافـئ       ٥٠سـيما    وأحدها هو دفع وترية عملية اإلسـكان وإعـادة بنـاء املرافـئ، وال             
وقــد أحــرز تقــدماً متواضــعاً يف تنفيــذ برنــامج ســالمة اجلــزر، وذلــك    . ذات األمهيــة القــصوى

لية من تعقيدات يف إعادة إسكان وجتميـع اجملتمعـات   بسبب ما تواجهه احلكومة واجملتمعات احمل    
ويدل ما تسببته أمواج البحـر العاليـة الـيت غمـرت بـشدة يف               . احمللية على خمتلف اجلزر املرجانية    

ــادة ضــعف   ١٩٧ جزيــرة مــن أصــل  ٨٨ ســواحل ٢٠٠٧مــايو /أيــار ــة علــى زي  جزيــرة مأهول
 .ر الكوارث واإلدارة البيئيةسكان اجلزر الصغرية، ويؤكد بالتايل أمهية احلد من خماط

وأخرياً، لقد شكل اإلصالح السياسي هدفاً رئيسياً لعملية إعـادة البنـاء بـشكل أفـضل                 - ٤٠
، أطلقـت احلكومـة عمليـة شـاملة إلصـالح أجهـزة احلكـم               ٢٠٠٥ويف أوائـل عـام      . يف ملديف 

 بتــسوية والتغلــب علـى هــذه التحــديات يتطلـب تعهــداً  . تـزال تواجــه اليــوم حتـديات خطــرية   ال
سياسية وحواراً سياسياً من مجيع األطـراف يف عمليـة سـتتطلب الرصـد واملـشاركة عـن كثـب                    

 .لسنوات عديدة
 

 سري النكا   
كثـر مـن   أ أودت حبيـاة  كثر من ثلثي ساحل سري النكـا و       تسونامي أ الدمرت موجات    - ٤١
وقـد  . الربليـون دو  ٢,١٥االحتياجـات املاليـة لـسري النكـا مببلـغ         وقـدرت   . نسمة ٣٥ ٠٠٠

ــإ مبلــغ رعمــاإلخــصص ل ــه املــاحنون صــرف  بليــون دوالر ٣,١٧ه مجالي لــشركاء املنفــذين لمن
مبلـــغ قـــدره   ٢٠٠٨أنفـــق منـــه حـــىت هنايـــة الربـــع األول مـــن عـــام       و بليـــون دوالر ١,٨١
 .بليون دوالر ١,٣٩
 مشال شـرق  املوجودين منهم يف    باستثناء  ( ةجديدمساكن  من حيتاجون   غالبية  يتلقى   و - ٤٢
 االحتـاد الـدويل    وأ بنـاء بقيـة املـساكن املـاحنون،          قدية إلعادة البناء، يف حني يتـوىل      منحا ن ) بلدال

ملـساكن  يبلـغ عـدد ا     إمجاالو. آخرونو  أ،  ةمنظمات غري حكومي   وأ،  جلمعيات الصليب األمحر  
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 وحـدة  ٧٩ ١٨٤ مسكنا، جيري العمل يف إعـادة بنـاء          ١١٤ ٠٦٩ترميمها  /اليت يلزم إعادة بناؤها   
املـاحنون،  يتـوىل زمامهـا   وبالنـسبة للـربامج الـيت      . العدد اإلمجـايل   املائة من     يف ٥٩ أي زهاء ا  منه

حتديد األرض املالئمة لبناء املساكن اجلديـدة، وال تـزال اجلهـود الراميـة       يستلزم األمر باستمرار    
وقـد  تتسبب يف حـدوث تـأخريات،     باملستفيدين  تلبية احلاجة إىل وضع قوائم دقيقة وكاملة        إىل  

 مجاعـة   ١٣٥ وهنـاك    .نتج عن ذلك يف بعـض احلـاالت، بعـض اإلجحـاف يف توزيـع املـساكن                
  .كيانات قانونيةرمسيا سجلتها احلكومة وقد  “جمالس للتنمية اجملتمعية”حملية تعمل بوصفها 

، ومعظمهــم كــان يف مــورد رزقهــم الرئيــسي شــخص  ١٥٠ ٠٠٠وقــد فقــد حــوايل   - ٤٣
 ، وفقــداخلــدمات والزراعــة يف قطــاعييعمـل اآلخــرون  كــان مــصائد األمســاك، يف حــني قطـاع  
اسـتخدمت   و . يف املائـة أصـوال إنتاجيـة       ٩٠فقـد   و الرئيـسي دخلـهم    من املائة مـصدر      ٨٠قرابة  

 واسـتبدال   ،العمـل مبقابـل نقـدي     املـنح النقديـة، و    أسـاليب   الرزق  اخلاصة بتهيئة أسباب    ربامج  ال
وال يـزال  ؛  خالل التمويـل املتنـاهي الـصغر     من رأس املال    إتاحة فرص احلصول على   صول، و األ

 .العمل مبقابل نقـدي متواصـال وخباصـة يف الـشمال والـشرق            املنح النقدية و  برامج  لى  اإلقبال ع 
الـيت  ملراكـب الـصغرية     كثـرة املعـروض مـن ا      ، هناك قلق مـستمر إزاء       مساكقطاع مصائد األ  ويف  

ــصيد وختــرج إىل  ــودال ــسه،  تع ــوم نف ــه يف الي ــسبب    من ــا ي ــصمم ــةا يف نق ــشاكل يف  و،العمال  م
مراكـب ختـرج إىل      كـذلك إزاء احلاجـة إىل     يتبـدى القلـق      املوانئ االستيعابية، و   قدرةيتصل ب  ما

 فقد كان التمويـل     .الصيد لعدة أيام وهي املراكب اليت عادة ما تصيد قرابة ثلث إمجايل املصيد            
تـضرر كـثريا، هـو      حة  قطـاع الـسيا   كمـا أن    . استبدال هـذه املراكـب ناقـصا حـىت اآلن         /لتصليح

ممــا أثــر علــى عــداد الــسائحني كــبري يف أ لــذي أدى إىل تراجــعالــصراع اأيــضا، جــراء تــصاعد 
  .مشغلي املشاريع الصغرية

. ظلت إعـادة بنـاء املرافـق املتـضررة تـشكل حمـط التركيـز األساسـي                يف قطاع التعليم    و - ٤٤
د قلـيال عـن نـصف عـدد املـدارس           لترميم ما يزيـ   من تأمني التمويل الالزم     حلكومة  قد متكنت ا  و

ــواء يف املــستعملة  ــاإي ــاء املــدارس   . املــشردين داخلي ــابيــد أن معظــم مــشاريع إعــادة بن ، يف جفن
ــاوكيلينوتــشي، و ، ومــشاريع عديــدة يف الــشرق، مت التخلــي عنــها لألســف   موالتيفــو، وفافوني

 أيـضا  ي ينـسحب األمـر الـذ  . إمكانات الوصول إليها بسبب الصراعنتيجة للقيود اليت حتد من      
 .لصحةيف جمال ااألساسية البىن على 
 بنـاء مـشاريع   بـدء   الـيت ال تـزال قائمـة يف قطـاع الـصحة، ضـرورة               التحـديات   وتشمل   - ٤٥

 وبنــاء قــدرات العــاملني يف جمــال الرعايــة الــصحية وقــدرات اجملتمعــات احملليــة،   ،كــبرية احلجــم
صـد  فقـد تراجعـت كـثريا وتـرية ر        علـيم،   لتأمـا بالنـسبة ل    .  احمللـي  املـستوى وحتسني التنسيق على    

وبينمـا أحـرز تقـدم يف       . ، وظلـت الفجـوات يف التمويـل علـى حاهلـا            مناطق الـصراع   يفالربامج  
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األساسية، ال تزال هناك حتديات من بينها الصعوبات القائمة يف جمـايل املـشتريات          إصالح البىن   
ف مــن املقــاولني املهــرة، واللوجــستيات، وتزايــد تكــاليف مــواد البنــاء، وعــدم وجــود عــدد كــا

حركـة املـدنيني واملركبـات      وباإلضافة إىل ذلك، أدت القيـود املفروضـة علـى           . وانعدام التنسيق 
نقـص العقـاقري     إىل   التابعة لألمم املتحدة وللمنظمات غري احلكوميـة يف بعـض املنـاطق الـشمالية             

  .يف املستشفيات واملستوصفات احمللية
الـصراع   لذي تواجهه عملية حتقيق التعايف يف سـري النكـا يف          ا ويتمثل التحدي األكرب   - ٤٦

 أدى إىل انتكـاس   يف األعـوام القليلـة املاضـية، هـو الـذي            العنـف   تـصاعد   ف. األهلي الـدائر هنـاك    
 ةحثيثـ خبطـى   اجلهـود ال تـزال متواصـلة        تلك  يف مشال وشرق البلد، وإن كانت       اإلعمار  جهود  

ــر   .يف اجلنــوب  مليــون شــخص، وعطــل التعــايف   ٢,٥ رزق ســبل علــى يــضاأالــصراع وقــد أث
أثرهـا يف إعاقـة     لشواغل األمنية   كان ل و . تسونامي اليت تضررت من كارثة    لمناطقاالقتصادي ل 

من املستحيل يف بعـض احلـاالت، أن   وأصبح ، بل مما تعذر معهيف طائفة من القطاعات،     العمل  
اإلمــدادات إىل املــساعدات وأو تــسليم يقــوم الــشركاء الــدوليون يف جمــال تقــدمي املعونــة بنقــل   

القيــود املفروضــة علــى نقــل بعــض مــواد البنــاء،  ممــا أعــاق حتقيــق التعــايف، و. الــشمال والــشرق
 . صعوبة الوصول إىل بعض املناطقلككاألمسنت واحلديد الصلب، وكذ

وتقدم مؤسسات األمم املتحدة املساعدة يف جمـال تعمـيم مـسألة احلـد مـن املخـاطر يف         - ٤٧
 ةاملعرضــالبلــد نــاطق ملمنــائي علــى الــصعيد احمللــي مــن خــالل رســم صــورة عامــة    التخطــيط اإل

نــشاء مركــز إ والكــوارث،دارة إوجيــري تعزيــز القــدرات الوطنيــة مــن خــالل مركــز   . ملخــاطر
وفيمـا يتعلـق بتقـدمي املـساعدة     .  املبكر يف مناطق خمتـارة لإلنذار نظم  وإقامةعمليات الطوارئ،   ل

ور حمـوري يف دعـم مـداوالت        بـد املتحـدة   مـت مؤسـسات األمـم        قا وضع الـسياسات،  يف جمال   
ــة و    ــالكوارث الطبيعي ــة ب ــصّغرة املعني ــة امل ــة الربملاني ــا يف اللجن ــا مــن وضــع  م ــانون تاله دارة إلق

 .  واعتمادهالكوارث
تقييمـات بيئيـة اسـتراتيجية وبنـاء زخـم كـبري يـدفع        جـراء  إلمتخـصص   ومت تقدمي دعـم      - ٤٨

ــاه  ــاد باجت ــام أاعتم ــزمحك ــت     تل ــد أجري ــات، وق ــذه التقييم ــإجراء ه ــاىل،   ب ــيج ترينكوم يف خل
ات حلكومــ  ااتقييمــات بيئيــة مــن هــذا القبيــل، ســامهت فيهــ        وبنــادورا، ومقاطعــة هامبنتوتــا  

تنفـذه  ،  غـرس أشـجار املنغـروف      عـادة إلبرنـامج   هناك   ،ىل ذلك إ وباإلضافة. واجلامعات احمللية 
 لــشجر تمعيــة، أنــشأ يف مقاطعــة أمــربا مــشتال مــع املنظمــات اجملجنبــا إىل جنــب دارة الغابــات إ

  هكتــارا٥٥جممــوع مــساحتها هــوار تغطيهــا األوجــرى أيــضا حتديــد ثالثــة مواقــع  . املنغــروف
  .لغرس الشجريات فيها
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الــرزق بــسبل  املـشاريع املتعلقــة  مــن نــسبة كــبرية اضـطلعت املنظمــات األهليــة بتنفيـذ  و - ٤٩
شروع املـ سـاعد   لتنميـة يف املـستقبل،      ة ألغـراض ا   سسيؤزيادة القدرات امل  فل. ةئسكان، والبي واإل

علـى تعزيـز    األهليـة نظمـات  امل مـن  ٧٠٠كثـر مـن    أ“األمـاكن املنيعـة  ” Strong Placesاملعنون 
إىل حتقيق مجلة أمور من بينها تطـوير مهـارات          ذه املشاريع،   وترمي ه . تها بصورة فعلية  مشارك

 -عـزز أدوارهـا يف عمليـة النـهوض ببيئاهتـا            تول أن   اجملتمعات احمللية واهلياكـل التنظيميـة، واملـأم       
  . لفترة طويلة بعد عملية التعايف من كارثة تسوناميوهي مهمة ُيعتزم مواصلتها

 
 تايلند   

كثــر مــن أ فقــد لقــي. نــدتــسونامي يف تايل األشــخاص بكارثــة الف مــن مئــات اآلتــأثر - ٥٠
  على طـول سـاحل انـدامان،       صيدية   قر ٤٠٠  وحلقت أضرار بالغة بـ    ، حتفهم شخص ٨ ٢٠٠

ــاملني  عــشرات اآلالف وفقــد  ــسياحة ومــصا ي يف قطــاعمــن الع وســائل كــسب  مســاك د األئال
البحريـة  املنتزهـات   حلقـت ب  حيـث    بـشدة مـن كارثـة تـسونامي       يـضا   أتضررت البيئـة    و. عيشهم

األراضــي الزراعيــة تــضررت ، واملرجانيــة الــشعاب ت ودمــر،الوطنيــة أضــرار بالغــةة والــساحلي
 . ة إليهاسرب املياه املاحلتجراء 
مـالك  مـن    ٤ ١١٠ وقـد طلـب   . مساكن أو حلقتـها أضـرار      ٤ ٨٠٦ ما جمموعه  دمرو - ٥١

مـسكنا وتقـدمي دعـم نقـدي         ٣ ٥٥٨ تعتـزم إعـادة بنـاء     الدعم من احلكومة الـيت      تلك املساكن   
ومعظمهــا يتــصل بفقــدان  - وتــسببت القــضايا املتعلقــة باألراضــي. مــسكنا آخــر ٥٥٢لتــرميم 

 - ولكنـها مل تكـن مملوكـة هلـم بـصفة رمسيـة             اض توارثها أبناء جمتمعات حملية عن أجـدادهم       أر
اللجنة احلكومية الفرعية املعنية بتسوية قـضايا احلقـوق العقاريـة           قد حلت   و. كثرية رياتيف تأخ 
كارثة تسونامي، معظم املنازعات اليت عرضـتها عليهـا اجملتمعـات احملليـة الـيت تـضررت        باملتصلة  

  .الكارثةمن 
ي املكثـف   احلكـوم فقد ساهم الربنامج    . يضاأخرى  أتقدم كبري يف جماالت     مت إحراز   و  - ٥٢

املقاطعـات الـست الـيت       يفطفـال    بـني األ   ةمعدالت سـوء التغذيـ    خفض  يف  لزيادة وزن األطفال    
حلقــت هبــا و أ مدرســة ٢٤دمــرت  و. يف املائــة تقريبــا٦ بنــسبة تــضررت مــن كارثــة تــسونامي

وكانــت  .نــشاءقيــد اإل مت اســتبداهلا أو ترميمهــا مجيعهــا باســتثناء واحــدة ال تــزال وقــد ؛أضــرار
لفئـات  االيت تستخدمها   رافق  املىل حتسني نوعية    البناء ترمي هي أيضا إ    املبذولة يف قطاع    اجلهود  
ــادر وجيــري . ةاملهمــش ــدةةمــن خــالل مب  إلمــداد املــدارس يف أشــد جمتمعــات املهــاجرين    جدي

 فقرا يف مقاطعات كرايب، وسـاتون، وترانـع، مبيـاه الـشرب املأمونـة وجتهيزهـا       ثنيةقليات اإل األو
 مرفقا صحيا من أصل املرافق الـصحية املتـضررة   ٤٠وقد مت ترميم أو إعادة بناء   . بدورات مياه 

  . مرفقا صحيا٤٨وجمموعها 
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ليـــة تـــصميم وتنفيـــذ خطـــط عمـــل للتأهـــب للكـــوارث  اجلهـــات احملوتـــشجيعا لتـــويل - ٥٣
/ أيـار  يف ،واألمـم املتحـدة    املركز الوطين لإلنذار املبكر بالكوارث الطبيعيـة،      بدأ   هلا،   يالتصدو

جمتمعيــة ملــشروع فعــال ومــستدام للتأهــب   عمــل مــسابقة لوضــع أفــضل خطــة  ، ٢٠٠٧مــايو 
مقاطعـات منطقـة    مـن  ٦مدرسة يف  /قرية ٢٤  وقد جربت املسابقة يف    .هلاالتصدي  للكوارث و 

فعالـة  حلـول   جيـاد   إيف  احملليـة   لمجتمعـات    اخلالقـة ل   شاركةعلـى املـ   شجعت  ، و ةالساحلياندمان  
 الـذي انتـهى     وقد أمثر هـذا املـشروع،     . هلاالتصدي  التأهب للكوارث و  يف جمال   وعملية ودائمة   

مـستوى سـطح البحـر للنظـام       حمطـات لقيـاس     نـشاء   إ) أ( عـن    ٢٠٠٧ديسمرب  /وليف كانون األ  
إدارة الكــوارث واملخــاطر يف جمــال  ملؤســسيةرات اتعزيــز القــد) ب( املبكــر، و الــوطين لإلنــذار

 . وتأهب اجملتمعات احمللية
ــد مــن التحــديات الــيت    - ٥٤ ــد يف ســتعترض والعدي ــع مراحــل  تايلن ــة  هــاتعافيمجي  مــن كارث

اسـتراتيجيات وسياسـات    بـشأهنا   احلكومـة   نفـذت   تسونامي هي حتديات عامـة طويلـة األجـل،          
ــ وإذ أقــرت .جديــدة بالقــصور يف إدارة البلــد يف أعقــاب كارثــة تــسونامي  ة احلكومــة التايلندي

ــاين ، للكــوارث نــوفمرب القــانون اجلديــد التقــاء الكــوارث وختفيــف   /فقــد ســنت يف تــشرين الث
وقد غري هذا القانون كثريا نظام تايلند إلدارة الكـوارث؛ وأعيـد أيـضا تـشكيل اللجنـة                  . حدهتا

 .نسيق فيما بني الوزاراتلزيادة الكفاءة وحتسني الت الوطنية إلدارة الكوارث
 التعــايفجهــود  املــشاركة يف مؤســسات احلكــم احمللــيومــن األمهيــة مبكــان أن تواصــل  - ٥٥

ارتبـاط  املـشاركة اجملتمعيـة الالزمـة لـضمان         نـوع   لتنظـيم    اسـتعدادا ا هـي األفـضل      ألهنـ ،  ةاجلاري
ــائج حبــق با  ــشيةاألســرالحتياجــات النت ــضرر املعي ــى أســاس جتــرييب  و. ة املت ــار جيــري عل  يف إط

كارثــة  مــن املتــضررة والبلــديات يف املنــاطق ةعــادة تأهيــل اجملتمعــات التقليديــإدعــم ’’مــشروع 
يف احلكومـة احملليـة   ستستعني هبا أدوات جمموعات وإفرادية دراسات وضع ‘‘ يف تايلند  تسونامي

ــة         ــشأن عمليـ ــة بـ ــهادات حمليـ ــستفادة وشـ ــدروس املـ ــضمن الـ ــي ستتـ ــيط، وهـ ــال التخطـ أعمـ
ــ إعــادة ــائق يف كامــل البلــد علــى   . لالتأهي وســائر مؤســسات احلكــم احمللــي  وتــوزع هــذه الوث

  .أصحاب املصلحة
 اسـتهلت   ،ويف شراكة مـع برنـامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي، ومؤسـسة األمـم املتحـدة،                  - ٥٦

العمــل مــع اجملتمعــات احملليــة لتلبيــة  ” مــشروع ،٢٠٠٦يونيــه /شــركة كوكــاكوال يف حزيــران
جمتمعـات  /حيـث اخـتريت أربـع قـرى       “ كل مـستدام  ه واملرافق الصحية بش   االحتياجات من امليا  

جنـاز  إومنـذ   . حملية لتنفذ فيها عملية تنمية املوارد املائية يف النتا آيلند بالنسبة للعنـصر التايلنـدي              
إجيـاد  مبواصـلة جهـود     يبـدون التزامـا     احلاكم والسلطات احمللية    و ،٢٠٠٧ عاماملشروع يف هناية    

منـائي  مـم املتحـدة اإل    برنـامج األ  وقد سـاعد    .  وحتقيق التعايف املبذولة يف املنطقة     الرزقهتيئة سبل   
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املراكـب،  إلصـالح  ة وورشـة  دارة الغابـات الـساحلي  برنـامج إل مـن أجـل    مـوال حشد أيف أيضا  
وباإلضــافة إىل اجلهــود .  بــني بلــدان اجلنــوببرنــامج التعــاونمــن مرفــق البيئــة العامليــة ومجعهــا 

ة، سهل املشروع أيضا تسوية مشاكل الرتاع على األراضي من خـالل التـدخل              الغوثية واإلمنائي 
 . يف جمال حقوق اإلنسان

 
  وميامنارمجهورية تنـزانيا املتحدة وسيشيل والصومال وماليزيا   

نطاقهــا  وأحيــث قوهتــا التدمرييــة خارقــة للعــادة ســواء مــن  تــسونامي  كانــت كارثــة  - ٥٧
 ميـل مـن مركـز    ٤ ٠٠٠مواج إىل مناطق وسكان علـى بعـد     اجلغرايف الواسع حيث وصلت األ    

مهورية ترتانيـا املتحـدة     حلق جب وباإلضافة إىل البلدان اخلمسة األكثر تضررا،        .الزلزال السطحي 
  . متفاوت الدرجات دماروميامناروسيشيل والصومال وماليزيا 

إذ أودت حبيـاة    ،  البلـد اريخ  يف تـ  تـسونامي أخطـر كارثـة       كارثـة    ففي ماليزيـا، كانـت       - ٥٨
 يعــيش العديــد منــهم يف ، شــخص٨ ٠٠٠ أضــرارا مبــساكنأحلقــت أو ودمــرت  شخــصا ٦٩

 عــدد القتلــى املعلــن عنــه رمسيــا  ويف ميامنــار، بلــغ. األمســاكصــيدمتــارس جمتمعــات حمليــة فقــرية 
 ، قريـة  ٢٠٠صورة مباشـرة أو غـري مباشـرة          بـ  قتيال، وتضررت على طول الساحل اجلنويب      ٦١
 وأحلقـت كارثـة تـسونامي       . شـخص  ١٢ ٠٠٠ و   ١٠ ٠٠٠يتراوح بني   اص  عدد من األشخ  و

ويف .  أســرة٩٥٠أضــرارا باملــساكن والــبىن األساســية يف سيــشيل، حيــث قتــل شخــصان وشــردت 
سـبل   الصومال، حلت الكارثة مباشرة بينما كانت موجة اجلفـاف توشـك علـى االنتـهاء وكانـت                

الثلجيـة،   قتها جراء الفيضانات اخلاطفـة، واألمطـار      الرزق يف سبيلها إىل التعايف من األضرار اليت حل        
 شـخص إىل    ٤٤ ٠٠٠، واحتـاج     مـصرعهم   شخـصا  ٢٨٩ مـا جمموعـه      لقي و .والتدهور البيئي 

ويف مجهوريـــة تنــــزانيا املتحـــدة، أودت كارثـــة تـــسونامي حبيـــاة . عاجلـــةمـــساعدات إنـــسانية 
 .شخصا ١٢
ى معـدالت التحـاق باملـدارس       تـسجيل أعلـ   عـن    تـشييد املـدارس      سفرأ ،يف الصومال و  - ٥٩

فـضل املمارسـات املستخلـصة مـن التـدخالت       كان أل ويف ماليزيا،    . املاضية ١٥ ـيف السنوات ال  
اإليـدز يف املنـاطق املتـضررة مـن جـراء كارثـة تـسونامي،               /يف جمال فريوس نقص املناعة البـشرية      

 يف وضـع اخلطـة   ، أثرهـا مثـل احلد من الضرر ومنع انتقال اإلصابة بالفريوس من األم إىل الطفل 
ويف ميامنار، حصل مـا يزيـد        .اإليدز/ البشرية االستراتيجية الوطنية املتعلقة بفريوس نقص املناعة     

 . أسرة على ناموسيات معاجلة مببيدات احلشرات للوقاية من املالريا٦٠ ٠٠٠عن 
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ــام،     - ثانيا  ــر األمــــني العــ ــواردة يف تقريــ ــيات الــ ــة تنفيــــذ التوصــ  ٢٠٠٧حالــ
)A/62/83-E/2007/67( 

  التنسيق يف مرحليت تقدمي املساعدات اإلنسانية والتعايف - ألف 
 اهلياكل امليدانية املكرسة إلدارة عملية التعايف   

 عمليــة ةيف ذرو ١٢( مقاطعــات  شــبكة املكاتــب امليدانيــة الــيت أنــشئت يف مثــاينأثبتــت - ٦٠
 يف الفتـرة الـيت تلـت مباشـرة وقـوع       مـا هلـا مـن فوائـد مجـة      يف سري النكـا   ) من الكارثة  التعايف

ذلك أن إملام موظفي املكاتـب امليدانيـة باحلالـة امليدانيـة     . ة وأثناء جهود التعمري اليت تلتها  كارثال
 إعــدادالحتياجــات ولعــن كثــب قــد ســاعد إىل حــد بعيــد يف احلــصول بــسرعة علــى تقييمــات 

 .املبذول لتحقيق التعايف اجلهد مبنية على االحتياجات ليهتدي هبا يفمقترحات مشاريع 
ــاء علــى طلــب مــن حــاكم اتــشيه ومــدير   أعــد، ندونيــسيا، إ ويف  - ٦١ ــة اإلبن  صــالح وكال

إطـار عمـل     والرصـد ألغـراض التعـايف، هـو       تنـسيق    وال لتخطـيط  إطار عمـل متكامـل ل      ،والتعمري
شطة يتـوىل زمـام األنـ    هـذا اإلطـار الـذي    يكفـل و.  وضع تقريبا يف صـيغته النهائيـة    أتشيه للتعايف 

التــرابط ن، ووشــركاء دوليــات املقاطعــات وتدعمــه الوكالــة حكومــرؤســاء املدرجــة يف نطاقــه 
 وجهـود   ةعمليات الـسالم اجلاريـ     :أتشيه ية اليت متر هبا   النتقاللفترة ا يف ا بني جماالت حيوية    فيما  

ــادة اإلإ ــانون عـ ــيادة القـ ــاج، وسـ ــم  واحل،دمـ ــيدكـ ــ،الرشـ ــة والالمركزيـ ــة ة الدميقراطيـ ، والتنميـ
ــاء اوإقتــصادية، اال ــة األهلياكــل األساســية واملــساكن،  عــادة بن  - ساســيةواخلــدمات االجتماعي

هــذا سيــضع و. املــسائل اجلنــسانيةالبيئــة وكفــضال عــن القــضايا املــشتركة بــني عــدة قطاعــات   
دعما لعملية متروية لتسليم الوكالة مقاليـد       دارة األصول   إطريق لبناء القدرات و   ة  طار خريط اإل

 .٢٠٠٩ عام يفحلكومة احمللية ااألمور إىل 
قــاد حــاكم أتــشيه تيمــور آليــة تنــسيق التعــايف املدعومــة مــن ، األقــاليمعلــى مــستوى و  - ٦٢

ؤدي تـ  ونيـاس    يف أتـشيه  ضـافية   ة إ  آليـ  ٢١ ا إىل إنـشاء   وقـد دفـع جناحهـ     . الوكالـة /األمم املتحدة 
زيـزه؛ ويتـوىل إدارة    يف هيكلـة التنـسيق والتخطـيط علـى مـستوى األقـاليم وتع              بالغ األمهية دورا  

هــذه اآلليــات أمانــة مــشتركة أعيــد تــشكيلها تتــألف مــن احلكومــات احملليــة، والوكالــة واألمــم  
ويشكل هذا املنتدى آلية مهيكلة تكفل توخي هنج تشاركي يف وضع وتنفيـذ ورصـد               . املتحدة

الدوليـة،  خطط لتحقيق تعايف وتنمية األقـاليم مبـشاركة ممـثلني عـن اجملتمـع احمللـي، والوكـاالت                   
وتتمثل النـواتج الرئيـسية     . وما إىل ذلك  وبرنامج تنمية كيكاماتان، واملكتب اإلقليمي للوكالة،       

للمنتدى يف وضع اسـتراتيجية شـاملة للتعـايف يف كـل إقلـيم، وتقـدمي نبـذة عـن أفـضل البيانـات                        
  .التعايفعملية حتقيق املتاحة عن األقاليم لتخطيط 
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ــز التنــسيق وحتــ  - ٦٣  التحــديات والفــرص عــرب خمتلــف  ســبل التعامــل مــع سني وســعيا لتعزي
اإللكترونيـة  إلدارة  ل إحالل شبكة    ٢٠٠٨جيري يف عام    اجملاالت املواضيعية واملناطق اجلغرافية،     

. احلوكمـة /من أخصائيني وصـانعي قـرارات دولـيني وحملـيني يف جمـايل التعـايف              لمعارف تتكون   ل
“ بتبـادل احللـول   ”ة لألمم املتحـدة وتعـرف       وهذه الشبكة هي إحدى أفضل املمارسات الدولي      

تـدعمها أمانـة التنـسيق والبحـوث لكفالـة كـون             إلكترونية   “جمتمعات ممارسة ”وستنشئ ست   
عالية النوعية ومالئمـة مـن حيـث التوقيـت وموجهـة حنـو اهلـدف يف مجيـع                 ) احللول(الوصفات  

هم أن الشبكة ستحصل علـى       وامل .مراحل التخطيط والربجمة والتنفيذ لعملييت التعايف واحلوكمة      
خربات الوكالة، وستواصل االستفادة منها ومن خربات الـشركاء اآلخـرين الـذين سـيبقون يف                 

  .٢٠٠٩الشبكة بعد عام 
 األساســية خــصوصا فيمــا يتعلــق بــاإليواء والــبىن   ومــن أجــل تيــسري عمليــة التعــايف، و   - ٦٤

اجملتمعـات  يف ملهـارات واالسـتثمارات    ابقـاء   لكفالـة   اجملتمعيـة    النهج   نفذتللمجتمعات احمللية،   
املـوظفني  وكان ال بد أيضا من تدريب اجملتمعـات احملليـة و          . تعزيز تقدمي املنح والتضامن   واحمللية  

 .هذه العمليةليتسىن إجراء احلكوميني احملليني 
 

 النماذج املختلفة للمؤسسات احلكومية املعنية باملسائل اإلنسانية والتعايف - باء 
 

 صالح املتواصل ملؤسسات التعايفاإل - ١ 
مبوجــب أحكـــام قـــانون إدارة الكـــوارث، أنـــشأت إندونيـــسيا وكالـــة وطنيـــة إلدارة    - ٦٥

احلد من أخطار الكوارث مبا فيهـا االسـتجابة يف حـاالت    جمال يف شاملة  الكوارث لتوفري قيادة    
صـصة يف امليزانيـات     الطوارئ عن طريق الربامج القطاعية املعتادة، وكذلك بفضل األمـوال املخ          

ويقوم القانون على املنطق القائـل بـأن احلمايـة مـن خمـاطر               .الوطنية وميزانيات األقاليم واملناطق   
الكوارث تقـع ضـمن حقـوق الـسكان األساسـية، ويؤكـد علـى دور احلكومـة بوصـفها اجلهـة                      

 إدراج مـسألة احلـد  ضـرورة  وتؤكـد األحكـام كـذلك علـى       .املسؤولة عن ضمان هذه احلمايـة     
وعـالوة  . من خماطر الكوارث يف الربجمة اإلمنائية الوطنية، وختصيص أمـوال كافيـة هلـذا الغـرض               

لقيــادة فــي حالــة اإلعــالن عــن وقــوع كارثــة، متــارس الوكالــة ســلطات خاصــة    فعلــى ذلــك، 
االســتجابة وتنــسيقها، مبــا يف ذلــك االضــطالع بأعمــال التعــايف املبكــر، واإلصــالح والــتعمري،    

 .ومينح رئيس الوكالة اجلديدة رتبة وزير. كذلك القانون اجلديدحسبما ينص عليه 
ــوارث وإدارة        و - ٦٦ ــار الك ــن أخط ــة للحــد م ــود الوطني ــشاملة للجه ــساعدة ال ــار امل يف إط

الكــوارث واملخــاطر، تواصــل ســري النكــا تقــدمي الــدعم الــتقين ملركــز إدارة الكــوارث وتنميــة 
واملعنيـة جبميـع اجلهـود املبذولـة يف البلـد للحـد مـن               قدراته، وهو الوكالة الرائدة املنشأة حـديثا        
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وباإلضافة إىل ذلك، يتـيح برنـامج تنميـة القـدرات ألغـراض التعـايف جمموعـة                 . خماطر الكوارث 
ــة         ــشطة التعــايف مــن كارث ــشتركة يف أن ــام امل ــدابري دعــم مؤســسات القطــاع الع ــة مــن ت متكامل

دمي خـدمات فعالـة يف مرحلـة مـا بعـد            تعزيـز قـدراهتا علـى تقـ       /تنميةتسونامي، ومساعدهتا على    
ندونيسيا، عقـد حـاكم أتـشيه اجتماعـا للفريـق العامـل املعـين بالفيـضانات                 إويف  . جهود التعايف 

الناجتـة عـن الفيـضانات الـسنوية        إدارتـه املتعلقـة بوضـع خطـط للتأهـب للطـوارئ             جهـود   لدعم  
ليــة وتقطــع ملــدة أيــام لــى اجملتمعــات احملع الكــوارث لــب أهنــا جتفمــن املعــروف .والتــصدي هلــا 

وسيكون من شـأن اجلهـود املبذولـة لوضـع قاعـدة            . الرزق والتعليم والتنقل  أسباب  وأسابيع   بل
سـرعة التحـرك يـستغرقه    زيـد مـن   تبيانات للتأهـب للفيـضانات ذات قـدرة اسـتيعاب دوليـة أن         

  .للفيضانات وعملية التعبئةللتصدي 
 

 تقييم األضرار واالحتياجات  - ٢ 
 الشركاء يف نظام رصد وتقييم آثار التعايف من كارثـة تـسونامي بعـض التوصـيات         قدم - ٦٧

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

بيانات بشكل روتيين رغـم سـهولة احلـصول عليهـا؛ ويـتعني علـى               يتم تبادل بعض ال    ال
ــوزارات         ــسيق بــني هــذه ال ــصلحة دعــم التن ــا مــن أصــحاب امل ـــدة وغريه األمــم املتحـ

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

أو القرى، وذلك رهنا بنوع البيانـات       على مستوى املناطق الفرعية      أي، ممكنمشترك  
اليت جيـري جتميعهـا؛ وينبغـي أن تـشمل عمليـة مجـع البيانـات الـسكان غـري املتـضررين             
بغية رصد أوجه عدم اإلنصاف اليت قد تـسفر عـن عمليـة التـصدي للكـوارث أو الـيت                    

وسيزود هذا النهج صـانعي القـرارات بقاعـدة مـن           . قد تؤدي هذه العملية إىل تفاقمها     
مـن خـالل    “ إحـداث أضـرار   ”ن  عـ  اجلهات املستجيبة    تردعدلة تكون أكثر اتساقا     األ

 لتشددا ومفرطة يفانتقائية تطبيق سياسات وممارسات 
من املهم إدراج نـسب مئويـة وأرقـام مطلقـة علـى حـد سـواء يف عمليـة مجـع البيانـات               • 

حمللـي علـى    لكي يتسىن معرفة مدى الدمار ونطاق اخلسائر، فـضال عـن قـدرة اجملتمـع ا               
 التكيف مع الوضع
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جــودة املعلومــات هــو الربجمــة اجليــدة وصــنع القــرارات الــسليمة  ملــا كــان األســاس يف  • 
وحــىت اآلن، . وحتويلــها إىل نــاتج يفيــد صــانعي القــرارات البيانــات حتليــلبــد مــن  فــال
تــتمكن الــُنظم العديــدة املنــشأة أثنــاء عمليــة التــصدي لكارثــة تــسونامي مــن تزويــد    مل

 .ي القرارات مبعلومات جيدة بشكل دائمصانع
 

ــان        -جيم   ــالغ املالي ــع واإلب ــك التتب ــا يف ذل ــات املاحنــة مب ــساءلة إزاء اجله ــشفافية وامل ال
 والرصد والتقييم وقياس التقدم احملرز

 ٢٠٠٧عـــام و) A/61/87-E/2006/77 (٢٠٠٦ لعـــام يـــهتقريريف مـــني العـــام األأشـــار  - ٦٨
)A/62/83-E/2007/67 (جلهــات الفاعلــة اشــفافية قــد اســتحدثت أدوات عديــدة لزيــادة  إىل أنــه

قـد مت إحـراز     و.  وإخـضاعها للمـساءلة    العديدة املـشاركة يف عمليـة التـصدي لكارثـة تـسونامي           
ــدم  ــات      يف كــبري تق ــد مــن هــذه األدوات وال ســيما قواعــد البيان اســتحداث واســتخدام العدي

ــا    ــيم آث ــة وُنظــم رصــد وتقي ــة تــسونامي وحتــالف   اخلاصــة باملــساعدة اإلمنائي ر التعــايف مــن كارث
 .تسونامي تقييم

 
 قواعد البيانات اخلاصة باملساعدة اإلمنائية - ١ 

مجيـع املنظمـات احملليـة والدوليـة         يت تدعو المني العام   توصية األ عوجلت وال تزال تعاجل      - ٦٩
ــدإىل ــم  تزويـــ ــة     نظـــ ــساعدة اإلمنائيـــ ــة باملـــ ــات اخلاصـــ ــد البيانـــ ــاملة  مب قواعـــ ــات شـــ  علومـــ
)A/61/87-E/2006/77، وجرى بانتظـام حتـديث القواعـد الوطنيـة األربـع لبيانـات             . )٦٩ ةالفقر

املــساعدة اإلمنائيــة املنــشأة لتتبــع املــساعدة املتعلقــة بالتعــايف والــتعمري وتــوفري بيانــات عــن كــل     
مــشروع علــى حــدة وبإمكــان أفــراد اجلمهــور واحلكومــات واجلهــات املاحنــة ومجيــع األطــراف 

طـالع بأنفـسهم علـى قواعـد البيانـات، وتـوفر التقـارير املعـدة سـلفا املوضـوعة علـى                      املهتمة اال 
ملـساءلة  الختاذ القـرارات وا  على اإلنترنت معايري جديدة   دنوتايللسري النكا   قعني القطريني   املو

 ولقد مت اطالع املنظمة الدوليـة للمؤسـسات العليـا ملراجعـة احلـسابات علـى قواعـد                   .والشفافية
 املتعلقــــة اتاستعراضــــها للمــــساعدســــياق هــــذه واســــتخدمتها هــــذه املنظمــــة يف البيانــــات 

 .تسونامي بكارثة
لدعم التقين الذي تقدمـه األمـم املتحـدة لقواعـد البيانـات اخلاصـة باملـساعدة               وأنصب ا  - ٧٠

بنـاء القـدرات يف الوكـاالت احلكوميـة الـيت تـدير قواعـد البيانـات                 بـصفة رئيـسية علـى       اإلمنائية  
ولقـد ترتـب   . لاألداة يف األجـل الطويـ   هـذه  كفالة اسـتدامة هبدف ديث النظم حمليا    لصيانة وحت 

 العنصر الثاين تطويع النظم لتمكينها من بلـوغ أهـداف واسـعة النطـاق وطويلـة األجـل يف              على
ومـن مث،   . وهي أهـداف تتجـاوز األهـداف املتـصلة بكارثـة تـسونامي            ،جمال املساءلة والشفافية  
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ملراعـاة مـسامهات   ة البيانات اخلاصة باملساعدة اإلمنائية يف سري النكـا          فقد جرى تكييف قاعد   
ــة،      (القطــاع غــري احلكــومي    ــدين، واملنظمــات غــري احلكومي ــع امل ــك منظمــات اجملتم ــا يف ذل مب

 تطــور ويف ملــديف،. يف مبــادرات حتقيــق التعــايف والتنميــة الطويلــة األجــل  ) والقطــاع اخلــاص
يـة عمومـا، مبـا فيهـا املـوارد احملليـة املـستخدمة إلعـداد برنـامج                  النظام صوب تتبع امليزانيـة الوطن     

ويف إندونيسيا، أدجمت قاعدة البيانات اخلاصة باملـساعدة اإلمنائيـة يف            .استثمارات القطاع العام  
لتـشكل فيهـا     التابعـة لوكالـة اإلنعـاش والـتعمري،          نيـاس  - أتـشيه قاعدة بيانات عملية التعايف يف      

 .داة للرصد والتخطيطأ
دعــم جهــود الــسلطات احلكوميــة  مواصــلة ينبغــي جلميــع املنظمــات احملليــة والدوليــة  و - ٧١

املختــصة كــي تتحمــل املــسؤولية الكاملــة عــن إدارة وكفالــة اســتدامة قواعــد البيانــات اخلاصــة  
باملساعدة اإلمنائية، مبا يف ذلك تكييفها بشكل مستمر مـع أوجـه االسـتخدام املتـصلة باملـساءلة                  

يف جمــاالت تتعــدى كارثــة تــسونامي وزيــادة التكامــل مــع اهلياكــل احلكوميــة احملليــة  والــشفافية 
يـضمن االسـتمرارية يف رصـد التعهـدات املاليـة       لعـل ذلـك     و .واجلهات الفاعلة يف اجملتمع املدين    

يث تدرج فيها جوانـب مـن      قاعدة البيانات هذه حب   فضال عن توسيع نطاق     ومدفوعات السداد   
واألكثر تفـصيال لرصـد املـشاريع غـري املمولـة           األعلى  واتج على املستوى    قبيل مؤشرات تتبع الن   

 .من املساعدة اإلمنائية الرمسية
 

 تقدمي الدعم إىل نظام رصد وتقييم آثار التعايف من كارثة تسونامي - ٢ 
نظام رصد وتقييم آثار التعايف مـن كارثـة تـسونامي هـو إطـار حتليلـي مـشترك مـصمم               - ٧٢

ت ووكــاالت املعونــة والــسكان املتـضررين علــى تقيــيم ورصــد معــدل حتقــق  ملـساعدة احلكومــا 
: وهــو يتــألف مــن أربعــة عناصــر رئيــسية، هــي ، عمليــة التعــايف مــن كارثــة تــسونامي واجتاههــا 

 اجملمعة إىل حد كبري من خـالل الدراسـات االستقـصائية احلكوميـة              األثرمؤشرات النتائج و   )أ(
اجملمعـة إىل حـد كـبري بواسـطة         اخلاصـة ببلـدان حمـددة       ة  مؤشرات الرصد األساسي  ) ب (؛احلالية

الفئـات   ستنبطة لسرب وجهات نظـر    خمتلف الطرائق امل  ) ج (؛املعلوماتستقاء  ال  االعتيادية ُنظمال
اسـتخدام منظـور ثالثـي ُيـساعد يف حتليـل وتفـسري         تتـيح   طرائق إضافية   ) د (السكانية املتضررة؛ 

 نظـام رصـد وتقيـيم آثـار التعـايف مـن كارثـة تـسونامي                 أن إطار ر بالذكر   يجدو .الكميةالنتائج  
ألمــم املتحــدة وغريهــا مــن اجلهــات  الــيت تتبعهــا ايف النــهج التحليليــة املوجــودة ثغــرات يعــاجل ال

ــة املــ  ــايف الفاعل ــق التع ــت يف ســري النكــا      .شتركة يف حتقي ــيت أجري ــيالت ال ــت التحل ــد بيَّن  ولق
مــع تقييمــات االحتياجــات احلاليــة احلاليــة كيــف ميكــن مقارنــة البيانــات وإندونيــسيا وملــديف 

حبيــث تكــشف يف العمــل املــضطلع بــه وتــصنيفها حــسب املنــاطق الفرعيــة أو اجلــزر أو القــرى  
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 وغـري   لتحقيق التعايف عن مواضع التقدم الكبري، وااللتزامات اليت تزيد أحيانا عـن االحتياجـات             
 .ذلك من الثغرات

مكتــب منــسق األمــم املتحــدة   يف والتحلــيالتقــسم املعلومــات  أعــدندونيــسيا، إويف  - ٧٣
ــات  ــايف لعملي ــشيهيف التع ــاس،  - أت ــتعمري     ني ــاش وال ــة اإلنع ــع وكال ــذي يعمــل باالشــتراك م ال

وحكومة املقاطعة تقريرا ثانيا عن رحلة ميدانية لتعرضـه الوكالـة علـى حلقـة عمـل يف بـانكوك                    
يف   وكـذلك يف حلقـة عمـل       ،ظام رصد وتقييم آثار التعايف من كارثة تسونامي       عن ن ) ٢٠٠٧(

ولتلبيــة االحتياجــات املــتغرية ألغــراض التحليــل والربجمــة، يتــضمن التقريــر الثــاين   . بانــدا أتــشيه
 الظــروف االجتماعيــة والثقافيــة والدميغرافيــة واالقتــصادية الــسائدة يف لــىمؤشــرا إضــافيا ع ٨٠

 .أتشيه ونياس
 تنفيــذ  عمليــةنميــة الوطنيــة وقــادت حكومــة ملــديف مــن خــالل وزارة التخطــيط والت - ٧٤

املتحـدة  األمـم    بـدعم متواصـل مـن برنـامج          نظام رصد وتقييم آثار التعايف من كارثة تـسونامي        
. االحتـاد الـدويل جلمعيـات الـصليب األمحـر واهلـالل األمحـر             اإلمنائي، ومنظمة الصحة العاملية، و    

 مقترحـات واسـعة   واصلة التقدم وبنـاء قـدرات احلكومـة علـى حنـو مطـرد، وضـعت الـوزارة                ومل
 .النطاق التمست هلا الدعم

وطلبت حكومة سري النكا من األمم املتحدة قيادةَ اجلزء املتعلق بالتقييم النـوعي مـن                - ٧٥
مبــادرة نظــام رصــد وتقيــيم آثــار التعــايف مــن كارثــة تــسونامي خــالل حلقــة عمــل ُعقــدت يف   

سـات استقـصائية لتـصورات    وأجريت يف مخسة أقاليم متضررة درا   .  ببانكوك ٢٠٠٦مايو  /أيار
برنــامج األمــم املتحــدة اإلمنــائي  اســتعان  جامعــة كولومبــو،مــع ، جنبــا إىل جنــباملــستفيدين، 

الـسكان بـشأن عمليـة حتقيـق التعـايف مـن كارثـة تـسونامي                مـشاورة   عمليات  اخلاص ب شروعه  مب
زة إجـراء مناقـشات مجاعيـة مركـ        يف   ٢٠٠٥الذي حقق جناحا كبريا والذي اضطلع به يف عـام           

مع اجلماعات املستفيدة يف مجيع أحناء األقاليم الستة املتضررة، وذلـك يف إطـار اجلهـد املنـدرج                  
وسـيوفر العنـصران جمموعـة شـاملة        . ضمن نظام رصد وتقييم آثار التعايف من كارثـة تـسونامي          

 وباإلضافة إىل ذلـك تقـدم منظمـة       . من البيانات النوعية عن تصورات املستفيدين لعملية التعايف       
األمــم املتحــدة للطفولــة ومنظمــة الــصحة العامليــة الــدعم إىل املــوظفني الرئيــسني يف نظــام األمــم 
ــة يف قطاعــات        ــاطق الفرعي ــيالت يف املن ــإجراء التحل ــق ب ــسقني املقــيمني فيمــا يتعل املتحــدة للمن

مـا للنظـام املـذكور مـن قـدرات           منـه كـذلك علـى        دلستالـرزق، ممـا يـ     سـبل   الصحة والتعليم و  
 .للتنسيق اةكامنة كأد

وبشكل عام، أُحرز تقدم ملحوظ يف مواصلة تطوير واختبار إطار نظام رصـد وتقيـيم                - ٧٦
بتحـديث   ٢٠٠٧أبريـل   /وقامت البلـدان املـشاركة يف نيـسان       . آثار التعايف من كارثة تسونامي    
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تعكـس التغــيريات اهلامــة الـيت طــرأت علــى حالــة    حبيــث ،احلــد مــن خمـاطر الكــوارث مؤشـرات  
ويبـذل حاليـا َبلَـدان اثنـان علـى األقـل         .  وأضـافتها إىل اإلطـار املـذكور        معظم البلدان  التعايف يف 

مبـا يكفـل    جهودا مـن أجـل ربـط إطـار النظـام بإطـار عمـل األمـم املتحـدة للمـساعدة اإلمنائيـة                        
من أصحاب املـصلحة،    طائفة متنوعة   دعمها  تاالنتقال على حنو سلس حنو أنظمة رصد وتقييم         

ع عمليـة إطـار عمـل األمـم املتحـدة للمـساعدة اإلمنائيـة علـى                 يـشج األهـم،   ، وهذا هو    ويشجع
 دانتعمـل بلـ  و. حتليل وجتزئة البيانات على أدىن مستوى ممكـن    من متكني صانعي القرار احملليني   

تطبيــق هــذا علــى  تتعــاون اآلن مــع اليونيــسيف وبرنــامج األمــم املتحــدة اإلمنــائي وغريمهــا  عــدة
 .ئية لأللفيةالنهج على األهداف اإلمنا

وأعــد حتــالف تقيــيم تــسونامي مخــسة تقييمــات مواضــيعية وتقريــرين تــوليفيني يف عــام   - ٧٧
ويواصــل أعــضاء التحــالف نــشر النتــائج علــى خمتلــف اجلهــات الفاعلــة، ويواصــلون،   . ٢٠٠٦
ومـن املنتظـر أن يـستمر هـذا العمـل           .  يف تنفيذ التوصـيات    رزاألمر األهم، قياس التقدم احمل     وهو

 مـــن املعتـــزم أن تنـــاقش يف مناســـبات بـــارزة مـــع الوكـــاالت ه حيـــث إنـــ٢٠٠٨ عـــامخـــالل 
ــيت ســتتبع      ــهج ال ــة وغريهــا الن ــة والثنائي ــة الدولي  اعتمــاد توصــيات   يفواملنظمــات غــري احلكومي

 .  هذا التقرير عديدة منالتحالف اليت أشري إىل العديد منها يف مواضع
 

 املدينإتاحة املعلومات عن املساءلة للمجتمع  - ٣ 
ال تزال الشفافية واملساءلة ُتعتربان عاملني أساسيني يف برامج التعايف مـن كارثـة تـسونامي                 - ٧٨

يف )  املنيعـة اكناألمـ ( Strong Placesوقاد مشروع . وقد ُنفذت مبادرات عدة سعيا إىل معاجلتهما
 .ملشاريعسري النكا مبادرة ملنظمة إيد واتش لتمكني اجملتمعات احمللية من رصد تقدم ا

 جيـري تقييمـا شـامال خلططـه لإلسـكان املنظمـة        أنوحرص موئل األمـم املتحـدة علـى          - ٧٩
ففي إندونيسيا مثال، جتري املراجعات اجملتمعية على ثالثة حماور مع    . على مستوى اجملتمعات احمللية   

 التقيـيم  تقدمي بيانات تفـصيلية مـن املـصرف الطـرف يف الـشراكة، بينمـا تتـوىل جامعـة حمليـة تقـدمي                      
 . احملليةاملتعمق لفترة ما بعد البناء، وهو ما يشرك عددا كبريا من أفرقة التركيز من أبناء اجلماعات

 
ــة يف      -دال   ــسونامي، وإدراج الوقايـ ــأمواج تـ ــر بـ ــذار املبكـ ــاطر، واإلنـ ــن املخـ ــد مـ احلـ

 التخطيط اإلمنائي
لـى تقيـيم وتعزيـز      منذ وقوع كارثة تـسونامي، أصـبحت هنـاك تـدابري عديـدة تركـز ع                - ٨٠

القيام يف مجلـة أمـور        تركيزا ينصب بصورة أساسية على     تسوناميأنظمة اإلنذار املبكر بأمواج     
توعيــة اجلمهــور  و، وتقــدمي املــشورة التقنيــة وتــوىل التنفيــذ، نظــامبإنــشاء هياكــل إلدارة هلــذا ال

 .وما إىل ذلكالتدريب والتأهب، و
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دريبيــة املتــضررة مــن كارثــة تــسونامي أنــشطة ت دان احملــيط اهلنــديوقــد أجريــت يف بلــ - ٨١
ا وطنيا، وال تزال هذه األنشطة تقـدم        وباحث  والؤ مس ١٥٠أكثر من   مركزة عديدة شارك فيها     

ــة     . يف مجيــع أحنــاء املنطقــة مــواد مناســبة لتوعيــة اجلمهــور وتثقــيفهم تراعــي االعتبــارات الثقافي
جهـات تنـسيق رمسيـة       إنـشاء يف  احملـرز   م  لقياس التقـد  املعايري الرئيسية   سلسلة من   اعُتمدت   كما

خطـط  وضـع  ، و املتعلقـة بكـشفها   االتـصاالت الشبكات و تعزيز  يف  تسونامي، و بأمواج   لإلنذار
 .وطنية شاملة لكل بلد مشارك يف العملية

شـبكات مراقبـة    احملـيط اهلنـدي     يف  تـسونامي   نظاُم اإلنذار املبكر بـأمواج       ويشمل اليوم  - ٨٢
ــزازات واحمليطــات، ــه،  و لالهت ــة للتحليــل والتنبي ــذارومراكــز مراكــز إقليمي 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  

ويـوفر فريـق التنـسيق احلكـومي       . ي علـى مـدار الـساعة      تـسونام 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                     

ازا عـن التعـاون بـني الـدول األعـضاء ومؤسـسات األمـم               بتنسيق أعماله، مثـاال ممتـ     ) اليونسكو(
فهـو الـذي يبـّت يف التكنولوجيـات األساسـية املقـرر اسـتخدامها ويف آليـات            . املتحدة واملاحنني 

ــصعيد اإلقليمــي    ــل والتعــاون واالتــصاالت علــى ال ــسان. احلكــم والتموي ــل /يف ني  ،٢٠٠٨أبري
ــين باألزمــات   رحــب  ــق الــدويل املع ــام اإلنــذار  /الفري ــأمواج تــسونامي يف احملــيط اهلنــدي    نظ ب

ــاره،آوالتخفيــف مــن   ــد   ث ــة مــن اهلن ــالعروض املقدم ــران( ب ــه /يف حزي ســتراليا أ، و)٢٠٠٨يوني
مي خــدمات للعمــل كمقــد) ٢٠٠٨نــوفمرب /تــشرين الثــاين(وإندونيــسيا ) ٢٠٠٨يوليــه /متــوز(

مركـز  ن يقـدمها   حمـل اخلدمـة املؤقتـة الـيت كـا     ٢٠١١ مما حيـل يف عـام     يمإقليميني ملراقبة تسونا  
 . اجلوية والوكالة اليابانية لألرصاداإلنذار بأمواج تسونامي يف احمليط اهلادئ 

 بلدا مـن منطقـة احملـيط اهلنـدي خطـط عمـل وطنيـة               ١١، قدم   ٢٠٠٧مايو  /وحىت أيار  - ٨٣
وعرضــت جمموعــة مــن ســبعة . للتغلــب علــى هــذه الفجــوة القائمــة يف تنميــة القــدرات الوطنيــة

االستراتيجية الدولية للحد من الكوارث تقدمي دعم يف جمايل املـشورة والتنفيـذ             شركاء يف نظام    
ــة    ــدراهتا الوطني ــة ق ــأخرت يف تنمي ، اختــذ أعــضاء  ٢٠٠٧وخــالل عــام  . إىل احلكومــات الــيت ت

اجملموعــة الــسبعة تــدابري لتعزيــز التنــسيق اإلقليمــي وفيمــا بــني البلــدان لألنــشطة الــيت يقــوم            
 .يت يعتزمون القيام هباالشركاء واألنشطة ال هبا
 للحـد مـن الكـوارث،       ويف إطار التنسيق الذي تـضطلع بـه أمانـة االسـتراتيجية الدوليـة              - ٨٤

 رئيــسي هــو إنــشاء آليــات للــشراكة والتنــسيق تــشمل طائفــة واســعة مــن الــشركاء حتقَّــَق إجنــاز
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م تنفيـذ  على الفائدة من وجود جهـاز متكامـل مـن أجـل دعـ        يستدل منه   واملاحنني، األمر الذي    
علـى حنـو    سؤوليات  املـ وعلى املستوى الوطين، تعكف البلـدان علـى حتديـد            .إطار عمل هيوغو  

إال أن العناصـر احليويـة لتأهـب     .أكثر وضوحا مبا يكفل تركيز أنظمة اإلنذار املبكر على الناس 
قـم سـوى    ومل ت . اجملتمعات احمللية وتثقيفها وبرامج التوعية غري متوافرة عموما يف معظم البلدان          

التـصدي  قلة من البلدان بوضع خطط طوارئ ملواجهـة أمـواج تـسونامي أو باختبـار إجـراءات                 
وعــالوة علــى ذلــك، ال يــزال يــتعني مجــع الكــثري مــن البيانــات     .مــواج تــسونامي والــزالزل أل

ومع ذلـك، فقـد بـات لـدى مجيـع صـانعي الـسياسات وعـي أكـرب          . الالزمة لوضع هذه اخلطط 
 .الكوارث والقضايا البيئيةبأمهية احلد من هذه 

 
 التطلع حنو املستقبل - هاء 

 هبـا   رشـد ست الضوء على عـدد مـن القـضايا الـيت أ           ٢٠٠٧  و ٢٠٠٦سلط تقريرا عامي     - ٨٥
التقــدم واملنجــزات  علــى جهــود وسياســات التعــايف والــتعمري، وأثــرت بعــد ذلــك كــثريا        يف 

اجلهـــود يف مـــشاريع وبـــرامج ويف أشـــد البلـــدان تـــضررا، جيـــري اآلن تعمـــيم هـــذه . والنتـــائج
ويف ضوء ما تقـدم، يبـدو أنـه مل يعـد مثـة حاجـة إىل مواصـلة                   . املساعدة اإلمنائية الطويلة األجل   

 .موافاة اجمللس االقتصادي واالجتماعي بتقارير بشأن هذه احلاالت احملددة
 


