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 الدورة الثالثة والستون
 *من جدول األعمال املؤقت) أ (٦٨البند 

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

تعزيـــز تنـــسيق : ذلـــك املـــساعدة االقتـــصادية اخلاصـــة
م املتحـــدة يف املـــساعدة اإلنـــسانية الـــيت تقـــدمها األمـــ 

   حاالت الطوارئ
التعاون الدويل يف تقدمي املساعدة اإلنسانية يف ميدان الكوارث الطبيعية،            

 من مرحلة اإلغاثة إىل مرحلة التنمية
 

 تقرير األمني العام  
 

 موجز 
، الذي طلبت فيـه اجلمعيـة العامـة     ٦٢/٩٢أعد هذا التقرير عمال بقرار اجلمعية العامة         

العام أن يواصل حتسني التصدي الـدويل للكـوارث الطبيعيـة، وأن يقـدم تقريـرا عـن                  إىل األمني   
 وقــوع لــى التقريــر نظــرة عامــة علقــيوي. ذلــك إىل اجلمعيــة العامــة يف دورهتــا الثالثــة والــستني 

ــسانية هلــا، كمــا يــسلط الــضوء علــى       ــة واالســتجابة اإلن الكــوارث املرتبطــة باألخطــار الطبيعي
 ختلفه من آثـار علـى العمـل اإلنـساين، والتحـديات الرئيـسية الـيت يـتعني                   االجتاهات الناشئة وما  

 .جماهبتها
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 مقدمة -أوال  
 لــى نظــرة عامــة علقــيوهــو ي. ٦٢/٩٢أعــد هــذا التقريــر عمــال بقــرار اجلمعيــة العامــة  - ١

وقوع الكوارث املرتبطة باألخطار الطبيعية واالستجابة اإلنسانية هلا، كما يـسلط الـضوء علـى               
جتاهات الناشئة وما ختلفه مـن آثـار علـى العمـل اإلنـساين، والتحـديات الرئيـسية الـيت يـتعني                      اال

 . مث خيلص إىل عدد من التوصيات.جماهبتها
 

 )١(االجتاهات والتحديات الناشئة -ألف  
 كارثة مرتبطة بأخطار طبيعيـة، راح ضـحيتها         ٤١٤، ُسجل وقوع    ٢٠٠٧خالل عام    - ٢

ويفيـد  .  مليـون شـخص  ٢١١ وتـضرر مـن آثارهـا أكثـر مـن          شـخص،  ١٦ ٨٠٠ما يربو على    
 كـان   ٢٠٠٧مركز أحباث علم أوبئة الكوارث بأن العدد اإلمجايل للكوارث اليت شـهدها عـام               

، بل وفاق بقدر طفيـف املتوسـط الـسنوي لعـدد الكـوارث الـذي بلـغ                  مسجلثالث أكرب عدد    
) القتلــى واملتــضررون(وكــان عــدد الــضحايا . ٢٠٠٦ إىل ٢٠٠٠لفتــرة مــن يف ا كارثــة ٣٩٤

 .٢٠٠٦ثاين أكرب عدد يشهده العقد احلايل، ويكاد يكون ضعف املستوى املسجل يف عام 
وتتوافــق هــذه األرقــام مــع اجتــاه طويــل املــدى يتــسم بتزايــد وتــرية وحــّدة الكــوارث       - ٣

 فعلى امتداد العقـدين الـسابقني، تـضاعف عـدد الكـوارث           . املسجلة املرتبطة باألخطار الطبيعية   
وميكـن  .  حادثة يف السنة   ٤٠٠ يف املتوسط إىل ما يربو على        ٢٠٠املبلغ عنها لينتقل من حوايل      

 إىل حتّسن عملية اإلبالغ، بيد أن مثـة عوامـل أخـرى تـساهم أيـضا                 جزئياأن تعزى هذه الزيادة     
 .يف هذه االجتاهات، وتشمل التغريات الطارئة على أمناط األخطار وأوجه الضعف البشري

 املسجلة بوجه خـاص يف حالـة األخطـار املرتبطـة            يةارثاحلوادث الك ضح الزيادة يف    وتت - ٤
 حـوادث   ٢١٠وتظل الفيضانات أشد أنواع الكوارث املسجلة تواترا، إذ بلـغ عـددها             . باملناخ

 يف املائـة مـن إمجـايل        ٨٦وتـسببت إىل جانـب العواصـف يف أكثـر مـن             . ٢٠٠٧ونيف يف عـام     
 األضـــــرار الالحقـــــة مبجمـــــوع   يف املائـــــة مـــــن٩٨ و الوفيـــــات النامجـــــة عـــــن الكـــــوارث 

 .املتضررين األشخاص
بوجه خـاص، إذ ُسـجل   عالية  ٢٠٠٧األعاصري املدارية يف عام    حدوث  وكانت وترية    - ٥

 إىل ٢٠٠٠توســط الفتــرة مــن قياســاً مب يف املائــة ٢٨ قــدرها بزيــادة ، حادثــة٦٤آنــذاك وقــوع 
__________ 

لـدى  ) http://www.em-dat.net(البيانات الواردة يف الفرع ألف مستقاة مـن قاعـدة بيانـات الكـوارث الدوليـة           )١( 
ــة        ــة للوفــان، بروكــسل، ومــن موقــع اإلغاث ــابع للجامعــة الكاثوليكي ــة الكــوارث، الت مركــز أحبــاث علــم أوبئ

)http://www.reliefweb.int(            التابع ملكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية باألمانة العامة؛ وألسباب منهجية، فهـي ،
يانات الواردة يف الفروع الالحقة بـالفترة املـشمولة بـالتقرير املمتـدة             وتتعلق الب . ٢٠٠٧تشمل السنة التقوميية    

 .٢٠٠٨مايو / أيار٣١ إىل ٢٠٠٧يونيه / حزيران١من 
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 أقـــل ،الـــرباكنيثـــوران  قبيـــل الـــزالزل ووكـــان عـــدد الكـــوارث اجليوفيزيائيـــة، مـــن. ٢٠٠٦
 كارثــة ٢٦يزيائيــة املبلــغ عنــها ، حيــث مل تتعــّد الكــوارث اجليوف٢٠٠٧يف عــام  املتوســط مــن

 ). يف املائة من جمموع احلوادث ٦(
ن فــإ بالفعــلو. باألخطــاراملرتبطــة  آســيا املنطقــة األشــد تــضررا مــن الكــوارث ظلــتو - ٦

 يف املائـة    ٩٠ وقعـت يف آسـيا، أي مـا ميثـل            ٢٠٠٧نـها عـام     يف املائة من الكوارث املبلغ ع      ٣٧
علـى سـبيل    و.  يف املائـة مـن جممـوع األضـرار االقتـصادية املـسجلة             ٤٦ الضحايا، و    جمموعمن  

ــال، أ ــأة بوجــه خــاص يف      ضــراملث ــضانات املومسيــة الــشديدة الوط ــيا برمتــها  ت الفي بزهــاء آس
بـنغالديش فــأودى  “ ســدر”وضــرب إعـصار  . ٢٠٠٧مليـون شـخص يف منتــصف عـام     ١٧٠

واســـتمرت هـــذه . ٢٠٠٧نـــوفمرب / شـــخص يف تـــشرين الثـــاين٤ ٢٠٠حبيـــاة مـــا يربـــو علـــى 
 ١٤٠ ٠٠٠أكثـر مـن     ، أفيد مبـصرع أو فقـدان        ٢٠٠٨مايو  /ويف أيار . ٢٠٠٨االجتاهات عام   

وبعــد مــرور بــضعة أيــام، اهتــزت مقاطعــة  . شــخص يف ميامنــار نتيجــة إلعــصار نــرجس املــدمر 
 .  شخص٦٩ ٠٠٠ل هائل أودى حبياة قرابة ستشوان حتت وقع زلزا

، ٢٠٠٧ مليار دوالر عـام      ٧٤,٩وتسببت الكوارث يف أضرار اقتصادية فاقت قيمتها         - ٧
بيـد أن األرقـام بالـدوالر ال ترسـم       . باملناخاملرتبطة  إىل األخطار   تقريبا  منها   يف املائة    ٨٠يعزى  

كارثـة الـيت ضـربت أوروبـا عـام           ٦٥فقـد مثلـت الــ       . لوحدها صورة دقيقة عن آثار الكوارث     
ــسبة ٢٠٠٧ ــة النامجــة عــن الكــوارث      ٢٧ ن ــصادية العاملي ــة مــن األضــرار االقت املرتبطــة  يف املائ

وعلـى النقـيض مـن      .  يف املائـة مـن النـسبة العامليـة         ١باألخطار، غـري أن ضـحاياها مل يتجـاوزوا          
كثـر فقـرا، كـثرياً مـا تكـون      رغم ضآلة اخلسائر املاليـة بالقيمـة املطلقـة يف اجملتمعـات األ      وذلك،  

ويف داخـل اجملتمعـات     . وأسـباب معيـشتهم    أرواح الـسكان     من حيـث  عواقب الكوارث أوخم    
 واجملموعـات املهمـشة أصـال غـري         واألطفـال احمللية، كثرياً ما يكون الـضرر الـذي يطـال النـساء             

 .متناسب
 احلــوادث وظلــت اخلــسائر البــشرية النامجــة عــن الكــوارث مركّــزة يف عــدد قليــل مــن   - ٨

 كـوارث مـن أشـد الكـوارث      ١٠وتـسببت   . للخطـر عرضـة   األوسع نطاقاً ويف البلـدان األكثـر        
.  املتـضررين  جممـوع  يف املائة مـن      ٨٥املبلغ عنها، و    الوفيات   يف املائة من مجيع      ٥٥خطورة يف   

 الـسلطات الوطنيـة علـى املـستوى احمللـي للغالبيـة العظمـى مـن                 رغـم تـصدي   ويوحي ذلك بأنه    
مــستمرة إىل تعزيــز الــنظم اإلقليميــة  تــزال احلاجــة  فــال الــصغرية واملتوســطة احلجــم، الكــوارث

احملليـة علـى    قـدرات   الوالدولية للتأهب والتصدي لتلك احلوادث الواسعة النطاق اليت قد ترهق           
 .مواجهة احلالة



A/63/277
 

4 08-45979 
 

ــضا مــن خمــاطر      - ٩ ــاملي أي ــاخ الع ــد تغــري املن ــوع ويزي ــق  . الكــوارثوق فقــد أوضــح الفري
الـيت  بـأن الـدالئل      الـصادر مـؤخرا    الرابـع    ي التقييم ه الدويل املعين بتغري املناخ يف تقرير      احلكومي

إىل  التقريـر    أشـار و. ظاهرة االحترار العاملي الناجم عـن فعـل اإلنـسان باتـت قاطعـة اآلن              تؤكد  
الوضـع مـن تـواتر الظـواهر اجلويـة الـشديدة الوطـأة وحـّدهتا، مـن                  هذا  يزيد  أن من األرجح أن     

 عميقـاً يف اإلنتـاج الزراعـي،        وسـيؤثر ذلـك أيـضا تـأثرياً       . اجلفاف واألعاصري والفيـضانات   قبيل  
وســتزيد الفيــضانات الــيت . ســيزيد مــن عــدد املهــددين بــاجلوع يف املنــاطق املعرضــة للخطــر  ممــا

وقــد زاد ارتفــاع . األمــراض املنقولــة عــرب امليــاه تفــشي غــدت أكثــر تــواتراً وحــّدةً مــن خمــاطر   
ــا    درجــات احلــرارة  ــا يف أجــزاء مــن أفريقي ــاء املالري وهــذه .  بالفعــل مــن احتمــاالت تفــشي وب

ــوارد           ــى امل ــصراع للحــصول عل ــأجيج جــذوة ال ــى ت ــضافرها، عل ــادرة، يف حــال ت ــتغريات ق ال
 .الشحيحة، مما يزيد من احتماالت التشريد واهلجرة والرتاع املسلح

ء أيـضا علـى آثـار بعيـدة املـدى           وتنطوي الزيادة األخرية غري املسبوقة يف تكاليف الغذا        - ١٠
فقد ارتفعت أسـعار األغذيـة العامليـة يف مجيـع أحنـاء العـامل بنـسبة        .  العمل اإلنساينمنظومةعلى  
 مليــون شــخص آخــر بــني بــراثن  ١٠٠، ممــا يهــدد بــزّج ٢٠٠٧يوليــه / يف املائــة منــذ متــوز٥٠

للعمليــات اإلنــسانية، لغذائيــة واخنفــضت أيــضا التربعــات العينيــة مــن املعونــة ا  . اجلــوع والفقــر
وعلـى سـبيل    . فتئ شراء األغذية يشكل نسبة متزايدة من جمموع تكاليف العمل اإلنـساين            وما

املثال، أظهر استعراض منتصف السنة لعملية النداءات املوحدة هلـذا العـام أن مثـة زيـادة قـدرها                   
 .  مليون دوالر للمعونة الغذائية٧٠٠صص منها  مليون دوالر، ُخ٩٠٠
قد ثبتت بالفعل فعالية تنفيذ نظم التأهـب واإلنـذار املبكـر يف إنقـاذ األرواح البـشرية                  و - ١١

. الفيــضانات، مثــل بــنغالديش  والعواصــفألخطــار يف العديــد مــن البلــدان الــشديدة التعــرض  
والواقع أنه على الرغم من الزيادة اإلمجالية يف حدوث الكوارث، فقد ظل عدد الوفيات املبلـغ                

وال شـك   .  املتضررين مستقرا نسبيا على امتـداد الـسنوات العـشرين األخـرية            عنها واألشخاص 
وتؤكـد التحـديات الناشـئة      . أن حتسن نظم التأهـب واإلنـذار املبكـر قـد سـاهم يف هـذا االجتـاه                 

ــادة انعــدام األمــن الغــذائي     ــة يف تغــري املنــاخ وزي ــز جهــود التأهــب  العــاملي املتمثل ضــرورة تعزي
ــاط  ــن املخــ ــد مــ ــوارث واحلــ ــيلةر للكــ ــا كوســ ــل مــــن اآلثــ ــا   للتقليــ ــسانية الــــيت ختلفهــ ر اإلنــ

 .اخلطرية احلوادث
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 )٢٠٠٨ مايو/ أيار٣١ - ٢٠٠٧يونيه / حزيران١ (املستعرضةالسنة  - ثانيا 
 احلوادث اخلطرية املتصلة باملناخ -ألف  

 أفريقيا - ١ 
قلـة  رارة و احلـ  اتدرجـ مزيج من االرتفاع الـشديد يف        ، أدى ٢٠٠٧طوال صيف عام     - ١٢

 ىشهدها اجلنوب األفريقي على مـد     اليت  فاف  اجل التأسوأ حا واحدة من   سقوط األمطار إىل    
 ٤٠٠ ٠٠٠واحتـاج أكثـر مـن       . على وجـه اخلـصوص    ليسوتو   و عاما، وضربت سوازيلند   ٣٠

ــسانية إىل اشــخص  ــساعدة اإلن ــداءا وُو. مل ــاجالنجــه ن ــوز   ن ع ــدين يف مت ــن أجــل البل ــه / م يولي
، بغـرض دعـم   لليسوتو مليون دوالر ٢٢و لسوازيلند  دوالر  مليون١٨، وطلب توفري  ٢٠٠٨

مبكـر،  سـبل كـسب الـرزق علـى حنـو      توفري املعونـة الغذائيـة، واملـدخالت الزراعيـة، واسـتعادة           
وحبلــول هنايــة الفتــرة املــشمولة بــالتقرير، كــان النــداءان قــد حظيــا  . خــدمات أساســية أخــرىو

 . يف املائة٧٠بتمويل فاق نسبة 
 إىل  ٢٠٠٧ا هطول األمطار بغـزارة غـري عاديـة يف الـشطر األخـري مـن عـام                   وأدى أيض  - ١٣

 .أفريقياحدوث بعض أسوأ أشكال الفيضانات وأكثرها انتشارا يف تاريخ 
 شــخص يف ٨٠٠ ٠٠٠ويف غــرب أفريقيــا، فــاق عــدد املتــضررين مــن الفيــضانات        - ١٤
ــيل      ١٥ ــن احملاصـ ــارات مـ ــت آالف اهلكتـ ــساكن وجرفـ ــرت املـ ــث دمـ ــدا، حيـ ــت . بلـ وتزامنـ

منطقـة  مـن   معظمهـا   و ،سـر خالله األُ جتابه   الذي   “املوسم األعجف ”الفيضانات مع ما يسمى     
وتعرضت سبل كسب الرزق ملزيـد مـن        .  مشكلة انعدام األمن الغذائي بشكل منتظم      ،الساحل
بوركينـا   أشـد البلـدان تـضرراً     كـان مـن بـني       و. مـن املاشـية   من جراء اخلسائر الفادحـة      املخاطر  

 يف ني عـاجل يننظمات الـشريكة نـداء   املووجهت األمم املتحدة و   .  ومايل ،غاناغو، و فاسو، وتو 
 مليـون   ١٢(غانـا   و)  دوالر اليني م ٥,٩( من أجل بوركينا فاسو      ٢٠٠٧أكتوبر  /تشرين األول 

يف املائـة   ٢١بنـسبة    وُمول النـداءان حـىت اآلن     .  يف تقدمي املعونة اإلنسانية    للشروع فوراً ) دوالر
 . بالنسبة لغانايف املائة  ٥٩و ينا فاسو بالنسبة لبورك

ــا، حلقــت أضــرارٌ   - ١٥ ــا، فادحــة  ويف شــرق أفريقي ــدا،  بإثيوبي ــدا، وروان ــسودان، وأوغن وال
. ٢٠٠٧سـبتمرب   /أغـسطس وأيلـول   /والصومال، وكينيا بسبب الفيـضانات الـيت وقعـت يف آب          

ــضرر  ــشردوا   وت ــن األشــخاص أو ت ــات اآلالف م ــضا يف  . مئ ــضانات أي ــشار وســامهت الفي  انت
ويف السودان، تأثر ما يربو علـى نـصف مليـون           . أمراض من قبيل املالريا واإلسهال املائي احلاد      

وحلقـت األضـرار بـاملزارع      . ضفافالـ شخص عندما فاض النيل وعدد من األهنار املومسيـة عـن            
، فغــدت ، إن مل تكــن ُجرفــتالطرق واملــراحيض واملستــشفيات واملــدارسبــوكــذلك  املاشــيةو
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وحبلـول هنايـة الفتـرة      . اًكـبري اخنفاضـاً   ، واخنفـض اإلنتـاج الغـذائي        معدمـةً برّمتها   حملية   جمتمعاٌت
حـوايل  (ر لتغطيـة جهـود اإلغاثـة         مليـون دوال   ١٨املشمولة بـالتقرير، جلـب نـداء عاجـل مبلـغ            

ــوب   ٥٠ ــغ املطل ــة مــن املبل ــدا، أثّــ ). يف املائ ــضانات يف ويف أوغن  شــخص ٣٠٠ ٠٠٠رت الفي
انعـدام األمـن الغـذائي علـى     تفـشي   فدان من احملاصيل، مما أدى إىل ٨ ٥٠٠ وأحلقت أضرارا بـ 

اإلنساين املساعدة إىل احلكومـة يف تـوفري        العمل  وقدمت اجلهات الفاعلة يف جمال      . نطاق واسع 
 . املعونة الغذائية يف حاالت الطوارئ

 العـام الـسابق     ومل يكد اجلنوب األفريقي يتعاىف من الفيضانات اليت ضـربت املنطقـة يف             - ١٦
ثالثـة أعاصـري متتاليـة يف       وب على حنـو غـري عـادي،         غزيرةأمطار مبكرة و  ب مرة أخرى    ابتليحىت  

وكانـت  . أكثـر مـن مليـون شـخص يعيـشون دون مـأوى مالئـم            وأضـحى   . ٢٠٠٨مطلع عـام    
 ،زمبــابويو ،وزامبيــا، أن ســوازيلندبيــد  تــضررا، البلــدانمدغــشقر ومــالوي وموزامبيــق أكثــر 

ــسوتو تل ــديدة   ولي ــضا ضــربة ش ــباط. قــت أي ــر /ويف ش ــتهل٢٠٠٨ّفرباي ــم املتحــدة  ، اس ت األم
 طتنفيـذ خطـ  ل اً دعمـ ،وشركاؤها خطـة التأهـب واالسـتجابة للفيـضانات يف اجلنـوب األفريقـي             

 فربايـر /جـه نـداء عاجـل إضـايف مـن أجـل مدغـشقر يف شـباط           وُو.  لالسـتجابة  الطوارئ الوطنيـة  
 بلـغ امل يف املائـة مـن       ٤٦التقرير، جلـب نـداء مدغـشقر        وحبلول هناية الفترة املـشمولة بـ      . ٢٠٠٨

 مليـــون دوالر، ١٧ اإلقليمـــي  مليـــون دوالر، بينمـــا تلقـــى النـــداء٤٦املطلـــوب الـــذي قـــدره 
 . مليون دوالر٨٩  الذي قدرهاملطلوب بلغامليف املائة من  ٢٠ أو
 

 آسيا - ٢ 
نطقـة منـذ    املاجتاحـت ات  فيـضان ، شهد جنـوب آسـيا أسـوأ       ٢٠٠٧عام  صيف  خالل   - ١٧
ــر ــزمن أكث ــه توقــع ي كــان ففــي الوقــت الــذي .  مــن عقــد مــن ال ــةالريــاح تنتــهي أن في  ،املومسي

 ، ونيبـال  ، وبـنغالديش  ، باكستان أحناءفيضانات مجيع   ما أعقبها من     و الغزيرة اجتاحت األمطار 
 شــخص يف ١٠٠ ٠٠٠يف تــشريد مـا يربــو علـى    وتــسببت األمطـار . سـبتمرب /أيلــولواهلنـد يف  
الفيـضانات إىل  وعلـى وجـه العمـوم، أدت    . مـأوى يف اهلنـد  دون اليـني  وتركـت امل  ،بـنغالديش 

ــر ــر مــن وتقــويض أســباب معيــشة  شــخص ٤ ٠٠٠ مــن مــصرع أكث . نــسمة مليــون ٦٦ أكث
ُمـّول   يف باكـستان،     ةغاثـ جهود اإل لدعم   مليون دوالر    ٤٢ توفريفيه   طلبينداء عاجل   وصدر  

 . يف املائة٥٠ ايلحوحىت اآلن منها 
خطـرية يف   فيـضانات   حـدوث    يف   غزيـرة  ال مطار، تسببت األ  ٢٠٠٧غسطس  أ/ آب يفو - ١٨

شخــصا وإحلــاق  ٤٥٠مــصرع مــا يربــو علــى إىل أدت ، ةالــشعبية الدميقراطيــمجهوريــة كوريــا 
مـرت،   دُ  هـي  وأضـرار   أبمـسكن    ٢٤٠ ٠٠٠وأصيب مـا يفـوق      . مليون شخص أضرار بقرابة   

 اتمـداد اإلواخلـدمات الطبيـة و   تصاالتواالنقل كما حلقت أضرار كبرية باهلياكل األساسية لل  
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 األمــنانعــدام ممــا زاد مــن الــشواغل املــستمرة إزاء  ، وتلفــت احملاصــيل إىل حــد كــبري . الطاقــةب
 يف املائـة مـن املبلـغ    ٩٠( مليـون دوالر  ١٣  توافر مـن خاللـه مبلـغ       نداء عاجل وصدر  . الغذائي
 .اإلنسانيةلدعم املساعدات ) املطلوب

حــدوث  يف ٢٠٠٧أغــسطس /بآيف مطلــع الــيت هطلــت  الغزيــرة اروتــسببت األمطــ - ١٩
ال تزال يف طـور التعـايف عنـدما وصـل            ةاملناطق املتضرر وكانت  . فيضانات خطرية وسط فيتنام   

الــسلطات مــن ومتكنــت . أكتــوبر/ تــشرين األول٣إىل اليابــسة يف  “ ليكيمــا املــداريعــصارإ”
وعلــى . شخــصا ٨٨حــدود  إىل األرواحاخلــسائر يف ممــا خفــض  شــخص، ٤٠٠ ٠٠٠ إجــالء

 .مليوين شخصوجه العموم، بلغ عدد املتضررين من اإلعصار وما يتصل به من فيضانات 
، “سـدر ”إعـصاٌر حلـزوين كـبري يـدعى          بـنغالديش    ، ضـرب  نـوفمرب /يف تشرين الثاين  و - ٢٠

 وبفـضل . يف املقاطعات الواقعة جنـوب غـرب البلـد   سيما  الو واسعة النطاق،   متسبباً يف أضرار  
يربـو علـى     أن جتلـي مـا    احلكومـة   اسـتطاعت   التأهب واحلد من املخاطر،     نظام  يف  االستثمارات  

بقيـادة  اجلهـود املبذولـة     ومكّنـت   . يف غضون مهلة قـصرية    مناطق آمنة   إىل   ثالثة ماليني شخص  
 اجلهــاتاالقتــضاء وآزرهتــا عنــد بدايــة، المنــذ واإلنعــاش غاثــة إلوطنيــة مــن تقــدمي مــساعدات ا

وأفيــد ، مــصرعهم شــخص ٤ ٢٠٠لقــي ، إمجــاالو. اإلنــساين الــدويلجمــال العمــل يف  ةالفاعلــ
 وكانــت األضــرار.  شــخصماليــني ٨,٩يربــو علــى  تــضرر مــا، وشــخص ٥٥ ٠٠٠بإصــابة 

مدرسـة تـدمرياً     ٤ ٠٠٠أكثر من   ومسكن   ٥٦٠ ٠٠٠حيث دمر ما ينيف عن      ،  ة فادحة اديامل
ة وردت مـــن  اإلنـــسانياتاملـــساعدن ، غـــري أهبـــذا املعـــىننـــداء دويل يـــصدر أي  ملو. كـــامالً
 .جهات عدة
ــسبب  - ٢١ ــاد  وبـ ــري عـ ــشكل غـ ــارد بـ ــل  يالطقـــس البـ ــزار وهتاطـ ــوج بغـ ــانون ةالثلـ  يف كـ

زيـادة  ال و ناهيـك عـن مـومسي حـصاد هـزيلني بالتتـايل            يف طاجيكـستان،     ٢٠٠٧ديسمرب  /األول
ــة  ــعاريف اهلائلـ ــة و أسـ ــود، األغذيـ ــق الوقـ ــمل يبـ ــاطق لـ ــةسكان املنـ ــوى  الريفيـ ــن  القلسـ ــل مـ يـ

يطلــب تــوفري ، ٢٠٠٨فربايــر /شــباطيف نــداء عاجــل وصــدر . الــةواجهــة احلملســتراتيجيات الا
ــة احتياجــات   ٢٦ ــون دوالر لتلبي ــوينملي ــدابري التأهــب مل االضــطالع ب شــخص، وملي ــة ت واجه
ســوى  اآلنحــىت مل يــرد و. ذوبانيف فــصل الربيــع عنــدما يبــدأ الــثلج يف الــ لفيــضانات احملتملــة ا

 .النداءنيف من التمويل املطلوب يف يف املائة و ٥٠
ألقــسى مــن نوعهــا يف أفغانــستان    الــشتوية الــيت كانــت ا   اجلويــة وتــسببت األحــوال  - ٢٢
وقــوع خــسائر يف األرواح ومعانــاة ومــشاكل كــبرية يف الوصــول إىل   عامــا يف ٣٠يقــارب  ملــا

وتـضرر  حـتفهم،   شخص ٩٠٠ولقي قرابة . ٢٠٠٨املرتفعات الغربية والوسطى يف مطلع عام  
ــاج ــشكل  الزراعــي اإلنت ــأثر بوجــه خــاص  . جــسيمب ــشردوت ــشون يف  وامل ــذين يعي ــا ال ن داخلي
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يـد   ة والدوليـ  ةالوطنيـ ومـّدت املنظمـات اإلنـسانية       . ، أفغانـستان  هرياتعلى مقربة من    خميمات  
بالغذاء ولوازم اإليواء وغـري ذلـك مـن          لتزويد املناطق املتضررة   ةفغانيالسلطات األ املساعدة إىل   

 كميـة األمطـار خالهلـا      تكانـ  أشـهر الـشتاء القاسـي      وأعقـب فـصل   . ه املساعدة األساسية  أوج
زيـادة اخنفـاض اإلنتـاج    أدى إىل  املستوى املعتاد يف جـزء كـبري مـن وسـط أفغانـستان، ممـا         دون  

هـذه  ملواجهـة   و.  على الصعيد العـاملي    ئيةتصاعد أسعار املواد الغذا   تتسم ب يف فترة   الغذائي احمللي   
للتـصدي للعواقـب اإلنـسانية النامجـة عـن ارتفـاع أسـعار               صدر نداء أفغانستان املـشترك    ،  احلالة

 أمـان شـبكة   لتوفري   مليون دوالر    ٨١تقدمي  فيه  طلب  و،  ٢٠٠٨يناير  /كانون الثاين  يفاألغذية،  
ــ ــدام األمــن       ٤٢٥ ٠٠٠ ـل ــشية ضــعفا معرضــة خلطــر انع ــشية مــن أشــد األســر املعي  أســرة معي

ــذائي ــشت وصــدر . الغ ــداء م ــد آخــر ترك ن ــه زي ــى  قيمت ــيال عل ــون دوالر ٤٠٠قل يف أواخــر  ملي
 .٢٠٠٨ يونيه/حزيران

مكتـــسحاً منطقـــة دلتـــا ، ٢٠٠٨مـــايو /أيـــار ٢ميامنـــار يف نـــرجس  إعـــصارضـــرب و - ٢٣
عـدد  وبلـغ  ، ة جـسيم أضـرارا  مليـون شـخص   ٢,٤ حـوايل  وتكبـد . يياروادي ومقاطعة يانغون أ

فادحـة   وكانـت األضـرار   . شـخص  ٤٠ ٠٠٠ابـة   قرحـسب األرقـام الرمسيـة       القتلى واملفقودين   
الرياح العاتية من جراء هبـوب عاصـفة قويـة     آثار  تفاقمت  يف منطقة الدلتا، حيث      خاصبوجه  

. املاشـية مـصائد األمسـاك، و    ، و الزراعيـة عدادا كبرية من املساكن، واحملاصيل، واحلقول       أدمرت  
ــية،   ــل األساسـ ــضا اهلياكـ ــيبت أيـ ــوط ا وأصـ ــرق وخطـ ــا يف ذلـــك الطـ ــسلكيمبـ  ةالتـــصاالت الـ

 ، املتحـدة لتقيـيم الكـوارث والتنـسيق        وأوفد على الفور فريق لألمم    .  بالغة بأضرار،  ةوالالسلكي
ــداء عاجــل  مث صــدر  ــوفري ن ــون دوالر ٢٠١لت ــةيف أعمــاللمــساعدة ل ملي  الــيت تقودهــا   اإلغاث
 قيمتـه   تذي بلغـ   الـ  ديـد ، كان النـداء املـنقح اجل       بالتقرير املشمولةالفترة  وحبلول هناية   . احلكومة
مل يكـن    األوىل،   األسابيعيف  و.  يف املائة  ٤٠قد ُمّول بنسبة     مليون دوالر    ٤٨٢حوايل  اإلمجالية  

علـى  قيـود   فرضـته احلكومـة مـن        مـا بـسبب   مستوى املعونة وتوقيت دخوهلا إىل البالد مالئمني        
 إىل البلـد األمـني    ويف أعقاب املهمتني اللتني قام هبمـا        . ومواردهااملعونة الدولية   موظفي  وصول  

املــؤمتر الــدويل ، إضــافة إىل مــايو/ أيــار، يف أواخــرالعــام ومنــسق اإلغاثــة يف حــاالت الطــوارئ  
بصورة كـبرية وصـار مـن املمكـن        الوصول  حتسنت سبل   يف يانغون،   ، املعقود    التربعات إلعالن

 .سليمبذل جهود لإلغاثة والتقييم على حنو 
 

  الكارييب الالتينية ومنطقة البحر أمريكا - ٣ 
 يف التاريخ املدون تـشهد وصـول إعـصارين مـن أعاصـري             سنة   أول ٢٠٠٧كانت سنة    - ٢٤

وقد داهـم   .  نفسه املوسمإىل اليابسة، ومها يف أوج قوهتما يف        ) وفيليكسدين   (األطلسياحمليط  
فـأودى حبيـاة مـا ال يقـل         أغـسطس،   /منطقة شرق البحر الكـارييب يف منتـصف آب        دين  إعصار  
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، يف بليـز   واسـع ماديـة وإتـالف للمحاصـيل علـى نطـاق           خـسائر   وتـسبب يف     ، شخـصا  ٢٦عن  
سـبتمرب،  /إعـصار فيلـيكس نيكـاراغوا يف بدايـة أيلـول          وضرب  .  وهاييت ، واملكسيك، جامايكاو

ــر  شــخص آخــر و ١٦٢ ٠٠٠فأصــاب  ــسكن ٨ ٠٠٠دّم ــن  وكــذلك ، م ــد م خطــوط العدي
واســع عمليــات  علــى نطــاق اجلــسور والطــرقتــدمري وأعــاق . ئيــةاالتــصاالت والطاقــة الكهربا

 مليــون دوالر لــدعم ٤١تقــدمي فيــه وصــدر نــداء عاجــل فــور وقــوع احلادثــة، طلــب  . اإلغاثــة
 . يف املائة٤٣، كان النداء قد ُمول بنسبة  بالتقريرةوحبلول هناية الفترة املشمول. جهود اإلغاثة

 ضــــربت عاصــــفتان، ٢٠٠٧ديــــسمرب /أكتــــوبر وكــــانون األول/يف تــــشرين األولو - ٢٥
ــان   ــداريتان عاتيت ــة الدومينيكيــ م ــااجلمهوري ــصحوبتني ب ة، وكانت ــضانات  م ــةأمطــار وفي ، عارم

وأودت العاصــفتان حبيــاة . االقتــصادية واالجتماعيــةفأحلقتــا أضــرارا بالغــة باهلياكــل األساســية  
 .  شخص١٣٠ ٠٠٠ما يربو على تأثري مباشر على وكان هلما  ، شخصا١٦٠أكثر من 

يف وقـوع    يف املكسيك    ةمطار غزير أهطول  تسبب  ،  ٢٠٠٧أكتوبر  /يف تشرين األول  و - ٢٦
مليـون شـخص يف     وتضرر مـا يربـو علـى        .  عاما ٥٠أكثر من   شهدها البلد منذ    سوأ فيضانات   أ

تــضرر معظــم األعمــال    ونفقــت املاشــية،  و،احملاصــيلتلفــت و. تــشياباستاباســكو و واليــيت
ة أحلقــت رضــيأ يف اهنيــاالتار تــسببت األمطــ وعــالوة علــى ذلــك،   . التجاريــة يف الــواليتني 

و جزئيـا  أكليـا  واجتاحت الفيـضانات    . جهود اإلغاثة وعرقلت بالتايل    اتشبكة الطرق ب أضرارا
األمـم املتحـدة    وقـدمت منظمـات     . مركـز طـيب    ١٠٠ وأكثـر مـن      ى مستشف ١١ما ال يقل عن     

كــسيك حكومــة املإىل دعم الــاإلنــساين الــدويل العمــل  يف جمــال ةوغريهــا مــن اجلهــات الفاعلــ 
 .والتأهيلجهود اإلغاثة من  تبذله مافي

 األوىل مـن  األشـهر خـالل  وأدت األمطار املنهمرة باستمرار وبغـزارة أكثـر مـن املعتـاد         - ٢٧
أكثـر  وتـضرر  . اجلنوبيـة  أمريكـا  من مشال ووسط أجزاءفيضانات عرب إىل حدوث  ٢٠٠٨عام  
ــذين .  شخــصا حــتفهم ٥٠ولقــي  ، شــخص٣٣٩ ٠٠٠مــن   يعيــشون يف وكــان املــشردون ال

ــاطق خميمــات يف  يقــدر وتلــف أيــضا مــا  .  للخطــراعرضــتمــن بــني أكثــر الفئــات   احلــضريةاملن
نداء عاجـل لـدعم عمليـات اإلغاثـة      وصدر  .  هكتار من احملاصيل الغذائية والنقدية     ٧٠ ٠٠٠ ـب

 منـها حـىت اآلن      تلمو مليون دوالر،    ١٨توفري    فيه طلب ،فرباير/اإلنسانية يف بوليفيا يف شباط    
 . يف املائة٧٣سبة ن

 
 احلوادث اجليولوجية اخلطرية -اء ب 

أغــسطس / آب١٥يف ســاحل بــريو رخيتــر  درجــات مبقيــاس ٧,٩بقــوة ضــرب زلــزال  - ٢٨
 بيـسكو؛ وأحلـق      مبا يف ذلـك مستـشفيات ومـدارس يف مدينـة           ،العديد من املباين  فدّمر  ،  ٢٠٠٧

أكثــر مــن ولقــي . صــمة ليمــا، مبــا يف ذلــك العااملنــاطق األخــرىالعديــد مــن أضــرارا فادحــة ب
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 مليـون دوالر    ٣٧لتـوفري   نـداء عاجـل     وُوجـه   . نتيجـة مباشـرة للزلـزال     حـتفهم ك  شخص   ٥٠٠
ــر مــن   ــاهتم  إنقــاذعلــى شــخص ٢٠٠ ٠٠٠ملــساعدة أكث ــرة وحبلــول . حي  املــشمولةهنايــة الفت

 .تقريبا يف املائة ٦٠قد مول بنسبة النداء كان بالتقرير، 
ــار١٢ويف  - ٢٩ ــايو / أي ــزال ضــرب، ٢٠٠٨م ــه    زل ــاس  ٨عنيــف بلغــت قوت  درجــات مبقي

عـدد مـن اهلـزات األرضـية      وأعقبـه . شوان يف الـصني تقاطعة سبلدة ونتشوان الواقعة يف مرخيتر  
شـخص حـتفهم،     ٦٩ ٠٠٠ولقـي قرابـة     . رخيتـر  درجات مبقيـاس   ٥الكبرية، فاق العديد منها     

 املـشمولة رة نهايـة الفتـ  ب شـخص  ١٨ ٠٠٠زهـاء   كـان   و. شـخص  ٣٧٤ ٠٠٠وأصيب حوايل   
ــالتقرير مــسكن، وحلقــت أضــرار   ماليــني ٥,٥ودمــر قرابــة . يزالــون يف عــداد املفقــودين  ال ،ب

يف ســقوط يف ستـشوان، تــسبب اهنيـار املبــاين   و. مـسكن إضــايف  ماليــني ٥,٩فادحـة مبــا عـدده   
وبـدأت عمليـة ضـخمة      . ، على منوال الزالزل الـسابقة الواسـعة النطـاق         كرب عدد من الضحايا   أ

وبلـغ  . املتـضررة  مليون شخص من املنطقـة       ١٥ أدت إىل إجالء  قيادة وطنية،    واإلغاثة ب  لإلنقاذ
ــن اهلــزات األرضــية     ــضررين م ــون شــخص  ٤٥جممــوع املت ــديراتحــسب  ملي ورحبــت . التق

 مليـون   ٢٥٠علـى   يربـو    اآلن مـا   الـذي خـصص حـىت        ساعدة اجملتمـع الـدويل    مبـ حكومة الصني   
 . عينيةال ويةنقد التربعات المندوالر 

 
 األوبئة - جيم 

 مــن العديــديف  مــشاغل فوريــةلــى اخلــدمات الــصحية عصول الفقــراء حــتــثري صــعوبة  - ٣٠
 كـثريا مـا تـشتد الوطـأة علـى اهلياكـل األساسـية الـصحية            إذ الطبيعية، لألخطارعرضة  املالبلدان  

، الـصحي خـدمات امليـاه والـصرف       وكثريا ما تنقطع    . الكوارثوتنهار شبكة النقل يف أعقاب      
ــاه واألغذيــة، مــن قبيــل    يتفــشجــراء يعــرض الــسكان للخطــر مــن   اممــ ــة باملي األمــراض املنقول

خمـاطر انتقـال عـدوى احلـصبة والتـهاب الـسحايا            من   أيضااالزدحام والتشريد   ويزيد  . الكولريا
مـن خمـاطر اإلصـابة يف       زيد الفيـضانات    توعالوة على ذلك،    . والتهابات اجلهاز التنفسي احلادة   

اجلوانـب الدوليـة    واآلن، تـدار    . األمـراض ا مـن    املالريا ومحى الـضنك وغريمهـ     بط  املتوساألجل  
الــيت تــشكل اتفاقــا ، )٢٠٠٥(اللــوائح الــصحية الدوليــة مبوجــب  املعديــة األمــراضي تفــّشمــن 

وخـالل  . ٢٠٠٧ هيونيـ /دخـل حيـز النفـاذ يف حزيـران         وهـو اتفـاق   ،  دولـة  ١٩٤لـ   قانوناًملزما  
 األمـراض  يحـاالت تفـش  حالـة مـن    ١٦٢مـن   حتققت األمـم املتحـدة  ،  بالتقريراملشمولةالفترة  
يف املائــة مــن هــذه    ٣٧وأصــيبت أفريقيــا بنــسبة   .  بلــدا٧٥ يف العــامليالنطــاق  علــى املعديــة
هنــاك الكــولريا وغريهــا مــن أمــراض اإلســهال الوبائيــة،  ، الرئيــسيةئــةوباألمــن بــني و. احلــاالت
 .ة واحلمى الرتفي،واحلصبة
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ــع لكــوارث ا فاعــلوتت - ٣١ ــريوس نقــص  م ــاء ف ــشرية املناعــةوب ــدز/الب قــوض صــحة  لت اإلي
املــصابني باإليــدز وأســباب معيــشتهم، مــع زيــادة الظــروف الــيت ميكــن أن تــضاعف مــن عــبء  

ــشرية   ــل  /فــريوس نقــص املناعــة الب ــدز، مــن قبي ــسي، وســوء  اإلي ــةالعنــف اجلن ــشريد التغذي ، وت
مثــل اجلفــاف يف ،  املــشمولة بــالتقريرالفتــرةالكــوارث الرئيــسية يف عــدد مــن ووقــع . الــسكان

انتـشار فـريوس    بلغ فيها معـدل     بلدان  يف   ،فريقياألنوب  الفيضانات يف اجل  ليسوتو و سوازيلند و 
وضـع  مـن تفـاقم   هـذه الكـوارث   زيـد  وت.  يف املائة ٣٠يف أوساط السكان     البشرية املناعةنقص  

تـضييق   عـن طريـق      لـك ، وذ يـدز إلافئات من السكان هـم أصـال ضـعيفون مـن جـراء اإلصـابة ب               
 .، واملأوى، واخلدمات الطبيةكسب الرزقحصوهلم على الغذاء وسبل فرص 
حتـّسباً الحتمـاالت ظهـور جائحـة        هـود   بـذل اجل   أيـضا منظومة األمم املتحـدة     وتواصل   - ٣٢
 بـات اآلن متفـشياً علـى النطـاق الـداخلي            H5N1مـن نـوع     أنفلونزا الطيور   ففريوس  . نفلونزااأل

أنفلــونزا  وأفيــد حبــاالت إصــابة ووفيــات بــشرية مــن جــراء  . علــى األقــلدانبلــ ٥بــني دواجــن 
 يف أكثـــر مـــن  الفـــريوس، وتـــسبب٢٠٠٣منـــذ عـــام  بلـــدا ١٥ يف H5N1مـــن نـــوع الطيـــور 
ظهـور جائحـة أنفلـونزا      ن  أيتفـق اخلـرباء علـى       و. وحدهال إندونيسيايف  حالة وفاة بشرية     ١٠٠

 ذيبالقـدر نفـسه مـن اخلطـورة الـ         البـشري  نلألمـ هتديـدا   مبعدل وفيـات مرتفـع يـشكل        الطيور  
بتقــدمي ت اجلهــات املاحنــة تعهــد، ٢٠٠٧ديــسمرب /يف كــانون األولو. كــان عليــه قبــل عــامني 

ت الحتمـاال التأهـب   أنفلـونزا الطيـور و    مكافحـة    إىل   الراميـة جلهـود   لدعم ا دوالر  ماليني   ٤٠٦
طـيط حلـاالت الطـوارئ      تقدمي الـدعم للتخ   ها  ؤاألمم املتحدة وشركا  وواصلت  . ظهور اجلائحة 

الناشـئة  تلبيـة االحتياجـات اإلنـسانية    التأهـب و مساعدة احلكومـات يف   واملستوى القطري   على  
 .املرتبطة باحتماالت ظهور اجلائحة

 
 التحديات الرئيسية - الثثا 

زادت العقـدين املاضـيني،    ىمـد علـى  بينما زاد عـدد الكـوارث املـسجلة زيـادة كـبرية            - ٣٣
الوفيـات الـيت   كانـت  على سبيل املثـال،  ف. مواجهة الكوارث يف بعض البلدانأيضا القدرة على  

رغــم  ،٢٠٠٧نــوفمرب / مــن جــراء إعــصار ســدر يف تــشرين الثــاين  ٤ ٢٠٠بلــغ عــددها زهــاء  
شخص نتيجـة إلعـصار      ٣٠٠ ٠٠٠من الوفيات اليت فاق عددها      قل بكثري   أطابعها املأساوي،   

اخنفـاض معـدل الوفيـات    ويعـود  . ١٩٧٠عـام  نفـسه كـان قـد ضـرب املنطقـة ذاهتـا         جم  من احل 
 اجملتمعــات يفحتــسن اســتخدام نظــام اإلنــذار املبكــر وفعاليتــه، وإىل تــدابري التأهــب  مباشــرة إىل 

ــادة    ــة بقي ــة، وكــذلك إىل اجلهــود املبذول مــن شــخص  ماليــني ٣زهــاء  إلجــالءاحلكومــة احمللي
 .اإلعصارأن يضرهبا املناطق اليت يتوقع 
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يف حـــاالت كـــسب الـــرزق  وســـبل األرواح إلنقـــاذ التأهـــب عزيـــُزتومـــن األساســـي  - ٣٤
املتـضررين يف  حتياجـات  والتحـذير وتلبيـة ا  رصـد   واللتنبـؤ   ة علـى ا   قـدر الزيادة   وتعد. الكوارث
 املؤسـسية ويشمل ذلك وضع الترتيبـات      .  لفعالية العمل اإلنساين   أمراً أساسياً الطوارئ  حاالت  

ــى فعال   ــاظ عل ــسبقا، واحلف ــم ــذارة ي ــات، ووإدارةبكــر،  املاإلن التخطــيط حلــاالت  نظــم  املعلوم
 والترتيبـات   ، وتعزيـز خـدمات الطـوارئ      واإلمداداتختزين املعدات   ومن املهم أيضا    . الطوارئ

لتنـسيق،  االتـصال وا  املـوارد والتمويـل، ووضـع ترتيبـات         يكفـي مـن      مـا  وختـصيص    االحتياطية،
االضـطالع بـدور أساسـي       والـدويل    ليمـي اإلقلتعاون  وبإمكان ا . وتوفري التدريب والتعليم العام   

 .زيادة تعزيز هذه النظميف 
لحـد مـن   لكلـي  ا يف أي هنـج   حامسـ الكـوارث عنـصر   الفعال ملواجهة ا  لتأهب  ا ويشكل - ٣٥

بنـاء قـدرة األمـم      : ٢٠١٥-٢٠٠٥  عمـل هيوغـو    إطـار خماطر الكوارث، على النحـو املـبني يف         
يف املـؤمتر العـاملي للحـد       دولـة    ١٦٨قرته  أ وهو إطار عمل  ،  واجملتمعات على مواجهة الكوارث   

 ويرسـم إطـار العمـل خريطـة       . ٢٠٠٥ عـام    ،اليابـان هيوغـو،   يف كـويب،    املعقود   ،من الكوارث 
ــول عــام        ــق ختفــيض كــبري يف اخلــسائر النامجــة عــن الكــوارث حبل ــق لتحقي هــو ، و٢٠١٥طري

القتــصادية االجتماعيــة وامحايــة األصــول   وأيــضابــل األرواح فحــسب،  محايــةإىل يرمــي  ال
 تــشمل األهــداف االســتراتيجية الــيت يرنــو إليهــا إطــار عمــل هيوغــو ،اإلطــارهــذا يف و. والبيئيــة
النـهوض  ، و يف صـلب سياسـات التنميـة املـستدامة وخططهـا          الكـوارث   خمـاطر   احلد مـن    إدماج  

ــات والقــدرات   ــى مواجهــة   يف ســبيل  هــاوتعزيزباملؤســسات واآللي ــاء القــدرة عل ، األخطــاربن
والتـصدي  لطـوارئ   االت ا بـرامج التأهـب حلـ     ملنتظم لُنُهج احلد من املخاطر يف تنفيذ        واإلدماج ا 

ولــئن كــان عــدد مــن اجملــاالت ذات األولويــة يف إطــار عمــل هيوغــو  . والتعــايف مــن آثارهــاهلــا 
يــشددان علــى األولويــة يكتــسي أساســاً طابعــا إمنائيــا، فــإن جمــالني مــن اجملــاالت اخلمــسة ذات  

وكالمهـا عنـصران رئيـسيان      فعالـة؛   الالسـتجابة   ل املبكر والتأهـب     اإلنذارم  إىل تعزيز نظ  احلاجة  
 .لعمل اإلنساينمن عناصر ا

 
 ستجابة فعالةضماناً التعزيز التأهب للكوارث  - ألف 

الرئيــسية علــى الــصعيد اخلطــوات عــدد مــن  اّتخــاذ الفتــرة املــشمولة بــالتقريرشــهدت  - ٣٦
بدايـة الفتـرة   وتزامنـت  . السـتجابة لنـذار املبكـر والتأهـب    اإلالقدرة على تعزيز يف سبيل العاملي  

 الـيت   ،الكـوارث خمـاطر   للحـد مـن     للمنتـدى العـاملي     انعقـاد الـدورة األوىل      مع  املشمولة بالتقرير   
 دولــة ١٢٤وضــم االجتمــاع ممثلــي .  الدوليــة للحــد مــن الكــوارثأمانــة االســتراتيجيةنظمتــها 

، كومـــات، ومنظمـــات األمـــم املتحـــدةحلميثلـــون ا مـــشارك ١ ٢٠٠عـــضوا ومـــا يربـــو علـــى 
وذلـك مـن أجـل     واجملتمـع املـدين،   احلكوميـة،  واملنظمـات غـري      ة،كادمييـ األوواملؤسسات املاليـة    
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 املـصلحة  قّيمـاً ألصـحاب   أيـضا حمفـالً  وفـر االجتمـاع   و. هودعمـ تنفيذ إطار عمل هيوغو تقييم  
الـروابط والـتعلم مـن    تني  ضمن إطار العمل من أجل متـ      مجيع املستويات وجماالت األولوية     على  
جتــري ، يــة التنفيذاألنــشطةمــن الطائفــة العريــضة  وعــالوة علــى.  الراســخة املمارســاتأفــضل

 / يف حزيـران   االعـاملي املقـرر عقـده     املنتـدى   دورة الثانيـة مـن      االستعدادات علـى قـدم وسـاق للـ        
 .٢٠٠٩ يونيه
 ة الفاعلـ  اجلهـات سك بني   تعزيز التما العمل اإلنساين اجلارية ل   صالح  إهود  وُسّخرت ج  - ٣٧

وقـد كفـل   . آليات االستجابة الوطنيةوتوطيد أوجه التآزر مع   اإلنساين الدويل،   العمل  يف جمال   
 حتسني التعاون على التأهـب يف عـدد مـن    ةالعاملي “اجملموعات”االستثمار يف نظام التنسيق بني  

لـه عنـد حلـول العديـد مـن      إضافة إىل حتسني الدعم الـوارد مـن اجلهـات العامليـة وتعجي      البلدان،  
االسـتجابات  عـدد مـن    اسـتخدم هنـج اجملموعـات يف        يف الفتـرة املـشمولة بـالتقرير،        و. الكوارث

وموزامبيـق،  وطاجيكـستان،   بـنغالديش، وبوليفيـا،     ، و باكـستان يف ذلك    مبا   ،االت الكوارث حل
 . من غرب أفريقياوأجزاءميامنار، و

، ٢٠٠٧نـوفمرب   / أجريت يف تشرين الثـاين     قعملية استعراض واسعة النطا   يف أعقاب   و - ٣٨
 الصيغة املنقحة للمبادئ التوجيهيـة املـشتركة بـني           املشتركة بني الوكاالت   ئمةاللجنة الدا أقرت  

 التوجيهيـة هـذه املبـادئ   وتطـرح  . ملـساعدة اإلنـسانية   مـن أجـل ا    لتخطيط للطـوارئ    الوكاالت ل 
ــة وضــع وتنفيــذ    ــة توصــيات بــشأن كيفي لطــوارئ، للتخطــيط لالت الوكــاة بــني مــشتركعملي

أيــضا وتــبني املبــادئ التوجيهيــة . التأهــب اجلاريــة إجــراءاتورصــد متكاملــة، خطــط وصــوغ 
وقــد .  وتكميلــهنفــسه لــدعم العمــل الــوطينيــنظم ن أللمجتمــع اإلنــساين الــدويل كيــف ميكــن 

كمــا تبــّوأ ، ةاإلنــسانياملــساعدة  كــل أوســاط علــى نطــاق واســع يف التوجيهيــةاملبــادئ عممــت 
بــارزا يف بــرامج األمــم املتحــدة للتــدريب  موقعــا بــني الوكــاالت خطــيط للطــوارئ املــشترك الت
وستوضع الصيغة النهائية جملموعة األدوات اإللكترونية للتخطـيط للطـوارئ املـشترك        . توجيهالو

أيـضا  ستخدم   تُـ  فتئـت عمليـات احملاكـاة      ومـا . ٢٠٠٨ يوليـه /يف متوز مث ستعّمم    ،بني الوكاالت 
 ،علـــى ســـبيل املثـــالو. يـــد الختبـــار افتراضـــات التخطـــيط ونظـــم االســـتجابة علـــى حنـــو متزا

اإلنـساين  العـاملني يف اجملـال      الفريقني القطريني    ٢٠٠٨عام  مطلع  يف   ة احملاكا عمليات تساعد
 .للطوارئخطتيهما بيساو وموريتانيا على وضع  - يف غينيا

وكـاالت املـساعدة   ، وضـعت     املشتركة بني الوكـاالت    ئمةاللجنة الدا وبناء على طلب     - ٣٩
التأهــب  (٥األولويــة لتنفيــذ واملؤشــرات أيــضا الــصيغة النهائيــة جملموعــة اإلرشــادات  اإلنــسانية 

وتـوفر اإلرشـادات الـدعم للـدول        . مـن إطـار عمـل هيوغـو       ) للكوارث ضماناً السـتجابة فعالـة     
ــةاجلهــات الفاعلــة واإلقليميــة،واجملتمــع املــدين، واملنظمــات  األعــضاء،  ــز يف ســبيل   الدولي تعزي



A/63/277
 

14 08-45979 
 

هـذه األداة علـى نظرائهـا       بالفعـل   وقـد عرضـت منظمـات األمـم املتحـدة           . على التأهـب  قدرهتا  
 لتعزيــز التحليــل واحلــوار ، بوصــفها وســيلة ونيبــالاحلكــوميني ذوي الــصلة يف كــل مــن أوغنــدا

االحتــاد ويقــود . ٢٠٠٨كــذلك يف منــاطق أخــرى عــام ومــن املقــرر تطبيــق األداة . والتخطــيط
 بـني   مـشتركةً يف الوقـت الـراهن مبـادرةً      أيـضا    األمحـر  واهلالل   األمحر جلمعيات الصليب    الدويل

العمـل اإلنـساين الـذي يأخـذ يف احلـسبان         بـشأن    إلعداد مـذكرة إرشـادات تكميليـة      الوكاالت  
 .من عمل اللجنة املشتركة بني الوكاالت بشأن هذه املسائلكجزء الكوارث خماطر 
حمـور   بـني املنظمـات اإلنـسانية لتحـسني العمـل اإلنـساين              راكةأوجه الش تعزيز  وشكل   - ٤٠

ــز  ــاين  تركي ــود يف   االجتمــاع الث ــاملي، املعق ــساين الع ــهاج اإلن ــوز ٢ و ١للمن ــه/مت . ٢٠٠٨ يولي
ــة  شــىت  و،األمــم املتحــدة وشــارك يف االجتمــاع   ــة واملنظمــات غــري احلكومي  ،املنظمــات الدولي

أن املنـهاج ينبغـي أن      واتفق املـشاركون علـى      . محراأل واهلالل   األمحرلصليب  احلركة الدولية ل  و
مـن قبيـل    مع التركيز على القـضايا الرئيـسية،   ني،مناقشة والتحليل االستراتيجي للمنتدى  يشكّل  
االسـتراتيجية واملتعلقـة بالـسياسات    ناقـشات  املاملنظمات غري احلكومية الوطنية يف     إشراك  زيادة  

ضمان املـدين لـ    واجملتمـع    ، واحلكومـات  ،كوميـة احملليـة   لمنظمات غـري احل   لدعم  وتقدمي ال العامة،  
ــسانيةتأهــب أفــضل، ومــن مث اســتجابة أفــضل لألزمــات     ــضا  . اإلن ــد االجتمــاع أي ــادئ وأي املب

علـى   القـائم النـهج   و،  والـشفافية  ،املـساواة : للشراكة الـيت يـستند إليهـا املنـهاج، وهـي          الرئيسية  
ــل   ــسؤولية، والتكام ــائج، وامل ــتوجه هــذه ا و. النت ــادئ األنــ س ــهاج وأيــضا   ملب ــة للمن شطة اجلاري

 .أعضائه أنشطة
 

 األشخاص املتضررين مـن  ومحايةالكوارث خماطر  للحد من الدويل القانوينتعزيز اإلطار    - ١ 
 الطبيعية باألخطار املرتبطةالكوارث 

نظم التأهـــب الكافيـــة عـــامال متكينيـــا أساســـيا لـــ واملؤســـسيةالقانونيـــة تـــشكل األطـــر  - ٤١
والتنظــيم لتيــسري ل التوجيهيــةاملبــادئ ، اعتمــدت ٢٠٠٧نــوفمرب /يف تــشرين الثــاينو. ةاملــستدام

باإلمجـاع  يف حـاالت الكـوارث      واملساعدة يف اإلنعاش األويل     إلغاثة  للعمليات الدولية ل   نياحمللي
مثـرةً   التوجيهيـة املبـادئ  وتشكل هـذه  . األمحر واهلالل األمحرللصليب يف املؤمتر الدويل الثالثني     

جلمعيـات الـصليب األمحـر    االحتاد الـدويل  املوسعة اليت دارت حتت قيادة    امني من املشاورات    عل
ــى  ، مبــشاركواهلــالل األمحــر  ــو عل ــا يرب ــة ١٤٠ة م ــات ال دول ــصليب األمحــر   واجلمعي ــة لل وطني

األمـم املتحـدة واملنظمـات احلكوميـة الدوليـة          منظمـات   العديـد مـن     إضـافة إىل    األمحر،   واهلالل
وترمـي  لقواعـد الدوليـة القائمـة،       وحتوي املبـادئ التوجيهيـة جتميعـا ل       .  احلكومية واملنظمات غري 

ــة ا ترتيباهتــإعــدادإىل مــساعدة احلكومــات يف  ــة ملــساعدة ا لتقــدمي واملؤســسية القانوني يف الدولي
 .الكوارث حاالت



A/63/277  
 

08-45979 15 
 

ع ، بالتعـاون مـ    جلمعيات الصليب األمحر واهلالل األمحـر اآلن      االحتاد الدويل   وقد شرع    - ٤٢
صـلب   يف   التوجيهيـة املبـادئ   يف التشجيع علـى إدمـاج       ،  آخرينمنظومة األمم املتحدة وشركاء     

علـى سـبيل املثـال،      و. خـاطر املوإدارة الكـوارث واحلـد مـن        القـوانني    املبادرات املتعلقـة بتطـوير    
  الكـوارث  تـشريعات إلدارة   اعتماد   أعقاب  يف اإلنساينالعمل  اجلهات الفاعلة يف جمال     شكّلت  

يف صــياغة احلكومــة ملــا يلــزم مــن  للمــسامهةفرقــة عمــل ، ٢٠٠٧مــارس /آذاريف ندونيــسيا يف إ
 إدارةالدوليـة غـري احلكوميـة يف        املنظمات  دور املؤسسات الدولية و   فيما يتعلق ب   قواعد تكميلية 

التوجيهية يف توصيات بعثـة األمـم املتحـدة         تنفيذ املبادئ   وجرى التشديد أيضا على     . الكوارث
ومــن املقــرر ، ٢٠٠٨عنيــة بتقيــيم الكـوارث والتنــسيق، الــيت أوفــدت إىل بوتـان عــام   للتأهـب امل 

بـني  ومـن املهـم مواصـلة التعـاون        . املهتمـة احلكومات  سائر   إىل   التقنيةتقدمي مزيد من املساعدة     
ــاد  ــة االحتـ ــادئ   ومنظومـ ــتخدام املبـ ــز اسـ ــدة يف تعزيـ ــم املتحـ ــةاألمـ ــى   التوجيهيـ ــا علـ وتعميمهـ
 .واسع نطاق
من تزايد أوجه الـضعف وانتـهاك حقـوقهم نتيجـة           ن من الكوارث    واملتضرر يعاين   وقد - ٤٣

ــسياسات أو اإلمهــال يف ســياق        ــة ال ــة التخطــيط والتأهــب للكــوارث وعــدم مالءم لعــدم كفاي
الفئـات  مـن بـني     أصـالً    املهمشةالنساء واألطفال والفئات    وكثريا ما تكون    . مواجهة الكوارث 

 اعتمــدت اللجنــة الدائمــة املــشتركة بــني  ،٢٠٠٦يونيــه /يف حزيــرانو.  للخطــرعرضــةاألكثــر 
وتـوفر هـذه    . ةبـشأن حقـوق اإلنـسان والكـوارث الطبيعيـ         العمليـة   توجيهية  البادئ  املالوكاالت  

 املتـضررين مـن   األفـراد بشأن كيفيـة محايـة حقـوق    املشفوعة بدليلٍ إرشادات  املبادئ التوجيهية   
وقـد عقـدت    . حقـوق اإلنـسان   مراعـاة    علـى    ةمـ قائاستجابة إنسانية   الكوارث من خالل تنفيذ     

 أمريكـا  يف    هلـا  تـرويج الو من حلقات العمـل اإلقليميـة لنـشر املبـادئ التوجيهيـة           السلسلة األوىل   
يف أفريقيـا وآسـيا     وجيري حاليا التخطيط لعقـد حلقـات أخـرى          . ٢٠٠٨مايو  /الوسطى يف أيار  

 .مايةالفريق العامل املعين مبجموعة احليف إطار 
 يف األشــخاصمحايــة ”جلنــة القــانون الــدويل موضــوع  أدرجــت ذلــك، وة علــى وعــال - ٤٤
تقريـر  وشـكل ال . معنيا باملـسألة   خاصاًنت مقرراً عّيقد   يف برنامج عملها، و    “كوارثالت ال حا
 A/CN.4/598 (راسـة أعـدهتا أمانـة اللجنـة       إىل جانـب د   ،  )A/CN.4/598 (ويل للمقرر اخلـاص   األ
 .٢٠٠٨عام ، دورهتا الستنياملسألة أثناء يف لجنة لنظر ال أساساً ،)2 و Add.1 و
 

 احمللية واإلقليمية و الوطنية القدراتتعزيز  - ٢ 
واصـل كـل مـن منظومـة فريـق األمـم املتحـدة لتقيـيم                خالل الفترة املـشمولة بـالتقرير،        - ٤٥

 األعـضاء مـع الـدول     الكوارث والتنسيق والفريق االستـشاري الـدويل للبحـث واإلنقـاذ العمـل              
 نـشر   ،الفترة املـشمولة بـالتقرير     جرى خالل و. تعزيز القدرة على التأهب واالستجابة    يف سبيل   



A/63/277
 

16 08-45979 
 

إىل  وفـد منـها مثـان     بعثة استجابة تابعة لفريـق األمـم املتحـدة لتقيـيم الكـوارث والتنـسيق، أُ                ١٣
ــريكتني ــارييب،   األم ــة البحــر الك ــا،   ومنطق ــان إىل أفريقي ــيا واثنت ــالث إىل آس ــد. وث ــشروق  ت ن

زلزالني، وتنـسيق أوجـه التـصدي    وعواصف مخس وفيضانات آثار ستة تقييم من أجل ات  بعثال
ــيم الكــوارث       . هلــا ــق األمــم املتحــدة لتقي ــة للتأهــب لالســتجابة تابعــة لفري ــضا بعث وأوفــدت أي

وطنيـة  الطـة   اخلتقيـيم   بـدعم   بناء علـى طلـب مـن احلكومـة،          قامت،  حيث  والتنسيق إىل بوتان،    
 .حتسني النظم القائمةسبل وساعدت يف حتديد للتأهب حلاالت الطوارئ، 

وتدريبيـة   ةدورات تعريفيـ  ونظم أيضا فريق األمـم املتحـدة لتقيـيم الكـوارث والتنـسيق               - ٤٦
وانـضم مـديرو حـاالت    .  آسيا واحمليط اهلادئ   يت ومنطق واألمريكتني، وأوروبا،ألفريقيا  موجهة  
قييم الكوارث والتنسيق والـذين ينحـدر       ، الذين تلقوا تدريب األمم املتحدة يف جمال ت        الكوارث

اليت ميكـن اللجـوء إليهـا إلسـداء     ، إىل شبكة خرباء الكوارث ناميةبلدان   يف املائة منهم من      ٤٠
 .وبناء القدرات التدريبوالتأهب لالستجابة أنشطة  واملساعدة يف املشورة

 يف املائـة  ٩٠ تربط شبكة الفريق االستشاري الدويل للبحـث واإلنقـاذ بـني أكثـر مـن           و - ٤٧
ــن  ، وذلــك مــن خــالل   العــاملعــرب  احلــضريةاملنــاطق األفرقــة الدوليــة للبحــث واإلنقــاذ يف    م

التـــدريبات الدوليـــة علـــى االســـتجابة  واملتخصـــصة، العاملـــة ةفرقـــاألاجملموعـــات اإلقليميـــة، و
وطبقــت أفرقــة البحــث واإلنقــاذ يف املنــاطق   . للــزالزل، وغــري ذلــك مــن األنــشطة املتخصــصة  

للـزالزل  االسـتجابة  ة منهجية التنسيق اليت يتبعها الفريق االستـشاري يف مجيـع عمليـات          احلضري
أربعـة أفرقـة    تقيـيم وتـصنيف      وقام الفريق االستشاري أيضا رمسيـا ب       .الفترة املشمولة بالتقرير  يف  

 لواليـات املتحـدة    أملانيـا وسـنغافورة وهولنـدا وا       مندولية للبحث واإلنقاذ يف املناطق احلضرية،       
 .، خالل الفترة املشمولة بالتقريرغري حكوميةدولية  ة ملنظمتابعإىل فريق إضافة ، ألمريكيةا

 يف مواجهـة الكـوارث  علـى  تقدمي مزيد من الدعم لتطوير القدرات الوطنيـة     وسعياً إىل    - ٤٨
 مبـادرة  ٢٠٠٧يف منتصف عـام   استهلّت األمم املتحدة أيضا     ،  السياقات احملفوفة بأشد املخاطر   

دعـم  ترمـي إىل     مشتركة بني الوكـاالت      مبادرة بوصفها   ،حلد من الكوارث   القدرة على ا   تعزيز
حىت اآلن، قُدم الدعم يف إطار املبادرة من أجل إكمـال دورة للحـد    و. إطار عمل هيوغو  تنفيذ  
بـشأن  حلقـة عمـل     وُنظمـت   ؛  اإلنقـاذ  خلـدمات    الـسويدية للوكالـة   موجهة  خماطر الكوارث   من  

وأُكملــت عمليــة ؛ املنتــدى اآلســيوي للتــدريب والــتعلمميــة بالتعــاون مــع  التنظيالــشبكةحتليــل 
 ت املبـادرة يف  وسـاعد ؛يف الفلـبني اإلنـساين  للعمل الفريق القطري لتقييم القدرات بالتعاون مع  

تقـدمي الـدعم   تواصـل   يس،  يف الـسنة القادمـة    و.  يف أوغندا  لكوارثواجهة ا لتأهب مل لخطة  وضع  
تعليميـة  جمموعـة  إعـداد  ملواجهة الكوارث، مبا يف ذلك  نشطة التأهب   يف إطار املبادرة ملختلف أ    

 .التنميةاإلنساين والقائمة للعمل احلد من خماطر الكوارث يف األطر تعميم ترمي إىل 
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املمارسـات اجليـدة    تقاسـم   تعزيـز   جهودها ل اجلهات الفاعلة يف اجملال اإلنساين      وكثفت   - ٤٩
اإلنـساين  للعمـل  قـام الفريـق القطـري    لـى سـبيل املثـال،    عف. يف جمال التأهب ملواجهـة الكـوارث    

املستخلـصة  الـدروس   بـشأن   مـشتركة بـني الوكـاالت       بتـسهيل عمليـة     ،  يف بنغالديش واحلكومة  
املستخلـصة  الـدروس  بعمليـة  احلكومـة  اضـطلعت   ويف هنـدوراس،    . عصار سـدر  من التصدي إل  

عقـد  ،  أوغنـدا يف  و.  أخرى ماتمنظاألمم املتحدة و  ة  ، مبشارك ملواجهة األعاصري التأهب  بشأن  
ــععمــل حلقــة اإلنــساين للعمــل الفريــق القطــري   ــدروس لتجمي االســتجابة مــن املستخلــصة  ال

 يئــةاهلتعكــف ويف باكــستان، . ٢٠٠٨ ملوســم أمطــار عــام اًاســتعداد، ٢٠٠٧عــام فيــضانات ل
 وليـة أمرجعية  على إعداد دراسات    األمم املتحدة،   منظومة   الكوارث، بدعم من     إلدارةالوطنية  

 تــشغيل ، وإجـراءات املعرضـة للكـوارث  املقاطعـات  يف وأنـشطة اإلنعـاش   خمـاطر الكـوارث   عـن  
 .بعد الكوارثلتقييم سبل كسب الرزق على مستوى املقاطعات يف مرحلة ما موحدة 

 
 تسخري تكنولوجيا املعلومات لتحسني العمل اإلنساين -اء ب 

لكفالـة   احامسـ وة واملوثوقيـة عـامال      نظم معلومات واتـصاالت تتـسم بـالق       توافر  يشكل   - ٥٠
تطبيـق  فقـد ثبـت أن      . من العـاملني يف اجملـال اإلنـساين       كما أنه يعزز أ    ،للكوارثفعالة  استجابة  

الـصور  التقـاط   عد ورسم اخلـرائط و    ن بُ م يف جماالت االستشعار     التكنولوجيةحدث التطورات   أ
 .ال اإلنسايناجمل يف الفاعلةبالساتل ينطوي على قيمة كبرية بالنسبة لعمل اجلهات 

وقد فاق عـدد مـستخدمي املركـز اإللكتـروين االفتراضـي لتنـسيق العمليـات يف املوقـع                    - ٥١
 خـالل تبـادل املعلومـات     ب ، يقومـون  مـدير  ٧ ٠٠٠ العـامل أحنـاء   مديري الكـوارث يف مجيـع       من  

قي  التنـسي  االفتراضـي املركـز   اسـتخدام   تتـصاعد وتـرية     ،  فعنـد حلـول كارثـة مفاجئـة       . الطوارئ
 احملــوري يف نــشر املعلومــات هعلــى دوريــربهن ، ممــا وطلبــات املــستخدمني اجلــدد بــشكل حــاد

نظـام  لل ويـشكل املركـز االفتراضـي التنـسيقي قاعـدة            .هاالسـتجابة وتنـسيق   والتخطـيط ل  سرعة  ب
يتـوىل إصـدار إنـذارات شـبه        الـذي   وهو النظـام    يف حاالت الكوارث،    والتنسيق   لإلنذارالعاملي  

وتتيح هاتان األداتان اإللكترونيتـان     . لألثر احملتمل  ةآليوارث، مشفوعة بتقديرات    آنية حبلول ك  
 . املعلومات وتنسيقها على حنو آيندلابباالستجابة اإلنسانية تلألوساط الدولية املعنية 

 يف  والالسـلكية  الـسلكية  االتـصاالت    ، قدمت جمموعـة   وخالل الفترة املشمولة بالتقرير    - ٥٢
ومشل ذلك نـشر    . بلدا ٢٠ يف أكثر من     ةاإلنسانياملساعدة   أوساطلدعم إىل   حاالت الطوارئ ا  

 وتقـدميها،    يف حـاالت الطـوارئ     والالسلكية السلكية لتقييم خدمات االتصاالت     األفرقة التقنية 
 ومجهوريـة أفريقيـا     ،وتـشاد ،   وبـريو  ،بـنغالديش إكـوادور، و  حاالت الطـوارئ يف     خالل   وذلك

 . وموزامبيقكولومبيا، ، وغاناوالوسطى، 
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 يف حــاالت والالســلكية الــسلكيةاالتــصاالت املعــين بالفريــق العامــل الفرعــي وواصــل  - ٥٣
ضم يف عــضويته وكــاالت والــذي يــ ، للجنــة الدائمــة املــشتركة بــني الوكــاالت التــابعالطــوارئ

ــاع اخلــاص،     ــسانية والقط ــساعدة اإلن ــشجيع الامل ــى ت ــايري  عل ــاد مع ــصاالت لاعتم ــسلكيةالت  ال
املعـدات  بـني  علـى حنـو متبـادل        قابلية التـشغيل   زيادةمن أجل    يف حاالت الطوارئ     ةوالالسلكي
لفريــق العامـل الفرعــي  ل، عقـد اجتمــاع خـاص   ٢٠٠٧يف عــام و. الكـوارث يف منــاطق والـنظم  
 الـسلكية االتـصاالت  ألغـراض   الالسلكيةطيف الترددات مسائل تتعلق بإجراءات إدارة  لتناول  

ــلكية ــواوالالسـ ــاءرئ  يف حـــاالت الطـ ــة يف حـــاالت   أثنـ  املراحـــل األوىل مـــن عمليـــات اإلغاثـ
خالل املؤمتر العـاملي لالتـصاالت الالسـلكية الـذي عقـده            قرار  وأدى ذلك إىل اختاذ     . الكوارث

 على تكليـٍف بإنـشاء    القرار  ونص  . ٢٠٠٧نوفمرب  /يف تشرين الثاين  ،  االحتاد الدويل لالتصاالت  
وضـع  وعلـى   حـاالت الطـوارئ،     غـرض اسـتخدامها يف      بقاعدة بيانات للترددات املتاحـة حاليـا        

وتعّجـل  هـذه اجلهـود     وسـتدعم   .  تشغيل موحدة إلدارة الطيف يف حاالت الكـوارث        إجراءات
 .اليت تعقب الكارثةيف املراحل األوىل البدء يف تشغيل نظم اتصاالت فعالة 

صاالت الـسلكية    مـوارد االتـ    وفرياتفاقيـة تـامبريي املتعلقـة بتـ        تعزيـز لاجلهـود   وتواصلت   - ٥٤
يرلنـدا يف عـام     أ و ومـع انـضمام األرجنـتني     . والالسلكية للحد من الكـوارث ولعمليـات اإلغاثـة        

يف الوقـت الـذي تـشدد فيـه     و.  دولـة ٣٧ علـى االتفاقيـة   ةاملصدقالدول بلغ اآلن عدد ،  ٢٠٠٧
خلاصـة  والالسـلكية ا   السلكيةتصاالت  بيئة اال مراقبة  االتفاقية على حقوق السلطات الوطنية يف       

ميكن مـن خالهلـا تيـسري تـوفري معـدات إضـافية، مبـا فيهـا معـدات إنقـاذ                     تقترح آليات   فإهنا  ،  هبا
احلواجز التنظيمية اليت تعوق اسـتخدام      االتفاقية وإنفاذها يتيحان رفع     التصديق على   ف. األرواح

شـروط  وتـشمل هـذه احلـواجز       . لكـوارث يف حـاالت ا    والالسـلكية  السلكيةموارد االتصاالت   
علـى اسـترياد معـدات االتـصاالت     املفروضة قيود  ال، و املخصصةلترخيص الستخدام الترددات    ا

 .اإلنسانيةأفرقة املساعدة املفروضة على حركة والتقييدات ، والالسلكية السلكية
، زادت قدرة منظومة األمـم املتحـدة علـى تزويـد            استخدام تكنولوجيا الفضاء  وبفضل   - ٥٥

خـالل الفتـرة    ف. ، دومنا أي تكلفـة، خبـرائط آنيـة مرسـلة مـن الـساتل               املساعدة اإلنسانية  أوساط
فيهـا   حلـاالت الطـوارئ، مبـا     ةاالسـتجاب عمليـة مـن عمليـات        ٤٦اسـتفادت   املشمولة بـالتقرير،    

خريطــة  ١٦٠ممــا يربــو علــى  ، والتنــسيقاألمــم املتحــدة لتقيــيم الكــوارث  أفرقــة مجيــع بعثــات 
. لـة الـسائدة قبـل حلـول الكارثـة والتقيـيم األويل لألثـر              تبـّين احلا  ،  ةيئ من الصور الفضا   ةمستمد

سـبتمرب  /أيلـول اللجنـة الدائمـة املـشتركة بـني الوكـاالت يف      أجرتـه   االستعراض الـذي    وقد أكد   
الـساتل عـرب املركـز    خـرائط  الفوائد اليت ينطـوي عليهـا هـذا الـدعم الـذي يـشمل نـشر           ٢٠٠٧

يف حـاالت   والتنسيق   لإلنذارالعاملي  نظام  لع، وا اإللكتروين االفتراضي لتنسيق العمليات يف املوق     
الـيت تتعهـدها   نترنـت  شـبكة اإل عـالوة علـى الوسـائل القائمـة علـى         ،اإلغاثـة ، وموقـع    الكوارث
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 مــن األدىنضــمن احلــد املرســلة مــن الــسواتل أيــضا  الــصور قــد أدرجــت و. فــرادى املنظمــات
ــات  ــد االســتجابة ألي   البيان ــها عن ــزم إتاحت ــيت يل ــة ال ــة طارئ ــة  .  حال ــدم املعلومــات اجلغرافي وتق
عنــدما تــشرع يف التخطــيط  للــسلطات الوطنيــة مــن الــسواتل أيــضا معلومــات قيمــة   املــستمدة

خطــط عنــدما تبـدأ يف وضــع  ، ومرحلـة اإلنعــاش االســتجابة اإلنــسانية إىل مرحلـة  النتقـال مــن  ل
 .  من الكوارثاملتضررةيف املناطق يف األجل األطول للحد من املخاطر 

سجل املركـزي لقـدرات إدارة      من املقرر الشروع يف اسـتعراض الـ       ذلك،  الوة على   عو - ٥٦
اليت ترمـي إىل دعـم       االحتياطية األدلةالسجل سلسلة من    ويتضمن  . ٢٠٠٨ يف عام    ،الكوارث

اهلـدف  ويكمـن   . لمساعدة اإلنسانية يف حاالت الطوارئ    ل الدويلألمم املتحدة واجملتمع    تقدمي ا 
 ورضـا  املـضافة  القيمةتقييم مستوى  على حدة بغرض    اسة كل دليل    دريف  من هذا االستعراض    

 .املستعملني
 

 التنميةمرحلة اإلغاثة إىل مرحلة تعزيز االنتقال من  - جيم 
اإلنعــاش املبكــر غالبيــة اجلهــات الفاعلــة الرئيــسية يف جمــاالت املــساعدة  جمموعــة تــضم  - ٥٧

،  منظومة األمم املتحدة أو من خارجهـا       اإلنسانية والتأهب للكوارث والتنمية، سواء من داخل      
فقــد اتــسمت الفتــرة ، ملــا كــان هــذا اجملــال جديــدا نــسبيا و. واحــدمنــسق إطــار وذلــك ضــمن 

ــز    ــشدة التركي ــالتقرير ب ــشمولة ب ــى امل ــدرات يف جمــال   عل ــاء الق ــدريب وبن ــاش املبكــر ناإلالت . ع
ــا وتايلنــد، يف وُعقــدت حلقــات عمــل إقليميــة بــشأن التخطــيط لإلنعــاش املبكــر وبرجمتــه     كوب

وتلقـى مـا جمموعـه    .  بلـدا ١٥وفدوا من  ، من العاملني يف هذا اجملال٧٥مبشاركة ما يربو على  
ا  الوسـطى تـدريب    أمريكـا البلـدان املعرضـة للكـوارث يف        يف  على املستوى احمللي     جهة فاعلة    ٢٥

ــة و    يف مــسائل  ــة احمللي ــصادياإلنعــاش احلــد مــن خمــاطر الكــوارث يف إطــار التنمي ــي ااالقت . حملل
ــشؤون  موجهــة حلقــات عمــل  ضــمن عــاش املبكــر  لإلندورات خمصــصة وأدرجــت  ــسقي ال ملن
املعقـودة  حلقـات العمـل   وركـزت  . ني املقـيم نيلمنسقضمن االجتماعات اإلقليمية ل اإلنسانية و 
القـضايا الـيت   تعمـيم  ، وعلـى   وممارسـةً  اًعلى اإلنعاش املبكر مفهومـ    للعاملني امليدانيني   يف جنيف   

 .اإليدز/البشرية املناعةوفريوس نقص ، من قبيل املسائل اجلنسانية طاعاتتشمل عدة ق
قُـدم  فعلـى سـبيل املثـال،       . هذه النظم إىل حتسني الدعم علـى املـستوى امليـداين          وتؤدي   - ٥٨

بغـرض   ٢٠٠٧نـوفمرب   /يف تـشرين الثـاين      إعصار سدر  أعقابإىل حكومة بنغالديش يف     الدعم  
ــع  ــات جتمي ــة وطنيــ مكون ــة يف    ،إلنعــاش املبكــر ة لخطــة تنفيذي ــة العاجل ــشاريع التنفيذي ــّين امل تب

مــستمدة مــن تقييمــات األضــرار الــيت أجريــت توصــيات وأدجمــت اخلطــة . القطاعــات الرئيــسية
الــيت ركــزت علــى وتقييمـات البنــك الــدويل للخــسائر واالحتياجـات    ة،احلكومــحتـت إشــراف  
 .األطول أجالاملستوى الكلي اإلنعاش على 
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أصبحت قائمة خرباء اإلنعاش املبكـر املوضـوعة حـديثاً تـضم اآلن             ذلك،  على  عالوة  و - ٥٩
لالنتـشار  الـذين يوجـدون علـى أهبـة االسـتعداد           االستـشاريني   مـن اخلـرباء      ١٠٠ما يربـو علـى      

نـشر  ،  ٢٠٠٧سـبتمرب   /أيلـول يف  ومنـذ بـدء العمـل بالقائمـة         . املبكـر مناطق اإلنعاش    يفالسريع  
 .اتاليت تقودها احلكومجهود اإلنعاش املبكر  دعمأخصائيا من أجل  ٢٧قرابة 
 ،املبكـر اإلنعـاش   ذكرة توجيهيـة بـشأن      ُوضـعت الـصيغة النهائيـة ملـ       ذا العمل،   هل اًدعمو - ٦٠

قــدم كمــا تتعــاريف أساســية ومبــادئ توجيهيــة، وتتــضمن املــذكرة  .٢٠٠٨بريــل أ/يف نيــسان
املـذكرة عمـا قريـب      ستكمل  توس.  املبكر اإلنعاشعملية  عناصر  خمتلف  توجيهات عملية بشأن    

تــسهيل التنفيــذ العملــي  هبــدف زيــادة لتقيــيم إضــافة إىل أداة ل مــن األدوات،جمموعــة بواســطة 
 .يف امليدانألنشطة اإلنعاش املبكر 

 إدراجكيفيـة   بـشأن    اإلنـسانية    ات أيضا إىل األفرقة القطرية للمـساعدة      توجيهوقدمت   - ٦١
النـداءات  مـن قبيـل     اإلنـساين القائمـة،      العمـل    طأدوات ختطـي  ضـمن   احتياجات اإلنعاش املبكـر     

يف مـع الـشركاء الرئيـسيني، مبـا         ورغم إحراز قدر مهم من التقـدم        . دةالعاجلة والنداءات املوحّ  
مـن  ، علـى عمليـات النـداء هاتـه    مـن املرونـة   إضـفاء درجـة   يف ، املاحنـة العديد من اجلهات ذلك  

 .  املبكراإلنعاشدر بديلة لتمويل مصااحلاجة باتت تدعو إىل استكشاف  أنبه املسلم 
 

 مسائل أخرى -رابعا  
  للكوارثللتصدياألصول العسكرية استخدام  -لف أ 

مسـة مـشتركة مـن      النائيـة واجملـاورة     البلـدان   يف   األجنبيةالعسكرية  األصول  نشر  يشكّل   - ٦٢
 أنينبغـي  العمليـات   همع أن هذ  و. يف حاالت الكوارث  الدولية الكربى   عمليات اإلغاثة   مسات  

فــإن اإلنــساين، العمــل تــضطلع هبــا اجلهــات الفاعلــة يف جمــال   وظيفــة مدنيــة معظمهــاظــل يف ت
ــن    ــة ميكـــ ــسكرية األجنبيـــ ــول العـــ ــؤدأناألصـــ ــا  دورا ي تـــ ــة يف  قّيمـــ ــات اإلغاثـــ يف عمليـــ

 .الكوارث حاالت
األمــم املتحــدة دراسـة مــستقلة لتقيــيم فعاليــة  مّولــت هــذه املـسألة،  يف بحــث لزيـادة ا ول - ٦٣
يف اكتملـت   الدراسة اليت   وتناولت  . لكوارث الطبيعية التصدي ل العسكرية األجنبية يف    ألصول  ا

 التوقيـــتحـــسن : مـــن جوانـــب الفعاليـــة، وهـــي مترابطـــة ســـتة جوانـــب ٢٠٠٨مـــارس /آذار
أكـدت  ،  على وجـه العمـوم    و.  والتكاليف ،، والتنسيق االستيعابية، والقدرة   والكفاءةمة،  ءالاملو

علـى حنـو فعـال      األجنبيـة   نشر األصـول العـسكرية      برة قيام احلكومات    ضرومن جديد   الدراسة  
سـيما   ، وال يف هـذه الـشأن    املبـادئ التوجيهيـة الدوليـة القائمـة         وقائم على مبادئ، وأيضا أمهيـة       

يف عمليـات اإلغاثـة يف      األجنبيـة   بادئ التوجيهية الستخدام أصول الدفاع العسكري واملـدين         امل
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العــسكرية األصــول  نــشر أنالــيت تــنص علــى ، )و التوجيهيــةمبــادئ أوســل (حــاالت الكــوارث
 ة،اإلنــسانياملتمثلــة يف التحلــي باخلــصال اإلنــسانية األساســية املبــادئ تــرم حي أناألجنبيــة ينبغــي 

مـن  كـبري  كشفت عن وجـود قـدر    الدراسة بيد أن. سيادة الدول إضافة إىل   ،  والرتاهة ،واحلياد
الـضوء علـى    الدراسـة أيـضا     وسـلطت   . أوسلو التوجيهيـة   مبادئ يف تطبيق    انعدام الوعي وتباينٍ  

املـالذ  ” ملـصطلح    العمل اإلنساين احلكومات واجلهات الفاعلة يف جمال      القلق إزاء فهم    استمرار  
الوســائل حــشد جهــود بعــد اســتنفاد  إالاألصــول العــسكرية تــوفري ينبغــي  حيــث ال( “األخــري
تكتـسي أمهيـة خاصـة يف        التكلفـة  من حيـث     ةالفعالي مسألة   أنكذلك  وبّينت الدراسة   ). املدنية
باهظـة التكلفـة،    العـسكرية األجنبيـة     أن األصـول    عتقـد   املقدمة لألصول، الـيت ت    احلكومات  نظر  

هـذه التكـاليف علـى      الـيت ختـشى مـن وطـأة          ،جلهات الفاعلة يف اجملال اإلنـساين     وأيضا يف نظر ا   
ــسانية   ــساعدات اإلن ــل امل ــنص . متوي ــادئ وت ــةأوســلومب ــي أال تتحمــل     التوجيهي ــه ينبغ ــى أن عل
وأن هــذه األصــول ينبغــي أن  ،نــشر األصــول العــسكريةتكــاليف  حكومــات البلــدان املتــضررة

 . اإلنسانيةالغوثيةلمساعدات ل املخصصة تقدم مبعزل عن األموال
 

  الطبيعيةباألخطار املرتبطةمتويل املساعدة اإلنسانية ملواجهة الكوارث  - باء 
ــد، ٢٠٠٧يف عــام  - ٦٤ ــسخاء  مت ق ــى اجلهــات املاحنــة ب ــو عل ــا يرب ــون دوالر ٨٠٠ م  ملي

نظـام التعقـب املـايل لألمـم        وذلـك حـسب     ،  لتغطية عمليات التصدي لكوارث مرتبطة بأخطار     
مـن خـالل   املبلـغ عنـها، الـيت تقـدم     اإلنـسانية الدوليـة   املعونات مجيع   الذي يتوىل متابعة     املتحدة

معيـات  احلركة الدولية جل  ، واملنظمات غري احلكومية، و    املنظمة الدولية للهجرة  واألمم املتحدة،   
 والتربعـات   العينيـة ، مبـا يف ذلـك املـساعدات         ة، والقنـوات الثنائيـ    األمحراهلالل  والصليب األمحر   

 يف املائـة مـن      ١٠وقد شكلت التربعات يف حاالت الكـوارث املرتبطـة بأخطـار قرابـة              . اخلاصة
 .نسانيةاإلالتربعات العاملية لتمويل العمليات 

 الـشريكة منظومة األمم املتحدة واملنظمـات      أصدرت  وخالل الفترة املشمولة بالتقرير،      - ٦٥
وحبلـول  . اآلنسجل حـىت    مـ  رقـم    مرتبطة بأخطار، وهـو أعلـى     كوارث  بشأن    نداء عاجال  ١٦

 يف املائــة مــن ٥٤حــوايل  أو مليــون دوالر، ٣٥٢مــا جمموعــه ُمــول ، ٢٠٠٨مــايو /هنايــة أيــار
 املركـزي   وقـد خـصص الـصندوق     .  مليـون دوالر   ٦٥٥الذي يـصل إىل      املطلوب   املبلغجمموع  

هلـــذه النـــداءات العاجلـــة،  )  يف املائـــة٢٥,٦ أو( مليـــون دوالر ٩٠ملواجهـــة الطـــوارئ قرابـــة  
 .تربعاتاللتقدمي فردية أكرب قناة بكل املقاييس جيعله  مما
ــد صــاحب   - ٦٦ ــضا    وق ــة أي ــداءات العاجل ــظهــور ارتفــاع عــدد الن د مــن التحــديات  العدي

توجيه النداءات على وجه الـسرعة      ، واحلاجة إىل    إىل تنقيح النداءات  احلاجة  من قبيل   الرئيسية،  
ــاب   ــات رغــم غي ــة بيان ــة، أولي ــدقيق ــصري التأهــب   صعوبة مث ال ــة يف إدمــاج عن ــة املتمثل الالحق
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 اتاءلنــدبــدأ العمــل علــى إصــالح عمليــة اونتيجــة لــذلك، . النــداءاملبكــر يف عمليــة واإلنعــاش 
اللجنـة الدائمـة املـشتركة بـني        شـركاء   بالتعـاون مـع     ،  ٢٠٠٧نـوفمرب   /يف تـشرين الثـاين    ة  العاجل

النـداء العاجـل يف     آليـة   اسـتعراض   اإلصـالح علـى     عمليـة   وعكفـت   . الوكاالت واجلهات املاحنة  
االسـتجابة،  أدوات   اإلنـسانية و   ةاملـساعد سياسـات   يف جمـال    الطارئـة   ضوء التطـورات األخـرى      

املنـــسق ووظيفـــة هنـــج اجملموعـــات؛ و؛ املركـــزي ملواجهـــة الطـــوارئ الـــصندوق لـــك ذيف  مبـــا
ــيم ــسانية  /املق ــشؤون اإلن ــسق ال ــة؛     ؛ ومن ــري احلكومي ــشاركة املنظمــات غ احلاجــة إىل حتــسني م

لوضـع خطـط    املبذولـة حاليـا     ؛ واجلهـود    مـشاريع إنقـاذ األرواح واإلنعـاش املبكـر        التوازن بني   و
والقدرة على مواجهة االحتياجـات     على وجه السرعة،    اجات  االحتيوتقييم   ،لطوارئاالت ا حل

 ، سويـسرا،  مـونترو يف أثنـاء معتكـف       كل مـن اجلهـات املاحنـة،       ةاملنقحوقد أقر اآللية    . املفاجئة
والفريــق ، ٢٠٠٨فربايــر /شــباطبــشأن عمليــة النــداءات املوحــدة ومتويــل العمــل اإلنــساين، يف  

يف املعين بعملية النداءات املوحـدة،      تركة بني الوكاالت    للجنة الدائمة املش  العامل الفرعي التابع    
ــارس /آذار ــر . ٢٠٠٨مـ ــل  وأقـ ــق العامـ ــني  الفريـ ــشترك بـ ــا يف  املـ ــة إلكترونيـ ــاالت الورقـ الوكـ
 .٢٠٠٨يونيه /حزيران ١٣
؛ ة العاجلــاتتأكيــد العناصــر األساســية لعمليــة النــداءإعــادة ســتعراض علــى ويركــز اال - ٦٧

 مـن   أيـام صدر يف غضون مخسة إىل سـبعة        أن ي (نداء سريعا جدا    وتتمثل يف ضرورة أن يكون ال     
ــة  ــة مفاجحلــول كارث ــة الطــوارئ إعــالن مــن أو ئ علــى املعلومــات املتاحــة  أن يرتكــز ، و) حال
ــواردة مــن ا خصــصات وأن تــصرف امل؛ واالســتنتاجات ــة ال املركــزي ملواجهــة لــصندوق األولي

وتقـدمي التمويـل     الوقـت املناسـب      يفإصـدار النـداء     دعـم   الطوارئ يف التوقيت نفـسه مـن أجـل          
ة من حيث التوقيـت،     وأن تقتصر النداءات العاجلة على تلبية االحتياجات املاس       ؛  بأقصى سرعة 

أن ؛ والـيت تـدعو احلاجـة إليهـا وتتـوافر القـدرة علـى تنفيـذها        نعـاش املبكـر     اإل وتتضمن مشاريع 
ــدا     ــة التنقــيح املنــهجي واملنــتظم للن باســتخدام ءات العاجلــة يكــون مــن اإلجبــاري تطبيــق عملي

معظـم هـذه    نـداء نفّـذ      أولميامنـار   وكان النـداء العاجـل مـن أجـل          . معلومات تقييمية مستوفاة  
 . بنجاحاملفاهيم

منـسق  خـصص  ، املركزي ملواجهة الطوارئالصندوق املقدم من تمويل  الوفيما يتعلق ب   - ٦٨
مــن احلــوادث اخلطــرية بلــدا متــضررا  ٢٨لـــ  مليــون دوالر ١٤٨اإلغاثــة يف حــاالت الطــوارئ 
ابتـداء مـن    ثالثة أيام عمـل      يف املتوسط استغرق إقرار التمويل    و. خالل الفترة املشمولة بالتقرير   

و املنـسق املقـيم   أاإلنـسانية  منسق األمـم املتحـدة للـشؤون       من  النهائي  نحة  املطلب  تاريخ تقدمي   
يف  االسـتجابة املبكـرة و     متكـن مـن   أداة  وبذلك يكون الصندوق قد أثبـت أنـه         . املتضرريف البلد   

 . الصندوقأهدافمع  مبا يتمشى الوقت املناسب
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ــالتقرير،   - ٦٩  بلغــت حــصة الفيــضانات والعواصــف مــن أمــوال  وخــالل الفتــرة املــشمولة ب
 يف املائـة للـزالزل،   ١٢منـها   يف املائـة،  ٦٦املخصـصة لالسـتجابة ملخـاطر الكـوارث      الصندوق  

سـوء  نامجـة عـن     أخـرى   للتـصدي حلـاالت      يف املائـة     ٤ و    يف املائة ملواجهة آثار اجلفاف،     ١٣ و
وذهــب نــصف التمويــل تقريبــا إىل . تفــشي األمــراضملكافحــة  يف املائــة ٥ اجلويــة، و األحــوال

االت الكــوارث، املخصــصة حلــ الــصندوق أمــوالمــستفيد مــن وكانــت بــنغالديش أكــرب . آســيا
 .٢٠٠٧ مليون دوالر يف عام ٢٦جمموعه  تلقت ما إذ
 األنــشطةإىل جــرى التــشديد علــى احلاجــة إىل توجيــه أمــوال املــساعدة اإلنــسانية وقــد  - ٧٠

وذلـك يف    ،التأهب للكوارث واإلنذار املبكر والتخطيط حلاالت الطـوارئ       من قبيل    ،التمهيدية
يف املعقــود  ،املــساعدة اإلنــسانيةبــشأن متويــل مــونترو هــا معتكــف عــدد مــن الــسياقات، مبــا في 

وحتــد مــن االســتجابة ســتخفف مــن تكــاليف  تــدابري التأهــب أن مــع و. ٢٠٠٨فربايــر /شــباط
التمويـل اإلنـساين   اسـتبعدت مـن نطـاق     كـثريا مـا     ف،  عنـد حلوهلـا   لكوارث  اخلسائر النامجة عن ا   

بعـض التـدابري لتحـسني الوضـع، مبـا يف ذلـك بـدء               وقـد اختـذت     . الستجابة حلـاالت الطـوارئ    ل
بوصـفها   ٢٠٠٨فربايـر   / يف شـباط   يفريقـ األيف منطقة اجلنوب    خبطة التأهب واالستجابة    العمل  

اآلليـــات املاليـــة  بـــذل مزيـــد مـــن اجلهـــود لتعزيـــز      مـــن الـــضروري  بيـــد أن. نـــداء عـــاجال 
 .التأهب ألغراض

أن االحتياجـات    األزمـة مـا بعـد     فقد تبّين مرارا وتكرارا مـن حتليـل إجـراءات           وباملثل،   - ٧١
ــة أقــل مــن   اإلنعــاش املبكــر  املتــصلة ب ــسانية املتطلبــات تتلقــى مــساعدة مالي ــةاإلن أن ، وواإلمنائي

بات من الالزم بـذل     ،  ومن مث . بعدتنشأ   اإلنعاش املبكر مل     أنشطةالستهداف  املكرسة  ليات  اآل
سـيما يف حــاالت مـا بعــد    االنتقـال الفعــال مـن اإلغاثـة إىل التنميــة، وال   لكفالــة  جهـود إضـافية  

 . الرتاعانتهاء 
 

 التوصيات - خامسا 
 :الدول األعضاءلتنظر فيها التوصيات التالية تطرح  تقدم، بناء على ما - ٧٢

تعـددة الـسنوات   املإبراز أمهية االلتزامـات املبكـرة        على   األعضاءتشجع الدول    )أ( 
 التابعـة   ،املـساعدة اإلنـسانية   آليـات متويـل     ملواجهة الطوارئ وغريه مـن      لصندوق املركزي   إزاء ا 
يف وميكـن التنبـؤ بـه      لى املوارد على حنو     عصول  للح اًان، ضم التابعة هلا غري  ولألمم املتحدة   منها  

 ؛ستجابة حلاالت الطوارئ اإلنسانية النامجة عن الكوارث الطبيعية لالالوقت املناسب
غريهــا مــن اجلهــات الفاعلــة يف جمــال العمــل  األمــم املتحــدة ومنظومــة تــدعى  )ب( 
 ؛يز احلد من خماطر الكوارثتعزمبا يدعم دمات اخلدوات وتعميم األن حتّسأن إىل اإلنساين 
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ــز  ةاإلنــسانياملــساعدة الــدول األعــضاء ووكــاالت  ع تــشج )ج(  أنــشطة علــى تعزي
، وذلـــك علـــى  مبـــا يف ذلــك التخطـــيط للطــوارئ  ،وطينعلــى الـــصعيد الــ  التأهــب للكـــوارث  

عرضـة  بوجه خاص املناطق األكثـر      يشمل  يف مجيع القطاعات ذات الصلة، مبا       املستويات كافة   
 ؛ إطار عمل هيوغو، وضمنللخطر

ألنــشطة األمــوال يف ختــصيص مزيــد مــن النظــر  علــى األعــضاءع الــدول تــشج )د( 
السـتجابة  للدعم تعزيـز التأهـب      أو تطويرها   آليات التمويل   وتوطيد  الكوارث،  خماطر  احلد من   

 ؛أنشطة اإلنعاش املبكرو
ــ )ـه(  ــا   ىدعتـ ــتفادة مـــن املبـ ــة إىل االسـ ــدول األعـــضاء واملنظمـــات اإلقليميـ دئ الـ
يف واملـساعدة يف اإلنعـاش األويل       إلغاثـة   للعمليـات الدوليـة ل     نياحملليوالتنظيم  لتيسري  ل التوجيهية

ــاالت الكــــوارث   ــن أجــــل  حــ ــاتعزيــــز مــ ــدمي املــــساعدة   أطرهــ يف الدوليــــة  القانونيــــة لتقــ
 ؛الكوارث حاالت

قــدرة األمــم املتحــدة يف لتوطيــد الــدول األعــضاء إىل مواصــلة دعمهــا   ىدعتــ )و( 
 ، واالسـتجابة ، املبكر، والتأهـب  الساتل ألغراض اإلنذار   من   املستمدةملعلومات اجلغرافية   جمال ا 

 ؛واإلنعاش املبكر
ــق      )ز(  ــة تطبي ــر يف إمكاني ــى النظ ــضاء عل ــدول األع ــشجع ال ــة   املت ــادئ التوجيهي ب

، يف عمليات اإلغاثة يف حاالت الكـوارث      األجنبية  الستخدام أصول الدفاع العسكري واملدين      
اإلقليميـة  الوطنيـة و   هاهياكلـ مـع    األجنبيـة  ةالعـسكري دف تـساوق اسـتخدام األصـول        وذلك هبـ  
ــدور اإلجيــايب الــذي ميكــن أن  الكــوارث، ملواجهــة  ــدان  واضــعة يف اعتبارهــا ال ــه البل  تــضطلع ب

 ؛اجملاورة يف دعم االستجابة للكوارث
لنظـر  اإلنـساين علـى ا    العمـل   الدول األعضاء واجلهات الفاعلة يف جمال       تشجع   )ح( 

حقــوق اإلنــسان والكــوارث الطبيعيــة يف العمليــة بــشأن املبــادئ التوجيهيــة األخــذ ب إمكانيــة يف
 ؛تنفيذ التخطيط حلاالت الطوارئ والتأهب للكوارث واالستجابة هلامعرض 
لكـي تـضطلع     ةاإلنـساني تقدمي الدعم للمنظمـات     تشجع الدول األعضاء على      )ط( 

تغـري املنـاخ وارتفـاع      املتمثلة يف   قم بسبب التحديات العاملية     تفابالعبء اإلنساين املتعاظم الذي     
 الـيت   املبتكـرة النهج  لألخذ ب  إضافيةموارد  إتاحة  الوقود، مبا يف ذلك عن طريق       األغذية و  أسعار

 .االحتياجاتتلك جيري وضعها لتلبية 
 


