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  الدورة السادسة والستون
  *من جدول األعمال املؤقت) أ (٧٠البند 

تعزيز تنـسيق املـساعدة اإلنـسانية واملـساعدة الغوثيـة الـيت             
مبـا يف ذلـك      تقدمها األمـم املتحـدة يف حـاالت الكـوارث،         

تعزيـــز تنـــسيق املـــساعدة : املـــساعدة االقتـــصادية اخلاصـــة
          مم املتحدة يف حاالت الطوارئاليت تقدمها األ اإلنسانية

ــدان الكــوارث           ــسانية يف مي ــساعدة اإلن ــدمي امل ــشأن تق ــدويل ب ــاون ال التع
   التنميةإىلالطبيعية، من اإلغاثة 

    
  تقرير األمني العام    

    

  موجز  
اجلمعيــة  ، الــذي طلبــت فيــه٦٥/٢٦٤أعــد هــذا التقريــر عمــال بقــرار اجلمعيــة العامــة    
م أن يواصــل حتــسني االســتجابة الدوليــة للكــوارث الطبيعيــة وأن يقــدم    األمــني العــاإىلالعامــة 

ويعطي التقرير حملـة عامـة عـن        .  اجلمعية العامة يف دورهتا السادسة والستني      إىلتقريرا عن ذلك    
ويـصف  . وقوع الكوارث املرتبطة باألخطار الطبيعية ويـسلط الـضوء علـى االجتاهـات الناشـئة              

. ئيــسية، ويلقــي نظــرة علــى التقــدم احملــرز يف خمتلــف اجملــاالتالتقريــر عــددا مــن التحــديات الر
  .وخيتتم التقرير بعدد من التوصيات

 

  
 
  

  *  A/66/150.  
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  مقدمة  - أوال  
ويغطــي التقريــر الفتــرة  . ٦٥/٢٦٤أعــد هــذا التقريــر اســتجابة لقــرار اجلمعيــة العامــة     - ١

ت وأدرجــت يف التقريــر معلومــا   . ٢٠١١مــايو  / أيــار ٣١ إىل ٢٠١٠يونيــه  /حزيــران  ١ مــن 
  .حداثة، حسب االقتضاء أكثر

  
  )٢٠١١ مايو/ أيار٣١-٢٠١٠يونيه / حزيران١(السنة قيد االستعراض   - ثانيا  

  
  ٢٠١٠البيانات املتعلقة بالكوارث للسنة التقوميية   - ألف  

ــاين     - ٢ ــرة مــن كــانون الث ــاير /شــهدت الفت ــسمرب / كــانون األولإىلين ــا ٢٠١٠دي  ارتفاع
 .٢٠٠٩ى وجه اخلـصوص، مقارنـة بعـام    دة يف حدة تأثريها علعدد الكوارث الطبيعية وزيا    يف

 كارثـة،   ٣٨٥وبلغ عدد الكوارث الطبيعية اليت أبلغ عنـها مركـز أحبـاث علـم أوبئـة الكـوارث                   
 مليـون شـخص آخـرين،       ٢١٧ شـخص، وتـضرر منـها        ٢٩٧ ٠٠٠تسببت يف مقتـل أكثـر مـن       

  .)١(ون دوالر بلي١٢٣,٩وقدرت قيمة اخلسائر االقتصادية اليت سببتها مببلغ 
على الرغم من اتساق عدد الكوارث املبلـغ عنـها مـع املتوسـط الـسنوي خـالل الفتـرة                      - ٣

مقارنــة بعــام  )٢( فقــد ازداد عــدد الــضحايا ،) كارثــة٣٨٧ (٢٠٠٩ عــام إىل ٢٠٠٠مــن عــام 
ــاتال علــى حنــو    . ، نتيجــة حــدوث عــدة كــوارث واســعة النطــاق   ٢٠٠٩ ــام ق وكــان ذلــك الع

ى األقـل، وداللـة قويـة أخـرى علـى اشـتداد كثافـة احلـوادث البالغـة               حيدث خالل عقدين عل    مل
وتواصــل وقــوع الكـوارث الطبيعيــة يف بلــدان جتتاحهـا الرتاعــات، وازداد بــذلك تعقيــد   . احلـدة 

  .الوضع اإلنساين املتدهور للسكان املعنيني
  

  األحداث اخلطرة املتصلة باملناخ  - باء  
 حطمـت األمطـار الغزيـرة والفيـضانات املرتبطـة      تسببت الكوارث اهليدرولوجيـة، الـيت      - ٤

هبــا األرقــام القياســية يف كــثري مــن البلــدان، يف مــصائب ال حــصر هلــا خــالل الفتــرة املــشمولة     
 مليـون   ١٨وتـضرر أكثـر مـن       . ففي آسيا، ضرب باكـستان أسـوأ فيـضان يف تارخيهـا           . بالتقرير

يف البلـد ودمـر أكثـر       شخص من ذلك الفيضانات، الذي غمرت مياهه مخـس مـساحة األرض             
ويف الـصني تـسببت الفيـضانات واالهنيـارات     .  مليون مرتل وشـرد ماليـني األشـخاص        ١,٨من  

__________ 
 أحباث علـم أوبئـة الكـوارث املـستوفية ألحـد املعـايري التاليـة         سجالت قاعدة البيانات الدولية للكوارث مبعهد       )١(  

 شـخص أو أكثـر ألضـرار؛ إعـالن حالـة          ١٠٠ أشخاص أو أكثر؛ اإلبالغ عن تعـرض         ١٠مقتل  : على األقل 
 .الطوارئ؛ صدور نداء لطلب املساعدة الدولية

 .‘‘رينجمموع عدد القتلى واملتضر’’عّرفه معهد أحباث علوم أوبئة الكوارث بأنه   )٢(  
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 حالـــة وفـــاة، وبلـــغ جممـــوع املتـــضررين هبـــا ٧ ٠٠٠األرضـــية اهلائلـــة يف حـــدوث أكثـــر مـــن 
.  بليـــــون دوالر١٨مليــــون شـــــخص، بينمــــا قـــــدرت األضـــــرار االقتــــصادية مببلـــــغ     ١٣٤
 األمطار الغزيرة فيضانات واهنيارات أرضية واسعة النطـاق، وشـردت           النكا، سببت  سري ويف

سـتراليا، أحلـق   أويف .  مليـون شـخص   ١,٢أكثر من مليون شخص وبلغ عـدد املتـضررين منـها            
أسوأ فيضان يشهده البلد خالل نصف قرن، أضرارا مباليني األشـخاص، بينمـا تـأثرت تايالنـد                 

 ماليــني ٩ عــدد املتــضررين مــن الفيــضانات  بالفيــضانات واجلفــاف يف آن واحــد، حيــث بلــغ  
  . مليون شخص٦,٥شخص ومن اجلفاف 

ويف أجزاء أخرى مـن العـامل، تـسببت أغـزر أمطـار تـسجل يف كولومبيـا يف فيـضانات                     - ٥
 مليـون شـخص، وتـضرر منـها بوجـه خـاص             ٣,٧واهنيارات أرضية، وبلغ جمموع املتأثرين هبـا        
ــةاملــشردون واملعرضــون للرتاعــات املــسلحة ا  لفيــضانات أيــضا علــى فرتويــال  وأثــرت ا. لداخلي

ويف أفريقيـا اجلنوبيـة،     .  وأمريكا الوسطى ومنطقـة البحـر الكـارييب        ) املتعددة القوميات  - دولة(
أسفر موسم األمطار عن فيضانات كاسحة، ووصلت مناسيب ميـاه األهنـار مـستويات قياسـية                

رة والفيضانات الواسعة النطـاق علـى غـرب         وباملثل، أثرت األمطار الغزي   . مجيع أحناء املنطقة   يف
ــنن، حيــث أثــرت الفيــضانات علــى حيــاة       شــخص ودمــرت٦٨٠ ٠٠٠أفريقيــا، وال ســيما ب

  .عشرات اآلالف من املنازل
 .)٣(وشهدت الفترة املشمولة بالتقرير هدوءا نسبيا فيما يتعلق بأخطار األرصاد اجلويـة             - ٦

ــداري علــ      ــر إعــصار ميجــى امل ــك، أث ــى ذل ــر    وعــالوة عل ــا ودم ــوين شــخص تقريب ــاة ملي ى حي
، بينمـــا بلـــغ عـــدد املتـــضررين ٢٠١٠أكتـــوبر / مـــرتل يف الفلـــبني، يف تـــشرن األول٣٠ ٠٠٠
 ١٠٠ ٠٠٠ شــخص، وعــدد الــذين فقــدوا منــازهلم ٢٦٠ ٠٠٠إعــصار غــريي يف ميامنــار  مــن

ــرار بـــسبب األعاصـــري    ،ويف املكـــسيك. شـــخص ــا أضـ ــازل الـــيت حلقـــت هبـ  بلـــغ جممـــوع املنـ
  .ل مرت٥٠٠ ٠٠٠

  
  األحداث اجليولوجية اخلطرة  - جيم  

 درجــات علــى مقيــاس   ٩، ضــرب اليابــان زلــزال قوتــه    ٢٠١١مــارس / آذار١١يف   - ٧
يونيــه، أكــدت / حزيــران٣٠ويف. الــيت أعقبتــه) تــسونامي(رخيتــر، وكــذلك أعقبتــه موجــة املــد 

 شخــــــصا جرحيــــــا ٥ ٣٨٨ إىل حالــــــة وفــــــاة، باإلضــــــافة ١٥ ٥١١احلكومــــــة حــــــدوث 
.  شخـصا  ١١٦ ٢١٣دا، بينما بلغ عدد من مت إجالؤهم عن املنطقة املتضررة           مفقو ٧ ١٨٩ و

__________ 
األحـداث الـيت تـسببها عمليـات     ’’يعرف معهـد أحبـاث علـوم أوبئـة الكـوارث أخطـار األرصـاد اجلويـة بأهنـا                   )٣(  

يتـراوح مـداها بـني بـضعة دقـائق وعـدة            (الصغرية احلجم واملتوسـطة احلجـم       /جوية تتراوح بني القصرية األمد    
 .، مبا يف ذلك األنواع املختلفة من العواصف‘‘)أيام
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وأحلق اجتماع الزالزل مع موجـة املـد أضـرارا جـسيمة مبحطـة الطاقـة النوويـة يف فوكوشـيما،                     
 يف املنــاطق احمليطــة هبــا، ممــا يؤكــد ضــرورة اتبــاع هنــج    اإلشــعاعارتفــاع مــستويات  إىلوأدى 

  .متعددة التأهب ملخاطر
، ٢٠١٠سـبتمرب   / أماكن أخرى، ضرب زلزاالن قويان نيوزيلندا، أوهلما يف أيلـول          ويف  - ٨

سـبتمرب أضـرارا اقتـصادية بلـغ جممـوع          /ب زلـزال أيلـول    وسـبّ . ٢٠١١فربايـر   /واآلخر يف شباط  
ــها  ويف إندونيــسيا، انفجــر بركــان جبــل مــريايب مــرتني، يف تــشرين       .  بليــون دوالر٦,٥قيمت
 شخـصا وتـشريد أكثـر       ٣٨٦، مما أسفر عن مقتل      ٢٠١٠نوفمرب  /أكتوبر وتشرين الثاين  /األول
أكتـوبر أيـضا، ضـرب زلـزال وموجـة مـد         /ويف تـشرين األول   . شخص آخرين  ٤٠٠ ٠٠٠من  

 شخـــصا وتـــدمري ١٥ ٣٥٣شخـــصا وتـــشريد  ٤٦٠ ممـــا أســـفر عـــن مقتـــل ،جـــزر مينتـــاواي
  .املنازل آالف

  
  األوبئة  - دال  

، ونتجت عنـها أكثـر      ٢٠١٠أكتوبر  /ين األول وتأكد تفشي الكولريا يف هاييت يف تشر        - ٩
مــايو /حالــة بنهايــة أيــار ٣٦٠ ٠٠٠ حالــة وفــاة وبلــغ العــدد اإلمجــايل لإلصــابات ٥ ٥٠٠مــن 

مـارس، فقـد    /وبرغم ما بدا من أن الوباء قـد احنـسر يف كـثري مـن املنـاطق حبلـول آذار                   . ٢٠١١
دد ظهــور اإلصــابات لكــن علــى الــرغم مــن جتــ . مــايو/ ذروة أخــرى يف أواخــر أيــار إىلارتفــع 

وعوجلت مسألة جتـدد    . باملرض، استمر تراجع معدالت الوفيات بشكل مطّرد يف مجيع املناطق         
.  احلـد مـن انتـشار الوبـاء        إىلظهور اإلصابات من خالل إجـراءات وقائيـة منـسقة، أدت أيـضا              

فاعلـة  وستواصل اجلهات الفاعلة يف اجملال اإلنساين العمـل مـع الـوزارات املختـصة واجلهـات ال                
ــصحي           يف اجملــال اإلمنــائي، بغــرض كفالــة االســتثمار املناســب يف قطــاعي امليــاه والــصرف ال

  .أجل التصدي ملخاطر األوبئة يف األجل الطويل من
  

  املخاطر البيئية  - هاء  
تواصل، خالل الفترة املشمولة بالتقرير، وقوع حوادث تقنية وكوارث طبيعية جنمـت              - ١٠

ــة،   نــشوء خمــاطر كــبرية علــى حيــاة الــسكان املتــضررين    إىل وأدت عنــها حــاالت طــوارئ بيئي
وتــربز مثــل هـذه األحــداث، كانــسكاب الــنفط  . ومـصاعب مجــة فيمــا يتعلــق بكـسب عيــشهم  

واهنيار السدود والتلوث الشديد والتسمم احلـاد، واحلـوادث املتـصلة بالطاقـة النوويـة، ضـرورة                 
ويتطلـب  . بـة علـى الكـوارث البيئيـة والتقنيـة         منح املزيـد مـن االهتمـام للعواقـب اإلنـسانية املترت           

تعزيز قـدرة التحمـل لـدى الـسكان أن تـدمج املخـاطر والـشواغل ذات الـصلة هبـذه األحـداث                       
  .على حنو أفضل يف سياسات التأهب واالستجابة
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  الطبيعة املتغرية ملخاطر الكوارث  - ثالثا  
أكـرب  ) ٢٩٧ ٠٠٠ (٢٠١٠ الذين قتلوا جراء الكوارث يف عـام         األشخاصكان عدد     - ١١

 ٨٢ ٥٠٠، البـالغ    ٢٠١٠ إىل ١٩٧٠بكثري من متوسط املعدل السنوي للقتلـى يف الفتـرة مـن             
ــاة  ــة وف ــام     . حال ــذ ع ــسجلة من ــدد الكــوارث امل ــضاعف ع ــن حنــو   ١٩٩٠وت ــع م ــث ارتف ، حي

وبينمـا قـد يعـزى جـزء مـن الزيـادة يف عـدد الكـوارث                 .  كارثة يف العام تقريبـا     ٤٠٠ إىل ٢٠٠
 حتــسن تقــدمي التقــارير، فــإن خمــاطر الكــوارث تتزايــد بــاطّراد يف معظــم جوانبــها،   إىلاملــسجلة 

وتعـيش أعـداد أكـرب مـن النـاس          . بسبب الزيادة السريعة يف معدالت التعرض هلا بصفة رئيـسية         
  .يف مناطق مكشوفة اآلن، مثل السهول الفيضية واملناطق الساحلية

ر، فقـد متكنـت البلـدان يف مجيـع املنـاطق مـن              وبرغم الزيادة اإلمجالية يف معـدل املخـاط         - ١٢
ويعتــرب خطــر التعــرض . خفــض خمــاطر الوفيــات املرتبطــة باألخطــار الرئيــسية املتعلقــة بــالطقس 

 أو فيضان أحد األهنار الكربى أقل يف يومنا هذا ممـا كـان عليـه                استوائيللموت بسبب إعصار    
. اليـة تـدابري احلـد مـن املخـاطر         ويـدل هـذا علـى فع       .)٤(، يف معظم أرجاء العـامل     ١٩٩٠يف عام   

يزال اجلزء األكرب من الوفيات واألخطار النامجـة عـن الكـوارث الطبيعيـة يتركـز                 ومع ذلك، ال  
  .يف البلدان ذات الناتج احمللي اإلمجايل املنخفض واإلدارة الضعيفة

 - ردإذ يزيـد الفقـر وانعـدام املـوا    . واالرتباط بني الفقر وخمـاطر الكـوارث مثبـت متامـا         - ١٣
وهي الظروف املؤثرة يف قدرة اجملتمع على منع األحداث اخلطرة أو ختفيف آثارهـا أو التأهـب               

 مثــل تغــري - وتــدخل التحــديات والظــواهر العامليــة.  مــن قابليــة التعــرض للكــوارث- جملاهبتــها
املنــاخ وتقلــب أســعار األغذيــة والطاقــة، واجتاهــات االقتــصاد الكلــي، واهلجــرة غــري النظاميــة،   

 يف عـداد العوامـل      - لنمو الـسكاين الـسريع، والتوسـع العمـراين العـشوائي، والتـدهور البيئـي              وا
واحلـد مـن خمـاطر    . للكوارث يف كـثري مـن البلـدان        اليت تعوق التقدم جتاه خفض قابلية التعرض      

ــوع،        ــذائي واجلـ ــن الغـ ــدام األمـ ــال ختفيـــف انعـ ــضا يف جمـ ــة أيـ ــور احلامسـ ــن األمـ ــوارث مـ الكـ
  .عية تدمر سبل كسب العيش وحتد منهاالكوارث الطبي ألن
وأسفر النمو االقتصادي السريع يف كثري من البلدان ذات الدخل املـنخفض واملتوسـط                - ١٤

غري أن هذا األمر قابلتـه زيـادة    . عن حتسن معدالت التنمية البشرية وخفض الفقر ملاليني البشر        
ــصادية لألخطــار     ــة وســريعة يف معــدالت تعــرض األصــول االقت ــةمماثل ــوترية  . الطبيعي ــد ب وتتزاي

سريعة اخلسائر االقتصادية اليت تعانيها األسر املعيشية واجملتمعات احمللية ذات الـدخل املـنخفض              
  .جراء سرعة تواتر الكوارث الصغرية احلجم

__________ 
ــترا  )٤(   ــا       اس ملي بــشأن احلــد مــن خمــاطر    تيجية األمــم املتحــدة الدوليــة للحــد مــن الكــوارث، تقريــر التقيــيم الع

 .٢٠١١ الكوارث،
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وهناك أدلة جديدة تؤكد أن اخلسائر النامجـة عـن الكـوارث تـؤثر بـصفة خاصـة علـى                      - ١٥
أن اجلفاف علـى وجـه اخلـصوص، لـه تـأثري ضـار علـى معـدالت              واكتشف  . رفاه الطفل ومنائه  

ــال    ــدى األطف ــة ل ــبريا      . ســوء التغذي ــسبب اخنفاضــا ك ــة ت ــضح أن أحــداث الكــوارث احمللي وات
 )٥(وللكـــوارث أيـــضا تـــأثري ســـليب علـــى صـــحة األطفـــال  . معـــدالت االلتحـــاق باملـــدارس يف

  .يق األهداف اإلمنائية لأللفية أن تعوق حتقإىلوتنحو هذه اآلثار السلبية للكوارث . ومحايتهم
ويف إطــار جهــود احلــد مــن املخــاطر، تركــز احلكومــات واملنظمــات اإلنــسانية بــشكل    - ١٦

أكرب على استخدام املعلومات احملسنة عن الطقس واملنـاخ، مـن أجـل املـساعدة علـى احلـد مـن                     
مليـات التأهـب    ومن شـأن املعلومـات احملـسنة عـن املنـاخ أن تـوفر االسـتنارة لع                . آثار الكوارث 

بيد أن اجلفـاف يف القـرن األفريقـي أظهـر أيـضا          . للكوارث والوقاية منها واالستجابة للطوارئ    
أن نظم اإلنذار املبكر اجليدة ال تكون فعالـة إال إذا اسـتخدمت مـن قبـل صـناع القـرار بغـرض                     

ومطلــوب أيــضا حتــسني رصــد االجتاهــات يف حــاالت الــضعف والتعــرض . إطــالق اإلجــراءات
  .اطر من أجل زيادة خفض اخلسائر النامجة عن الكوارثللمخ

  
  التحديات الرئيسية  - رابعا  

  
  التأهب لالستجابة حلاالت الطوارئ  - ألف  

توضح االجتاهات املبينـة أعـاله األمهيـة احلامسـة واملتزايـدة للتأهـب لالسـتجابة حلـاالت                    - ١٧
عـدد الكـوارث الطبيعيـة وتفـاقم        الطوارئ، فيما يتعلق بالتصدي للتحـديات النامجـة عـن تزايـد             
وجيـب مـن مث، أن يظـل تعزيـز          . تأثريها على حيـاة الـسكان املتـضررين وسـبل كـسب عيـشهم             

ــات        ــمن أولويـ ــة ضـ ــوارث الطبيعيـ ــصدي للكـ ــل التـ ــن أجـ ــة مـ ــات املعنيـ ــع اجلهـ ــدرات مجيـ قـ
وقد تعهد الشركاء ببذل املزيـد مـن اجلهـد مـن خـالل عمليـات مـن                  . املتحدة وشركائها  األمم
غري أن التأهب يشمل جمموعة واسعة مـن األنـشطة، وال يـزال اجملتمـع       .  إطار عمل هيوغو   قبيل

الدويل حباجـة ألن حيـدد علـى حنـو أفـضل األدوار واملـسؤوليات املختلفـة لألطـراف الفاعلـة يف                      
  .جمايل العمل اإلنساين واإلمنائي، مع مراعاة تطلعات وقدرات البلدان اليت تقدم فيها املساعدة

ــة كــثرية  و  - ١٨ ــة     إىلتــشري أمثل ــه يكفــل فعالي ــاة، وأن ــدابري املنقــذة للحي  أن التأهــب مــن الت
واتضح مرارا أن التقيـيم الفعـال للمخـاطر واألخطـار، والـنظم الفعالـة لإلنـذار املبكـر                   . التكلفة

وخطـط الطـوارئ      جانب تـدابري التأهـب اجملتمعيـة       إىلباألوبئة ولالتصاالت املتعلقة باألخطار،     
واللوازم املسبقة التجهيز، حرية بأن حتد مـن تـأثري الكـوارث علـى الـسكان يف البلـدان                   الوطنية  

__________ 
 .املرجع السابق نفسه  )٥(  
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 احلكومــات واجملتمعــات احملليــة - لكــن التأهــب يــستدعي مــشاركة مجيــع الــشركاء . املتــضررة
ــة          ــراف الفاعل ــاع اخلــاص واألط ــائي، وكــذلك القط ــل اإلمن ــال العم ــة يف جم ــراف الفاعل واألط

ــساين  يف ــويل     - جمــال العمــل اإلن ــل، كــي تت ــساعدة للحكومــات يف األجــل الطوي ــوفري امل  يف ت
ويف غيـاب ذلـك، سـتظل االحتياجـات اإلنـسانية املتزايـدة فـوق        . القيادة وتطور قدراهتا الذاتيـة  

طاقة املوارد وقدرات االستجابة احملدودة، وخباصة يف سياق تزايـد جوانـب الـضعف والعناصـر                
التدهور البيئـي والنمـو العمـراين والـسكاين الـسريع، وعـدم          الدافعة للمخاطر، مثل تغري املناخ و     

  .وجود ما يكفي من آليات احلماية االجتماعية
ويؤكــد إطــار عمــل هيوغــو أن احلــد مــن خمــاطر الكــوارث أمــر بــالغ األمهيــة لعمليــات   - ١٩

ض وتقـو . التنمية املستدامة االجتماعية واالقتصادية، وأنه تـتعني معاجلتـه يف إطـار مـن الـشراكة        
 تعزيـز التأهـب     - وتـربز األولويـة اخلامـسة يف إطـار عمـل هيوغـو            . الكوارث املنجزات اإلمنائية  

 الــدور األساســي الــذي ميكــن أن يؤديــه التأهــب  - لالســتجابة الفعالــة علــى مجيــع املــستويات 
  .للكوارث، وخباصة عند إدماجه يف هنج شامل للحد من خماطرها

عمـل هيوغـو، القـدرات واملعـارف الـيت تطورهـا            ويشمل تعريف التأهب وفقـا إلطـار          - ٢٠
ــأثري       ــة واألفــراد، مــن أجــل توقــع ت ــة واجملتمعــات احمللي احلكومــات ومنظمــات االســتجابة املهني

 حتليــل ســليم ملخــاطر إىلوينبغــي أن يــستند التأهــب . األحــداث اخلطــرة والتــصدي لــه بفعاليــة 
ط للطـوارئ، وختـزين املعـدات       وهـو يـشمل التخطـي     . بنظم اإلنذار املبكـر    الكوارث وأن يرتبط  

واللوازم، وتوفري خدمات الطـوارئ والترتيبـات االحتياطيـة، واالتـصاالت، وإدارة املعلومـات،              
ــة، وتثقيــف اجلمهــور     ــدريبات والتمــارين اجملتمعي ــراد، والت ــدريب األف ــسيق، وت . وترتيبــات التن

 وهــو ال يتــضمن .وجيــب أن يكــون مــدعوما بقــدرات مؤســسية وقانونيــة ومبــوارد يف امليزانيــة   
تدابري التخفيف والوقاية مثل اللـوائح الـيت تـنظم اسـتخدام األراضـي، ومعـايري البنـاء، وتكييـف            

  .دورات احملاصيل، اليت ال تقل عنه أمهية فيما يتعلق باحلد من املخاطر واالستعداد للطوارئ
تمعـات  بد من تطوير اإلمكانيات من أجـل بنـاء قـدرات الـسكان واملنظمـات واجمل             وال  - ٢١

وقـد بـرزت أمهيـة دور املنظمـات غـري احلكوميـة الوطنيـة،          . ومتكينهم من إدارة املخاطر بنجاح    
شـبكات الـشباب واملـرأة، مـن        /ودور اجملتمع املـدين علـى نطـاق أوسـع، مبـا يف ذلـك منظمـات                

 مبـا يف    - خالل تقييمات أجريت يف الوقت احلقيقي لعدد مـن االسـتجابات الـسابقة للطـوارئ              
لكنـها مـسامهات ال ينظـر إليهـا بعـني           . ٢٠١٠ال هاييت، وفيضانات باكستان يف عام       ذلك زلز 

ــشطة التأهــب املــستقبلية      ــشجيع إدماجهــا يف أن ــصفة عامــة، بينمــا ينبغــي ت ــار ب وينبــت . االعتب
ويـساعد إشـراك   . التأهب الفعال مـن جـذور حمليـة ويتطلـب لـذلك مـشاركة اجملتمعـات احملليـة                 
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يم وتنفيذ األنشطة، يف كفالة تصميمها وفقا ملتطلبات معاجلـة مـواطن            اجملتمعات احمللية يف تصم   
  .الضعف الفعلية وتلبية احتياجات السكان املتضررين

وتــشكل نظــم اإلنــذار املبكــر جــزءا أساســيا مــن جهــود التأهــب وتــستطيع أن تــساعد   - ٢٢
وضــا عــن مجيــع األطــراف الفاعلــة املعنيــة يف أن تــصبح أكثــر قــدرة علــى التأهــب للكــوارث، ع

غري أن جتربة اجلفاف ومواجهتـه يف القـرن األفريقـي           . التصدي هلا بعد أن تصل مستوى األزمة      
. مــؤخرا، أظهــرت أن رســائل اإلنــذار املبكــر ال تكــون فعالــة إال إذا اختــذت بــشأهنا إجــراءات  

وينبغـي أن حيـسن مجيــع أصـحاب املــصلحة اسـتجابتهم ملعلومــات اإلنـذار املبكــر، مبـا يف ذلــك       
وينبغـي اختـاذ اإلجـراءات الـيت     . مات واألطراف املاحنة وجمتمع األنشطة اإلنسانية الـدويل     احلكو

متكن من تطوير االستجابة بشكل سريع يف حالة حدوث أزمة، من غري أن يترتب عليهـا تـأثري       
  .سليب إذا ثبت خطأ التوقعات

  
  توضيح األدوار على املستوى الدويل للتأهب    

 وضــع هنــج أكثــر انتظامــا للــدعم املوجــه  إىلتمــع الــدويل حيتــاج مــن املــسلم بــه أن اجمل  - ٢٣
احلكومــات واملنظمــات اإلقليميــة والــشركاء يف جمــال العمــل اإلنــساين يف حــاالت التأهــب   إىل

وبينمــا تــشارك أطــراف فاعلــة دوليــة عديــدة يف دعــم جهــود احلكومــات يف جمــال    . للطــوارئ
وال توجـد يف الوقـت احلاضـر أيـة     . ولياتالتأهب، تظـل هنـاك حاجـة لتوضـيح األدوار واملـسؤ       

ولألطـراف الفاعلـة يف جمـال العمـل اإلنـساين دور مهـم              . وكالة ذات دور قيادي يف هذا اجملال      
يف دعــم جوانــب معينــة مــن التأهــب ملواجهــة حــاالت الطــوارئ املــذكورة أعــاله، علــى حنــو      

ــة يف جمــا     ــاء القــدرات الــيت تــضطلع هبــا األطــراف الفاعل ل العمــل اإلمنــائي يــستكمل جهــود بن
  .األجل الطويل يف
وقد اعترفت املنظمات األعـضاء يف اللجنـة الدائمـة املـشتركة بـني الوكـاالت باحلاجـة                    - ٢٤

ــاءة االســتجابة        ــة وكف ــع املــستويات، مــن أجــل حتــسني فعالي ــز التأهــب علــى مجي امللحــة لتعزي
ضـمن املواضـيع    ‘‘ بناء القـدرات الوطنيـة للتأهـب      ’’ولذلك أدرجت تلك املنظمات     . للطوارئ

وتشمل املسائل األساسية الـيت جيـري تناوهلـا الـدعوة           . ٢٠١١يف عام    ذات األولوية بالنسبة هلا   
الختاذ إجراءات من أجل تعزيـز التنـسيق فيمـا بـني الوكـاالت علـى الـصعيد العـاملي، مـن أجـل                  

واألنــشطة  تنميــة قــدرة التأهــب، ودعــم القيــادات إىلتقــدمي دعــم أفــضل جلهــود الــبالد الراميــة 
القطريــة يف البلــدان ذات األولويــة، وتعزيــز األســاليب الــيت تتــسم باملرونــة والــشمول للتنــسيق    

  . توفري موارد مناسبة للتأهبإىلبني الوكاالت على املستوى القطري، والدعوة  فيما
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  املبادرات اإلقليمية للتأهب ملواجهة الكوارث    
قليميــة للــشركاء يف جمــال العمــل اإلنــساين،  متلــك املنظمــات اإلقليميــة والتجمعــات اإل  - ٢٥

نظرا لقرهبا من مسرح األحـداث ومعرفتـها باألوضـاع احملليـة، فرصـة فريـدة للمـسامهة بفعاليـة                    
ويعمل الشركاء يف جمال العمل اإلنساين، وكذلك املنظمـات اإلقليميـة،     . مواجهة الكوارث  يف

وتعطـي  . وارث على الصعيد اإلقليمـي    على تنفيذ عدد من املبادرات لدعم التأهب ملواجهة الك        
فرقة العمل اإلقليمية املعنية باملخاطر والطوارئ والكـوارث يف أمريكـا الالتينيـة ومنطقـة البحـر                  

 بإيعاز من اللجنة الدائمة املشتركة بني الوكـاالت، مثـاال         ٢٠٠٤الكارييب، اليت أنشئت يف عام      
 غضون ساعتني بعد الزلزال الذي ضـرب        إذ اجتمع أعضاؤها يف   . للتعاون الفعال يف هذا اجملال    

ــاين   ــانون الث ــاييت يف ك ــاير /ه ــن قَــ   ٢٠١٠ين ــا أول م ــان أفراده ــادة   إىلم ِد، وك ــويل قي ــد لت  البل
اجملموعات وإجراء التقييمات وتوفري السلع واخلدمات من خمزونـات مـسبقة التجهيـز يف مدينـة           

 املتحـدة والـصليب األمحـر واهلـالل     وجيتمع األعضاء الثالثون لفرقة العمل مبن فيهم األمم    . بنما
ــادل           ــن أجــل تب ــة، م ــات املاحن ــع اجله ــة م ــصورة منتظم ــة، ب ــري احلكومي ــات غ األمحــر واملنظم

وباملثل، يوفر فريق منطقـة الـشرق األوسـط         . املعلومات وأفضل املمارسات والتخطيط املشترك    
ــة الدائمــة املــشتركة بــني    - ومشــال أفريقيــا  -  الوكــاالت وهــو حمفــل غــري رمســي شــبيه باللجن

خدمات بناء القدرات ألفرقة األمم املتحدة القطريـة والـشركاء احمللـيني والـوطنيني يف منطقتـه،                 
  .ويعزز تبادل املعلومات بني الشركاء يف البلدان املعرضة للكوارث

ــوب شــرق آســيا        - ٢٦ ــم جن ــة آســيا واحملــيط اهلــادئ، أحــرزت رابطــة أم ــدما  ويف منطق تق
ــشأن إدارة الكــوارث     إعــداد إطــار إقليمــي إل  يف ــاق الرابطــة ب دارة الكــوارث، مــن خــالل اتف

وينظم االتفـاق التعـاون اإلقليمـي يف جمـال احلـد مـن أخطـار                . واالستجابة يف حاالت الطوارئ   
ســتراليا وإندونيــسيا للحــد مــن الكــوارث  أويعكــس مرفــق . الســتجابة واالنتعــاشالكــوارث وا

حتـسني التجهيـز والعمـل علـى مواجهـة الكـوارث            اإلمكانات الكبرية لتوحيد االلتزام من أجـل        
وتـــشمل هـــذه الـــشراكة التعـــاون إلجيـــاد حلـــول علميـــة مبتكـــرة وتنفيـــذ حتلـــيالت . الطبيعيـــة

تستــشرف املــستقبل هبــدف تطــوير املزيــد مــن قــدرات التخفيــف الفعــال مــن آثــار الكــوارث     
  .والتأهب واالستجابة على املستوى اإلقليمي

ــدعم األمــم املتحــدة   - ٢٧ ــة      وت ــة للجماعــة اإلمنائي وحــدة احلــد مــن خمــاطر الكــوارث التابع
 بنــاء قــدرة تأهــب إقليميــة ملواجهــة الفيــضانات      إىلللجنــوب األفريقــي يف جهودهــا الراميــة    

ومشلــت جمــاالت هــذا الــدعم اســتعراض خطــة الطــوارئ واملــستجدات، وتطــوير    . واألعاصــري
 وأسـفر هـذا العمـل عـن خفـض اخلـسائر             .أدوات للتقييم، وتنفيذ عملية حماكاة، وتعبئة املـوارد       

يف األرواح، حيث نفذت احلكومات تدابري التأهب اليت تشمل نـشر معلومـات اإلنـذار املبكـر                 
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وأســست الــشراكة االســتراتيجية للتأهــب يف غــرب     . وإجــالء الــسكان يف الوقــت املناســب   
. ة اإلقليميـة يف هيئـة مـشروع جتـرييب باالشـتراك مـع األطـراف الفاعلـ        ،٢٠١٠أفريقيا، يف عـام     

أكتــوبر /ويف غانــا، بلــد املــشروع التجــرييب األول، أدى التقيــيم الــذي أجــري يف تــشرين األول
 تنقيح بعـض عناصـر إطـار عمـل          إىل، لقدرة التأهب واالستجابة يف حاالت الطوارئ،        ٢٠١٠

وتـدعم  . األمم املتحدة للمساعدة اإلمنائيـة، وإعـداد خطـة عمـل وطنيـة، وتنفيـذ عمليـة حماكـاة                  
 واجلماعـة االقتـصادية لـدول وسـط         أفريقياألمم املتحدة أيضا اجلماعة االقتصادية لدول غرب        ا

  .أفريقيا، من خالل تنظيم مشاورات إقليمية بشأن التأهب للكوارث الطبيعية
  

  تعزيز الشبكات الدولية وتبادل املعلومات من أجل التأهب ملواجهة الكوارث    
القــصوى لتعزيــز آليــات االســتجابة وبنــاء قــدرة التحمــل   تقــر األمــم املتحــدة باألمهيــة    - ٢٨
مواجهـــة الكـــوارث، مـــن خـــالل إنـــشاء املزيـــد مـــن الـــشراكات وتعزيـــز التعـــاون وتبـــادل  يف

ــة     ــة مبواجهـ ــة املعنيـ ــة الدوليـ ــة واألطـــراف الفاعلـ ــة الوطنيـ املعلومـــات وســـط األطـــراف الفاعلـ
ويل بـشأن تعزيـز الـشراكة الدوليـة         احلوار الـد  ’’ومن األمثلة احلديثة يف هذا الصدد،       . الكوارث

، الذي أعلن عنـه بالتعـاون مـع         ‘‘سد فجوة الدعم الوطين والدويل     :يف جمال مواجهة الكوارث   
احلكومة السويسرية واالحتاد الدويل جلمعيات الصليب األمحر واهلـالل األمحـر واجمللـس الـدويل        

اصل األمـم املتحـدة أيـضا       وتو. ٢٠١١ أكتوبر/للمؤسسات اخلريية، وسينعقد يف تشرين األول     
ــق         ــل الفري ــني الوكــاالت، مث ــشتركة ب ــشبكات واخلــدمات امل ــن خــالل ال ــات م دعــم احلكوم
االستــشاري الــدويل للبحــث واإلنقــاذ، والفريــق االستــشاري الــدويل املعــين حبــاالت الطــوارئ   

- سيق املـدين البيئية، وأفرقة األمم املتحدة لتقييم الكوارث والتنسيق، أو آلية األمم املتحدة للتن          
  .العسكري للشؤون اإلنسانية

ويف حماولة لتسهيل إيصال املساعدات اإلنسانية الدولية يف حالة وقـوع كارثـة، تعمـل                  - ٢٩
وجـرى تـصميم اتفـاق منـوذجي        . األمم املتحدة علـى كفالـة تطبيـق إجـراءات مجركيـة مبـسطة             

وقـد  . ة اجلمـارك العامليـة    لتسريع استرياد شـحنات اإلغاثـة ومروهـا العـابر، بالتعـاون مـع منظمـ               
، وقـع مكتـب تنـسيق       ٢٠١٠ويف عـام    . وقعت سـت حكومـات علـى هـذا االتفـاق حـىت اآلن             

الشؤون اإلنسانية مذكرة تفاهم مع منظمة اجلمارك العاملية لتعزيز وضع تدابري مجركية ميـسرة              
  .لشحنات اإلغاثة والترويج هلا

، جــرى وقــف العمــل ٦٥/٢٦٤هــا وعلــى حنــو مــا أوصــت بــه اجلمعيــة العامــة يف قرار  - ٣٠
ــوارث  ــدرات إدارة الكـ ــل   . بالـــسجل املركـــزي لقـ ــة مـــن أجـ ــد بيانـــات بديلـ وأســـست قواعـ

ــشؤون          ــسيق ال ــب تن ــة ملكت ــشبكية العام ــع ال ــن املواق ــدد م ــا بع ــددة، ومت ربطه موضــوعات حم
وتتمثل إحدى اخلـدمات الـيت اسـتعيض هبـا عـن الـسجل املركـزي، يف عمليـة رسـم                     . اإلنسانية
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، ٢٠١٠أكتـوبر   /زونات الطوارئ على الصعيد العاملي، اليت بدأت يف تشرين األول         خرائط ملخ 
وتـدون يف العمليـة قـوائم مبخزونـات اإلغاثـة العامليـة،         . واليت تؤدي دورا هاما يف جمال التأهـب       

وتتوفر فيها املعارف املتبادلة بشأن قدرات مجيع األطراف الفاعلة، مـن خـالل نـشر املعلومـات               
  ).‘‘من ميلك، ماذا، وأين’’(أفضل جابة للطوارئ على حنو وتيسري االست

  
   التنميةإىلتعزيز االنتقال من اإلغاثة   - باء  

تقر املبادئ اإلرشادية بشأن تقدمي املساعدة اإلنسانية، الواردة يف قـرار اجلمعيـة العامـة                 - ٣١
تــوفري املــساعدة ، بالعالقــة التعاضــدية بــني التنميــة واملــساعدة اإلنــسانية، مــن خــالل  ٤٦/١٨٢
وتقــر هــذه املبــادئ أيــضا بــأن النمــو   . حــاالت الطــوارئ بطريقــة تــدعم االنتعــاش والتنميــة   يف

االقتــصادي والتنميــة املــستدامة أساســيان للتأهــب ملواجهــة الكــوارث الطبيعيــة واالســتجابة         
لكن التحـديات تـسود الـساحة علـى الـرغم االهتمـام الكـبري بـسد                 . حلاالت الطوارئ األخرى  

  . التنميةإىلجوة بني العمل اإلنساين والتنمية، وبكفالة سالسة االنتقال من العمل اإلنساين الف
ــة يف أعقــاب       - ٣٢ ــة بالغــة يف إرســاء أســس حتقيــق االنتعــاش والتنمي وللعمــل اإلنــساين أمهي

غري أنه جتب إقامة عالقـات أقـوى مـع كـل مـن الـشركاء الـوطنيني              . الكوارث الطبيعية مباشرة  
ني، كـي تتـسق األهـداف قـصرية األجـل مـع األهـداف طويلـة األجـل، وحبيـث تكّمـل                       واإلمنائي

ويتمثـل أحـد العناصـر احليويـة     . اجلهود الدولية القـدرات احملليـة والوطنيـة عوضـا عـن اسـتبداهلا       
لسد الفجوة بني األنشطة اإلنسانية واإلمنائية يف بدء التخطـيط االسـتراتيجي املـشترك يف وقـت                 

 اتفــاق بــشأن األهــداف  إىليل فهــم مــشترك للــسياق احمللــي والتوصــل  مبكــر، مــن أجــل تــشك 
  .القصرية واملتوسطة والطويلة األجل، على حنو يوفر اإلرشاد جلميع اجلهود يف جمملها

وميثــل تعزيــز االعتمـــاد علــى الـــذات يف اجملتمعــات املتــضررة شـــرطا مــسبقا للتنميـــة         - ٣٣
ظيم فـرص تقـدمي املـساعدة الـيت تـدعم اجملتمعـات             ويتعني على األطراف اإلنسانية تع    . املستدامة

احمللية وتعزز االستدامة، من خالل املـشاركة النـشطة للـسكان املتـضررين وبنـاء شـراكات مـع                   
احلكومات احمللية وغريها من األطراف الفاعلة، مبا يف ذلـك املنظمـات غـري احلكوميـة واجملتمـع                   

ألمـــان أدوات هامـــة إلدارة املخـــاطر وتـــشكل نظـــم احلمايـــة االجتماعيــة وشـــبكات ا . املــدين 
الطبيعية، وتوفر نقطـة ارتكـاز لعمليـات التأهـب والتـصدي علـى الـصعيد الـوطين، جبانـب بنـاء            

  .قدرة التحمل لدى اجملتمعات احمللية املعرضة للمخاطر
مـوارد الـرزق الزراعيـة      (ويوفر تعزيز املساعدة اإلنسانية الداعمة لسبل كـسب العـيش             - ٣٤

وللقدرات واخلدمات االجتماعية على الصعيد احمللي، مزيـدا مـن الـدعم            ) صوصعلى وجه اخل  
ويتطلــب هــذا حتــسني الــروابط مــع التجــارة بغــرض حفــز النــشاط   . جلهــود االنتعــاش املــستدام

واملـشتريات احملليـة ومـشاريع      . االقتصادي، وتوفري خدمات االئتمان مـن أجـل تيـسر االنتعـاش           
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قـروض الـصغرى، حريـة كلـها بـأن تـساعد يف حتفيـز االقتـصاد          النقد مقابل العمل ومبادرات ال    
ويـسهم إنـشاء اهلياكـل األساسـية للـصحة والتعلـيم            . احمللي وتعزيـز سـبل كـسب العـيش احملليـة          
وتشكل مبادرات النقد مقابـل التـدريب، الـيت تنّمـي           . أيضا يف إجياد فرص العمل وحفز التنمية      

 لالقتصاد أيـضا، وتـبين القـدرات إلدرار الـدخل      مهارات مباشرة األعمال احلرة، عوامل حافزة     
  .يف ذات الوقت

وتتواصـــل اجلهـــود الراميـــة لتعزيـــز الـــروابط بـــني العمـــل اإلنـــساين واإلمنـــائي، وتـــدل    - ٣٥
تبـاع هنـج    ااملبادرات اليت أطلقت مؤخرا يف هاييت وباكستان علـى وجـود التـزام أقـوى بكفالـة                  

على الصعيد العاملي، جيمع الفريق العامل املشترك بـني         و. أكثر استدامة يف جمال العمل اإلنساين     
جمموعة األمـم املتحـدة اإلمنائيـة واللجنـة التنفيذيـة للـشؤون اإلنـسانية، املعـين مبـسائل االنتقـال،                     
الــشركاء يف اجملــالني اإلنــساين واإلمنــائي مــن أجــل وضــع سياســة وممارســة عامليــة يف الــسياقات  

اإلمنـائي    لتعزيز التعـاون بـني األطـراف الفاعلـة يف جمـايل العمـل              االنتقالية، بينما تتواصل اجلهود   
ونــشرت اللجنــة الدائمــة املــشتركة بــني الوكــاالت مــؤخرا  . واإلنــساين علــى املــستوى امليــداين

بــشأن حتــسني التعامــل مــع  ) ٢٠١١يوليــه /أقــرت يف متــوز( اجملموعــات إىلإرشــادات موجهــة 
لجنة من أجل العمل مـع الـسلطات احملليـة علـى       السلطات الوطنية، وأسس فريق مرجعي تابع ل      

ويف هاييت، اختذت اجملموعـات إجـراءات منـسقة لتعزيـز التواصـل           . مواجهة التحديات احلضرية  
. مـــع األطـــراف الفاعلـــة الوطنيـــة، واالنـــدماج تـــدرجييا يف اهلياكـــل الوطنيـــة يف هنايـــة املطـــاف

لتواصل مع اجملتمعـات املتـضررة مـن     ذلك، أطلقت يف هاييت وباكستان، مبادرة ا  إىلوباإلضافة  
، مـن   )اليت أسـستها جمموعـة مـن وكـاالت اإلغاثـة والوكـاالت اإلمنائيـة واإلعالميـة                (الكوارث  

 علـى الـصعيد احمللـي، بغـرض توصـيل املعلومـات املنقـذة               اإلعـالم أجل تـوفري خـدمات وسـائط        
 أجــل التــأثري علــى  العــامل اخلــارجي مــنإىل الــسكان املتــضررين وإرجــاع أصــواهتم  إىلللحيــاة 

ويف ضــوء إدراك ضــرورة تعزيــز االعتمــاد علــى  . تــصميم جهــود اإلغاثــة واالنتعــاش وتنفيــذها 
الذات وحتفيـز االقتـصاد احمللـي، قـدمت للمجتمعـات احملليـة يف هـاييت وباكـستان، ويف املنـاطق                     

واد املتضررة من اجلفاف يف القرن األفريقي منذ وقت قريب جـدا، مبـالغ نقديـة عوضـا عـن املـ       
  .غري الغذائية

ــضاء           - ٣٦ ــدول األع ــم املتحــدة وال ــة األم ــستطيع منظوم ــود، ت ــذه اجله ــم ه ــراض دع وألغ
واألطراف الفاعلة يف جمال العمل اإلنساين، اختـاذ خطـوات لكفالـة اسـتنارة التخطـيط يف جمـال           

: اللالعمــل اإلنــساين باملعلومــات املتعلقــة باالنتعــاش والنــهج اإلمنائيــة الطويلــة األجــل، مــن خــ  
 إطـــار عمـــل  إىلإشـــراك خـــرباء التنميـــة يف احلـــوار والتخطـــيط االســـتراتيجي؛ وبـــالرجوع       

املتحدة للمساعدة اإلمنائية واخلطط اإلمنائية الوطنية؛ وإجـراء تقييمـات للقـدرات الفعليـة               األمم
وميكن أيضا اختاذ خطـوات لكفالـة أن تراعـى علـى النحـو الواجـب يف متويـل             . واآلثار التنموية 
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شطة اإلنــسانية، مبــا يف ذلــك التمويــل مــن خــالل عمليــات نــداء األمــم املتحــدة وترتيبــات   األنــ
التمويل اجلماعي، املشروعات اليت حتقق األهداف اإلنسانية واألهداف اإلمنائية الطويلة األجـل            

وينبغي أن تدمج بصورة منهجيـة يف آليـات التنـسيق علـى خمتلـف               . بطريقة تكفل تبادهلا للدعم   
ــستويات ــة        امل ــة الدولي ــل املؤســسات املالي ــة، مث ــة واإلمنائي ــة الوطني ــراف الفاعل ــشاركة األط ، م

واملــصارف اإلقليميــة واملنظمــات غــري احلكوميــة وأفــرع الــشركات احملليــة والدوليــة، وكــذلك   
وتستطيع اجلهات املاحنة أيـضا املـساعدة يف سـد فجـوة متويـل تنميـة األنـشطة         . اجملتمعات احمللية 

الل تــوفري التمويــل طويــل األجــل، علــى أن يتــسم باملرونــة أيــضا، وبإتاحــة   اإلنــسانية، مــن خــ
  .الفرصة لتنقل الربامج اإلمنائية فيما بني مرحليت التنمية والطوارئ، رهنا بالسياق اخلارجي

  
  االستجابة اإلنسانية يف املناطق احلضرية  - جيم  

أن تبلـغ نـسبة مـن يعـيش     تعيش أغلبية سكان العـامل اليـوم يف منـاطق حـضرية، ويقـدر           - ٣٧
ــة حبلــول عــام  ٥٩منــهم يف املــدن والبلــدات   وســكون العــامل النــامي مــسرحا  . ٢٠٣٠ يف املائ

ويقـدر أن ثلـث سـكان مجيـع املنـاطق      .  يف املائـة مـن هـذا النمـو احلـضري        ٩٠ألكثر من نـسبة     
ــاء فقــرية      ــة وأحي ــالفقر املــزمن ويعيــشون يف مــستوطنات غــري رمسي ــا مــصابون ب  احلــضرية تقريب

 خــدمات امليــاه والــصرف الــصحي والتعلــيم واخلــدمات الــصحية إىلحمفوفــة باملخــاطر، وتفتقــر 
وتكون هذه اجملتمعـات عرضـة لألخطـار الطبيعيـة بوجـه خـاص، نظـرا                . ووسائل النقل املناسبة  

وهـي أيـضا أكثـر عرضـة لتقلبـات أسـعار        .  أن اآلليات اليت متكنها من التأقلم جمهدة بالفعـل         إىل
وتــسبب التقريــر . هنــا تكــاد تعتمــد كليــا علــى األســواق يف احلــصول علــى األغذيــة األغذيــة، أل

ومنظمـة الـصحة    ) موئـل األمـم املتحـدة     (املشترك لربنامج األمم املتحدة للمـستوطنات البـشرية         
ــة، املعنــون  ــة’’العاملي ــام عــن عــدم تكــافؤ اخلــدمات الــصحية   : املــدن اخلفي والتغلــب  إماطــة اللث

ــه ــه االن‘‘علي ــاه ، يف توجي ــدرات اإلدارة الــصحية يف حــاالت الطــوارئ    إىلتب ــز ق  ضــرورة تعزي
وسـيكون  . بغرض احلد من التعرض للمخاطر وتعزيز القدرة على مواجهـة الكـوارث يف املـدن              

 يف املائـة مـن      ١٣تأثري تغري املناخ عاليا بصورة غري متناسبة لسكان املناطق احلضرية، ألن نسبة             
 منخفضة يف كثري من املدن الكربى يف العـامل، وال سـيما يف            سكاهنا يعيشون يف مناطق ساحلية    

ويفـرض التـدهور البيئـي والتـصحر، وبـشكل متزايـد، علـى كـثري مـن األسـر الفقـرية أن                       . آسيا
  . الكثري من اخلدماتإىلتتشرد بشكل قسري يف مستوطنات حضرية غري خمططة وتفتقر 

 مـن الــسكان، فـإن التــأثري احملتمــل    أن املــدن تـؤوي جتمعــات كـبرية وكثيفــة  إىلونظـرا    - ٣٨
للكوارث الطبيعيـة عليهـا يكـون هـائال، مـن حيـث اخلـسائر يف األرواح واألصـول االقتـصادية                     

ويف ظل التوسـع العمـراين الـسريع، يتزايـد عـدد األشـخاص املعرضـني للخطـر                  . على حد سواء  
ين يبلـغ عـددهم     والفئة األشد عرضة للمخاطر هم فقـراء املنـاطق احلـضرية، الـذ            . بشكل مهول 
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بليون نسمة، ويعيشون يف مستوطنات وأحياء فقرية سريعة النمو، وغـري خمططـة وال منـضبطة،          
ويتـسبب فـشل سـلطات املنـاطق احلـضرية يف      . ومكتظة بالسكان، يف مواقـع معرضـة لألخطـار     

ــاء وختطــيط اســتخدام األراضــي يف تفــاقم التعــرض للمخــاطر، وجيعــل إدارة      ضــبط معــايري البن
ويعين تركيـز املـوارد االقتـصادية واملرافـق     .  اإلنسانية يف املناطق احلضرية مسألة معقدة     األزمات

الصحية واهلياكل األساسية احليوية واملوارد االجتماعية األخرى يف املـدن، أن الكـوارث ميكـن               
أن تترتــب عليهــا يف املنــاطق احلــضرية أيــضا تــأثريات ســلبية حــادة بــشكل غــري متناســب علــى   

  .ت الوطنية واخلدماتاالقتصادا
ــاطق احلــضرية     - ٣٩ ــسياسي يف املن ــد االجتمــاعي وال ــستدعي التعقي إقامــة شــراكات مــع   وي

مبــا يف ذلــك شــبكات الــشباب (احلكومــات احملليــة والقطــاع اخلــاص ومنظمــات اجملتمــع احمللــي 
. من أجل خفض خماطر الكوارث والتأهب هلا وتوفري املـساعدة يف حـاالت الطـوارئ        ) والنساء

 املناطق احلضرية ذات الكثافة السكانية العالية صعبا يف كثري من األحيـان،             إىلكون الوصول   وي
وال تفلح الطرائق التقليدية لتقيـيم االحتياجـات دائمـا يف التمييـز بـني االحتياجـات املزمنـة غـري                     

  .املستوفاة لفقراء املناطق احلضرية وبني حالة الضعف األشد حدة النامجة عن الكوارث
ولكي تعزز اللجنة الدائمة املشتركة بـني الوكـاالت قـدرة العـاملني يف اجملـال اإلنـساين                - ٤٠

من أجل االستجابة حلاالت الطوارئ يف املناطق احلضرية على حنـو أكثـر فعاليـة، اعتمـدت، يف            
، أول استراتيجية عمل هلـا مـن أجـل مواجهـة التحـديات يف جمـال               ٢٠١٠نوفمرب  /تشرين الثاين 
: وهـي مبنيـة علـى أسـاس سـتة أهـداف اسـتراتيجية، هـي            . اين يف املنـاطق احلـضرية     العمل اإلنس 

وضع استراتيجيات تنفيذية، يف املراحل الباكرة من الكوارث إن مل يكن قبل وقوعهـا، لتكفـل                
قيام شـراكات بـني أصـحاب املـصلحة املتعـددين مـن أجـل تعزيـز تنـسيق التـدخالت اإلنـسانية                     

 القــدرات التقنيــة االحتياطيــة املتعلقــة حبــاالت الطــوارئ يف املنــاطق وتأثريهــا وفعاليتــها؛ وتعزيــز
احلضرية؛ وسد الثغرات يف هنج العمـل اإلنـساين واألدوات اخلاصـة باملنـاطق احلـضرية؛ وتعزيـز                
توفري احلماية ضد العنف واالستغالل للسكان املعرضني املخـاطر يف املنـاطق احلـضرية؛ وإعـادة                

رص االقتصادية ابتداء من مرحلة الطوارئ؛ وإدمـاج التأهـب يف     تأهيل سبل كسب العيش والف    
  . سياسات املساعدة اإلنسانية وربطها خبطط أوسع نطاقا للحد من خماطر الكوارث

ــذ         - ٤١ ــة يف جمــال التنفي ــاء القــدرات الوطني ــد مــن بن ــه ال ب وتقــر االســتراتيجية بوضــوح أن
ن خماطر الكـوارث والتأهـب هلـا كاملـة          تعزيزها يف معظم البلدان، كي تكون أنشطة احلد م         أو

بيــد أن حتمـل املــسؤولية جتــاه الـسكان احمللــيني املتــضررين فيمـا يتعلــق بإنقــاذ األرواح    . الفعاليـة 
واحلفاظ على سـبل كـسب العـيش يف ظـل الظـروف احلـضرية املعقـدة، يـستدعي إعـادة رسـم                       
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 مـستوى  إىل الـوطين  خطط احلد من أخطار الكوارث والتأهب هلا، حبيث تتحول من املـستوى       
  .وال يقل أمهية عن ذلك، بناء قدرات السلطات البلدية واملنظمات اجملتمعية. البلديات

ويواصــــل شــــركاء اللجنــــة الدائمــــة املــــشتركة بــــني الوكــــاالت العمــــل مــــع عــــدة    - ٤٢
ــات ــع اجملتمــع املــدين، علــى تطــوير       /حكوم إدارات بلديــة ومؤســسات إلدارة الكــوارث، وم

 للبلدان املعرضة للمخاطر، مبثابة أنشطة جتريبية مرتبطة خبطط أوسع نطاقـا            استراتيجيات تأهب 
حتديـد األخطـار    :  تعزيـز، مـا يلـي      إىلوتشمل القدرات اليت حتتاج     . للحد من أخطار الكوارث   

ورســم خــرائط للمخــاطر يف املنــاطق احلــضرية؛ وإجــراء تقييمــات للمخــاطر اجملتمعيــة وربطهــا  
رث علــى مــستوى املــدن والــصعيد الــوطين؛ وإنــشاء منتــدى       بــربامج ملواجهــة خمــاطر الكــوا   

ــروابط وعمليــات تبــادل املعلومــات بــني      استــشاري ألصــحاب املــصلحة املتعــددين؛ وتعزيــز ال
اجملتمعات احمللية واحلكومات احمللية فيما يتعلق بـالتخطيط ألنـشطة احلـد مـن أخطـار الكـوارث           

ــذ تلــك األنــشطة؛ وإدخــال حتــسينات    ــذار املبكــر؛ ووضــع   والتأهــب هلــا وتنفي  علــى نظــم اإلن
ترتيبات مؤسسية لتأسيس إدارة دائمة للحد مـن أخطـار الكـوارث؛ وتعمـيم منظـور احلـد مـن                    

وهنـاك عـدد مـن     . أخطار الكوارث يف التخطيط للتنمية احمللية، مبا يف ذلك التخطيط احلـضري           
 احلملـة احلـضرية     وهي تشمل التعـاون بـني     . املبادرات اجلارية بغرض معاجلة بعض هذه املسائل      

ــى التحمــل التابعــة الســتراتيجية           العامليــة ملوئــل األمــم املتحــدة ومحلــة املــدن ذات القــدرة عل
يوغـو وآليـة    املتحدة الدولية للحد من أخطـار الكـوارث، املتعلقـتني بتعزيـز إطـار عمـل ه                 األمم

احلد من أخطار الكوارث، وبني احلكومات احمللية واملبادرات املختلفـة للفريـق العامـل الفرعـي                
  .املعين بالتأهب التابع للجنة الدائمة املشتركة بني الوكاالت

  
  التقدم احملرز يف تعزيز املساعدة اإلنسانية يف جمال الكوارث الطبيعية  - خامسا 

  
ة بــشأن تعزيــز التنــسيق ورفــع قــدرة االســتجابة عنــد مواجهــة الــدروس املــستفاد  - ألف  

  كوارث طبيعية كبرية احلجم
استهلكت أنشطة االستجابة لالحتياجـات النامجـة عـن الزلـزال يف هـاييت والفيـضانات                  - ٤٣

ــام   ــة      ٢٠١٠يف باكــستان، يف ع ــادة القوي ــة القي ــرزت أمهي ــساين وأب ــدرة جمتمــع العمــل اإلن ، ق
وتوصـلت التقييمـات املـشتركة    . نسيق وتكاملـهما مـع اهلياكـل احلكوميـة    واالستجابة اجليدة الت 

 أن ضــعف القيــادة يــسبب مــصاعب    إىلبــني الوكــاالت الــيت أجريــت يف الوقــت احلقيقــي،      
وأدى حجـم الـردود فحـسب، مـن حيـث           . جمايل التنسيق واالسـتجابة، بـرغم التقـدم احملـرز          يف

 ظهـور مـصاعب فريـدة يف جمـال التنـسيق،            إىل عدد األطراف الفاعلة واتساع الرقعة اجلغرافيـة،      
استدعى حلها وجود هياكل مرنة وحتليالت جيدة وخـربة واسـعة، ومنـسقني متفـرغني خلدمـة                 
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وأظهـرت هـذه التحـديات جمـددا        . اجملموعات، مع تـوفري الـدعم هلـم يف جمـال إدارة املعلومـات             
  .ضرورة النشر الفوري للموظفني املناسبني ذوي املهارات املناسبة

 اســتقطاب أفــضل   إىلوأبــرزت التقييمــات املــشتركة بــني الوكــاالت أيــضا احلاجــة          - ٤٤
وأنـــشئت أثنـــاء . القـــدرات احملليـــة وضـــرورة إشـــراك الـــسكان املتـــضررين يف جهـــود اإلغاثـــة 

ــضررين        ــسكان املت ــام ال ــساءلة أم ــز امل ــة مبتكــرة لتعزي ــاييت، آلي . االســتجابة لالحتياجــات يف ه
 اجملتمعــات املتــضررة مــن الكــوارث جهــود الــشركاء واخلــرباء   ووحــدت مبــادرة التواصــل مــع 

ــسكان          يف ــسانية وال ــشطة اإلن ــع األن ــني جمتم ــاهني ب ــصال يف االجت ــل مجــاعي لتحــسني االت عم
، الـيت نقحـت مـؤخرا، أداة هامـة     )Sphere Handbook(وتتـيح مبـادرة دليـل سـفري     . املتـضررين 

  .)٦(اءة يف تنفيذ الربامجأيضا، تساعد على كفالة استيفاء أعلى معايري الكف
ــضاء          - ٤٥ ــد األع ــة، تعه ــن الكــوارث املختلف ــستفادة م ــدروس امل ــتجابة لل ــراض االس وألغ

ــة للقيــاس       ــة الدائمــة، بالعمــل يف شــراكة مــن أجــل إدخــال حتــسينات قابل الرئيــسيون يف اللجن
. قالكمــي يف جمــال تنــسيق املــساعدة اإلنــسانية واالســتجابة حلــاالت الطــوارئ الواســعة النطــا   

وجيري استعراض كل استجابة جديدة حلاالت الطوارئ الرئيسية، بغـرض كفالـة أن تتـوفر هلـا                 
وجيـري العمـل بـشكل فـوري علـى معاجلـة الفجـوات مـىت مـا حتـددت فجـوة                      . القيادة املناسـبة  

وتـشمل خيـارات كفالـة حتـسني القيـادة          . جمال القيادة العليا ذات اخلربة يف العمـل اإلنـساين          يف
يضا، عقد اجتماعات للجنة الدائمة املشتركة بني الوكاالت على أعلـى املـستويات،        والتنسيق أ 

وجيـري توسـيع نطـاق أفرقـة منـسقي العمـل اإلنـساين        . ملناقشة مسألة التصدي لألزمـة اجلديـدة   
ــذين       ــيني حبــاالت الطــوارئ، ال ــشارين املعن ومنــسقي اجملموعــات وغريهــم مــن املــديرين واملست

ومتلك املنظمـات األعـضاء يف اللجنـة ترتيبـات مرنـة للمـوارد البـشرية           . ميلكون اخلربة والكفاءة  
ــسرعة    ــى وجــه ال ــشرها عل ــسمح بن ــز      . ت ــادة تركي ــة األخــرى العمــل اجلــاري إلع ــن األمثل وم

مسؤوليات الوكاالت الرائدة للمجموعات والشركاء، مـن أجـل حتقيـق النتـائج املتفـق عليهـا،                 
ويف هــذا الــسياق، تعمــل . ريــف املــالذ األخــريوحتديــد معــايري مــشاركة اجملموعــات وشــرح تع 

جتمعات املنظمة غـري احلكوميـة أيـضا علـى وضـع احلـد األدىن مـن متطلبـات إشـراك املنظمـات               
  .عضوية اجملموعات وأفرقة العمل اإلنساين القطرية يف
  

  متويل العمل اإلنساين ملواجهة الكوارث املرتبطة باألخطار الطبيعية  - باء  
، نـداءات   ٢٠١٠يونيـه   /م املتحدة واملنظمات الشريكة هلا، منـذ حزيـران        أصدرت األم   - ٤٦

وميثـل  . عاجلة وخطط عمل للطوارئ، من أجل االستجابة للكوارث الطبيعيـة يف أربعـة بلـدان              
__________ 

 .٢٠١١ميثاق العمل اإلنساين واملعايري الدنيا يف جمال االستجابة اإلنسانية، : مشروع سفري  )٦(  
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الــصندوق الــدائر املركــزي للطــوارئ أكــرب مــصدر مفــرد إليــرادات ثالثــة مــن هــذه النــداءات،  
 مليـون دوالر، باسـتثناء باكـستان، الـيت منحـت            ٦,١ و   ١,٢حيث تراوح مسامهاته فيهـا بـني        

ــغ  ــون دوالر٤٢مبل ــابع     .  ملي ــة يف حــاالت الكــوارث الت وخــصص صــندوق الطــوارئ لإلغاث
لالحتاد الدويل لرابطات الصليب األمحر واهلالل األمحـر، الـذي يـؤدي دورا مكمـال للـصندوق                 

رابطــات الــصليب األمحــر مليــون دوالر ل الــدائر املركــزي للطــوارئ، اعتمــادات بلــغ جمموعهــا 
وجـرى  . ، مـن أجـل دعـم عملياهتـا املتعلقـة مبواجهـة الكـوارث          ٢٠١٠واهلالل األمحر، يف عام     

تقدمي ثالثة أرباع تلك االعتمادات يف شكل منح لتغطية تكاليف عمليات صـغرية أو متوسـطة           
  .احلجم، مل تصدر بشأهنا نداءات طوارئ

ناديق املــشتركة لألنــشطة اإلنــسانية، قيمــة وأتاحــت صــناديق مواجهــة الطــوارئ والــص  - ٤٧
ووفر صـندوق مواجهـة الطـوارئ       . استراتيجية يف جمال إجناز أعمال مواجهة الكوارث الطبيعية       

ــر  ــستان أكثـ ــن  لباكـ ــى    ٣,٦مـ ــا علـ ــل إنفاقهـ ــن أجـ ــون دوالر، مـ ــخص  ٣,٨ مليـ ــون شـ  مليـ
جهـة الطـوارئ،    املتضررين، وأتاحت الصناديق املـشتركة لألنـشطة اإلنـسانية وصـناديق موا            من

ــا والقــرن األفريقــي   ــا (يف شــرق أفريقي ــدا والــصومال وكيني ــا وأوغن ــة االســتجابة ) إثيوبي إمكاني
ــغ      ــوفري مبل ــضانات، بت ــصدي ملوجــات اجلفــاف والفي ــسريعة يف جمــال الت ــون دوالر٨٣ال .  ملي

 الـصرف بـصنع القـرار علـى املـستوى امليـداين، حيـث يتـوفر أفـضل                   أوجـه ويسمح عدم حتديـد     
  .عرفة باالحتياجات وتتم عمليات الصرف على وجه السرعةمستوى م

، ارتفعــت مــسامهات القطــاع اخلــاص يف الــصندوق الــدائر املركــزي  ٢٠١٠ويف عــام   - ٤٨
ــها  ٤,٤، فبلغــت اإلطــالق أعلــى مــستوى هلــا علــى   إىلللطــوارئ   مليــون دوالر، ألســباب من

وتواصــل . كــستانحــدوث حــاالت طــوارئ واســعة النطــاق مثــل زلــزال هــاييت وفيــضانات با   
  .املتحدة توسيع الشراكات مع القطاع اخلاص األمم
وبينمـــا أحـــرزت األمـــم املتحـــدة تقـــدما كـــبريا يف جمـــال اســـتخدام األمـــوال اجملمعـــة     - ٤٩

 بفعاليـة متزايـدة، فإنـه ال يوجـد بعـد صـندوق مماثـل لتـدابري          ئوالصندوق الدائر املركز للطـوار    
ظرفيـة وغـري منهجيـة، ويـتعني العمـل علـى             ص بالتأهـب  وال تزال طبيعة التمويـل اخلـا      . التأهب

ويعمـل فريـق متويـل      . إجياد هنج مبتكرة لكفالة توفري موارد مكرسة للتأهب ملواجهـة الكـوارث           
العمل اإلنساين التابع اللجنة الدائمة املـشتركة بـني الوكـاالت علـى تعقـب التمويـل املخـصص                   

يـة تعزيـز القـدرة علـى التنبـؤ وحتـسني نوعيـة              التأهب بوسائل تشمل آليات التمويل القائمـة، بغ       
 ذلـك، كـثريا مـا تتـأخر املـسامهات اخلاصـة بأنـشطة               إىلوباإلضافة  . التمويل املخصص للتأهب  

  .اإلنعاش املبكرة وتكون حمدودة، مما يهدد بإضعاف تأثري جهود مواجهة الكوارث
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: لعمليـات اإلنـسانية   تعزيز عمليات صنع القرارات القائمة على األدلة يف جمال ا           - جيم  
  تقييم االحتياجات وإجراء التحليالت

ــة حامســة يف جمــال       - ٥٠ تتــسم عمليــات تقيــيم االحتياجــات األفــضل تنــسيقا وتناغمــا بأمهي
وألغـراض  . حتسني فعالية املعونة وتعزيز املساءلة أمام املستفيدين وصنع القـرار وتـوفري التمويـل             

وشــركاؤها، مــن خــالل فرقــة العمــل املعنيــة بتقيــيم حتقيـق هــذه الغايــة، ركــزت األمــم املتحــدة  
االحتياجــات التابعــة للجنــة الدائمــة املــشتركة بــني الوكــاالت، علــى وضــع اللمــسات األخــرية  
ــسية،       ــيم واملؤشــرات الرئي ــسيق عمليــات التقي إلطــار تنفيــذي يتكــون مــن إرشــادات بــشأن تن

وعــة مــن خــرباء التقيــيم  وأســست جمم. وملنهجيــة تقيــيم مــشتركة ومنــهاج لتوحيــد املعلومــات  
ويتمثـل  . وأعدت هلم قائمة مرشـحني، جبانـب بنـاء قـدرات الـشركاء الـوطنيني والـدوليني معـا                  

القصد من هذه االستثمارات اجلارية يف رفع مستوى التأهب وتعزيز القدرة على تـوفري الـدعم                
  .دلةلالستجابة يف حاالت الطوارئ ولعمليات النداء املوحد من خالل قاعدة قوية لأل

وتصف اإلرشادات التنفيذية لعمليات التقييم املنسقة يف حاالت الطـوارئ اإلجـراءات             - ٥١
الرئيسية لتنسيق عمليات التقيـيم واألدوار واملـسؤوليات واملبـادئ املـشتركة، مـع التأكيـد علـى                

وتوصــي اإلرشــادات بوضــع منــهجيات تقيــيم مــصممة . املــسؤولية الــشاملة للــسلطات الوطنيــة
ووافقـت فرقـة العمـل أيـضا علـى قائمـة            . الت، وتقتـرح إجـراءات تـشغيل موحـدة        حسب احلا 

وترمـي عمليـة التقيـيم الـسريع األويل     . موحدة للمؤشـرات الكميـة والنوعيـة جلميـع القطاعـات        
تــوفري حملــة عامــة عــن احتياجــات الــسكان املتــضررين واألولويــات احملــددة للــدعم الــدويل      إىل
وهـي تتـيح لألطـراف الفاعلـة        . حلـة األوىل مـن حالـة الطـوارئ        عملية االسـتجابة خـالل املر      يف

وجرى إنتاج لوحـة    .  فهم مشترك للحالة اإلنسانية يف بداية حالة الطوارئ        إىلإمكانية التوصل   
للمؤشــرات اإلنــسانية، يف هيئــة منــهاج لــدعم توحيــد املعلومــات اإلنــسانية وحتليلــها، يف أربعــة 

ــدان ــوحتني    . بلـ ــداد لـ ــى إعـ ــل علـ ــري العمـ ــسانية  وجيـ ــرات اإلنـ ــافيتني للمؤشـ ــول .  إضـ وحبلـ
اإلرشـــادات وأدواهتـــا مطبقـــة يف أربعـــة مـــن حـــاالت الطـــوارئ  ، ســـتكون هـــذه٢٠١١ عـــام

ويف موازاة ذلك، تركز منهجية تنقـيح عمليـات تقيـيم           . اإلنسانية وسياقات التأهب على األقل    
حتياجـات وجهـود    االحتياجات قبل وقوع الكـوارث، الـيت تقـر بـضرورة الـربط بـني تقيـيم اال                 

  .أخطار الكوارث وأنشطة االنتعاش التأهب، بشكل أكرب على تكامل أنشطة احلد من
  

ــسانية     - دال   ــسانية ووصــول املــساعدات اإلن ــادئ اإلن  الــسكان املتــضررين مــن  إىلاملب
  الكوارث الطبيعية

ــادئ         - ٥٢ ــساين علــى أســاس احلاجــة وعلــى حنــو يتماشــى مــع املب ــذ العمــل اإلن ينبغــي تنفي
وتتحمـل الـسلطات   . إلنسانية األساسية املتعلقة باملعاملة اإلنسانية والرتاهة واحلياد واالستقالل       ا
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الوطنيـــة املـــسؤولية األساســـية عـــن تـــوفري املـــساعدة واحلمايـــة بـــشكل مناســـب للمتـــضررين    
 الـسكان املتـضررين   إىلوالدول األعضاء مدعوة أيضا لتسهيل الوصول   . الكوارث الطبيعية  من

ــر ضــروري ألغــراض      . رثمــن الكــوا  ــسانية أم ــساعدات اإلن ــة وصــول امل إذ أن إتاحــة إمكاني
 الــسكان املتــضررين إىل الــسكان احملتــاجني وتقــدمي املــساعدة يف الوقــت املناســب  إىلالوصــول 

ــسانية     . الكــوارث مــن ــة اإلن ــة وصــول األطــراف الفاعل ــسكان إىلومــن املؤســف أن إمكاني  ال
  .كثري من حاالت األزمات اإلنسانيةاحملتاجني ال تزال عرضة للخطر يف 

وال تكون اإلعاقة اليت تسببها معظم القيود املفروضة على الوصول متعمـدة، بـل تنـتج             - ٥٣
يف كثري من احلاالت عن مزيج من القيود اليت جتعـل الوصـول صـعبا، ولـيس عـن عامـل واحـد                       

ساسـية العامـة علـى       تـدمري املنـازل واهلياكـل األ       إىلوتـؤدي الكـوارث يف حـاالت كـثرية          . فقط
ويتعذر حتديد السكان احملتـاجني وتقـدمي املـساعدة هلـم           . نطاق واسع، مبا يف ذلك تدمري الطرق      

ــة         ــة وســائل الوصــول املادي ــسبب حمدودي ــان ب ــال يف كــثري مــن األحي ــى حنــو فع ــاطق إىلعل  من
مل وتـش ). وخباصـة يف األسـابيع األوىل مـن حـاالت الطـوارئ           (الكوارث واالعتبـارات األمنيـة      

املعوقــات األخــرى املتطلبــات البريوقراطيــة املتعلقــة بــدخول األفــراد واســترياد املعــدات ولــوازم   
اإلغاثة، وحتويل املـساعدات عـن وجهتـها األصـلية، جبانـب التـدخل يف املـسائل املتعلقـة مبـرور                     

  .األفراد والبضائع وتنفيذ األنشطة
يق اجلهـود واالتـصال بـاألطراف       ويتطلب حتقيق إمكانية الوصول واحلفـاظ عليهـا تنـس           - ٥٤

الفاعلة ذات الصلة على مجيع املستويات، بغرض كفالة قبول األطراف الفاعلة يف جمـال العمـل       
وميكن جلهـود التأهـب أن تـساعد يف ختفيـف مـصاعب الوصـول يف حالـة                  .  وأنشطتها اإلنساين

وتواصـل  . مـثال حدوث كارثة طبيعية، عندما تتم معاجلتـها أثنـاء عمليـات التخطـيط للطـوارئ             
األمم املتحدة واالحتاد الدويل لرابطات الصليب األمحر واهلالل األمحر العمل أيـضا علـى تعزيـز        
تنفيـــذ املبـــادئ التوجيهيـــة لتـــسهيل العمليـــات الدوليـــة لإلغاثـــة واالنتعـــاش األويل يف حـــاالت 

ا القانونيـة   الكوارث وتنظيمها على الصعيد الوطين، من أجل مساعدة الدول يف إعـداد ترتيباهتـ             
وســيعقد املــؤمتر احلــادي  . واملؤســسية حتــسبا لوصــول املــساعدة الدوليــة يف حــاالت الكــوارث  

، ٢٠١١نـوفمرب   /والثالثون للرابطات الدولية للصليب األمحر واهلـالل األمحـر يف تـشرين الثـاين             
وسيهيئ الفرصـة للـدول األطـراف يف اتفاقيـات جنيـف كـي تـستعرض التقـدم احملـرز يف تنفيـذ                       

ــتراتيجيات لتـــسريع تنفيـــذها، وال ســـيما يف البلـــدان املعرضـــة    امل ــة وتـــضع اسـ بـــادئ التوجيهيـ
  .للكوارث
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  التشرد واحلماية يف حاالت الكوارث الطبيعية  - هاء  
.  تشريد أعداد أكرب من النـاس      إىلتؤدي الكوارث الطبيعية، أكثر من أي سبب آخر،           - ٥٥

ــا، يف عــام   ٤٢وقــد أجــرب   ــون شــخص تقريب ــازهلم نتيجــة حــدوث   ٢٠١٠ ملي ــرك من ، علــى ت
ــدها مركــز رصــد التــشرد           ــاء يف دراســة أع ــة، حــسبما ج ــة بــصورة مفاجئ ــوارث الطبيعي الك

ــداخلي ــال         .)٧(ال ــة حامســة يف جم ــوارث والتأهــب بأمهي ــار الك ــن أخط ــشطة احلــد م ــسم أن  وتت
وجيـب أن تكـرس اجلهـود أيـضا         . املساعدة على جتنـب التـشرد وتقليـل حجمـه وختفيـف آثـاره             

اد حلول دائمة للتشرد وتسهيل عودة املشردين الطوعية واآلمنة والكرميـة أو انـدماجهم يف        إلجي
وأعـدت اللجنـة    . اجملتمعات احمللية، عقب انتهاء مرحلة املساعدة الطارئة يف حـاالت الكـوارث           

ــة واألطــراف الفاعلــة      ــسلطات الوطني الدائمــة املــشتركة بــني الوكــاالت إرشــادات ملــساعدة ال
 تـوفري املـساعدة للمـشردين داخليـا         إىلاألطراف الفاعلة اإلمنائية يف جهودها الراميـة        اإلنسانية و 

  .)٨(ة بناء حياهتم يف أعقاب الكوارثمن أجل إعاد
 نــشوء إىلوأظهــرت التجــارب يف كــثري مــن ســياقات الكــوارث الطبيعيــة أهنــا تــؤدي      - ٥٦

 الوجــود، وأحــدث مثــال  تفــاقم نقــاط الــضعف الــسابقة إىلخمــاطر جديــدة يف جمــال احلمايــة و 
وتشمل شواغل احلمايـة الـيت تظهـر يف كـثري مـن األحيـان، كفالـة                 . لذلك مها باكستان وهاييت   

املساواة يف احلصول علـى املـساعدة، وخباصـة لكبـار الـسن وذوي اإلعاقـة واملـشردين داخليـا،                    
ذويهـم  ولألشخاص اآلخرين من ذوي االحتياجات اخلاصة، مبن فيهم األطفال املنفـصلني عـن              

وال يقــل . والنــاجني مــن العنــف اجلنــسي واألســر املعيــشية الــيت يقــوم بــشؤوهنا شــخص واحــد  
التصدي ملسائل انعدام األمن ومنع العنف القـائم علـى اجلـنس ومواجهتـه، مبـا يف ذلـك العنـف                     

القـسري، يف األمهيـة     /اجلنسي، عالوة على التصدي آلليات التكيف الضارة مثل الزواج املبكـر          
ــائق الشخــصية  عــن تعــويض  ــاج املــرء إليهــا مــن أجــل احلــصول علــى      ( الوث الــيت كــثريا مــا حيت

وتـشمل الـشواغل    . وعن احلفاظ على املساكن واألراضي وحقوق امللكية      ) اخلدمات األساسية 
النموذجيــة املتعلقــة باحلمايــة يف مرحلــة مــا بعــد الكــوارث الطبيعيــة أيــضا، التعامــل مــع رفــات   

ــائالت املــ    ــوتى ومل مشــل الع ــشروع     امل ــبين غــري امل ــال والت ــع االجتــار باألطف . شتتة، وكــذلك من
وسـيتطلب  .  ذلك، تكون اآلثار النفسية واالجتماعيـة للكـوارث الطبيعيـة كـبرية            إىلوباإلضافة  

التخفيــف مــن هــذه املخــاطر أو جتنبــها متامــا أن تؤخــذ يف االعتبــار ضــمانات احلمايــة الواجبــة   
، اعتمــدت اللجنــة الدائمــة ٢٠١٠أكتــوبر /ألولويف تــشرين ا. حــاالت مواجهــة للكــوارث يف

__________ 
  )٧(  Displacement Due to Natural Hazard-Induced Disasters, Internal Displacement Monitoring Center ،

  .٢٠١١يونيه /حزيران
، ميكـن   ٢٠١٠أبريـل   /اللجنة الدائمة املشتركة بني الوكاالت، إطار إجياد حلول دائمة للمـشردين داخليـا، نيـسان                )٨(  

 .http://www.brookings.edu/reports/2010/04_durable_solutions.aspx: احلصول عليه من املوقع الشبكي
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املبادئ التوجيهية التشغيلية املنقحـة حلمايـة األشـخاص يف حـاالت الكـوارث الطبيعيـة، بغـرض          
ــة يف االضــطالع باملهمــة األساســية إلدمــاج       ــسلطات الوطني ــسانية وال مــساعدة املنظمــات اإلن

  .)٩(ااحلماية يف أنشطة التأهب للكوارث ومواجهتها والتعايف منه
يـزال   وبينما تكون شواغل احلماية حادة يف كـثري مـن حـاالت الكـوارث الطبيعيـة، ال                  - ٥٧

 التنـسيق  إىل قيـادة فعالـة ميكـن التنبـؤ بتحركاهتـا، و     إىلاجملتمع الدويل يفتقر حىت هـذه اللحظـة،      
 ، وافقـت اللجنـة الدائمـة      ٢٠١١ينـاير   /ويف كـانون الثـاين    . بشأن احلماية يف مثل هذه احلـاالت      

املشتركة بني الوكاالت على تويل زمام إعداد ترتيب جديد لتعيني وكالة رائـدة للمجموعـات               
ويتوقــع مبوجــب هــذا الترتيــب اجلديــد، أن تتــوىل . فيمــا يتعلــق باحلمايــة يف مثــل هــذه احلــاالت

مفوضية األمم املتحـدة لـشؤون الالجـئني هـذا الـدور القيـادي، بنـاء علـى طلـب الدولـة املعنيـة                       
اليونيـسيف ومفوضـية    (ا، يف حال عدم متكن الوكـالتني األخـريني املكلفـتني باحلمايـة              وموافقته

  .من احلضور يف حالة استعداد كاملة بالقدرات واخلربات ألداء ذلك الدور) حقوق اإلنسان
 تعزيـز االسـتجابة الحتياجـات احلمايـة         إىلوسعت األطراف الفاعلة يف اجملال اإلنساين         - ٥٨

ــة     يف حــاالت الكــوارث  الطبيعيــة أيــضا، عــن طريــق زيــادة انتــشارها، مــن خــالل آليــات محاي
ــة الكــوارث         ــشطة مواجه ــة يف أن ــاج احلماي ــوظفني للمــساعدة يف إدم ــن م ــة م ــة مكون احتياطي

العمـل املعنيـة      ذلك، طورت قـوة    إىلوباإلضافة  . عدة بلدان، خالل الفترة املشمولة بالتقرير      يف
ــة  ــة التابع ــالكوارث الطبيعي ــدريب   للمجموعــة ب ــة، وحــدة لت ــة للحماي ــشؤون   العاملي ــوظفي ال م

  .اإلنسانية على احلماية يف حاالت الكوارث الطبيعية
  

  تعزيز تعميم املنظور اجلنساين  - واو  
الفريـق العامـل     شكل إدماج البعد اجلنساين يف إدارة خماطر الكوارث إحدى أولويـات            - ٥٩

الدائمـة املـشتركة بـني الوكـاالت، خـالل الفتـرة            الفرعي املعين باملسائل اجلنسانية التـابع للجنـة         
ومتثــل أحــد جوانــب هــذا العمــل يف نــشر مستــشاري مــشروع القــدرة         . املــشمولة بــالتقرير 

ــة وجنــوب      ــا اجلنوبي ــة باملــسائل اجلنــسانية بــصفة مستــشارين إقليمــيني ألفريقي االحتياطيــة املعني
ستخلص منــها دروس لتنــشر علــى ويعتــرب هــذا مبثابــة مبــادرة رائــدة ميكــن أن تــ. احملــيط اهلــادئ
ويف أفريقيــا اجلنوبيــة، وتتركــز جهــود مستــشاري املــشروع يف أربعــة بلــدان        . نطــاق أوســع 

جــزر القمــر وزامبيــا ومدغــشقر وموزامبيــق، الــيت تعــصف هبــا األعاصــري         : املنطقــة، هــي  يف
وأظهــرت متــارين احملاكــاة والــدروس املــستفادة مــن حــاالت . والفيــضانات واجلفــاف كــل عــام

__________ 
ــة األشــخاص          )٩(   ــة حبماي ــشغيلية املتعلق ــة الت ــادئ التوجيهي ــني الوكــاالت، املب ــشتركة ب ــة الدائمــة امل اللجن

: ، متــــاح علــــى املوقــــع الــــشبكي ٢٠١١ينــــاير /حــــاالت الكــــوارث الطبيعيــــة، كــــانون الثــــاين  يف
Ochanet.unocha.org/p/Documents/Operational%20Guidelines.pdf. 
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لطــوارئ يف املنطقــة، أن املــسائل اجلنــسانية يــصرف عنــها النظــر بانتظــام يف جمــال التأهــب          ا
وبصفة خاصة، ال تؤخذ نقاط ضعف النساء والفتيـات وقـدراهتن بعـني             . للكوارث ومواجهتها 

االعتبـــار يف الـــسياسات واخلطــــط الوطنيـــة، حـــىت يف حالــــة مـــشاركتهن يف احليـــاة العامــــة       
  .ليةمستوى اجملتمعات احمل على
واختذ الفريق القطري للعمل اإلنـساين يف موزامبيـق مـثال، مـن منطلـق اعترافـه بوجـود                   - ٦٠

أبريـل  /ويف نيسان . ٢٠١٢هذه الفجوة، قرار بتعميم املنظور اجلنساين يف خطته للطوارئ لعام           
، ‘‘مؤشـر املــساواة بـني اجلنــسني  ’’، جـرى تـدريب أعــضاء اجملموعـات علــى اسـتخدام     ٢٠١١

وات حتسني االستجابة اإلنسانية من خالل كفالة املراعـاة الكاملـة لالحتياجـات      وهو إحدى أد  
املختلفــة للنــساء والبنــات والرجــال واألوالد، عنــد تــصميم مــشاريع عمليــات النــداء املوحــدة    

ــة ــوال اجملمعـ ــود ترمـــي   . واألمـ ــا أيـــضا جهـ ــوارق  إىلوتبـــذل حاليـ ــوير أدوات تراعـــي الفـ  تطـ
وسـتوزع هـذه   . جـراء التحلـيالت اجلنـسانية علـى الوجـه الـسليم         اجلنسني إلتاحة إمكانيـة إ     بني

األدوات عند اكتمال إعدادها، على الدول األعـضاء يف اجلماعـة اإلمنائيـة للجنـوب األفريقـي،                  
  .بغرض استخدامها يف أنشطة احلد من أخطار الكوارث على الصعيد القطري

ساين يف إدارة خمـاطر الكـوارث       وتبذل جهود مماثلـة لـدعم تعمـيم مراعـاة املنظـور اجلنـ               - ٦١
. منطقــة احملــيط اهلــادئ، يف تونغــا وجــزر ســليمان وســاموا وفــانواتو وفيجــي بــصفة ابتدائيــة  يف

ــى         ــادرة عل ــات ق ــاء جمتمع ــادرات بن ــات التأهــب ومب ــة يف عملي ــدالت عالي ــرأة مبع ــشارك امل وت
رهـا يف ختفيـف   غـري أن أدوا . منطقـة احملـيط اهلـادئ    مواجهة الكـوارث علـى املـستوى احمللـي يف     

آثــار الكــوارث والتأهــب هلــا وإدارة حــاالت الطــوارئ، متــضي عــادة مــن غــري أن يعتــرف هبــا    
 استبعاد املرأة من املشاركة يف التخطـيط        إىلالعمليات الرمسية إلدارة الكوارث، جبانب امليل        يف

مـساواة  وتوجد حاليا يف كل بلد من البلدان اخلمسة شـبكات لل          . لعمليات توزيع مواد اإلغاثة   
  .بني اجلنسني من أجل تيسري مشاركتها

  
  العالقات املدنية العسكرية يف جمال مواجهة الكوارث الطبيعية  - زاي  

بــذلت جهــود متواصــلة لتعميــق فهــم التفاعــل بــصورة مالئمــة بــني األطــراف الفاعلــة      - ٦٢
بغـض النظـر    و. العسكرية واملنظمات اإلنسانية يف جمال التأهب للكوارث الطبيعيـة ومواجهتـها          

عّما إذا كانت القوات العسكرية وطنية أو دولية أو تابعة لألمم املتحدة، فهـي تـستطيع، نظـرا                  
ملا تتمتع به من قدرة فريـدة، أن تـؤدي دورا هامـا يف جمـال دعـم العمليـات اإلنـسانية ملواجهـة                        

تـدريب   الـدول األعـضاء برنـامج األمـم املتحـدة لل     إىلويتواصل الدعم الـذي يقدمـه      . الكوارث
على التنسيق العسكري واملدين، وهو برنامج مكثف للتدريب والتمرين يف هذا اجملال، بغـرض              

  .تعزيز تأهبها وقدرهتا على مواجهة الكوارث
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ــسكرية          - ٦٣ ــة الع ــساعدة الثنائي ــؤدي امل ــاييت، ت ــزال ه ــال عواقــب زل ــضح مــن مث ــا يت وكم
تـضخيم عـدد مـن التحـديات احملتملـة       إىلاألجنبية اليت تقدم استجابة لطلـب الدولـة املتـضررة،        

وينبغـي تـشجيع الـدول      . جمال التنسيق، مثل احلفاظ على الطابع املدين للمـساعدة اإلنـسانية           يف
األعضاء اليت تشرك قواهتا العسكرية يف توفري الـدعم لالسـتجابة اإلنـسانية، علـى إقامـة اتـصال                   

 حالــة الطــوارئ وعلــى مجيــع  مــع آليــات تنــسيق الــشؤون اإلنــسانية، منــذ املراحــل األوىل مــن   
  .املستويات، من أجل كفالة استخدام وتنسيق القدرات العسكرية الرئيسية على الوجه األمثل

وتأكدت من جتربـة زلـزال هـاييت وفيـضانات باكـستان كـذلك ضـرورة وجـود حـوار              - ٦٤
ــسكرية     ــسانية والع ــة اإلن ــراف الفاعل ــني األط ــستمر ب ــد أن    . م ــاييت، وبع ــزال ه ــاب زل ويف أعق

حتددت الثغرات يف جمـال التنـسيق بـني األطـراف العـسكرية واإلنـسانية الدوليـة، شـرع اجملتمـع                
اإلنــساين يف وضــع مبــادئ توجيهيــة خاصــة بكــل بلــد بــشأن التفاعــل بــني املنظمــات اإلنــسانية 

واتـسمت هـذه العمليـة بأمهيـة بالغـة يف جمـال             . وبعثة األمم املتحدة لتحقيق االستقرار يف هـاييت       
وينبغـي  .  كـذلك  ٢٠١١ ملوسم األعاصري، والحتمـال تفـشى وبـاء الكـولريا، يف عـام               التحضري

تشجيع الدول األعضاء على مواصلة تطوير مبادئ توجيهية إنسانية خاصة بكل بلد، ومبـادئ              
العسكري، وعلـى نـشرها يف أوسـاط         - إنسانية إقليمية حسب االقتضاء، بشأن التنسيق املدين      

  .القوات الوطنية
ب تــوفري املــوارد العــسكرية لــدعم العمــل اإلنــساين بطريقــة مناســبة وقابلــة للتنبــؤ   وجيــ  - ٦٥

وبصورة تكميلية، بغرض كفالة استيفاء االحتياجات اإلنسانية حيثما نشأت، علـى حنـو يتـسق           
مبـادئ أوسـلو    ’’وقد صممت املبادئ التوجيهية املعمـول هبـا دوليـا مثـل             . مع املبادئ اإلنسانية  

استخدام األصول األجنبية للدفاع العسكري واملدين يف عمليـات اإلغاثـة يف    بشأن  ‘‘ التوجيهية
حاالت الكوارث، واملبادئ التوجيهية بشأن استخدام أصول الدفاع العـسكري واملـدين لـدعم              

جــل تــوفري الــدعم هلــذه  أأنــشطة األمــم املتحــدة اإلنــسانية يف حــاالت الطــوارئ املعقــدة، مــن    
عــسكرية فقــط مــن أجــل اســتيفاء االحتياجــات الــيت حيــددها  وينبغــي نــشر األصــول ال. اجلهــود

جمتمع األنشطة اإلنسانية وألغـراض دعـم العمـل اإلنـساين، بوصـفها مـالذا أخـريا، مـع احتـرام                     
، اعتمــدت اجلمعيــة العامــة ٢٠١١ويف عــام . املبــادئ التوجيهيــة الدوليــة واإلرشــادات الوطنيــة

ملــدين ملواجهــة ل الــدفاع العــسكري وا، بــشأن حتــسني فعاليــة وتنــسيق أصــو ٦٥/٣٠٧قرارهــا 
  .الكوارث الطبيعية

  
  دور التكنولوجيا املتطورة يف جمال مواجهة الكوارث  - حاء  

أحدثت التطورات اليت شهدها قطاع االتصاالت على مدى السنوات القليلة املاضـية،              - ٦٦
وسـيكون  . تـها نقلة يف طريقة التواصـل يف جمـال العمـل اإلنـساين واسـتخدام املعلومـات ومعاجل                
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للتطورات احلديثة تأثري مباشر وفوري على عمليات مواجهة الكوارث وعلى حيـاة اجملتمعـات              
ــن الكــوارث      ــضررة م ــة أو املت ــار الطبيعي ــة املعرضــة لألخط ــذا   . احمللي ــشمل االجتاهــات يف ه وت

دام القطاع املشاركة املتزايدة للـسكان املتـضررين يف إنتـاج املعلومـات وتبادهلـا، وزيـادة اسـتخ                 
األنــواع النقالــة مــن التكنولوجيــا ووســائط اإلعــالم االجتماعيــة، وضــرورة إدارة الكميــات         
املتزايدة باضطراد من املعلومات املتاحة، وتعاظم دور اجلماعات التطوعيـة يف إجيـاد املعلومـات               

 وخباصـة اهلواتـف     -  ومن املتوقع أن يكون لألجهزة النقالة      .)١٠(‘‘مصادر احلشود ’’من خالل   
ــةالذ ــساين يف املــستقبل      - كي ــال العمــل اإلن ــبري علــى االســتجابات يف جم وتــستطيع .  تــأثري ك

تكنولوجيا املعلومات أيضا أن تـؤدي دورا هامـا يف جمـال التأهـب وتقيـيم االحتياجـات، سـواء              
 أو مــن خــالل بــرامج ،)١١(كــان ذلــك مــن خــالل إعــداد قواعــد البيانــات التــشغيلية املــشتركة  

 االستشعار عن بعد، أو من خالل نظم متطورة لإلنذار املبكر، جتمـع بـني             التأهب اجملتمعية، أو    
ــل          ــة يف جمــايل العم ــط األطــراف الفاعل ــسابقة الوجــود، ورب ــات ال ــة ومعاجلــة البيان رصــد البيئ

وهـي تتـيح    . اإلنساين والدفاع املدين ببعضها ومع احلكومات الوطنية واحمللية واجملتمعات احمللية         
وســـيكون مـــن الـــضروري تعزيـــز . ساءلة أمـــام الـــسكان املتـــضررينأيـــضا إمكانيـــة تعزيـــز املـــ

الشراكات القائمة واجلديدة مع القطاع اخلاص، يف سبيل متابعة مسرية اسـتخدام التكنولوجيـا              
  .يف جمال مواجهة الكوارث

، ٢٠١٠ينـاير   /وقد اتضح مثال، من خالل االستجابة لزلـزال هـاييت، يف كـانون الثـاين                - ٦٧
وأنـتج أفـراد   .  االسـتجابة اإلنـسانية    إىلطوعني والتقنـيني ميكـن أن تـضيف قيمـة           أن مجاعات املت  

 االجتماعيـة والتقنيـات النقالـة املتاحـة         اإلعالماجملتمعات املتضررة املعلومات باستخدام وسائط      
بيد أن النظام الدويل للعمل اإلنساين مل يكن جمهزا بشكل جيد للتعامل مـع              . على نطاق واسع  

وساعد املتطوعون يف خمتلف بقاع العـامل يف جتميـع هـذه املعلومـات وترمجتـها                . تهذه املعلوما 
ــى اخلــرائط   ــا عل ــد مواقعه ــسكان     . وحتدي ــا يف متكــني ال ــد اســتخدام التكنولوجي ــد يفي وبينمــا ق

املتضررين من الكوارث من بث املعلومات احليوية، ويزيدون بذلك من سـرعة وأمهيـة وفعاليـة                
أيضا حتديات حلوحـة، مثـل املـسائل ذات الـصلة باخلـصوصية، وأمهيـة               املساعدة املقدمة، توجد    

.  وتلبيــة التوقعــات الــيت قــد تنــتج عــن هــذا التفاعــل  ،املعلومــات والتحقــق منــها، واالزدواجيــة 
تكليفـا بإعـداد تقريـر يبحـث         وأصدرت األمم املتحدة، مـن منطلـق إدراكهـا هلـذه االجتاهـات،            

__________ 
) حشد(استخدام مصادر احلشود هو العمل على االستعانة مبجموعات كبرية من الناس أو باجملتمعات احمللية                 )١٠(  

ويتـألف  . من خالل دعوة مفتوحة، بصفة مصادر خارجية ألداء مهام يؤديها عادة موظف أو طـرف متعاقـد     
 .حل املشاكل يف لإلسهاماحلشد بصفة عامة ممن يتوفر لديهم االستعداد للتطوع بوقتهم 

ة الدائمـة   نـ قواعد البيانات التشغيلية املـشتركة هـي جمموعـة قواعـد بيانـات أساسـية هامـة وافقـت عليهـا اللج                       )١١(  
 .املشتركة بني الوكاالت، لتستخدم يف تنسيق أنشطة األطراف الفاعلة يف جمال العمل اإلنساين
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 ويقــدم توصـــيات  ،املمكنــة والتحــديات واملتطلبــات   طبيعــة املعلومــات احلاليــة، والفــرص      يف
وتتواصل املناقشات اجلارية يف فرقة العمل املعنيـة بـإدارة املعلومـات، التابعـة للجنـة                 .)١٢(بشأهنا

  .الدائمة املشتركة بني الوكاالت، وتتناول ضمن فعاليتها هذه التوصيات
  

  التوصيات  - سادسا 
 املتحــدة والــشركاء يف اجملــال اإلنــساين، علــى  ينبغــي تــشجيع الــدول األعــضاء واألمــم   - ٦٨

االعتراف باألمهية احلامسة للتأهب للكوارث، وتشجيع الـدول األعـضاء يف هـذا الـصدد، علـى                 
زيادة الدعم املقدم للجهود اليت تبذهلا األمم املتحدة والشركاء يف اجملال اإلنـساين بغـرض دعـم                 

دى اجلهات الفاعلة اإلقليمية والوطنية، ودعـم       القدرة احمللية على مواجهة الكوارث وتعزيزها ل      
  .قدرات املستجيبني األوائل

وينبغي تشجيع الدول األعضاء على زيـادة تأهبـها القـانوين لـإلدارة الفعالـة للكـوارث                   - ٦٩
مــن خــالل اســتخدام املبــادئ التوجيهيــة لتيــسري وصــول اإلغاثــة الدوليــة يف حــاالت الكــوارث  

ومــن خــالل توقيــع االتفــاق النمــوذجي بــشأن التــدابري اجلمركيــة األوليــة،  ومــساعدة االنتعــاش
 اإلغاثـة وتيـسري مرورهـا      أفـراد وممتلكـات    اإلغاثـة امليسرة، مـن أجـل تـسهيل اسـترياد شـحنات            

  .العابر، يف حاالت الكوارث وغريها من الطوارئ األخرى
 جمـال العمـل    منظومة األمم املتحدة واألطراف الفاعلة األخرى يف إىلوالدعوة موجهة     - ٧٠

اإلنساين، ملواصلة اجلهود من أجل كفالة مراعاة االنتعاش املبكـر يف بـرامج األنـشطة اإلنـسانية                 
يف مجيــع القطاعــات، وكفالــة أن يــشمل التخطــيط االســتراتيجي يف مراحلــه البــاكرة األطــراف 

  .الفاعلة يف جمال العمل اإلمنائي
طة اإلنـسانية بقـوة علـى مراعـاة النتـائج      ويتعني تشجيع الدول األعـضاء وجمتمـع األنـش         - ٧١

اليت تتميز هبا الكوارث الطبيعية يف املناطق احلضرية، وكفالة جتسيدها بصورة مناسبة يف تـدابري               
وينبغي أن تشجع الدول األعضاء إقامة شراكات عمل قويـة بـني احلكومـات الوطنيـة            . التأهب

ف الفاعلــة يف اجملتمــع املــدين واألطــراف  واحملليــة واجملتمعــات احملليــة والقطــاع اخلــاص واألطــرا 
الفاعلة األخرى يف جمال العمل اإلنساين، من أجل كفالة فعالية إدارة املخاطر، ووضـع اخلطـط             

  .االحتياطية، وخطط التأهب حلاالت الطوارئ، ويشمل ذلك املناطق احلضرية
ــة األخــرى يف جمــال        - ٧٢ ــم املتحــدة واألطــراف الفاعل ــة األم ــي حــث منظوم  العمــل وينبغ

اإلنساين، على رفع مستوى املوارد البشرية واملالية املتاحة ملنسقي الشؤون اإلنسانية واملنـسقني             
__________ 

  )١٢(  Harvard Humanitarian Initiative. Disaster Relief 20:The Future of Information Sharing in Humanitarian 

Emergencies. UN Foundation & Vodafone Foundation Technology Partnership، ٢٠١١ لعام. 
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املقـــيمني مـــن أجـــل قيـــادة وتنـــسيق أنـــشطة التأهـــب للكـــوارث واالنتعـــاش يف وقـــت مبكـــر، 
وتــشجيعهم علــى اســتخدام أدوات مثــل دليــل املنــسقني املقــيمني ومنــسقي الــشؤون اإلنــسانية   

  .تأهب حلاالت الطوارئ والتصدي هلابشأن ال
ويــتعني تــشجيع الــدول األعــضاء علــى تــوفري التمويــل اجليــد التوقيــت واملــرن والقابــل     - ٧٣

ــل         ــها إعــداد أدوات لتموي ــؤ، مــن أجــل التأهــب واالنتعــاش يف وقــت مبكــر، بوســائل من للتنب
  .اإلنساين العمل
دات مبكرة ومتعددة الـسنوات  وينبغي تشجيع الدول األعضاء على مواصلة تقدمي تعه         - ٧٤

للــصندوق املركــزي ملواجهــة الطــوارئ وآليــات متويــل األنــشطة اإلنــسانية األخــرى التابعــة          
املتحــدة ولغريهــا، مبــا يف ذلــك صــندوق الطــوارئ لإلغاثــة يف حــاالت الكــوارث التــابع   لألمــم

 علـى املـوارد     لالحتاد الدويل جلمعيات الصليب األمحر واهلالل األمحر، من أجل كفالة احلصول          
يف الوقت املناسب وبصورة قابلة للتنبؤ، من أجل مواجهة حـاالت الطـوارئ اإلنـسانية النامجـة                 

وينبغي أيـضا تـشجيع الـشركاء مـن القطـاع اخلـاص             . عن الكوارث املرتبطة باألخطار الطبيعية    
  .ساينعلى املسامهة يف الصندوق الدائر املركزي للطوارئ وغريه من آليات متويل العمل اإلن

 الــسكان الــضعفاء شــرطا إىلوميثــل الوصــول اآلمــن يف الوقــت املناســب ودون عوائــق   - ٧٥
وينبغــي حــث الــدول األعــضاء علــى تيــسري املــرور  . أساســيا لفعاليــة إجنــاز املــساعدة اإلنــسانية 

ــسانية      ــوازم اإلنــــ ــراد واللــــ ــل لألفــــ ــدون عراقيــــ ــسريع وبــــ ــضررة  إىلالــــ ــات املتــــ  اجملتمعــــ
  .الطبيعية الكوارث من
ويـــتعني تـــشجيع الـــدول األعـــضاء ومنظومـــة األمـــم املتحـــدة والـــشركاء يف اجملـــاالت   - ٧٦

اإلنــسانية واإلمنائيــة ويف جمــال حقــوق اإلنــسان، علــى حتديــد الــشواغل املتعلقــة بتــوفري احلمايــة  
وقوع الكوارث وخالهلـا ويف أعقاهبـا، ومعاجلـة هـذه الـشواغل بانتظـام، ويف تعـاون وثيـق                     قبل
ــع ــات ا م ــة والتأهــب      اجملتمع ــة، يف جمــاالت اإلغاث ــة والوطني ــات احمللي ــضررة واحلكوم ــة املت حمللي

واالنتعــاش، مــع االعتــراف بــأن محايــة األنــشطة ذات الــصلة عنــصر منقــذة للحيــاة مثــل مجيــع    
  .األنشطة القطاعية األخرى يف حاالت الكوارث الطبيعية

املتعلقـة   التوجيهية التشغيلية وينبغي تشجيع الدول األعضاء على االستفادة من املبادئ           - ٧٧
ــة الدائمــة املــشتركة بــني الوكــاالت،       ــة للجن ــة األشــخاص يف حــاالت الكــوارث الطبيعي حبماي

تنفيذ عمليات التخطيط للطوارئ والتأهب للكوارث ومواجهتها واالنتعاش، وعلـى العمـل             يف
جـم التـشرد    معا من خالل دراسة جتارب البلدان واملناطق املعرضـة للكـوارث بغـرض تقليـل ح               

  .الداخلي ومدته وتأثريه يف حال وقوع كوارث طبيعية
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ويتعني تشجيع الدول األعضاء علـى تعزيـز املبـادئ التوجيهيـة بـشأن التـشرد الـداخلي              - ٧٨
وإدماجها يف التشريعات الـسياسات والـربامج الوطنيـة مـن أجـل اسـتيفاء احتياجـات املـشردين              

  .الكوارث وإعمال حقوقهم بسبب
غــي تــذكري الــدول األعــضاء واملنظمــات اإلنــسانية بــضرورة احلفــاظ علــى الطــابع   وينب  - ٧٩

املدين األساسي للمساعدة اإلنـسانية يف حـاالت الطـوارئ، وأن يطلـب إليهـا كفالـة أن يكـون              
ــدا         ــت املناســب، وفري ــى النحــو املناســب ويف الوق ــة عل ــسكرية األجنبي اســتخدام األصــول الع

م فقـــط بنـــاء علـــى طلـــب الدولـــة املتـــضررة ومبوافقتـــها، نوعـــه ويف وتـــوافره، وأن تـــستخد يف
وبالتنسيق مع منسق اإلغاثة يف حاالت الطوارئ، بوصفها مالذا أخريا، ومبا يتفـق مـع القـانون                 

مثـل مبـادئ     الدويل واملبادئ اإلنسانية الدولية، عالوة على املبادئ التوجيهية املعمول هبا دوليـا           
ة الســتخدام أصــول الــدفاع العــسكري واملــدين األجنبيــة، أوســلو التوجيهيــة واملبــادئ التوجيهيــ

  .سياقات حمددة، حال وجودها/ واإلرشادات اخلاصة ببلداناإلقليميةواإلرشادات 
وينبغي تشجيع الدول األعضاء علـى دعـم اجلهـود الـيت تبـذهلا منظومـة األمـم املتحـدة                      - ٨٠

ين، من أجل تعزيز تنـسيق وتنـاغم        بالتنسيق مع األطراف الفاعلة األخرى يف جمال العمل اإلنسا        
ــيم        ــة لتقي ــة والدولي ــاء القــدرات الوطني ــشمل دعــم بن ــيم االحتياجــات، بوســائل ت ــات تقي عملي

  .احلاالت اإلنسانية
واألمــم املتحـدة والــشركاء يف جمــال العمــل اإلنــساين   ويـتعني تــشجيع الــدول األعــضاء   - ٨١

نــات التكنولوجيــات اجلديــدة   علــى استكــشاف الفــرص املتاحــة لزيــادة االســتفادة مــن إمكا      
ــات      يف ــع مجاعـ ــشاركة مـ ــسانية، واملـ ــتجابة اإلنـ ــاالت االسـ ــساءلة يف حـ ــة واملـ حتـــسني الفعاليـ

املتطـــوعني والتقنـــيني يف االســـتفادة مـــن التـــشكيلة املتنوعـــة مـــن املعلومـــات املتاحـــة أثنـــاء         
  .الطوارئ حاالت
 تطبيق هنج تشمل أخطـار      وينبغي تشجيع الدول األعضاء ومنظومة األمم املتحدة على         - ٨٢

وينبغي على وجـه اخلـصوص إيـالء االعتبـار الواجـب للمخـاطر              . متعددة جتاه أنشطتها للتأهب   
وينبغي إيالء اهتمـام    . البيئية الثانوية، وخباصة النامجة منها عن احلوادث الصناعية والتكنولوجية        

  .أكرب للعنصر اإلنساين يف حاالت الطوارئ البيئية
يع الــدول األعــضاء ومنظومــة األمــم املتحــدة علــى دعــم املبــادرات الــيت   ويــتعني تــشج  - ٨٣

تتصدى لآلثار املختلفة للكوارث الطبيعية علـى األفـراد واجلماعـات، وتعزيـز مـشاركة النـساء                 
ــشمل مجــع        ــال التخطــيط والتأهــب للطــوارئ، بوســائل ت ــات واألوالد يف أعم والرجــال والبن

لــسن والعوامــل األخــرى ذات الــصلة، وتطبيــق وحتليــل بيانــات مــصنفة حــسب نــوع اجلــنس وا
مؤشرات املساواة بني اجلنـسني يف آليـات متويـل العمـل اإلنـساين، مـن أجـل تعقـب اعتمـادات                      
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التمويل املخصصة للـشؤون اجلنـسانية وملنـع العنـف القـائم علـى نـوع اجلـنس وبرجمـة عمليـات                 
  .االستجابة

ملتحـدة واألطـراف الفاعلـة يف جمـال         وينبغي تشجيع الـدول األعـضاء ومنظومـة األمـم ا            - ٨٤
العمــل اإلنــساين علــى مراعــاة املبــادئ واملعــايري الــدنيا املبينــة يف الــدليل املــنقح ملــشروع ســفري،   
املعنــون امليثــاق اإلنــساين واملعــايري الــدنيا يف جمــال االســتجابة اإلنــسانية، يف أنــشطتهم يف جمــايل  

  .العمل اإلنساين ومواجهة الكوارث
 األمـــم املتحـــدة واألطـــراف الفاعلـــة األخـــرى يف جمـــال العمـــل إىل موجهـــة والـــدعوة  - ٨٥

اإلنساين من أجل تعزيز الشراكات والتعاون مع القطاع اخلاص يف جماالت خمتلفة تشمل تعبئـة               
  .املوارد واملساعدات العينية، عالوة على نقل املعارف والقدرات
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	ثانيا - السنة قيد الاستعراض (1 حزيران/يونيه 2010-31 أيار/مايو 2011)
	ألف - البيانات المتعلقة بالكوارث للسنة التقويمية 2010
	2 - شهدت الفترة من كانون الثاني/يناير إلى كانون الأول/ديسمبر 2010 ارتفاعا في عدد الكوارث الطبيعية وزيادة في حدة تأثيرها على وجه الخصوص، مقارنة بعام 2009. وبلغ عدد الكوارث الطبيعية التي أبلغ عنها مركز أبحاث علم أوبئة الكوارث 385 كارثة، تسببت في مقتل أكثر من000 297 شخص، وتضرر منها 217 مليون شخص آخرين، وقدرت قيمة الخسائر الاقتصادية التي سببتها بمبلغ 123.9 بليون دولار().
	3 - على الرغم من اتساق عدد الكوارث المبلغ عنها مع المتوسط السنوي خلال الفترة من عام 2000 إلى عام 2009 (387 كارثة)، فقد ازداد عدد الضحايا() مقارنة بعام 2009، نتيجة حدوث عدة كوارث واسعة النطاق. وكان ذلك العام قاتلا على نحو لم يحدث خلال عقدين على الأقل، ودلالة قوية أخرى على اشتداد كثافة الحوادث البالغة الحدة. وتواصل وقوع الكوارث الطبيعية في بلدان تجتاحها النزاعات، وازداد بذلك تعقيد الوضع الإنساني المتدهور للسكان المعنيين.
	باء - الأحداث الخطرة المتصلة بالمناخ
	4 - تسببت الكوارث الهيدرولوجية، التي حطمت الأمطار الغزيرة والفيضانات المرتبطة بها الأرقام القياسية في كثير من البلدان، في مصائب لا حصر لها خلال الفترة المشمولة بالتقرير. ففي آسيا، ضرب باكستان أسوأ فيضان في تاريخها. وتضرر أكثر من 18 مليون شخص من ذلك الفيضانات، الذي غمرت مياهه خمس مساحة الأرض في البلد ودمر أكثر من 1.8 مليون منزل وشرد ملايين الأشخاص. وفي الصين تسببت الفيضانات والانهيارات الأرضية الهائلة في حدوث أكثر من 000 7 حالة وفاة، وبلغ مجموع المتضررين بها 134 مليون شخص، بينما قدرت الأضرار الاقتصادية بمبلغ 18 بليون دولار. وفي سري لانكا، سببت الأمطار الغزيرة فيضانات وانهيارات أرضية واسعة النطاق، وشردت أكثر من مليون شخص وبلغ عدد المتضررين منها 1.2 مليون شخص. وفي أستراليا، ألحق أسوأ فيضان يشهده البلد خلال نصف قرن، أضرارا بملايين الأشخاص، بينما تأثرت تايلاند بالفيضانات والجفاف في آن واحد، حيث بلغ عدد المتضررين من الفيضانات 9 ملايين شخص ومن الجفاف 6.5 مليون شخص.
	5 - وفي أجزاء أخرى من العالم، تسببت أغزر أمطار تسجل في كولومبيا في فيضانات وانهيارات أرضية، وبلغ مجموع المتأثرين بها 3.7 مليون شخص، وتضرر منها بوجه خاص المشردون والمعرضون للنزاعات المسلحة الداخلية. وأثرت الفيضانات أيضا على فنزويلا (دولة - المتعددة القوميات) وأميركا الوسطى ومنطقة البحر الكاريبي. وفي أفريقيا الجنوبية، أسفر موسم الأمطار عن فيضانات كاسحة، ووصلت مناسيب مياه الأنهار مستويات قياسية في جميع أنحاء المنطقة. وبالمثل، أثرت الأمطار الغزيرة والفيضانات الواسعة النطاق على غرب أفريقيا، ولا سيما بنن، حيث أثرت الفيضانات على حياة 000 680 شخص ودمرت عشرات الآلاف من المنازل.
	6 - وشهدت الفترة المشمولة بالتقرير هدوءا نسبيا فيما يتعلق بأخطار الأرصاد الجوية(). وعلاوة على ذلك، أثر إعصار ميجى المداري على حياة مليوني شخص تقريبا ودمر 000 30 منزل في الفلبين، في تشرن الأول/أكتوبر 2010، بينما بلغ عدد المتضررين من إعصار غيري في ميانمار 000 260 شخص، وعدد الذين فقدوا منازلهم 000 100 شخص. وفي المكسيك، بلغ مجموع المنازل التي لحقت بها أضرار بسبب الأعاصير 000 500 منزل.
	جيم - الأحداث الجيولوجية الخطرة
	7 - في 11 آذار/مارس 2011، ضرب اليابان زلزال قوته 9 درجات على مقياس ريختر، وكذلك أعقبته موجة المد (تسونامي) التي أعقبته. وفي30 حزيران/يونيه، أكدت الحكومة حدوث 511 15 حالة وفاة، بالإضافة إلى 388 5 شخصا جريحا و 189 7 مفقودا، بينما بلغ عدد من تم إجلاؤهم عن المنطقة المتضررة 213 116 شخصا. وألحق اجتماع الزلازل مع موجة المد أضرارا جسيمة بمحطة الطاقة النووية في فوكوشيما، وأدى إلى ارتفاع مستويات الإشعاع في المناطق المحيطة بها، مما يؤكد ضرورة اتباع نهج التأهب لمخاطر متعددة.
	8 - وفي أماكن أخرى، ضرب زلزالان قويان نيوزيلندا، أولهما في أيلول/سبتمبر 2010، والآخر في شباط/فبراير 2011. وسبّب زلزال أيلول/سبتمبر أضرارا اقتصادية بلغ مجموع قيمتها 6.5 بليون دولار. وفي إندونيسيا، انفجر بركان جبل ميرابي مرتين، في تشرين الأول/أكتوبر وتشرين الثاني/نوفمبر 2010، مما أسفر عن مقتل 386 شخصا وتشريد أكثر من 000 400 شخص آخرين. وفي تشرين الأول/أكتوبر أيضا، ضرب زلزال وموجة مد جزر مينتاواي، مما أسفر عن مقتل 460 شخصا وتشريد 353 15 شخصا وتدمير آلاف المنازل.
	دال - الأوبئة
	9 - وتأكد تفشي الكوليرا في هايتي في تشرين الأول/أكتوبر 2010، ونتجت عنها أكثر من 500 5 حالة وفاة وبلغ العدد الإجمالي للإصابات 000 360 حالة بنهاية أيار/مايو 2011. وبرغم ما بدا من أن الوباء قد انحسر في كثير من المناطق بحلول آذار/مارس، فقد ارتفع إلى ذروة أخرى في أواخر أيار/مايو. لكن على الرغم من تجدد ظهور الإصابات بالمرض، استمر تراجع معدلات الوفيات بشكل مطّرد في جميع المناطق. وعولجت مسألة تجدد ظهور الإصابات من خلال إجراءات وقائية منسقة، أدت أيضا إلى الحد من انتشار الوباء. وستواصل الجهات الفاعلة في المجال الإنساني العمل مع الوزارات المختصة والجهات الفاعلة في المجال الإنمائي، بغرض كفالة الاستثمار المناسب في قطاعي المياه والصرف الصحي من أجل التصدي لمخاطر الأوبئة في الأجل الطويل.
	هاء - المخاطر البيئية
	10 - تواصل، خلال الفترة المشمولة بالتقرير، وقوع حوادث تقنية وكوارث طبيعية نجمت عنها حالات طوارئ بيئية، وأدت إلى نشوء مخاطر كبيرة على حياة السكان المتضررين ومصاعب جمة فيما يتعلق بكسب عيشهم. وتبرز مثل هذه الأحداث، كانسكاب النفط وانهيار السدود والتلوث الشديد والتسمم الحاد، والحوادث المتصلة بالطاقة النووية، ضرورة منح المزيد من الاهتمام للعواقب الإنسانية المترتبة على الكوارث البيئية والتقنية. ويتطلب تعزيز قدرة التحمل لدى السكان أن تدمج المخاطر والشواغل ذات الصلة بهذه الأحداث على نحو أفضل في سياسات التأهب والاستجابة.
	ثالثا - الطبيعة المتغيرة لمخاطر الكوارث
	11 - كان عدد الأشخاص الذين قتلوا جراء الكوارث في عام 2010 (000 297) أكبر بكثير من متوسط المعدل السنوي للقتلى في الفترة من 1970 إلى 2010، البالغ 500 82 حالة وفاة. وتضاعف عدد الكوارث المسجلة منذ عام 1990، حيث ارتفع من نحو 200 إلى 400 كارثة في العام تقريبا. وبينما قد يعزى جزء من الزيادة في عدد الكوارث المسجلة إلى تحسن تقديم التقارير، فإن مخاطر الكوارث تتزايد باطّراد في معظم جوانبها، بسبب الزيادة السريعة في معدلات التعرض لها بصفة رئيسية. وتعيش أعداد أكبر من الناس في مناطق مكشوفة الآن، مثل السهول الفيضية والمناطق الساحلية.
	12 - وبرغم الزيادة الإجمالية في معدل المخاطر، فقد تمكنت البلدان في جميع المناطق من خفض مخاطر الوفيات المرتبطة بالأخطار الرئيسية المتعلقة بالطقس. ويعتبر خطر التعرض للموت بسبب إعصار استوائي أو فيضان أحد الأنهار الكبرى أقل في يومنا هذا مما كان عليه في عام 1990، في معظم أرجاء العالم(). ويدل هذا على فعالية تدابير الحد من المخاطر. ومع ذلك، لا يزال الجزء الأكبر من الوفيات والأخطار الناجمة عن الكوارث الطبيعية يتركز في البلدان ذات الناتج المحلي الإجمالي المنخفض والإدارة الضعيفة.
	13 - والارتباط بين الفقر ومخاطر الكوارث مثبت تماما. إذ يزيد الفقر وانعدام الموارد - وهي الظروف المؤثرة في قدرة المجتمع على منع الأحداث الخطرة أو تخفيف آثارها أو التأهب لمجابهتها - من قابلية التعرض للكوارث. وتدخل التحديات والظواهر العالمية - مثل تغير المناخ وتقلب أسعار الأغذية والطاقة، واتجاهات الاقتصاد الكلي، والهجرة غير النظامية، والنمو السكاني السريع، والتوسع العمراني العشوائي، والتدهور البيئي - في عداد العوامل التي تعوق التقدم تجاه خفض قابلية التعرض للكوارث في كثير من البلدان. والحد من مخاطر الكوارث من الأمور الحاسمة أيضا في مجال تخفيف انعدام الأمن الغذائي والجوع، لأن الكوارث الطبيعية تدمر سبل كسب العيش وتحد منها.
	14 - وأسفر النمو الاقتصادي السريع في كثير من البلدان ذات الدخل المنخفض والمتوسط عن تحسن معدلات التنمية البشرية وخفض الفقر لملايين البشر. غير أن هذا الأمر قابلته زيادة مماثلة وسريعة في معدلات تعرض الأصول الاقتصادية للأخطار الطبيعية. وتتزايد بوتيرة سريعة الخسائر الاقتصادية التي تعانيها الأسر المعيشية والمجتمعات المحلية ذات الدخل المنخفض جراء سرعة تواتر الكوارث الصغيرة الحجم.
	15 - وهناك أدلة جديدة تؤكد أن الخسائر الناجمة عن الكوارث تؤثر بصفة خاصة على رفاه الطفل ونمائه. واكتشف أن الجفاف على وجه الخصوص، له تأثير ضار على معدلات سوء التغذية لدى الأطفال. واتضح أن أحداث الكوارث المحلية تسبب انخفاضا كبيرا في معدلات الالتحاق بالمدارس. وللكوارث أيضا تأثير سلبي على صحة الأطفال() وحمايتهم. وتنحو هذه الآثار السلبية للكوارث إلى أن تعوق تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية.
	16 - وفي إطار جهود الحد من المخاطر، تركز الحكومات والمنظمات الإنسانية بشكل أكبر على استخدام المعلومات المحسنة عن الطقس والمناخ، من أجل المساعدة على الحد من آثار الكوارث. ومن شأن المعلومات المحسنة عن المناخ أن توفر الاستنارة لعمليات التأهب للكوارث والوقاية منها والاستجابة للطوارئ. بيد أن الجفاف في القرن الأفريقي أظهر أيضا أن نظم الإنذار المبكر الجيدة لا تكون فعالة إلا إذا استخدمت من قبل صناع القرار بغرض إطلاق الإجراءات. ومطلوب أيضا تحسين رصد الاتجاهات في حالات الضعف والتعرض للمخاطر من أجل زيادة خفض الخسائر الناجمة عن الكوارث.
	رابعا - التحديات الرئيسية
	ألف - التأهب للاستجابة لحالات الطوارئ
	17 - توضح الاتجاهات المبينة أعلاه الأهمية الحاسمة والمتزايدة للتأهب للاستجابة لحالات الطوارئ، فيما يتعلق بالتصدي للتحديات الناجمة عن تزايد عدد الكوارث الطبيعية وتفاقم تأثيرها على حياة السكان المتضررين وسبل كسب عيشهم. ويجب من ثم، أن يظل تعزيز قدرات جميع الجهات المعنية من أجل التصدي للكوارث الطبيعية ضمن أولويات الأمم المتحدة وشركائها. وقد تعهد الشركاء ببذل المزيد من الجهد من خلال عمليات من قبيل إطار عمل هيوغو. غير أن التأهب يشمل مجموعة واسعة من الأنشطة، ولا يزال المجتمع الدولي بحاجة لأن يحدد على نحو أفضل الأدوار والمسؤوليات المختلفة للأطراف الفاعلة في مجالي العمل الإنساني والإنمائي، مع مراعاة تطلعات وقدرات البلدان التي تقدم فيها المساعدة.
	18 - وتشير أمثلة كثيرة إلى أن التأهب من التدابير المنقذة للحياة، وأنه يكفل فعالية التكلفة. واتضح مرارا أن التقييم الفعال للمخاطر والأخطار، والنظم الفعالة للإنذار المبكر بالأوبئة وللاتصالات المتعلقة بالأخطار، إلى جانب تدابير التأهب المجتمعية وخطط الطوارئ الوطنية واللوازم المسبقة التجهيز، حرية بأن تحد من تأثير الكوارث على السكان في البلدان المتضررة. لكن التأهب يستدعي مشاركة جميع الشركاء - الحكومات والمجتمعات المحلية والأطراف الفاعلة في مجال العمل الإنمائي، وكذلك القطاع الخاص والأطراف الفاعلة في مجال العمل الإنساني - في توفير المساعدة للحكومات في الأجل الطويل، كي تتولي القيادة وتطور قدراتها الذاتية. وفي غياب ذلك، ستظل الاحتياجات الإنسانية المتزايدة فوق طاقة الموارد وقدرات الاستجابة المحدودة، وبخاصة في سياق تزايد جوانب الضعف والعناصر الدافعة للمخاطر، مثل تغير المناخ والتدهور البيئي والنمو العمراني والسكاني السريع، وعدم وجود ما يكفي من آليات الحماية الاجتماعية.
	19 - ويؤكد إطار عمل هيوغو أن الحد من مخاطر الكوارث أمر بالغ الأهمية لعمليات التنمية المستدامة الاجتماعية والاقتصادية، وأنه تتعين معالجته في إطار من الشراكة. وتقوض الكوارث المنجزات الإنمائية. وتبرز الأولوية الخامسة في إطار عمل هيوغو - تعزيز التأهب للاستجابة الفعالة على جميع المستويات - الدور الأساسي الذي يمكن أن يؤديه التأهب للكوارث، وبخاصة عند إدماجه في نهج شامل للحد من مخاطرها.
	20 - ويشمل تعريف التأهب وفقا لإطار عمل هيوغو، القدرات والمعارف التي تطورها الحكومات ومنظمات الاستجابة المهنية والمجتمعات المحلية والأفراد، من أجل توقع تأثير الأحداث الخطرة والتصدي له بفعالية. وينبغي أن يستند التأهب إلى تحليل سليم لمخاطر الكوارث وأن يرتبط بنظم الإنذار المبكر. وهو يشمل التخطيط للطوارئ، وتخزين المعدات واللوازم، وتوفير خدمات الطوارئ والترتيبات الاحتياطية، والاتصالات، وإدارة المعلومات، وترتيبات التنسيق، وتدريب الأفراد، والتدريبات والتمارين المجتمعية، وتثقيف الجمهور. ويجب أن يكون مدعوما بقدرات مؤسسية وقانونية وبموارد في الميزانية. وهو لا يتضمن تدابير التخفيف والوقاية مثل اللوائح التي تنظم استخدام الأراضي، ومعايير البناء، وتكييف دورات المحاصيل، التي لا تقل عنه أهمية فيما يتعلق بالحد من المخاطر والاستعداد للطوارئ.
	21 - ولا بد من تطوير الإمكانيات من أجل بناء قدرات السكان والمنظمات والمجتمعات وتمكينهم من إدارة المخاطر بنجاح. وقد برزت أهمية دور المنظمات غير الحكومية الوطنية، ودور المجتمع المدني على نطاق أوسع، بما في ذلك منظمات/شبكات الشباب والمرأة، من خلال تقييمات أجريت في الوقت الحقيقي لعدد من الاستجابات السابقة للطوارئ - بما في ذلك زلزال هايتي، وفيضانات باكستان في عام 2010. لكنها مساهمات لا ينظر إليها بعين الاعتبار بصفة عامة، بينما ينبغي تشجيع إدماجها في أنشطة التأهب المستقبلية. وينبت التأهب الفعال من جذور محلية ويتطلب لذلك مشاركة المجتمعات المحلية. ويساعد إشراك المجتمعات المحلية في تصميم وتنفيذ الأنشطة، في كفالة تصميمها وفقا لمتطلبات معالجة مواطن الضعف الفعلية وتلبية احتياجات السكان المتضررين.
	22 - وتشكل نظم الإنذار المبكر جزءا أساسيا من جهود التأهب وتستطيع أن تساعد جميع الأطراف الفاعلة المعنية في أن تصبح أكثر قدرة على التأهب للكوارث، عوضا عن التصدي لها بعد أن تصل مستوى الأزمة. غير أن تجربة الجفاف ومواجهته في القرن الأفريقي مؤخرا، أظهرت أن رسائل الإنذار المبكر لا تكون فعالة إلا إذا اتخذت بشأنها إجراءات. وينبغي أن يحسن جميع أصحاب المصلحة استجابتهم لمعلومات الإنذار المبكر، بما في ذلك الحكومات والأطراف المانحة ومجتمع الأنشطة الإنسانية الدولي. وينبغي اتخاذ الإجراءات التي تمكن من تطوير الاستجابة بشكل سريع في حالة حدوث أزمة، من غير أن يترتب عليها تأثير سلبي إذا ثبت خطأ التوقعات.
	توضيح الأدوار على المستوى الدولي للتأهب

	23 - من المسلم به أن المجتمع الدولي يحتاج إلى وضع نهج أكثر انتظاما للدعم الموجه إلى الحكومات والمنظمات الإقليمية والشركاء في مجال العمل الإنساني في حالات التأهب للطوارئ. وبينما تشارك أطراف فاعلة دولية عديدة في دعم جهود الحكومات في مجال التأهب، تظل هناك حاجة لتوضيح الأدوار والمسؤوليات. ولا توجد في الوقت الحاضر أية وكالة ذات دور قيادي في هذا المجال. وللأطراف الفاعلة في مجال العمل الإنساني دور مهم في دعم جوانب معينة من التأهب لمواجهة حالات الطوارئ المذكورة أعلاه، على نحو يستكمل جهود بناء القدرات التي تضطلع بها الأطراف الفاعلة في مجال العمل الإنمائي في الأجل الطويل.
	24 - وقد اعترفت المنظمات الأعضاء في اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكالات بالحاجة الملحة لتعزيز التأهب على جميع المستويات، من أجل تحسين فعالية وكفاءة الاستجابة للطوارئ. ولذلك أدرجت تلك المنظمات ’’بناء القدرات الوطنية للتأهب‘‘ ضمن المواضيع ذات الأولوية بالنسبة لها في عام 2011. وتشمل المسائل الأساسية التي يجري تناولها الدعوة لاتخاذ إجراءات من أجل تعزيز التنسيق فيما بين الوكالات على الصعيد العالمي، من أجل تقديم دعم أفضل لجهود البلاد الرامية إلى تنمية قدرة التأهب، ودعم القيادات والأنشطة القطرية في البلدان ذات الأولوية، وتعزيز الأساليب التي تتسم بالمرونة والشمول للتنسيق فيما بين الوكالات على المستوى القطري، والدعوة إلى توفير موارد مناسبة للتأهب.
	المبادرات الإقليمية للتأهب لمواجهة الكوارث

	25 - تملك المنظمات الإقليمية والتجمعات الإقليمية للشركاء في مجال العمل الإنساني، نظرا لقربها من مسرح الأحداث ومعرفتها بالأوضاع المحلية، فرصة فريدة للمساهمة بفعالية في مواجهة الكوارث. ويعمل الشركاء في مجال العمل الإنساني، وكذلك المنظمات الإقليمية، على تنفيذ عدد من المبادرات لدعم التأهب لمواجهة الكوارث على الصعيد الإقليمي. وتعطي فرقة العمل الإقليمية المعنية بالمخاطر والطوارئ والكوارث في أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، التي أنشئت في عام 2004 بإيعاز من اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكالات، مثالا للتعاون الفعال في هذا المجال. إذ اجتمع أعضاؤها في غضون ساعتين بعد الزلزال الذي ضرب هايتي في كانون الثاني/يناير 2010، وكان أفرادها أول من قَدِم إلى البلد لتولي قيادة المجموعات وإجراء التقييمات وتوفير السلع والخدمات من مخزونات مسبقة التجهيز في مدينة بنما. ويجتمع الأعضاء الثلاثون لفرقة العمل بمن فيهم الأمم المتحدة والصليب الأحمر والهلال الأحمر والمنظمات غير الحكومية، بصورة منتظمة مع الجهات المانحة، من أجل تبادل المعلومات وأفضل الممارسات والتخطيط المشترك. وبالمثل، يوفر فريق منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا - وهو محفل غير رسمي شبيه باللجنة الدائمة المشتركة بين الوكالات - خدمات بناء القدرات لأفرقة الأمم المتحدة القطرية والشركاء المحليين والوطنيين في منطقته، ويعزز تبادل المعلومات بين الشركاء في البلدان المعرضة للكوارث.
	26 - وفي منطقة آسيا والمحيط الهادئ، أحرزت رابطة أمم جنوب شرق آسيا تقدما في إعداد إطار إقليمي لإدارة الكوارث، من خلال اتفاق الرابطة بشأن إدارة الكوارث والاستجابة في حالات الطوارئ. وينظم الاتفاق التعاون الإقليمي في مجال الحد من أخطار الكوارث والاستجابة والانتعاش. ويعكس مرفق أستراليا وإندونيسيا للحد من الكوارث الإمكانات الكبيرة لتوحيد الالتزام من أجل تحسين التجهيز والعمل على مواجهة الكوارث الطبيعية. وتشمل هذه الشراكة التعاون لإيجاد حلول علمية مبتكرة وتنفيذ تحليلات تستشرف المستقبل بهدف تطوير المزيد من قدرات التخفيف الفعال من آثار الكوارث والتأهب والاستجابة على المستوى الإقليمي.
	27 - وتدعم الأمم المتحدة وحدة الحد من مخاطر الكوارث التابعة للجماعة الإنمائية للجنوب الأفريقي في جهودها الرامية إلى بناء قدرة تأهب إقليمية لمواجهة الفيضانات والأعاصير. وشملت مجالات هذا الدعم استعراض خطة الطوارئ والمستجدات، وتطوير أدوات للتقييم، وتنفيذ عملية محاكاة، وتعبئة الموارد. وأسفر هذا العمل عن خفض الخسائر في الأرواح، حيث نفذت الحكومات تدابير التأهب التي تشمل نشر معلومات الإنذار المبكر وإجلاء السكان في الوقت المناسب. وأسست الشراكة الاستراتيجية للتأهب في غرب أفريقيا، في عام 2010، في هيئة مشروع تجريبي بالاشتراك مع الأطراف الفاعلة الإقليمية. وفي غانا، بلد المشروع التجريبي الأول، أدى التقييم الذي أجري في تشرين الأول/أكتوبر 2010، لقدرة التأهب والاستجابة في حالات الطوارئ، إلى تنقيح بعض عناصر إطار عمل الأمم المتحدة للمساعدة الإنمائية، وإعداد خطة عمل وطنية، وتنفيذ عملية محاكاة. وتدعم الأمم المتحدة أيضا الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا والجماعة الاقتصادية لدول وسط أفريقيا، من خلال تنظيم مشاورات إقليمية بشأن التأهب للكوارث الطبيعية.
	تعزيز الشبكات الدولية وتبادل المعلومات من أجل التأهب لمواجهة الكوارث

	28 - تقر الأمم المتحدة بالأهمية القصوى لتعزيز آليات الاستجابة وبناء قدرة التحمل في مواجهة الكوارث، من خلال إنشاء المزيد من الشراكات وتعزيز التعاون وتبادل المعلومات وسط الأطراف الفاعلة الوطنية والأطراف الفاعلة الدولية المعنية بمواجهة الكوارث. ومن الأمثلة الحديثة في هذا الصدد، ’’الحوار الدولي بشأن تعزيز الشراكة الدولية في مجال مواجهة الكوارث: سد فجوة الدعم الوطني والدولي‘‘، الذي أعلن عنه بالتعاون مع الحكومة السويسرية والاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر والمجلس الدولي للمؤسسات الخيرية، وسينعقد في تشرين الأول/أكتوبر 2011. وتواصل الأمم المتحدة أيضا دعم الحكومات من خلال الشبكات والخدمات المشتركة بين الوكالات، مثل الفريق الاستشاري الدولي للبحث والإنقاذ، والفريق الاستشاري الدولي المعني بحالات الطوارئ البيئية، وأفرقة الأمم المتحدة لتقييم الكوارث والتنسيق، أو آلية الأمم المتحدة للتنسيق المدني -العسكري للشؤون الإنسانية.
	29 - وفي محاولة لتسهيل إيصال المساعدات الإنسانية الدولية في حالة وقوع كارثة، تعمل الأمم المتحدة على كفالة تطبيق إجراءات جمركية مبسطة. وجرى تصميم اتفاق نموذجي لتسريع استيراد شحنات الإغاثة ومروها العابر، بالتعاون مع منظمة الجمارك العالمية. وقد وقعت ست حكومات على هذا الاتفاق حتى الآن. وفي عام 2010، وقع مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية مذكرة تفاهم مع منظمة الجمارك العالمية لتعزيز وضع تدابير جمركية ميسرة لشحنات الإغاثة والترويج لها.
	30 - وعلى نحو ما أوصت به الجمعية العامة في قرارها 65/264، جرى وقف العمل بالسجل المركزي لقدرات إدارة الكوارث. وأسست قواعد بيانات بديلة من أجل موضوعات محددة، وتم ربطها بعدد من المواقع الشبكية العامة لمكتب تنسيق الشؤون الإنسانية. وتتمثل إحدى الخدمات التي استعيض بها عن السجل المركزي، في عملية رسم خرائط لمخزونات الطوارئ على الصعيد العالمي، التي بدأت في تشرين الأول/أكتوبر 2010، والتي تؤدي دورا هاما في مجال التأهب. وتدون في العملية قوائم بمخزونات الإغاثة العالمية، وتتوفر فيها المعارف المتبادلة بشأن قدرات جميع الأطراف الفاعلة، من خلال نشر المعلومات وتيسير الاستجابة للطوارئ على نحو أفضل (’’من يملك، ماذا، وأين‘‘).
	باء - تعزيز الانتقال من الإغاثة إلى التنمية
	31 - تقر المبادئ الإرشادية بشأن تقديم المساعدة الإنسانية، الواردة في قرار الجمعية العامة 46/182، بالعلاقة التعاضدية بين التنمية والمساعدة الإنسانية، من خلال توفير المساعدة في حالات الطوارئ بطريقة تدعم الانتعاش والتنمية. وتقر هذه المبادئ أيضا بأن النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة أساسيان للتأهب لمواجهة الكوارث الطبيعية والاستجابة لحالات الطوارئ الأخرى. لكن التحديات تسود الساحة على الرغم الاهتمام الكبير بسد الفجوة بين العمل الإنساني والتنمية، وبكفالة سلاسة الانتقال من العمل الإنساني إلى التنمية.
	32 - وللعمل الإنساني أهمية بالغة في إرساء أسس تحقيق الانتعاش والتنمية في أعقاب الكوارث الطبيعية مباشرة. غير أنه تجب إقامة علاقات أقوى مع كل من الشركاء الوطنيين والإنمائيين، كي تتسق الأهداف قصيرة الأجل مع الأهداف طويلة الأجل، وبحيث تكمّل الجهود الدولية القدرات المحلية والوطنية عوضا عن استبدالها. ويتمثل أحد العناصر الحيوية لسد الفجوة بين الأنشطة الإنسانية والإنمائية في بدء التخطيط الاستراتيجي المشترك في وقت مبكر، من أجل تشكيل فهم مشترك للسياق المحلي والتوصل إلى اتفاق بشأن الأهداف القصيرة والمتوسطة والطويلة الأجل، على نحو يوفر الإرشاد لجميع الجهود في مجملها.
	33 - ويمثل تعزيز الاعتماد على الذات في المجتمعات المتضررة شرطا مسبقا للتنمية المستدامة. ويتعين على الأطراف الإنسانية تعظيم فرص تقديم المساعدة التي تدعم المجتمعات المحلية وتعزز الاستدامة، من خلال المشاركة النشطة للسكان المتضررين وبناء شراكات مع الحكومات المحلية وغيرها من الأطراف الفاعلة، بما في ذلك المنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني. وتشكل نظم الحماية الاجتماعية وشبكات الأمان أدوات هامة لإدارة المخاطر الطبيعية، وتوفر نقطة ارتكاز لعمليات التأهب والتصدي على الصعيد الوطني، بجانب بناء قدرة التحمل لدى المجتمعات المحلية المعرضة للمخاطر.
	34 - ويوفر تعزيز المساعدة الإنسانية الداعمة لسبل كسب العيش (موارد الرزق الزراعية على وجه الخصوص) وللقدرات والخدمات الاجتماعية على الصعيد المحلي، مزيدا من الدعم لجهود الانتعاش المستدام. ويتطلب هذا تحسين الروابط مع التجارة بغرض حفز النشاط الاقتصادي، وتوفير خدمات الائتمان من أجل تيسر الانتعاش. والمشتريات المحلية ومشاريع النقد مقابل العمل ومبادرات القروض الصغرى، حرية كلها بأن تساعد في تحفيز الاقتصاد المحلي وتعزيز سبل كسب العيش المحلية. ويسهم إنشاء الهياكل الأساسية للصحة والتعليم أيضا في إيجاد فرص العمل وحفز التنمية. وتشكل مبادرات النقد مقابل التدريب، التي تنمّي مهارات مباشرة الأعمال الحرة، عوامل حافزة للاقتصاد أيضا، وتبني القدرات لإدرار الدخل في ذات الوقت.
	35 - وتتواصل الجهود الرامية لتعزيز الروابط بين العمل الإنساني والإنمائي، وتدل المبادرات التي أطلقت مؤخرا في هايتي وباكستان على وجود التزام أقوى بكفالة اتباع نهج أكثر استدامة في مجال العمل الإنساني. وعلى الصعيد العالمي، يجمع الفريق العامل المشترك بين مجموعة الأمم المتحدة الإنمائية واللجنة التنفيذية للشؤون الإنسانية، المعني بمسائل الانتقال، الشركاء في المجالين الإنساني والإنمائي من أجل وضع سياسة وممارسة عالمية في السياقات الانتقالية، بينما تتواصل الجهود لتعزيز التعاون بين الأطراف الفاعلة في مجالي العمل الإنمائي والإنساني على المستوى الميداني. ونشرت اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكالات مؤخرا إرشادات موجهة إلى المجموعات (أقرت في تموز/يوليه 2011) بشأن تحسين التعامل مع السلطات الوطنية، وأسس فريق مرجعي تابع للجنة من أجل العمل مع السلطات المحلية على مواجهة التحديات الحضرية. وفي هايتي، اتخذت المجموعات إجراءات منسقة لتعزيز التواصل مع الأطراف الفاعلة الوطنية، والاندماج تدريجيا في الهياكل الوطنية في نهاية المطاف. وبالإضافة إلى ذلك، أطلقت في هايتي وباكستان، مبادرة التواصل مع المجتمعات المتضررة من الكوارث (التي أسستها مجموعة من وكالات الإغاثة والوكالات الإنمائية والإعلامية)، من أجل توفير خدمات وسائط الإعلام على الصعيد المحلي، بغرض توصيل المعلومات المنقذة للحياة إلى السكان المتضررين وإرجاع أصواتهم إلى العالم الخارجي من أجل التأثير على تصميم جهود الإغاثة والانتعاش وتنفيذها. وفي ضوء إدراك ضرورة تعزيز الاعتماد على الذات وتحفيز الاقتصاد المحلي، قدمت للمجتمعات المحلية في هايتي وباكستان، وفي المناطق المتضررة من الجفاف في القرن الأفريقي منذ وقت قريب جدا، مبالغ نقدية عوضا عن المواد غير الغذائية.
	36 - ولأغراض دعم هذه الجهود، تستطيع منظومة الأمم المتحدة والدول الأعضاء والأطراف الفاعلة في مجال العمل الإنساني، اتخاذ خطوات لكفالة استنارة التخطيط في مجال العمل الإنساني بالمعلومات المتعلقة بالانتعاش والنهج الإنمائية الطويلة الأجل، من خلال: إشراك خبراء التنمية في الحوار والتخطيط الاستراتيجي؛ وبالرجوع إلى إطار عمل الأمم المتحدة للمساعدة الإنمائية والخطط الإنمائية الوطنية؛ وإجراء تقييمات للقدرات الفعلية والآثار التنموية. ويمكن أيضا اتخاذ خطوات لكفالة أن تراعى على النحو الواجب في تمويل الأنشطة الإنسانية، بما في ذلك التمويل من خلال عمليات نداء الأمم المتحدة وترتيبات التمويل الجماعي، المشروعات التي تحقق الأهداف الإنسانية والأهداف الإنمائية الطويلة الأجل بطريقة تكفل تبادلها للدعم. وينبغي أن تدمج بصورة منهجية في آليات التنسيق على مختلف المستويات، مشاركة الأطراف الفاعلة الوطنية والإنمائية، مثل المؤسسات المالية الدولية والمصارف الإقليمية والمنظمات غير الحكومية وأفرع الشركات المحلية والدولية، وكذلك المجتمعات المحلية. وتستطيع الجهات المانحة أيضا المساعدة في سد فجوة تمويل تنمية الأنشطة الإنسانية، من خلال توفير التمويل طويل الأجل، على أن يتسم بالمرونة أيضا، وبإتاحة الفرصة لتنقل البرامج الإنمائية فيما بين مرحلتي التنمية والطوارئ، رهنا بالسياق الخارجي.
	جيم - الاستجابة الإنسانية في المناطق الحضرية
	37 - تعيش أغلبية سكان العالم اليوم في مناطق حضرية، ويقدر أن تبلغ نسبة من يعيش منهم في المدن والبلدات 59 في المائة بحلول عام 2030. وسكون العالم النامي مسرحا لأكثر من نسبة 90 في المائة من هذا النمو الحضري. ويقدر أن ثلث سكان جميع المناطق الحضرية تقريبا مصابون بالفقر المزمن ويعيشون في مستوطنات غير رسمية وأحياء فقيرة محفوفة بالمخاطر، وتفتقر إلى خدمات المياه والصرف الصحي والتعليم والخدمات الصحية ووسائل النقل المناسبة. وتكون هذه المجتمعات عرضة للأخطار الطبيعية بوجه خاص، نظرا إلى أن الآليات التي تمكنها من التأقلم مجهدة بالفعل. وهي أيضا أكثر عرضة لتقلبات أسعار الأغذية، لأنها تكاد تعتمد كليا على الأسواق في الحصول على الأغذية. وتسبب التقرير المشترك لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (موئل الأمم المتحدة) ومنظمة الصحة العالمية، المعنون ’’المدن الخفية: إماطة اللثام عن عدم تكافؤ الخدمات الصحية والتغلب عليه‘‘، في توجيه الانتباه إلى ضرورة تعزيز قدرات الإدارة الصحية في حالات الطوارئ بغرض الحد من التعرض للمخاطر وتعزيز القدرة على مواجهة الكوارث في المدن. وسيكون تأثير تغير المناخ عاليا بصورة غير متناسبة لسكان المناطق الحضرية، لأن نسبة 13 في المائة من سكانها يعيشون في مناطق ساحلية منخفضة في كثير من المدن الكبرى في العالم، ولا سيما في آسيا. ويفرض التدهور البيئي والتصحر، وبشكل متزايد، على كثير من الأسر الفقيرة أن تتشرد بشكل قسري في مستوطنات حضرية غير مخططة وتفتقر إلى الكثير من الخدمات.
	38 - ونظرا إلى أن المدن تؤوي تجمعات كبيرة وكثيفة من السكان، فإن التأثير المحتمل للكوارث الطبيعية عليها يكون هائلا، من حيث الخسائر في الأرواح والأصول الاقتصادية على حد سواء. وفي ظل التوسع العمراني السريع، يتزايد عدد الأشخاص المعرضين للخطر بشكل مهول. والفئة الأشد عرضة للمخاطر هم فقراء المناطق الحضرية، الذين يبلغ عددهم بليون نسمة، ويعيشون في مستوطنات وأحياء فقيرة سريعة النمو، وغير مخططة ولا منضبطة، ومكتظة بالسكان، في مواقع معرضة للأخطار. ويتسبب فشل سلطات المناطق الحضرية في ضبط معايير البناء وتخطيط استخدام الأراضي في تفاقم التعرض للمخاطر، ويجعل إدارة الأزمات الإنسانية في المناطق الحضرية مسألة معقدة. ويعني تركيز الموارد الاقتصادية والمرافق الصحية والهياكل الأساسية الحيوية والموارد الاجتماعية الأخرى في المدن، أن الكوارث يمكن أن تترتب عليها في المناطق الحضرية أيضا تأثيرات سلبية حادة بشكل غير متناسب على الاقتصادات الوطنية والخدمات.
	39 - ويستدعي التعقيد الاجتماعي والسياسي في المناطق الحضرية إقامة شراكات مع الحكومات المحلية والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المحلي (بما في ذلك شبكات الشباب والنساء) من أجل خفض مخاطر الكوارث والتأهب لها وتوفير المساعدة في حالات الطوارئ. ويكون الوصول إلى المناطق الحضرية ذات الكثافة السكانية العالية صعبا في كثير من الأحيان، ولا تفلح الطرائق التقليدية لتقييم الاحتياجات دائما في التمييز بين الاحتياجات المزمنة غير المستوفاة لفقراء المناطق الحضرية وبين حالة الضعف الأشد حدة الناجمة عن الكوارث.
	40 - ولكي تعزز اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكالات قدرة العاملين في المجال الإنساني من أجل الاستجابة لحالات الطوارئ في المناطق الحضرية على نحو أكثر فعالية، اعتمدت، في تشرين الثاني/نوفمبر 2010، أول استراتيجية عمل لها من أجل مواجهة التحديات في مجال العمل الإنساني في المناطق الحضرية. وهي مبنية على أساس ستة أهداف استراتيجية، هي: وضع استراتيجيات تنفيذية، في المراحل الباكرة من الكوارث إن لم يكن قبل وقوعها، لتكفل قيام شراكات بين أصحاب المصلحة المتعددين من أجل تعزيز تنسيق التدخلات الإنسانية وتأثيرها وفعاليتها؛ وتعزيز القدرات التقنية الاحتياطية المتعلقة بحالات الطوارئ في المناطق الحضرية؛ وسد الثغرات في نهج العمل الإنساني والأدوات الخاصة بالمناطق الحضرية؛ وتعزيز توفير الحماية ضد العنف والاستغلال للسكان المعرضين المخاطر في المناطق الحضرية؛ وإعادة تأهيل سبل كسب العيش والفرص الاقتصادية ابتداء من مرحلة الطوارئ؛ وإدماج التأهب في سياسات المساعدة الإنسانية وربطها بخطط أوسع نطاقا للحد من مخاطر الكوارث. 
	41 - وتقر الاستراتيجية بوضوح أنه لا بد من بناء القدرات الوطنية في مجال التنفيذ أو تعزيزها في معظم البلدان، كي تكون أنشطة الحد من مخاطر الكوارث والتأهب لها كاملة الفعالية. بيد أن تحمل المسؤولية تجاه السكان المحليين المتضررين فيما يتعلق بإنقاذ الأرواح والحفاظ على سبل كسب العيش في ظل الظروف الحضرية المعقدة، يستدعي إعادة رسم خطط الحد من أخطار الكوارث والتأهب لها، بحيث تتحول من المستوى الوطني إلى مستوى البلديات. ولا يقل أهمية عن ذلك، بناء قدرات السلطات البلدية والمنظمات المجتمعية.
	42 - ويواصل شركاء اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكالات العمل مع عدة حكومات/إدارات بلدية ومؤسسات لإدارة الكوارث، ومع المجتمع المدني، على تطوير استراتيجيات تأهب للبلدان المعرضة للمخاطر، بمثابة أنشطة تجريبية مرتبطة بخطط أوسع نطاقا للحد من أخطار الكوارث. وتشمل القدرات التي تحتاج إلى تعزيز، ما يلي: تحديد الأخطار ورسم خرائط للمخاطر في المناطق الحضرية؛ وإجراء تقييمات للمخاطر المجتمعية وربطها ببرامج لمواجهة مخاطر الكوارث على مستوى المدن والصعيد الوطني؛ وإنشاء منتدى استشاري لأصحاب المصلحة المتعددين؛ وتعزيز الروابط وعمليات تبادل المعلومات بين المجتمعات المحلية والحكومات المحلية فيما يتعلق بالتخطيط لأنشطة الحد من أخطار الكوارث والتأهب لها وتنفيذ تلك الأنشطة؛ وإدخال تحسينات على نظم الإنذار المبكر؛ ووضع ترتيبات مؤسسية لتأسيس إدارة دائمة للحد من أخطار الكوارث؛ وتعميم منظور الحد من أخطار الكوارث في التخطيط للتنمية المحلية، بما في ذلك التخطيط الحضري. وهناك عدد من المبادرات الجارية بغرض معالجة بعض هذه المسائل. وهي تشمل التعاون بين الحملة الحضرية العالمية لموئل الأمم المتحدة وحملة المدن ذات القدرة على التحمل التابعة لاستراتيجية الأمم المتحدة الدولية للحد من أخطار الكوارث، المتعلقتين بتعزيز إطار عمل هيوغو وآلية الحد من أخطار الكوارث، وبين الحكومات المحلية والمبادرات المختلفة للفريق العامل الفرعي المعني بالتأهب التابع للجنة الدائمة المشتركة بين الوكالات.
	خامسا - التقدم المحرز في تعزيز المساعدة الإنسانية في مجال الكوارث الطبيعية
	ألف - الدروس المستفادة بشأن تعزيز التنسيق ورفع قدرة الاستجابة عند مواجهة كوارث طبيعية كبيرة الحجم
	43 - استهلكت أنشطة الاستجابة للاحتياجات الناجمة عن الزلزال في هايتي والفيضانات في باكستان، في عام 2010، قدرة مجتمع العمل الإنساني وأبرزت أهمية القيادة القوية والاستجابة الجيدة التنسيق وتكاملهما مع الهياكل الحكومية. وتوصلت التقييمات المشتركة بين الوكالات التي أجريت في الوقت الحقيقي، إلى أن ضعف القيادة يسبب مصاعب في مجالي التنسيق والاستجابة، برغم التقدم المحرز. وأدى حجم الردود فحسب، من حيث عدد الأطراف الفاعلة واتساع الرقعة الجغرافية، إلى ظهور مصاعب فريدة في مجال التنسيق، استدعى حلها وجود هياكل مرنة وتحليلات جيدة وخبرة واسعة، ومنسقين متفرغين لخدمة المجموعات، مع توفير الدعم لهم في مجال إدارة المعلومات. وأظهرت هذه التحديات مجددا ضرورة النشر الفوري للموظفين المناسبين ذوي المهارات المناسبة.
	44 - وأبرزت التقييمات المشتركة بين الوكالات أيضا الحاجة إلى استقطاب أفضل القدرات المحلية وضرورة إشراك السكان المتضررين في جهود الإغاثة. وأنشئت أثناء الاستجابة للاحتياجات في هايتي، آلية مبتكرة لتعزيز المساءلة أمام السكان المتضررين. ووحدت مبادرة التواصل مع المجتمعات المتضررة من الكوارث جهود الشركاء والخبراء في عمل جماعي لتحسين الاتصال في الاتجاهين بين مجتمع الأنشطة الإنسانية والسكان المتضررين. وتتيح مبادرة دليل سفير (Sphere Handbook)، التي نقحت مؤخرا، أداة هامة أيضا، تساعد على كفالة استيفاء أعلى معايير الكفاءة في تنفيذ البرامج().
	45 - ولأغراض الاستجابة للدروس المستفادة من الكوارث المختلفة، تعهد الأعضاء الرئيسيون في اللجنة الدائمة، بالعمل في شراكة من أجل إدخال تحسينات قابلة للقياس الكمي في مجال تنسيق المساعدة الإنسانية والاستجابة لحالات الطوارئ الواسعة النطاق. ويجري استعراض كل استجابة جديدة لحالات الطوارئ الرئيسية، بغرض كفالة أن تتوفر لها القيادة المناسبة. ويجري العمل بشكل فوري على معالجة الفجوات متى ما تحددت فجوة في مجال القيادة العليا ذات الخبرة في العمل الإنساني. وتشمل خيارات كفالة تحسين القيادة والتنسيق أيضا، عقد اجتماعات للجنة الدائمة المشتركة بين الوكالات على أعلى المستويات، لمناقشة مسألة التصدي للأزمة الجديدة. ويجري توسيع نطاق أفرقة منسقي العمل الإنساني ومنسقي المجموعات وغيرهم من المديرين والمستشارين المعنيين بحالات الطوارئ، الذين يملكون الخبرة والكفاءة. وتملك المنظمات الأعضاء في اللجنة ترتيبات مرنة للموارد البشرية تسمح بنشرها على وجه السرعة. ومن الأمثلة الأخرى العمل الجاري لإعادة تركيز مسؤوليات الوكالات الرائدة للمجموعات والشركاء، من أجل تحقيق النتائج المتفق عليها، وتحديد معايير مشاركة المجموعات وشرح تعريف الملاذ الأخير. وفي هذا السياق، تعمل تجمعات المنظمة غير الحكومية أيضا على وضع الحد الأدنى من متطلبات إشراك المنظمات في عضوية المجموعات وأفرقة العمل الإنساني القطرية.
	باء - تمويل العمل الإنساني لمواجهة الكوارث المرتبطة بالأخطار الطبيعية
	46 - أصدرت الأمم المتحدة والمنظمات الشريكة لها، منذ حزيران/يونيه 2010، نداءات عاجلة وخطط عمل للطوارئ، من أجل الاستجابة للكوارث الطبيعية في أربعة بلدان. ويمثل الصندوق الدائر المركزي للطوارئ أكبر مصدر مفرد لإيرادات ثلاثة من هذه النداءات، حيث تراوح مساهماته فيها بين 1.2 و 6.1 مليون دولار، باستثناء باكستان، التي منحت مبلغ 42 مليون دولار. وخصص صندوق الطوارئ للإغاثة في حالات الكوارث التابع للاتحاد الدولي لرابطات الصليب الأحمر والهلال الأحمر، الذي يؤدي دورا مكملا للصندوق الدائر المركزي للطوارئ، اعتمادات بلغ مجموعها مليون دولار لرابطات الصليب الأحمر والهلال الأحمر، في عام 2010، من أجل دعم عملياتها المتعلقة بمواجهة الكوارث. وجرى تقديم ثلاثة أرباع تلك الاعتمادات في شكل منح لتغطية تكاليف عمليات صغيرة أو متوسطة الحجم، لم تصدر بشأنها نداءات طوارئ.
	47 - وأتاحت صناديق مواجهة الطوارئ والصناديق المشتركة للأنشطة الإنسانية، قيمة استراتيجية في مجال إنجاز أعمال مواجهة الكوارث الطبيعية. ووفر صندوق مواجهة الطوارئ لباكستان أكثر من 3.6 مليون دولار، من أجل إنفاقها على 3.8 مليون شخص من المتضررين، وأتاحت الصناديق المشتركة للأنشطة الإنسانية وصناديق مواجهة الطوارئ، في شرق أفريقيا والقرن الأفريقي (إثيوبيا وأوغندا والصومال وكينيا) إمكانية الاستجابة السريعة في مجال التصدي لموجات الجفاف والفيضانات، بتوفير مبلغ 83 مليون دولار. ويسمح عدم تحديد أوجه الصرف بصنع القرار على المستوى الميداني، حيث يتوفر أفضل مستوى معرفة بالاحتياجات وتتم عمليات الصرف على وجه السرعة.
	48 - وفي عام 2010، ارتفعت مساهمات القطاع الخاص في الصندوق الدائر المركزي للطوارئ إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق، فبلغت 4.4 مليون دولار، لأسباب منها حدوث حالات طوارئ واسعة النطاق مثل زلزال هايتي وفيضانات باكستان. وتواصل الأمم المتحدة توسيع الشراكات مع القطاع الخاص.
	49 - وبينما أحرزت الأمم المتحدة تقدما كبيرا في مجال استخدام الأموال المجمعة والصندوق الدائر المركز للطوارئ بفعالية متزايدة، فإنه لا يوجد بعد صندوق مماثل لتدابير التأهب. ولا تزال طبيعة التمويل الخاص بالتأهب ظرفية وغير منهجية، ويتعين العمل على إيجاد نهج مبتكرة لكفالة توفير موارد مكرسة للتأهب لمواجهة الكوارث. ويعمل فريق تمويل العمل الإنساني التابع اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكالات على تعقب التمويل المخصص التأهب بوسائل تشمل آليات التمويل القائمة، بغية تعزيز القدرة على التنبؤ وتحسين نوعية التمويل المخصص للتأهب. وبالإضافة إلى ذلك، كثيرا ما تتأخر المساهمات الخاصة بأنشطة الإنعاش المبكرة وتكون محدودة، مما يهدد بإضعاف تأثير جهود مواجهة الكوارث.
	جيم - تعزيز عمليات صنع القرارات القائمة على الأدلة في مجال العمليات الإنسانية: تقييم الاحتياجات وإجراء التحليلات
	50 - تتسم عمليات تقييم الاحتياجات الأفضل تنسيقا وتناغما بأهمية حاسمة في مجال تحسين فعالية المعونة وتعزيز المساءلة أمام المستفيدين وصنع القرار وتوفير التمويل. ولأغراض تحقيق هذه الغاية، ركزت الأمم المتحدة وشركاؤها، من خلال فرقة العمل المعنية بتقييم الاحتياجات التابعة للجنة الدائمة المشتركة بين الوكالات، على وضع اللمسات الأخيرة لإطار تنفيذي يتكون من إرشادات بشأن تنسيق عمليات التقييم والمؤشرات الرئيسية، ولمنهجية تقييم مشتركة ومنهاج لتوحيد المعلومات. وأسست مجموعة من خبراء التقييم وأعدت لهم قائمة مرشحين، بجانب بناء قدرات الشركاء الوطنيين والدوليين معا. ويتمثل القصد من هذه الاستثمارات الجارية في رفع مستوى التأهب وتعزيز القدرة على توفير الدعم للاستجابة في حالات الطوارئ ولعمليات النداء الموحد من خلال قاعدة قوية للأدلة.
	51 - وتصف الإرشادات التنفيذية لعمليات التقييم المنسقة في حالات الطوارئ الإجراءات الرئيسية لتنسيق عمليات التقييم والأدوار والمسؤوليات والمبادئ المشتركة، مع التأكيد على المسؤولية الشاملة للسلطات الوطنية. وتوصي الإرشادات بوضع منهجيات تقييم مصممة حسب الحالات، وتقترح إجراءات تشغيل موحدة. ووافقت فرقة العمل أيضا على قائمة موحدة للمؤشرات الكمية والنوعية لجميع القطاعات. وترمي عملية التقييم السريع الأولي إلى توفير لمحة عامة عن احتياجات السكان المتضررين والأولويات المحددة للدعم الدولي في عملية الاستجابة خلال المرحلة الأولى من حالة الطوارئ. وهي تتيح للأطراف الفاعلة إمكانية التوصل إلى فهم مشترك للحالة الإنسانية في بداية حالة الطوارئ. وجرى إنتاج لوحة للمؤشرات الإنسانية، في هيئة منهاج لدعم توحيد المعلومات الإنسانية وتحليلها، في أربعة بلدان. ويجري العمل على إعداد لوحتين إضافيتين للمؤشرات الإنسانية. وبحلول عام 2011، ستكون هذه الإرشادات وأدواتها مطبقة في أربعة من حالات الطوارئ الإنسانية وسياقات التأهب على الأقل. وفي موازاة ذلك، تركز منهجية تنقيح عمليات تقييم الاحتياجات قبل وقوع الكوارث، التي تقر بضرورة الربط بين تقييم الاحتياجات وجهود التأهب، بشكل أكبر على تكامل أنشطة الحد من أخطار الكوارث وأنشطة الانتعاش.
	دال - المبادئ الإنسانية ووصول المساعدات الإنسانية إلى السكان المتضررين من الكوارث الطبيعية
	52 - ينبغي تنفيذ العمل الإنساني على أساس الحاجة وعلى نحو يتماشى مع المبادئ الإنسانية الأساسية المتعلقة بالمعاملة الإنسانية والنزاهة والحياد والاستقلال. وتتحمل السلطات الوطنية المسؤولية الأساسية عن توفير المساعدة والحماية بشكل مناسب للمتضررين من الكوارث الطبيعية. والدول الأعضاء مدعوة أيضا لتسهيل الوصول إلى السكان المتضررين من الكوارث. إذ أن إتاحة إمكانية وصول المساعدات الإنسانية أمر ضروري لأغراض الوصول إلى السكان المحتاجين وتقديم المساعدة في الوقت المناسب إلى السكان المتضررين من الكوارث. ومن المؤسف أن إمكانية وصول الأطراف الفاعلة الإنسانية إلى السكان المحتاجين لا تزال عرضة للخطر في كثير من حالات الأزمات الإنسانية.
	53 - ولا تكون الإعاقة التي تسببها معظم القيود المفروضة على الوصول متعمدة، بل تنتج في كثير من الحالات عن مزيج من القيود التي تجعل الوصول صعبا، وليس عن عامل واحد فقط. وتؤدي الكوارث في حالات كثيرة إلى تدمير المنازل والهياكل الأساسية العامة على نطاق واسع، بما في ذلك تدمير الطرق. ويتعذر تحديد السكان المحتاجين وتقديم المساعدة لهم على نحو فعال في كثير من الأحيان بسبب محدودية وسائل الوصول المادية إلى مناطق الكوارث والاعتبارات الأمنية (وبخاصة في الأسابيع الأولى من حالات الطوارئ). وتشمل المعوقات الأخرى المتطلبات البيروقراطية المتعلقة بدخول الأفراد واستيراد المعدات ولوازم الإغاثة، وتحويل المساعدات عن وجهتها الأصلية، بجانب التدخل في المسائل المتعلقة بمرور الأفراد والبضائع وتنفيذ الأنشطة.
	54 - ويتطلب تحقيق إمكانية الوصول والحفاظ عليها تنسيق الجهود والاتصال بالأطراف الفاعلة ذات الصلة على جميع المستويات، بغرض كفالة قبول الأطراف الفاعلة في مجال العمل الإنساني وأنشطتها. ويمكن لجهود التأهب أن تساعد في تخفيف مصاعب الوصول في حالة حدوث كارثة طبيعية، عندما تتم معالجتها أثناء عمليات التخطيط للطوارئ مثلا. وتواصل الأمم المتحدة والاتحاد الدولي لرابطات الصليب الأحمر والهلال الأحمر العمل أيضا على تعزيز تنفيذ المبادئ التوجيهية لتسهيل العمليات الدولية للإغاثة والانتعاش الأولي في حالات الكوارث وتنظيمها على الصعيد الوطني، من أجل مساعدة الدول في إعداد ترتيباتها القانونية والمؤسسية تحسبا لوصول المساعدة الدولية في حالات الكوارث. وسيعقد المؤتمر الحادي والثلاثون للرابطات الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر في تشرين الثاني/نوفمبر 2011، وسيهيئ الفرصة للدول الأطراف في اتفاقيات جنيف كي تستعرض التقدم المحرز في تنفيذ المبادئ التوجيهية وتضع استراتيجيات لتسريع تنفيذها، ولا سيما في البلدان المعرضة للكوارث.
	هاء - التشرد والحماية في حالات الكوارث الطبيعية
	55 - تؤدي الكوارث الطبيعية، أكثر من أي سبب آخر، إلى تشريد أعداد أكبر من الناس. وقد أجبر 42 مليون شخص تقريبا، في عام 2010، على ترك منازلهم نتيجة حدوث الكوارث الطبيعية بصورة مفاجئة، حسبما جاء في دراسة أعدها مركز رصد التشرد الداخلي(). وتتسم أنشطة الحد من أخطار الكوارث والتأهب بأهمية حاسمة في مجال المساعدة على تجنب التشرد وتقليل حجمه وتخفيف آثاره. ويجب أن تكرس الجهود أيضا لإيجاد حلول دائمة للتشرد وتسهيل عودة المشردين الطوعية والآمنة والكريمة أو اندماجهم في المجتمعات المحلية، عقب انتهاء مرحلة المساعدة الطارئة في حالات الكوارث. وأعدت اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكالات إرشادات لمساعدة السلطات الوطنية والأطراف الفاعلة الإنسانية والأطراف الفاعلة الإنمائية في جهودها الرامية إلى توفير المساعدة للمشردين داخليا من أجل إعادة بناء حياتهم في أعقاب الكوارث().
	56 - وأظهرت التجارب في كثير من سياقات الكوارث الطبيعية أنها تؤدي إلى نشوء مخاطر جديدة في مجال الحماية وإلى تفاقم نقاط الضعف السابقة الوجود، وأحدث مثال لذلك هما باكستان وهايتي. وتشمل شواغل الحماية التي تظهر في كثير من الأحيان، كفالة المساواة في الحصول على المساعدة، وبخاصة لكبار السن وذوي الإعاقة والمشردين داخليا، وللأشخاص الآخرين من ذوي الاحتياجات الخاصة، بمن فيهم الأطفال المنفصلين عن ذويهم والناجين من العنف الجنسي والأسر المعيشية التي يقوم بشؤونها شخص واحد. ولا يقل التصدي لمسائل انعدام الأمن ومنع العنف القائم على الجنس ومواجهته، بما في ذلك العنف الجنسي، علاوة على التصدي لآليات التكيف الضارة مثل الزواج المبكر/القسري، في الأهمية عن تعويض الوثائق الشخصية (التي كثيرا ما يحتاج المرء إليها من أجل الحصول على الخدمات الأساسية) وعن الحفاظ على المساكن والأراضي وحقوق الملكية. وتشمل الشواغل النموذجية المتعلقة بالحماية في مرحلة ما بعد الكوارث الطبيعية أيضا، التعامل مع رفات الموتى ولم شمل العائلات المشتتة، وكذلك منع الاتجار بالأطفال والتبني غير المشروع. وبالإضافة إلى ذلك، تكون الآثار النفسية والاجتماعية للكوارث الطبيعية كبيرة. وسيتطلب التخفيف من هذه المخاطر أو تجنبها تماما أن تؤخذ في الاعتبار ضمانات الحماية الواجبة في حالات مواجهة للكوارث. وفي تشرين الأول/أكتوبر 2010، اعتمدت اللجنة الدائمة المبادئ التوجيهية التشغيلية المنقحة لحماية الأشخاص في حالات الكوارث الطبيعية، بغرض مساعدة المنظمات الإنسانية والسلطات الوطنية في الاضطلاع بالمهمة الأساسية لإدماج الحماية في أنشطة التأهب للكوارث ومواجهتها والتعافي منها().
	57 - وبينما تكون شواغل الحماية حادة في كثير من حالات الكوارث الطبيعية، لا يزال المجتمع الدولي يفتقر حتى هذه اللحظة، إلى قيادة فعالة يمكن التنبؤ بتحركاتها، وإلى التنسيق بشأن الحماية في مثل هذه الحالات. وفي كانون الثاني/يناير 2011، وافقت اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكالات على تولي زمام إعداد ترتيب جديد لتعيين وكالة رائدة للمجموعات فيما يتعلق بالحماية في مثل هذه الحالات. ويتوقع بموجب هذا الترتيب الجديد، أن تتولى مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين هذا الدور القيادي، بناء على طلب الدولة المعنية وموافقتها، في حال عدم تمكن الوكالتين الأخريين المكلفتين بالحماية (اليونيسيف ومفوضية حقوق الإنسان) من الحضور في حالة استعداد كاملة بالقدرات والخبرات لأداء ذلك الدور.
	58 - وسعت الأطراف الفاعلة في المجال الإنساني إلى تعزيز الاستجابة لاحتياجات الحماية في حالات الكوارث الطبيعية أيضا، عن طريق زيادة انتشارها، من خلال آليات حماية احتياطية مكونة من موظفين للمساعدة في إدماج الحماية في أنشطة مواجهة الكوارث في عدة بلدان، خلال الفترة المشمولة بالتقرير. وبالإضافة إلى ذلك، طورت قوة العمل المعنية بالكوارث الطبيعية التابعة للمجموعة العالمية للحماية، وحدة لتدريب موظفي الشؤون الإنسانية على الحماية في حالات الكوارث الطبيعية.
	واو - تعزيز تعميم المنظور الجنساني
	59 - شكل إدماج البعد الجنساني في إدارة مخاطر الكوارث إحدى أولويات الفريق العامل الفرعي المعني بالمسائل الجنسانية التابع للجنة الدائمة المشتركة بين الوكالات، خلال الفترة المشمولة بالتقرير. وتمثل أحد جوانب هذا العمل في نشر مستشاري مشروع القدرة الاحتياطية المعنية بالمسائل الجنسانية بصفة مستشارين إقليميين لأفريقيا الجنوبية وجنوب المحيط الهادئ. ويعتبر هذا بمثابة مبادرة رائدة يمكن أن تستخلص منها دروس لتنشر على نطاق أوسع. وفي أفريقيا الجنوبية، وتتركز جهود مستشاري المشروع في أربعة بلدان في المنطقة، هي: جزر القمر وزامبيا ومدغشقر وموزامبيق، التي تعصف بها الأعاصير والفيضانات والجفاف كل عام. وأظهرت تمارين المحاكاة والدروس المستفادة من حالات الطوارئ في المنطقة، أن المسائل الجنسانية يصرف عنها النظر بانتظام في مجال التأهب للكوارث ومواجهتها. وبصفة خاصة، لا تؤخذ نقاط ضعف النساء والفتيات وقدراتهن بعين الاعتبار في السياسات والخطط الوطنية، حتى في حالة مشاركتهن في الحياة العامة على مستوى المجتمعات المحلية.
	60 - واتخذ الفريق القطري للعمل الإنساني في موزامبيق مثلا، من منطلق اعترافه بوجود هذه الفجوة، قرار بتعميم المنظور الجنساني في خطته للطوارئ لعام 2012. وفي نيسان/أبريل 2011، جرى تدريب أعضاء المجموعات على استخدام ’’مؤشر المساواة بين الجنسين‘‘، وهو إحدى أدوات تحسين الاستجابة الإنسانية من خلال كفالة المراعاة الكاملة للاحتياجات المختلفة للنساء والبنات والرجال والأولاد، عند تصميم مشاريع عمليات النداء الموحدة والأموال المجمعة. وتبذل حاليا أيضا جهود ترمي إلى تطوير أدوات تراعي الفوارق بين الجنسين لإتاحة إمكانية إجراء التحليلات الجنسانية على الوجه السليم. وستوزع هذه الأدوات عند اكتمال إعدادها، على الدول الأعضاء في الجماعة الإنمائية للجنوب الأفريقي، بغرض استخدامها في أنشطة الحد من أخطار الكوارث على الصعيد القطري.
	61 - وتبذل جهود مماثلة لدعم تعميم مراعاة المنظور الجنساني في إدارة مخاطر الكوارث في منطقة المحيط الهادئ، في تونغا وجزر سليمان وساموا وفانواتو وفيجي بصفة ابتدائية. وتشارك المرأة بمعدلات عالية في عمليات التأهب ومبادرات بناء مجتمعات قادرة على مواجهة الكوارث على المستوى المحلي في منطقة المحيط الهادئ. غير أن أدوارها في تخفيف آثار الكوارث والتأهب لها وإدارة حالات الطوارئ، تمضي عادة من غير أن يعترف بها في العمليات الرسمية لإدارة الكوارث، بجانب الميل إلى استبعاد المرأة من المشاركة في التخطيط لعمليات توزيع مواد الإغاثة. وتوجد حاليا في كل بلد من البلدان الخمسة شبكات للمساواة بين الجنسين من أجل تيسير مشاركتها.
	زاي - العلاقات المدنية العسكرية في مجال مواجهة الكوارث الطبيعية
	62 - بذلت جهود متواصلة لتعميق فهم التفاعل بصورة ملائمة بين الأطراف الفاعلة العسكرية والمنظمات الإنسانية في مجال التأهب للكوارث الطبيعية ومواجهتها. وبغض النظر عمّا إذا كانت القوات العسكرية وطنية أو دولية أو تابعة للأمم المتحدة، فهي تستطيع، نظرا لما تتمتع به من قدرة فريدة، أن تؤدي دورا هاما في مجال دعم العمليات الإنسانية لمواجهة الكوارث. ويتواصل الدعم الذي يقدمه إلى الدول الأعضاء برنامج الأمم المتحدة للتدريب على التنسيق العسكري والمدني، وهو برنامج مكثف للتدريب والتمرين في هذا المجال، بغرض تعزيز تأهبها وقدرتها على مواجهة الكوارث.
	63 - وكما يتضح من مثال عواقب زلزال هايتي، تؤدي المساعدة الثنائية العسكرية الأجنبية التي تقدم استجابة لطلب الدولة المتضررة، إلى تضخيم عدد من التحديات المحتملة في مجال التنسيق، مثل الحفاظ على الطابع المدني للمساعدة الإنسانية. وينبغي تشجيع الدول الأعضاء التي تشرك قواتها العسكرية في توفير الدعم للاستجابة الإنسانية، على إقامة اتصال مع آليات تنسيق الشؤون الإنسانية، منذ المراحل الأولى من حالة الطوارئ وعلى جميع المستويات، من أجل كفالة استخدام وتنسيق القدرات العسكرية الرئيسية على الوجه الأمثل.
	64 - وتأكدت من تجربة زلزال هايتي وفيضانات باكستان كذلك ضرورة وجود حوار مستمر بين الأطراف الفاعلة الإنسانية والعسكرية. وفي أعقاب زلزال هايتي، وبعد أن تحددت الثغرات في مجال التنسيق بين الأطراف العسكرية والإنسانية الدولية، شرع المجتمع الإنساني في وضع مبادئ توجيهية خاصة بكل بلد بشأن التفاعل بين المنظمات الإنسانية وبعثة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في هايتي. واتسمت هذه العملية بأهمية بالغة في مجال التحضير لموسم الأعاصير، ولاحتمال تفشى وباء الكوليرا، في عام 2011 كذلك. وينبغي تشجيع الدول الأعضاء على مواصلة تطوير مبادئ توجيهية إنسانية خاصة بكل بلد، ومبادئ إنسانية إقليمية حسب الاقتضاء، بشأن التنسيق المدني - العسكري، وعلى نشرها في أوساط القوات الوطنية.
	65 - ويجب توفير الموارد العسكرية لدعم العمل الإنساني بطريقة مناسبة وقابلة للتنبؤ وبصورة تكميلية، بغرض كفالة استيفاء الاحتياجات الإنسانية حيثما نشأت، على نحو يتسق مع المبادئ الإنسانية. وقد صممت المبادئ التوجيهية المعمول بها دوليا مثل ’’مبادئ أوسلو التوجيهية‘‘ بشأن استخدام الأصول الأجنبية للدفاع العسكري والمدني في عمليات الإغاثة في حالات الكوارث، والمبادئ التوجيهية بشأن استخدام أصول الدفاع العسكري والمدني لدعم أنشطة الأمم المتحدة الإنسانية في حالات الطوارئ المعقدة، من أجل توفير الدعم لهذه الجهود. وينبغي نشر الأصول العسكرية فقط من أجل استيفاء الاحتياجات التي يحددها مجتمع الأنشطة الإنسانية ولأغراض دعم العمل الإنساني، بوصفها ملاذا أخيرا، مع احترام المبادئ التوجيهية الدولية والإرشادات الوطنية. وفي عام 2011، اعتمدت الجمعية العامة قرارها 65/307، بشأن تحسين فعالية وتنسيق أصول الدفاع العسكري والمدني لمواجهة الكوارث الطبيعية.
	حاء - دور التكنولوجيا المتطورة في مجال مواجهة الكوارث
	66 - أحدثت التطورات التي شهدها قطاع الاتصالات على مدى السنوات القليلة الماضية، نقلة في طريقة التواصل في مجال العمل الإنساني واستخدام المعلومات ومعالجتها. وسيكون للتطورات الحديثة تأثير مباشر وفوري على عمليات مواجهة الكوارث وعلى حياة المجتمعات المحلية المعرضة للأخطار الطبيعية أو المتضررة من الكوارث. وتشمل الاتجاهات في هذا القطاع المشاركة المتزايدة للسكان المتضررين في إنتاج المعلومات وتبادلها، وزيادة استخدام الأنواع النقالة من التكنولوجيا ووسائط الإعلام الاجتماعية، وضرورة إدارة الكميات المتزايدة باضطراد من المعلومات المتاحة، وتعاظم دور الجماعات التطوعية في إيجاد المعلومات من خلال ’’مصادر الحشود‘‘(). ومن المتوقع أن يكون للأجهزة النقالة - وبخاصة الهواتف الذكية - تأثير كبير على الاستجابات في مجال العمل الإنساني في المستقبل. وتستطيع تكنولوجيا المعلومات أيضا أن تؤدي دورا هاما في مجال التأهب وتقييم الاحتياجات، سواء كان ذلك من خلال إعداد قواعد البيانات التشغيلية المشتركة()، أو من خلال برامج التأهب المجتمعية، أو الاستشعار عن بعد، أو من خلال نظم متطورة للإنذار المبكر، تجمع بين رصد البيئة ومعالجة البيانات السابقة الوجود، وربط الأطراف الفاعلة في مجالي العمل الإنساني والدفاع المدني ببعضها ومع الحكومات الوطنية والمحلية والمجتمعات المحلية. وهي تتيح أيضا إمكانية تعزيز المساءلة أمام السكان المتضررين. وسيكون من الضروري تعزيز الشراكات القائمة والجديدة مع القطاع الخاص، في سبيل متابعة مسيرة استخدام التكنولوجيا في مجال مواجهة الكوارث.
	67 - وقد اتضح مثلا، من خلال الاستجابة لزلزال هايتي، في كانون الثاني/يناير 2010، أن جماعات المتطوعين والتقنيين يمكن أن تضيف قيمة إلى الاستجابة الإنسانية. وأنتج أفراد المجتمعات المتضررة المعلومات باستخدام وسائط الإعلام الاجتماعية والتقنيات النقالة المتاحة على نطاق واسع. بيد أن النظام الدولي للعمل الإنساني لم يكن مجهزا بشكل جيد للتعامل مع هذه المعلومات. وساعد المتطوعون في مختلف بقاع العالم في تجميع هذه المعلومات وترجمتها وتحديد مواقعها على الخرائط. وبينما قد يفيد استخدام التكنولوجيا في تمكين السكان المتضررين من الكوارث من بث المعلومات الحيوية، ويزيدون بذلك من سرعة وأهمية وفعالية المساعدة المقدمة، توجد أيضا تحديات لحوحة، مثل المسائل ذات الصلة بالخصوصية، وأهمية المعلومات والتحقق منها، والازدواجية، وتلبية التوقعات التي قد تنتج عن هذا التفاعل. وأصدرت الأمم المتحدة، من منطلق إدراكها لهذه الاتجاهات، تكليفا بإعداد تقرير يبحث في طبيعة المعلومات الحالية، والفرص الممكنة والتحديات والمتطلبات، ويقدم توصيات بشأنها(). وتتواصل المناقشات الجارية في فرقة العمل المعنية بإدارة المعلومات، التابعة للجنة الدائمة المشتركة بين الوكالات، وتتناول ضمن فعاليتها هذه التوصيات.
	سادسا - التوصيات
	68 - ينبغي تشجيع الدول الأعضاء والأمم المتحدة والشركاء في المجال الإنساني، على الاعتراف بالأهمية الحاسمة للتأهب للكوارث، وتشجيع الدول الأعضاء في هذا الصدد، على زيادة الدعم المقدم للجهود التي تبذلها الأمم المتحدة والشركاء في المجال الإنساني بغرض دعم القدرة المحلية على مواجهة الكوارث وتعزيزها لدى الجهات الفاعلة الإقليمية والوطنية، ودعم قدرات المستجيبين الأوائل.
	69 - وينبغي تشجيع الدول الأعضاء على زيادة تأهبها القانوني للإدارة الفعالة للكوارث من خلال استخدام المبادئ التوجيهية لتيسير وصول الإغاثة الدولية في حالات الكوارث ومساعدة الانتعاش الأولية، ومن خلال توقيع الاتفاق النموذجي بشأن التدابير الجمركية الميسرة، من أجل تسهيل استيراد شحنات الإغاثة وممتلكات أفراد الإغاثة وتيسير مرورها العابر، في حالات الكوارث وغيرها من الطوارئ الأخرى.
	70 - والدعوة موجهة إلى منظومة الأمم المتحدة والأطراف الفاعلة الأخرى في مجال العمل الإنساني، لمواصلة الجهود من أجل كفالة مراعاة الانتعاش المبكر في برامج الأنشطة الإنسانية في جميع القطاعات، وكفالة أن يشمل التخطيط الاستراتيجي في مراحله الباكرة الأطراف الفاعلة في مجال العمل الإنمائي.
	71 - ويتعين تشجيع الدول الأعضاء ومجتمع الأنشطة الإنسانية بقوة على مراعاة النتائج التي تتميز بها الكوارث الطبيعية في المناطق الحضرية، وكفالة تجسيدها بصورة مناسبة في تدابير التأهب. وينبغي أن تشجع الدول الأعضاء إقامة شراكات عمل قوية بين الحكومات الوطنية والمحلية والمجتمعات المحلية والقطاع الخاص والأطراف الفاعلة في المجتمع المدني والأطراف الفاعلة الأخرى في مجال العمل الإنساني، من أجل كفالة فعالية إدارة المخاطر، ووضع الخطط الاحتياطية، وخطط التأهب لحالات الطوارئ، ويشمل ذلك المناطق الحضرية.
	72 - وينبغي حث منظومة الأمم المتحدة والأطراف الفاعلة الأخرى في مجال العمل الإنساني، على رفع مستوى الموارد البشرية والمالية المتاحة لمنسقي الشؤون الإنسانية والمنسقين المقيمين من أجل قيادة وتنسيق أنشطة التأهب للكوارث والانتعاش في وقت مبكر، وتشجيعهم على استخدام أدوات مثل دليل المنسقين المقيمين ومنسقي الشؤون الإنسانية بشأن التأهب لحالات الطوارئ والتصدي لها.
	73 - ويتعين تشجيع الدول الأعضاء على توفير التمويل الجيد التوقيت والمرن والقابل للتنبؤ، من أجل التأهب والانتعاش في وقت مبكر، بوسائل منها إعداد أدوات لتمويل العمل الإنساني.
	74 - وينبغي تشجيع الدول الأعضاء على مواصلة تقديم تعهدات مبكرة ومتعددة السنوات للصندوق المركزي لمواجهة الطوارئ وآليات تمويل الأنشطة الإنسانية الأخرى التابعة للأمم المتحدة ولغيرها، بما في ذلك صندوق الطوارئ للإغاثة في حالات الكوارث التابع للاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر، من أجل كفالة الحصول على الموارد في الوقت المناسب وبصورة قابلة للتنبؤ، من أجل مواجهة حالات الطوارئ الإنسانية الناجمة عن الكوارث المرتبطة بالأخطار الطبيعية. وينبغي أيضا تشجيع الشركاء من القطاع الخاص على المساهمة في الصندوق الدائر المركزي للطوارئ وغيره من آليات تمويل العمل الإنساني.
	75 - ويمثل الوصول الآمن في الوقت المناسب ودون عوائق إلى السكان الضعفاء شرطا أساسيا لفعالية إنجاز المساعدة الإنسانية. وينبغي حث الدول الأعضاء على تيسير المرور السريع وبدون عراقيل للأفراد واللوازم الإنسانية إلى المجتمعات المتضررة من الكوارث الطبيعية.
	76 - ويتعين تشجيع الدول الأعضاء ومنظومة الأمم المتحدة والشركاء في المجالات الإنسانية والإنمائية وفي مجال حقوق الإنسان، على تحديد الشواغل المتعلقة بتوفير الحماية قبل وقوع الكوارث وخلالها وفي أعقابها، ومعالجة هذه الشواغل بانتظام، وفي تعاون وثيق مع المجتمعات المحلية المتضررة والحكومات المحلية والوطنية، في مجالات الإغاثة والتأهب والانتعاش، مع الاعتراف بأن حماية الأنشطة ذات الصلة عنصر منقذة للحياة مثل جميع الأنشطة القطاعية الأخرى في حالات الكوارث الطبيعية.
	77 - وينبغي تشجيع الدول الأعضاء على الاستفادة من المبادئ التوجيهية التشغيلية المتعلقة بحماية الأشخاص في حالات الكوارث الطبيعية للجنة الدائمة المشتركة بين الوكالات، في تنفيذ عمليات التخطيط للطوارئ والتأهب للكوارث ومواجهتها والانتعاش، وعلى العمل معا من خلال دراسة تجارب البلدان والمناطق المعرضة للكوارث بغرض تقليل حجم التشرد الداخلي ومدته وتأثيره في حال وقوع كوارث طبيعية.
	78 - ويتعين تشجيع الدول الأعضاء على تعزيز المبادئ التوجيهية بشأن التشرد الداخلي وإدماجها في التشريعات السياسات والبرامج الوطنية من أجل استيفاء احتياجات المشردين بسبب الكوارث وإعمال حقوقهم.
	79 - وينبغي تذكير الدول الأعضاء والمنظمات الإنسانية بضرورة الحفاظ على الطابع المدني الأساسي للمساعدة الإنسانية في حالات الطوارئ، وأن يطلب إليها كفالة أن يكون استخدام الأصول العسكرية الأجنبية على النحو المناسب وفي الوقت المناسب، وفريدا في نوعه وفي وتوافره، وأن تستخدم فقط بناء على طلب الدولة المتضررة وبموافقتها، وبالتنسيق مع منسق الإغاثة في حالات الطوارئ، بوصفها ملاذا أخيرا، وبما يتفق مع القانون الدولي والمبادئ الإنسانية الدولية، علاوة على المبادئ التوجيهية المعمول بها دوليا مثل مبادئ أوسلو التوجيهية والمبادئ التوجيهية لاستخدام أصول الدفاع العسكري والمدني الأجنبية، والإرشادات الإقليمية والإرشادات الخاصة ببلدان/سياقات محددة، حال وجودها.
	80 - وينبغي تشجيع الدول الأعضاء على دعم الجهود التي تبذلها منظومة الأمم المتحدة بالتنسيق مع الأطراف الفاعلة الأخرى في مجال العمل الإنساني، من أجل تعزيز تنسيق وتناغم عمليات تقييم الاحتياجات، بوسائل تشمل دعم بناء القدرات الوطنية والدولية لتقييم الحالات الإنسانية.
	81 - ويتعين تشجيع الدول الأعضاء والأمم المتحدة والشركاء في مجال العمل الإنساني على استكشاف الفرص المتاحة لزيادة الاستفادة من إمكانات التكنولوجيات الجديدة في تحسين الفعالية والمساءلة في حالات الاستجابة الإنسانية، والمشاركة مع جماعات المتطوعين والتقنيين في الاستفادة من التشكيلة المتنوعة من المعلومات المتاحة أثناء حالات الطوارئ.
	82 - وينبغي تشجيع الدول الأعضاء ومنظومة الأمم المتحدة على تطبيق نهج تشمل أخطار متعددة تجاه أنشطتها للتأهب. وينبغي على وجه الخصوص إيلاء الاعتبار الواجب للمخاطر البيئية الثانوية، وبخاصة الناجمة منها عن الحوادث الصناعية والتكنولوجية. وينبغي إيلاء اهتمام أكبر للعنصر الإنساني في حالات الطوارئ البيئية.
	83 - ويتعين تشجيع الدول الأعضاء ومنظومة الأمم المتحدة على دعم المبادرات التي تتصدى للآثار المختلفة للكوارث الطبيعية على الأفراد والجماعات، وتعزيز مشاركة النساء والرجال والبنات والأولاد في أعمال التخطيط والتأهب للطوارئ، بوسائل تشمل جمع وتحليل بيانات مصنفة حسب نوع الجنس والسن والعوامل الأخرى ذات الصلة، وتطبيق مؤشرات المساواة بين الجنسين في آليات تمويل العمل الإنساني، من أجل تعقب اعتمادات التمويل المخصصة للشؤون الجنسانية ولمنع العنف القائم على نوع الجنس وبرمجة عمليات الاستجابة.
	84 - وينبغي تشجيع الدول الأعضاء ومنظومة الأمم المتحدة والأطراف الفاعلة في مجال العمل الإنساني على مراعاة المبادئ والمعايير الدنيا المبينة في الدليل المنقح لمشروع سفير، المعنون الميثاق الإنساني والمعايير الدنيا في مجال الاستجابة الإنسانية، في أنشطتهم في مجالي العمل الإنساني ومواجهة الكوارث.
	85 - والدعوة موجهة إلى الأمم المتحدة والأطراف الفاعلة الأخرى في مجال العمل الإنساني من أجل تعزيز الشراكات والتعاون مع القطاع الخاص في مجالات مختلفة تشمل تعبئة الموارد والمساعدات العينية، علاوة على نقل المعارف والقدرات.

