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  موجز تنفيذي

 تدخالت المبكر من الكوارث لمساعدة موظفيه على تنفيذ لإلنعاشَوضع الصندوق المبادئ التوجيهية  -1

والغرض من المبادئ التوجيهية هو تفعيل اإلطار القائم .  في أعقاب كارثة ماالوقت المناسبفعالة وفي 

وسياسة ) 1998( من األزمات مع التنمية الطويلة األجل اإلنعاشدوق من أجل ربط الذي وضعه الصن

، وهي تنطلق من خبرة الصندوق في برامج )2006( منها واإلنعاشالصندوق بشأن تفادي األزمات 

 :وعلى وجه التحديد، تستهدف المبادئ التوجيهية ما يلي.  منهاواإلنعاشالتصدي للكوارث ومشروعات 

 .الصندوق في أعقاب الكوارثانخراط دئ توضيح مبا •

 .الحرص على عدم التفريط بالجودة لصالح االستعجال •

 .توسيع رقعة التنسيق والتعاون فيما بين الوكاالت •

 . القائمةتعزيز كفاءة استخدام الموارد البشرية والمالية •

 .إقامة االتصاالت الفعالة مع جميع أصحاب المصلحة المعنيين •

لمساهمة في إعادة بناء با المبكر اإلنعاشالصندوق في انخراط توجيهية على ضرورة وتشدد المبادئ ال -2

 .سبل معيشة السكان الريفيين وكفالة انتقال عاجل من اإلغاثة إلى التنمية المستدامة الطويلة األجل

  إلى مساعدة موظفي الصندوق في االضطالعةالتوجيهيوترمي المشورة العملية التي توفرها المبادئ  -3

 :باألنشطة التالية

 . الصندوق في أعقاب الكوارثتدخالت التي يمكن استخدامها لمساندة انتقاء األدوات المالية •

 الذي يبرز التدابير التي يمكن للصندوق أن يتخذها مسبقاً لالستجابة التخطيط االحتياطي •

 .عاجالً على نحو فعال وفي الوقت المناسب لألزمات والكوارث

 يتسم بقدر أكبر من السرعة ي خطوة خطوة في االستجابة للكوارثاتباع نهج تدريج •

والتنسيق على المستوى المؤسسي ويحدد بالتفصيل اإلجراءات الواجب اتخاذها في حال 

 .وقوع كارثة ما

 التي تحدد ما هي اآلليات التي ينبغي أن تتوفر لمساندة الشَُعب اإلقليمية دعم العمليات •

 .تجابة للكوارث وفي مراحل التنفيذللصندوق أثناء تخطيط االس

 المبكر توخياً النسياب تنفيذ األنشطة ومعالجة المشكالت اإلنعاش الذي يقّيم عملية الرصد •

 .والعوائق على نحو فعال وفي الوقت المناسب

 وحسن توقيتها من خالل االنتقاء تدخالتومن الممكن تحقيق المزيد من المكاسب من حيث كفاءة ال -4

  .دوات المالية والحلول اإلدارية، كما يرد وصفها في هذه المبادئ التوجيهيةالمالئم لأل
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  المبكر من الكوارثللصندوق لإلنعاشالمبادئ التوجيهية 

   مقدمة– أوالً

شهد العالم في العقود القليلة الماضية ارتفاعاً في وتيرة وقوع الكوارث صاحبته زيادة في الخسائر في  -1

 ففي البلدان النامية، تزداد قابلية التأثر بالمخاطر 1.ة واقتصادية ال يستهان بهااألرواح وعواقب اجتماعي

 .نتيجة الفقر وتزايد عدد السكان في مناطق غير آمنة وتدهور البيئة

وتنال الكوارث من تقدم التنمية وتعيق النمو االقتصادي وتتهدد إنتاج األغذية، وفي الوقت ذاته تُفاقم من  -2

وعلى المستوى الوطني، قد يتطلب األمر بضع سنوات لكي تنتعش البلدان النامية . دةظروف الفقر السائ

 .من كارثة ما وتتمكن من استثمار الموارد في التنمية

 نتيجة ارتفاع مستويات  2ومن المنتظر أن يزداد خطر حدوث الكوارث في البلدان النامية في المستقبل -3

وقد تأثر . حداث الجوية الهيدرولوجية بسبب تغير المناخبين السكان وتزايد شدة وتواتر األالضعف 

الفقراء في البلدان النامية إلى حد مفرط من جراء هذه األحداث ألنهم أكثر عرضة للمخاطر الطبيعية 

 .وغير الطبيعية وألنهم يفتقرون إلى القدرة على التغلب على آثارها

فة من السكان في البلدان الفقيرة، وال سيما في وسوف تستمر الكوارث في التأثير على المجموعات الضعي -4

وال يمكن بالطبع تجاهل هذه .  وغالباً ما تتسبب في وقوعها في شرك الفقر المتوطن3الدول الهشة،

وإذا كان الصندوق ال يسهم مباشرة في عمليات اإلنقاذ، فإنه يدرك عالقة المعاودة القوية . التحديات

نظراً لتجربة الصندوق في مساندة سبل المعيشة في المناطق الريفية، فإنه و. القائمة بين الفقر والكوارث

بناء صمود السكان  يركز على اإلنعاشفي وضع متميز كجهة فعالة لتحقيق تحول عاجل من اإلغاثة إلى 

 .على مواجهة الكوارثالريفيين 

وطالما نادت سياسات . به وأنشطة التنمية التي تعقاإلنعاشومن األهمية بمكان الحرص على حسن توقيت  -5

. الصندوق باتباع نهج أكثر منهجية وإجراءات أسرع من أجل االستجابة للطوارئ على اختالف أنواعها

وانطالقاً من تجربة . بيد أن استجابة الصندوق غالباً ما تكون مطّولة وتنظَّم حسبما تمليه الظروف

 المبكر من الكوارث باستجابة تعاونية لإلنعاشالصندوق وغيره من المنظمات، تنادي المبادئ التوجيهية 

 .أكثر منهجية تترسخ في إطار مشترك إلدارة خطر الكوارث

 :وترمي  المبادئ التوجيهية على وجه التحديد إلى تحقيق ما يلي -6

  . في أعقاب الكوارث الصندوقانخراطتوضيح مبادئ   )أ (

                                                      
  :  الموقع اإللكتروني؛ مرجع الشبكة في)2004(برنامج األمم المتحدة اإلنمائي  1

http://maps.grida.no/go/graphic/trends-in-natural-disasters 
2 Oxfam (2009) 
والسكان الريفيون الفقراء . (...) ات ووجود نزاعات مدنية أو حدوديةالتي تتصف بسوء التسيير ونقص القدرة المؤسسية وضعف أطر السياس" الدول الهشة هي البلدان 3

الوثيقة " (الذين يعيشون في الدول الهشة معرضون للتأثر بشكل خاص نظراً النعدام الموارد في هذه الدول للتصدي للكوارث، سواء منها الطبيعية أو غيرها

REPL.VIII/4/R.5.( 
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  .الحرص على عدم التفريط بالجودة لصالح االستعجال  )ب (

  . التنسيق والتعاون فيما بين الوكاالتتوسيع رقعة  )ج (

  .تعزيز كفاءة استخدام الموارد البشرية والمالية  )د (

  .إقامة االتصاالت الفعالة مع جميع أصحاب المصلحة المعنيين  )ه (

 :والمبادئ التوجيهية معروضة في ثالثة أجزاء رئيسية -7

توجيهية، بما في ذلك الخلفية النظرية للمبادئ ال) الثاني والثالثالفصالن (يعرض الجزء األول   )أ (

لمحة إجمالية عن سياسات الصندوق وتجربته السابقة في االستجابة للكوارث وموجز لمبادئ 

  . الصندوق في أعقاب الكوارثانخراط

 المبكر اإلنعاش تدخالتاإلطار اإلجمالي ل) الرابع والخامسالفصالن (ويتناول الجزء الثاني   )ب (

  . المبكراإلنعاشة وأدوات التمويل المتاحة للصندوق لمساند

تجابة إرشادات عملية عن كيفية تحسين اس) التاسع إلى السادسالفصول من (ويوفر الجزء الثالث   )ج (

 توضيح الخطوات الواجب اتخاذها في المقر وفي الميدان )1(الصندوق للكوارث، من خالل

صندوق أن  وتوضيح الدور الذي تستطيع مختلف شَُعب ال)2(للتأهب للكوارث واالستجابة لها؛ 

 وتسليط الضوء على العناصر التي ال غنى عنها من أجل )3(صندوق؛ تؤديه في دعم استجابة ال

  . المبكراإلنعاشالرصد الفعال ألنشطة 

   الخلفية– ثانياً

إن األزمة أو الحالة الطارئة وضع ينطوي على تهديد بالخطر، يتطلب إجراًء عاجالً له أثر مباشر أو  -8

أو التصدي لها /ويمكن أن يؤدي العجز عن تجنب الحالة الطارئة و. عيشة الناسغير مباشر على سبل م

 .إلى كارثة واسعة األبعاد

ولكن كل . وغالباً ما تكون الكوارث أحداثاً مفاجئة تتسبب في قدر كبير من الضرر والدمار والمعاناة -9

 كثيراً ما تأتي نتيجة مثال ذلك أن المجاعات(الكوارث ال تنجم عن أحداث مفاجئة أو غير منتظرة 

وقد تنجم األزمات أو ). ظروف اجتماعية اقتصادية عسيرة وموجات جفاف متكررة أو طويلة األمد

 ومهما 4.الكوارث عن خطر طبيعي أو غير طبيعي، كتلك الناشئة عن الصراعات واالضطرابات المدنية

سواء (خلل خطير في حياة المجتمع كانت أسباب الكوارث فإن القاسم المشترك بينها هو أنها تؤدي إلى 

، وتتسبب في خسائر بشرية أو مادية أو اقتصادية أو بيئية على نطاق )على المستوى اإلقليمي أم الوطني

 5.على تحملها باالعتماد على موارده الخاصة بهواسع تتجاوز قدرة المجتمع 

على آثار الكوارث الكبرى، فإن تعاقب ولئن كان اهتمام وسائط اإلعالم والعالم يميل عموماً إلى التركيز  -10

 جزئي أو بطيء، هو الذي قد ينال أيضاً إلى حد بإنعاشالكوارث الصغرى، بوتيرة أعلى والمشفوعة 

وأن يزيد من حدة تأثرهم على التكيف كبير من قدرة مقاومة الناس الذين يعيشون في ظل الفقر 

                                                      
 . تصنف األزمات المعقدة التي تمتد طوال سنوات عديدة بوصفها كوارث ألغراض هذه المبادئ التوجيهية، ال4
 . مقتطف بتصرف من مصطلحات األمم المتحدة للحد من خطر الكوارث5
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 الصدمات، على الفقراء الذين غالباً ما يزدادون وال يقتصر األمر، إثر كارثة أو سلسلة من. بالصدمات

 7.عن االنتعاش ويقعون فريسة الفقر في أعقاب الكارثة‘شبه الفقراء’ إذ يعجز أيضاً الكثيرون من 6فقراً،

وكثيراً ما تعني ضرورة االستجابة العاجلة إلى االحتياجات الفورية في أعقاب الكارثة أن الحكومات  -11

 اإلغاثة والطوارئ، مما يرجئ االستثمارات تدخالتل الموارد عن التنمية إلى والوكاالت الدولية تحّو

 .التي تدعم إعادة بناء سبل المعيشة والتنمية إجماالً

 عملية بطيئة قد تستغرق سنوات وتؤدي في الكثير من اإلنعاشوغالباً ما يكون االنتقال إلى مرحلة  -12

 .الحاالت إلى تزايد االعتماد على المعونة

  .التعرض للخطر والضعفوالمخاطر م الكوارث عن تضافر تنج

 حدث مادي أو ظاهرة أو نشاط بشري يمكن أن يؤدي إلى خسارة في األرواح أو إصابات أو – خطر

  .ضرر بالممتلكات أو خلل اقتصادي واجتماعي أو تدهور بيئي

لممتلكات أو سبل وفيات أو إصابات أو ضرر با( احتمال عواقب ضارة أو خسائر متوقعة – مخاطرة

ناجمة عن تفاعل بين أخطار طبيعية أو أخطار ناجمة ) المعيشة أو تعطل نشاط اقتصادي أو ضرر بيئي

  .عن نشاط بشري وظروف تنطوي على مواطن ضعف

 الشروط التي تحددها عوامل أو عمليات فيزيائية واجتماعية واقتصادية وبيئية تزيد من قابلية – الضعف

  .ثر األخطارتضرر المجتمع من أ

  ".مصطلحات االستراتيجية الدولية للحد من الكوارث"مقتطف بتصرف من 

 النقاط الرئيسية في سياسات الصندوق ذات الصلة – ألف

 من األزمات مع التنمية الطويلة اإلنعاشتقوم هذه المبادئ التوجيهية على أساس إطار الصندوق لربط  -13

 ).2006( منها واإلنعاش األزمات وسياسة الصندوق بشأن تفادي) 1998(األجل 

 إلى تعزيز التعاون بين الوكاالت، إلى جعل الصندوق بمثابة جسر تدعوانوترمي كلتا الوثيقتين، اللتين  -14

 :وعلى وجه الخصوص، تؤكد الوثيقتان أهمية ما يلي. اإلنعاشوهمزة وصل في االنتقال من اإلغاثة إلى 

  . اإلنمائية عقب أزمة ماتدخالتال  )أ (

  .كة الفورية في أعقاب الطوارئالمشار  )ب (

  .التنسيق مع جميع الشركاء الضالعين في االستجابة للكوارث حرصاً على التكامل  )ج (

لتحفيز استئناف )  الزراعيةاإلنتاجيةال سيما من خالل (التركيز على إعادة بناء سبل المعيشة   )د (

  .األنشطة اإلنمائية

                                                      
 .2010الصندوق : 2011 تقرير الفقر الريفي 6
، وارتفعت نسبة األسر 1998تشرين األول /عصار ميتش في أكتوبر في المائة نتيجة إ74.6 في المائة إلى 69.2في هندوراس، ازدادت نسبة األسر الريفية الفقيرة من  7

وربما تكون هذه األرقام، المبنية على أساس الدراسات اإلحصائية للقوة العاملة، أدنى مما هي في الواقع ألنها ال تأخذ .  في المائة5.5الريفية التي تعيش في فقر مدقع بنسبة 

ات الصغيرة، الذين عانوا أكثر من غيرهم نتيجة إعصار ميتش، وقد ال تأخذ في الحسبان عواقب خسارة األصول على الفقر الحيازأصحاب في الحسبان دخل المزارعين 

 (Morris, S. et al. 2002) .وغالباً ما تكون المجموعات السكانية المعرضة للخطر قاصرة التمثيل في  الدراسات اإلحصائية للقوة العاملة. في المستقبل
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 باعث القلق بشأن الحاجة إلى القيام بدور سّباق  منهاواإلنعاشويبرز بوضوح في سياسة تفادي األزمات  -15

وتدرك هذه السياسة، من جملة أمور، ضرورة .  األزماتعاضوإلى التكيف مع اإلجراءات الداخلية ألو

 :القيام بما يلي

تخفيف أثر المخاطر المرتبطة بالكوارث الطبيعية والصراعات العنيفة وهشاشة الدول وإدارة هذه   )أ (

  .المخاطر

. ات تشغيل حساسة لألزمات، تساندها أساليب تمويل وتدابير محددة لتعبئة المواردوضع إجراء  )ب (

إعادة هيكلة : ومن خيارات التمويل األولية المتاحة لمعالجة األوضاع في أعقاب األزمات

الحافظة، وإعادة تخصيص عائدات القروض القائمة، واألموال التكميلية، وتمويل القروض قيد 

 .لمكثف عن حلول للتمويل المشترك، إلى جانب البحث ارجعي بأثر اإلعداد

أهمية إدارة خطر الكوارث في بناء قدرة مواجهة ب) 2010( تغير المناخ  الصندوق بشأنوتقر استراتيجية -16

وتدعو االستراتيجية إلى تحسين .  منها في المستقبلواإلنعاشتغير المناخ، وتزايد دور منع الكوارث 

لها وتقر، وعلى غرار السياستين األخريين، بأهمية العمل مع الوكاالت ة والجاهزيإدارة المخاطر 

  8.وبرنامج األغذية العالميلألمم المتحدة األخرى، وخصوصاً منظمة األغذية والزراعة 

 إلى (EB2009/96/R.7)في الصندوق  للتقدير البيئي واالجتماعي الجديدة اإلجراءاتوتدعو أيضاً  -17

لصندوق وشركائه في أنشطة الحد من الكوارث والمخاطر، بما في ذلك مواصلة الدعم من جانب ا

، اعترافاً بالدور األساسي الذي تؤديه النظم اإليكولوجية والموارد الضعف ديرلتقاالضطالع بعمليات 

 .الطبيعية في الحد من المخاطر

  منهاواإلنعاشخبرة الصندوق في تفادي الكوارث  – باء

 ألي تقييم منهجي، ومع 9 منهاواإلنعاش برامج ومشاريع تفادي الكوارث لم تخضع خبرة الصندوق في -18

وقد أجريت مشاورات مكثفة مع موظفي الصندوق في المقر . ذلك هنالك إقرار شائع بأن النتائج مختلطة

 مكنت من استبانة الدروس المستخلصة والتحديات القائمة والفرص السانحة أمام الصندوق 10وفي الميدان

 .عند عمله في إطار ما بعد الكوارثعاليته لتحسين ف

والرأي السائد إجماالً هو أن على الصندوق أن يعزز من استجابته في أعقاب الكوارث، ويتطلب األمر  -19

وغالباً . في الوقت ذاته مزيداً من الوضوح فيما يتعلق بدور الصندوق إزاء الحكومات والوكاالت األخرى

المناطق المتأثرة، وذلك إحياء ن يبقى اهتمام الحكومة مركزاً على إعادة ما يحدث، عندما تقع كارثة ما، أ

 اإلنعاشومن الضروري أن يعمد الصندوق إلى مساندة الحكومات في جهود . طوال سنوات بعد الحدث

وينبغي للصندوق . مهمتهه في حدود تدخالتالتي تضطلع بها، وأن يحرص في الوقت ذاته على أن تبقى 

                                                      
للكوارث الجاهزية برنامج األغذية العالمي في مجال مع والتعاون لألمم المتحدة مثالً على زيادة استخدام القدرة التحليلية لدى منظمة األغذية والزراعة  بالعمل 8

 . المبكرواإلنعاش
ق المتصلة بأحوال النهوض من األزمات، بما في ذلك  من األزمات والتنمية الطويلة األجل لمحة عامة عن مشاريع وبرامج الصندواإلنعاش يوفر إطار الربط بين 9

وفي الفترة من عام ).  منها في إطار البرنامج الخاص48( قرضاً 58البرنامج الخاص للبلدان األفريقية جنوب الصحراء المتأثرة بالجفاف والتصحر، بما مجموعه 

 . منهانعاشواإل قرضاً تتناول تفادي األزمات 18، أقر الصندوق 2009 إلى عام 2000
 .وبرنامج األغذية العالميلألمم المتحدة  عقدت مشاورات أيضاً مع موظفي منظمة األغذية والزراعة 10
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، وخاصة حيثما يتمتع يةمعيشة الريفالألنشطة التي من شأنها أن تدعم إعادة بناء سبل أن يركز على ا

 .نسبيةالصندوق بميزة 

 :وفيما يلي بعض القضايا الرئيسية التي أشار إليها الموظفون -20

 أهمية حاسمة، ويتعين على الصندوق أن يتصرف بسرعة ضمن فترة قصيرة تدخالتلتوقيت ال  )أ (

  إعادة بناء سبل المعيشة؛نسبياً من الزمن لدعم 

يتعين على الصندوق أن يعمل يداً بيد مع الوكاالت األخرى ومع الحكومات وأن يستغل كامالً   )ب (

وقد تضعف قدرة الحكومة بعد وقوع . الهيكل المتوفر لديه في البلد المعني لممارسة أنشطته

ولذلك .  المعونة أو التمويلالكارثة، وقد ال تكون كافية للتعامل مع التجهيز السريع لحجم كبير من

من الضروري أن يكون لدى الصندوق شريكاً قوياً في البلد المعني وأن يسعى، تحديداً، إلى 

  .التماس مشاركة المنظمات الشعبية والمجتمعية

 تدخالتلدى تحديد ) من حيث قدرته على ذلك(ال بد من معرفة مدى استعداد البلد لتلقي المساعدة   )ج (

 ما تدعو الحاجة إلى االستثمار في بناء هذه القدرة قبل وقوع الكارثة وفور وغالباً. الصندوق

 .وقوعها
ينبغي أن يكون الحد من خطر الكوارث والتخطيط تحسباً للطوارئ من مكونات تصميم المشروع   )د (

 الهادفة إلى دعم تدخالتوإذا تم أصالً تضمين ال. في البلدان المعرضة لدرجة عالية من الخطر

بعد الكارثة في صلب القروض، إلى جانب تمويل تنفيذها، فإن مدير البرنامج القطري  اإلنعاش

  .سيكون في موقف يمكّنه من االستجابة حاالً فور وقوع كارثة ما

من الضروري وجود موظف برنامج قطري أو موظف حضور قطري بالوكالة في أعقاب   )ه (

تويات الحكومة والوكاالت األخرى، الكارثة لدعم التنسيق والتواصل داخل البلد مع مختلف مس

  .ومن الضروري الحرص على مواصلة رصد األنشطة المنفذة والوضع في مجمله

في حالة الترتيب لقرض جديد، من الضروري الحفاظ على بساطة التصميم قدر اإلمكان على   )و (

 .أساس مكونين كحد أقصى، إلى جانب مكّون إدارة المشروع

لمجتمعات المحلية المتضررة من الزلزال في باكستان في أعقاب الزلزال وضع مشروع تأهيل األسر وا

 وهو يعتبر مشروعاً ناجحاً في االستجابة 2005تشرين األول / أكتوبر8 في ضرب باكستانالكبير الذي 

وفي أعقاب الزلزال مباشرة، اتفق الصندوق مع حكومة باكستان على إعادة توجيه مشروعين . للكوارث

 المذكور بالعمل مع البنك وعالوة على ذلك، صمم الصندوق المشروع. صندوق في المنطقةيدعمهما ال

من إعادة بناء سبل المعيشة والحد السكان الريفيين الفقراء وكان الهدف من المشروع هو تمكين . الدولي

وقد حظي المشروع . بمساعدة األسر المتضررة على إعادة بناء قاعدة األصول لديهاالضعف من 

وصرف الصندوق في ) بعد ستة أشهر من الحدث (2006نيسان /بموافقة المجلس التنفيذي في أبريل

).  مليون دوالر أمريكي26من أصل ( مليون دوالر أمريكي 24 شهراً من الموافقة مبلغ 14غضون 

 :وفيما يلي األسباب الرئيسية للمبادرة فوراً إلى صرف األموال ونجاح تنفيذ المشروع
 البساطة؛ منتهى في المشروع متصمي كان •
 تنمية مؤسسة وإنما) الكارثة جراء الحكومة قدرة تقلصت إذ (حكومية مؤسسة التنفيذ شريك يكن لم •

  االحتراف؛ من عالية درجة على ريفية
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 من بدالً مسبق، حساب بموجب أمريكي دوالر مليون 16 تحويل تم القرض، على الموافقة لدى •

 ؛خاصاتباع نموذج الحساب ال
 الدفعة استخدام نجاح على تتوقف دفعة كل وكانت أنفسهم، المستفيدين قبل من األنشطة تنفيذ تم •

 األنشطة؛ تنفيذ ونجاح السابقة
  .إشراف بعثات أربع إرسال سنة كل في تم •
 

 :ييل ومن أهم التحديات التي أشار إليها الموظفون ما -21

  .قالموارد البشرية والخبرة التقنية في الصندومحدودية   )أ (

  .أدوار صنع القرار والمسؤوليات ضمن الصندوقعدم وضوح   )ب (

يحتاج األمر إلى إجراءات مستعجلة لكفالة سرعة : اإلجراءات الداخلية وعمليات الموافقةبطء   )ج (

، إلى جانب إجراءات تنفيذ واضحة اإلنعاش الرامية إلى دعم جهود تدخالتالموافقة على ال

  .ومحكمة

، مما يترك مدير البرنامج القطري في البلد  شَُعب الصندوقالتعاون بين مختلفعدم كفاية   )د (

  .المتضرر مسؤوالً عن االستجابة للكارثة

، ال سيما مع منظمة األغذية توى الميداني مع الوكاالت األخرىالتعاون في المسمحدودية   )ه (

  .وبرنامج األغذية العالميلألمم المتحدة والزراعة 

 الفوري، إذا لم اإلنعاشة األجل بسبب تحّول الموارد إلى دعم تأثر مشاريع التنمية الطويلإمكانية   )و (

  .تتوفر موارد إضافية

إجراء عمليات تقييم تمهيدية مركزة لالحتياجات، إذ أن نتائج عمليات التقييم المتعددة ضرورة   )ز (

  .الوكاالت على المستوى القطري قد تصل بعد فوات األوان

 من الكوارث يتسم بمزيد من السرعة وحسن التنسيق نعاشإالصندوق على تحقيق قدرات وتوخياً لبناء  -22

 :والتوجه نحو التنمية، يتعين أن يضطلع موظفو الصندوق بما يلي

   للتصرف بسرعة وعلى نحو منسق؛أن يكونوا على استعداد  )أ (

  ؛وضعفها تجاهها تبعاً لدرجة تعرضها للكوارث أن يصنفوا البلدان  )ب (

  حة داخل البلد وخارجه؛ مع أصحاب المصلأن يبادروا إلى التعاون  )ج (

   التي يجب اتخاذها استجابة للكوارث؛أن يعرفوا ما هي الخطوات  )د (

  . بشكل فعال بما يفعله الصندوق في حاالت الطوارئأن يحيطوا الناس علماً  )ه (

 االنخراط مبادئ – ثالثاً

اندة للتنمية التزام الصندوق يقوم على أساس تقديم المس" منها أن واإلنعاشجاء في سياسة تفادي األزمات  -23

وفي هذا السياق سيدعم . وإعادة بناء سبل المعيشة، ال سيما التي تقوم على القطاعين الزراعي والريفي

قدرات السكان الريفيين الزراعية ويوفر األمن الغذائي ويساعد في بناء  اإلنتاجية الطاقة إنعاشالصندوق 

". االجتماعياء قاعدة األصول ورأس المال على مواجهة األزمات مستقبالً من خالل إعادة بنالفقراء 
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 الصندوق في أعقاب الكارثة مباشرة على مساعدة المجتمعات المتضررة في تدخالتولذلك سوف تركز 

االنتقال من المعيشة القائمة على اإلغاثة إلى المعيشة التي تستعاد فيها الظروف االعتيادية، في سبيل 

 11.ألطولكفالة التنمية المستدامة في المدى ا

  متى ينبغي استخدام هذه المبادئ التوجيهية؟ – ألف

هيئة ( المبكر فريق مهام االستجابة للكوارث المشترك بين اإلدارات اإلنعاشَيتخذ قرار التدخل في أنشطة  -24

، بناء على توصيات مدير البرنامج القطري في البلد المتضرر )جديدة مقترح إنشاؤها في الفصل السابع

وبصفة عامة، يستدعي األمر تنفيذ اإلجراءات األكثر استعجاالً المفصلة . قليمي المعني باألمروالمدير اإل

 :في هذه المبادئ التوجيهية في األحوال التالية

  ).الملحقانظر (البلدان األكثر عرضة للتأثر بالكوارث الطبيعية وبآثار تغير المناخ   )أ (

كان يمكن لها لدعم إعادة بناء سبل المعيشة  مبكر إنعاش تدخالتالطوارئ التي تتطلب /األزمات  )ب (

  .أن تتضرر لو جاءت االستجابة متأخرة أكثر

  الصندوقانخراط شروط – باء

حالة الطوارئ من جانب الحكومة المعنية وبناء / الصندوق، بصفة عامة، إثر إعالن الكارثةتدخالتتأتي  -25

 أن يتقدم الصندوق بعرض رسمي وفي حاالت أخرى، يجوز. على طلب التماس المساعدة من الصندوق

بالمساعدة إلى الحكومة المعنية أو قد يتدخل استجابة لدعوة من األمم المتحدة إثر اإلعالن عن حالة 

 .طوارئ

 المبكر عندما تؤثر الكارثة على مجموعات تستهدفها العمليات لإلنعاش تدخالتوسوف يستدعي األمر  -26

 .لصندوق حضور ميداني أو برنامج نشط في البلد المعنيالجارية التي يمولها الصندوق وحيث يكون ل

 :من الصندوق تشمل ما يلي تدخالًوعلى وجه التحديد، فإن األحوال التي تستنهض  -27

عندما تتعطل المشاريع التي يمولها الصندوق عطالً شديداً بسبب الحالة الطارئة أو الكارثة وال   )أ (

  .اإلنعاشتثمارات في عملية يعود من الممكن بلوغ األهداف اإلنمائية دون اس

  .بسبب الحالة الطارئة أو الكارثةالسكان الريفيين الفقراء عندما تعاق بشدة فرص معيشة   )ب (

عندما ال يكون لألزمة أو الحالة الطارئة أثر مباشر على المشاريع التي يمولها الصندوق وإنما   )ج (

إلعادة بناء التدخل ما يسّوغ يكون لها عواقب غير مباشرة على الفئة التي يستهدفها الصندوق، م

  .سبل المعيشة

عندما تكون األزمة أو الحالة الطارئة وشيكة وتكون االستجابة السريعة ضرورية لدرء أو تخفيف   )د (

 .آثارها الهامة على األحوال البشرية واالقتصادية

                                                      
تدخالت الصندوق في أعقاب الكوارث ينبغي أن تصمم لمساعدة "ما يفيد بأن للصندوق  من األزمات والتنمية الطويلة األجل اإلنعاش جاء في إطار الربط بين 11

 الكفاف، وإعادة بناء قاعدة رأس المال لديها، وانطالقاً من ذلك إلى تنمية إنتاجمحلية المتضررة على االنتقال من معيشة تقوم على المعونة إلى استعادة المجتمعات ال

 ".مستدامة طويلة األجل
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 :وينبغي اتخاذ جانب الحذر في األحوال التالية -28

  . البلد الذي حلت فيه الكارثة في12عندما ال يكون للصندوق حضور ميداني  )أ (

عندما يكون للصندوق برنامج محدود النطاق أو عندما ال تكون هنالك مشاريع يمولها الصندوق   )ب (

  .قيد التنفيذ في المناطق المتضررة

  13. قروضهاعندما تكون البلدان متأخرة في سداد  )ج (

اً به لممثلي إلى المنطقة أو المناطق المتضررة ممكناً أو مرخصالوصول عندما ال يكون   )د (

 .الصندوق أو خبرائه االستشاريين

وأن يكون ذلك نسبية وبصفة عامة، ينبغي أال يدخل الصندوق في أنشطة إنعاش مبكر ما لم تكن له ميزة  -29

 .بالتنسيق الوثيق مع أبرز وكاالت األمم المتحدة أو المؤسسات المالية الدولية

 تاألزماأوضاع ما بعد  مبادئ نهج الصندوق في – جيم

 :عند التدخل في أعقاب كارثة ما، ينبغي مراعاة المبادئ التالية -30

  .ومرنة وبسيطةفي الوقت المناسب  تدخالتينبغي أن تكون ال  )أ (

  .ينبغي أن تكون االستجابات سريعة دون التفريط بالجودة  )ب (

  ."عدم إلحاق الضرر"ينبغي أن يسود مبدأ   )ج (

  .ينبغي تجنب إعادة بناء سبل المعيشة غير المستدامة  )د (

 ازدواجنبغي تعظيم أوجه التآزر مع الوكاالت ومنظمات اإلغاثة المتخصصة األخرى وتجنب ي  )ه (

  .الجهود

 اإلنعاشينبغي دعم مفهوم الملكية الوطنية وينبغي ضمان المشاركة في وضع وتنفيذ أنشطة   )و (

  .المبكر

  .إنسانيةينبغي أال يدخل الصندوق في أي عمليات إلحالل السالم أو تعزيزه أو في عمليات إغاثة   )ز (

  إطار إدارة خطر الكوارث– رابعاً

ولكن منذ عهد .  في أعقاب الكوارث تركز في الماضي على عمليات اإلغاثة والطوارئتدخالتكانت ال -31

والتنمية، وذلك في اإلعمار قريب أخذت تتضح أهمية إدماج الحد من خطر الكوارث ضمن أنشطة إعادة 

وتبعاً لذلك، . اإلعماربة للكوارث واإلنفاق في مجال إعادة ضوء االتجاهات غير المستدامة في االستجا

نحو نهج أكثر تكامالً إلدارة خطر الكوارث يرمي إلى ربط اإلغاثة في حالة التدخل تحّول إطار 

 . الطوارئ بالتنمية

                                                      
 . أو موظفي حضور قطريمدراء منتدبين للبرامج القطرية ليس هنالك من 12
 .)GC21/L.7الوثيقة (،  قروضهاسدادفي مع البلدان المتأخرة دارة الشراكات إ الصندوق بشأن ة إطار سياس13
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وتشتمل إدارة خطر الكوارث على طائفة من مختلف األنشطة الهادفة إلى تجنب أو تخفيف اآلثار السلبية  -32

االستجابة : وفي إطار إدارة خطر الكوارث يمكن تحديد أربع مراحل رئيسية عريضة، وهي. لمخاطرل

 .اإلنعاش والتخفيف والجاهزيةو

وهذه المراحل األربع مترابطة ويمكن أن تمارس اإلجراءات في مستويات مختلفة، في آن واحد أحياناً،  -33

ا يستثمر القدر الكافي من الموارد في المراحل وعندم. للتحسب للخسائر المتصلة بالكوارث والحد منها

 .األربع يتقلص خطر الكوارث على نحو فعال

 الصندوق في أعقاب تدخالتوبينما ينصب التركيز الرئيسي لهذه المبادئ التوجيهية على تعزيز فعالية  -34

رث وذلك الكوارث، فإن من الضروري تنفيذ األنشطة التي تدعم اإلطار اإلجمالي إلدارة خطر الكوا

 .لتعزيز قدرة عمليات الصندوق على المواجهة بما فيه الكفاية

أثناء الكارثة أو بعدها مباشرة الناس عامة تركز على تقديم خدمات الطوارئ ومساعدة ) اإلغاثةأو (االستجابة 

 .بغية إنقاذ األرواح

 المجتمعات المتضررة، بما في يركز على ترميم المرافق وإعادة بناء سبل المعيشة وظروف العيش لدى اإلنعاش

 . شهوراً، بل سنواتاإلنعاشوقد تستغرق عملية . ذلك الجهود المبذولة للحد من خطر الكوارث

 .ترمي إلى تجنب الضرر أو الحد منه في حال وقوع كارثةالتخفيف أنشطة 

 الفعالية من قدر أكبر كفالة بغية محتملة أو وشيكة كارثة لحالة تحسباً تنفذ التي األنشطة تلك إلى يشيرالجاهزية 

 .واإلنعاش االستجابة في والكفاءة

  .الكوارث من للحدالدولية  ستراتيجيةاال مصطلحات من بتصرف مقتطف

ويجب تنفيذ .  التي تمكّن من تنفيذ هذا اإلطار14والصندوق مزود فعالً ببعض االستراتيجيات واألدوات -35

 في البلدان التي سبق أن أثرت فيها الكوارث الطبيعية األنشطة ذات الصلة على نحو فعال، وال سيما

 .وغير الطبيعية في أداء عمليات الصندوق واستدامتها

وتركز األنشطة المضطلع بها عادة أثناء مرحلة االستجابة على االحتياجات اإلنسانية والطارئة وهي ال  -36

الت أخرى، مثل مكتب تنسيق ولدى وكا.  العاجلباإلنعاشتبتغي معالجة أسباب الكارثة أو النهوض 

ميزة الالشؤون اإلنسانية ومفوضية األمم المتحدة لشؤون الالجئين وبرنامج األغذية العالمي، قدر أكبر من 

، حيث يتحّول اإلنعاشولكن العكس هو الصحيح أثناء مرحلة . في هذا المجال مما لدى الصندوقالنسبية 

 .بل المعيشة وإرساء الشروط الضرورية للتنميةالتركيز من إنقاذ األرواح إلى إعادة بناء س

فالوقت المطلوب إلجراء . اإلنعاشوغالباً ما تمر فترة طويلة من الزمن قبل أن يبدأ تنفيذ أنشطة  -37

، وإعادة البرمجة أو تصميم برامج ومشاريع جديدة، والتفاوض بشأن القروض والتقديراتالدراسات 

، اإلعمار بين مرحلة االستجابة األولى وبدء أنشطة إعادة والموافقة عليها، يفضي إلى إحداث فجوة

 فور الكارثة مباشرة، وكثيراً ما اإلنعاشبيد أن المجتمعات المحلية تبدأ . وانقطاع عن األهداف اإلنمائية

                                                      
عالوة على . البيئي واالجتماعي، والقائمة المرجعية للتكيف، التي وضعت في إطار مبادرة تعميم االبتكارالتقدير الفقر المتعددة األبعاد، وإجراءات تقدير  مثال ذلك أداة 14

 مكرس في المنصة الخارجية للصندوق يتضمن مراجع إلى األدوات المتوفرة والمنهجيات التي وضعتها الوكاالت والمنظمات األخرى في ذلك، يجري حالياً إعداد موقع

 .األمم المتحدة
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تعتمد استراتيجيات تفضي من جديد إلى ظروف الخطر ذاتها وتزيد من قابلية تأثرها بالصدمات في 

مهم في هذا الوقت بالذات أن يبدأ الصندوق في العمل مع المجتمعات المحلية لكي يفهم ومن ال. المستقبل

احتياجاتها ويشرع في وضع االستراتيجيات الفعالة، بالتعاون مع المجتمعات المحلية والحكومة المحلية، 

 .اإلنعاشوذلك لمساندة جهودها في سبيل 

قت ممكن بعد وقوع الكارثة، عموماً منذ بدء االستجابة  المبكر في أقرب واإلنعاشوينبغي أن تبدأ أنشطة  -38

 أن توفر الفرصة لمعالجة أسباب الخطر اإلنعاشومن شأن المبادرة المبكرة في عملية . اإلنسانية بالذات

في مرحلة التخطيط، واستعجال استئناف أنشطة المشاريع المتضررة والحرص على أن جهود والضعف 

 .هداف اإلنمائية األطول أجالً، بدالً من أن تعيقها تسهم في تحقيق األاإلنعاش

والمؤسسات المالية الدولية، ) وعلى رأسها برنامج األمم المتحدة اإلنمائي(ويتزايد اهتمام وكاالت التنمية  -39

 تدخالتالتنمية للبلدان األمريكية والبنك الدولي، في دعم ومصرف مثل مصرف التنمية اآلسيوي 

 من األزمات التي تتسم بالقدرة على المواجهة اإلنعاشرمي إلى توليد عمليات  المبكر التي تاإلنعاش

وبرنامج لألمم المتحدة  كما تكرس منظمة األغذية والزراعة 15.وتكون ذاتية االستدامة ووطنية الملكية

 . المبكر وعملية االنتقال إلى التنميةاإلنعاشاألغذية العالمي المزيد من االهتمام لدعم 

   16رة خطر الكوارث وأهميته بالنسبة إلى الصندوقإطار إدا

الجاهزية    /مرحلة التخفيف  ة مرحلة االستجابة الطارئ مرحلة اإلنعاش 

اإلجالء  / اإلنذار المبكر  اإلجالء  / اإلنذار المبكر 

التقييم المفصل لألضرار واالحتياجات التقييم المفصل لألضرار واالحتياجات 

ات ادل المعلوم اتالتنسيق وتب ادل المعلوم التنسيق وتب

بل  تدامةإعادة تأسيس س بل         العيشالمس تدامةإعادة تأسيس س         العيشالمس

التخفيف والتحسب التخفيف والتحسب 

أنشطة التنمية الجارية  أنشطة التنمية الجارية  

االجتماعي /اإلنعاش االقتصادي  االجتماعي /اإلنعاش االقتصادي 

المساعدة اإلنسانية / عمليات اإلغاثة  المساعدة اإلنسانية / عمليات اإلغاثة 

ة إلى اإلنعاش المبكر      ة إلى اإلنعاش المبكر     تقديم المساعدة الهادف تقديم المساعدة الهادف

 النمو االقتصادي 
نمط

/
تماعي االعتيادي 

االج

نمو التنمية االعتيادي  

برى وقوع آارثة آ

استجابة طارئة 

إنعاش 

وارث الحد من خطر الك

دليل

استجابة وسائط اإلعالم  

  

 اإلنعاشوإذ يعمل الصندوق في شراكة مع الوكاالت األخرى ومع الحكومة المحلية، فإن مشاركته في  -40

ى وعالوة عل. السكان الريفيين العاجل لسبل معيشة اإلنعاشالمبكر تعزز المبادرات الرامية إلى دعم 

                                                      
 . المبكر التابع للجنة الدائمة المشتركة بين الوكاالتباإلنعاش الفريق العامل العنقودي المعني 15
 Chris Piper/TorqAid 2010 DRMC, version XIII : الشكل البياني مقتطف بتصرف من16
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 األولي اعتبارات الحد من المخاطر وعلى أال تنال لإلنعاشذلك، فإنها تحرص على أن يتضمن التخطيط 

 .القرارات المتخذة من تحقيق األهداف اإلنمائية

 : المبكر من تحقيق ما يلياإلنعاشوتمكّن مشاركة الصندوق في أنشطة  -41

ترة انقطاع قد تتخذ فيها المجتمعات الربط بين أنشطة اإلغاثة وأنشطة التنمية، وبذلك تجنب أي ف  )أ (

  .المحلية قرارات تؤثر في قدرتها على االنتعاش الطويل األجل

تبادل المعلومات ذات الصلة بشأن خطر الكوارث على مستوى المجتمع المحلي وعلى مستوى   )ب (

  . التلقائيةاإلنعاشالمقاطعة بحيث يمكن تضمينها في مبادرات 

 لتجنب معاودة تضمين المخاطر في أنشطة "لى نحو أفضلمعاودة البناء ع"النهوض بمبدأ   )ج (

  .اإلنعاش

، ال سيما أولئك الذين يعيشون في مناطق نائية، السكان الريفيين الفقراءالحرص على عدم استبعاد   )د (

 في أعقاب الكوارث وعلى أخذ المعرفة بالفقر الريفي والعوامل التي تؤثر في قابلية تدخالتمن ال

  .اإلنعاش في عين االعتبار في برمجة  الفقراءيينالريفضعف السكان 

 المبكر االجتماعية االقتصادية بدعم استراتيجيات االعتماد الذاتي التي اإلنعاشالنهوض بأنشطة   )ه (

  .إلى تنفيذهاالسكان يبادر 

 والتنمية على المدى الطويل من خالل المبادرة مبكراً إلى تقييم االحتياجات، لإلنعاشالتخطيط   )و (

لتشاركي، والشراكات االستراتيجية على مستوى المجتمع المحلي وعلى مستوى والتخطيط ا

 .الحكومة، وبناء القدرات على المستويين الوطني والمحلي

والحراجة وقطاعات الزراعة ( المبكر على األمن الغذائي اإلنعاش الصندوق في فترة تدخالتوستركز  -42

بما فيها األسواق (لريفية وإعادة بناء األسواق الريفية  والبنية التحتية ااإلنتاجونظم ) د األسماكيومصا

 المبكر، سوف يدعم الصندوق ويشارك، اإلنعاشوفي أثناء مرحلة . وإمكانية وصول الناس إليها) المالية

االحتياجات إلى جانب الشركاء المعنيين، وذلك لتحديد األولويات من أجل تقدير حيثما أمكن، في عمليات 

 .سبل المعيشةإلنعاش تنمية في األجلين القصير والطويل على السواء دعماً  التدخالتتصميم 

  األدوات الماليةانتقاء – خامساً

ينبغي أن تكون استجابة الصندوق العاجلة متكيفة من حيث الشكل والنطاق مع ظروف كل حالة طارئة  -43

وأثر الكارثة على ) رثةوكيف تغير من جراء الكا(والسياق االجتماعي االقتصادي في البلد المعني 

المجموعة التي يستهدفها الصندوق وعلى المشاريع الجارية وطلبات الحكومة واستراتيجية الصندوق 

 .لتنمية في البلد المعني

تعرضاً، إلى األدوات األكثر لبلدان لوينبغي إيالء االهتمام، في برامج الفرص االستراتيجية القطرية  -44

 . للكوارث ومنع وقوعها واالنتعاش منهاية الجاهزالواجب تفضيلها لتمويل 

 الصندوق في تدخالتومن الخيارات الممكنة، القائمة على أساس األدوات المتاحة في الوقت الراهن ل -45

 :سياق أزمة أو في أعقاب كارثة، ما يلي
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  .أو إعادة تخصيص الموارد ضمن المشاريع القائمة/إعادة هيكلة حافظة المشاريع و  )أ (

  .تكميليالتمويل الومنح كبيرة تمول من خالل موارد االعتيادية المنح صغيرة من   )ب (

  .قروض ومنح كبيرة تمول من موارد الصندوق االعتيادية  )ج (

  إعادة هيكلة الحافظة وإعادة تخصيص القروض– ألف

في البلدان التي يكون فيها للصندوق حافظة عمليات جارية، وخصوصاُ إذا كانت هنالك مشاريع في  -46

 اإلنعاشرة، ثمة خيار أول هو إعادة هيكلة أو إعادة توجيه الحافظة القائمة لدعم أنشطة المنطقة المتضر

 . المبكر عندما تكون الموارد كافيةاإلنعاشوهذه أسرع وسيلة لتعبئة الموارد وتنفيذ أنشطة . المبكر

في الحسبان وينبغي مراجعة الحافظة إثر حالة طارئة بالتشاور مع الحكومة المعنية، وينبغي أن تؤخذ  -47

  17.اآلثار التي سوف تترتب من إعادة الهيكلة على تحقيق أهداف البرنامج أو المشروع

ولدى تقييم ما إذا كانت إعادة هيكلة الحافظة خياراً ممكناً أم ال، سيكون من الضروري أن يؤخذ في  -48

 :الحسبان ما يلي

  .نشطة التنمية الجاريةتخصيص الحافظة متسقة مع أولويات وأ/ينبغي أن تكون إعادة هيكلة  )أ (

 التي من غير المشاريع: المشاريع التي ينبغي أن ينظر فيها أوالً الحتمال إعادة هيكلتها هي  )ب (

مالي / التي لها أثر اقتصاديوالمشاريعالمحتمل أن تحقق أهدافها اإلنمائية من جراء الكارثة؛ 

بعد تحليل أسباب ضعف  18السداد المنخفضة/ ذات مستويات التنفيذوالمشاريعمنخفض نسبياً؛ 

 .األداء والفرص المتاحة من أجل التحسين

 اإلنعاشويمكن تعديل المشاريع التي ما زالت في مرحلة التصميم عند وقوع الكارثة لكي تتضمن أنشطة  -49

 .الكوارث أو التخفيف من آثارهاتفادي المبكر وتدابير 

 يل التكميلي المنح الصغيرة والمنح الكبيرة الممولة بواسطة التمو– باء

عندما ال تكون الموارد المتاحة إلعادة التخصيص كافية أو عندما تكون تكلفة إعادة التخصيص عالية من  -50

نتائج التنمية، ينبغي أن تكون إعادة هيكلة الحافظة محدودة النطاق ومشفوعة بمنح صغيرة خسارة حيث 

 .تكميليالتمويل الأو منح كبيرة ممولة بواسطة /و) االعتياديةمن موارد الصندوق (

 المنح الصغيرة

ونظراً إلى أنها .  من الكوارثاإلنعاش تدخالتهنالك حدود على الدرجة التي تستطيع بها المنح أن تدعم  -51

تركز على النهوض بالبحوث المناصرة للفقراء بشأن النُهج االبتكارية وبناء قدرات المؤسسات الشريكة 

 اإلنعاش ال تتناول تحديداً مسألة 19نقحة لتمويل المنح في الصندوقعلى مناصرة الفقراء، فإن السياسة الم

ومع ذلك، هنالك نطاق محدد للعمل مثالً على تمويل عمليات تقييم احتياجات وآثار معينة . من الكوارث

                                                      
 ).2006( منها واإلنعاش سياسة الصندوق بشأن تفادي األزمات 17
 .إنمائي قوي جداًأثر  ومع ذلك، ينبغي اتخاذ جانب الحذر في حالة القروض التي لها 18
 .EB 2009/98/R.9/Rev.1الوثيقة  19
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 من اإلنعاشوجهود لبناء القدرات على المستوى المؤسسي ومستوى المجتمع المحلي ضمن سياق 

 .الكوارث

عملية موافقة مختصرة ومهلة أقصر بكثير مما )  دوالر أمريكي500  000حتى (نح الصغيرة وتتطلب الم -52

ويمكن . المجلس التنفيذيالصندوق نيابة عن تتطلبه المنح الكبيرة، ذلك ألنها تقتصر على موافقة رئيس 

 :التالية لتوفير التمويل في األحوال اإلنعاشاستخدام المنح الصغيرة في المراحل المبكرة جداً من 

  .اآلثار واالحتياجات على مستوى األسرة في المناطق الريفيةتقدير   )أ (

بناء القدرات على المستوى المؤسسي ومستوى المجتمعات المحلية للتأكد من أن الجهود المبكرة   )ب (

تشتمل على تدابير للحد من خطر الكوارث وال تخلق من جديد مواطن اإلعمار في مجال إعادة 

  .فيهاضعف 

 .تنفيذ المشاريعمما له صلة بقدرات على المستوى المحلي بناء ال  )ج (

 قد تستغرق الموافقة على مشاريع المنح الصغيرة ما يصل إلى أربعة أو خمسة ،ولوال اإلجراءات العاجلة -53

) السابعالفصل (وعلى أساس الموافقة على اإلجراءات العاجلة المقترحة في هذه المبادئ التوجيهية . أشهر

 .لفترة المطلوبة إلى أسبوع أو أسبوعينيمكن اختصار ا

 التمويل التكميليمن خالل المنح الكبيرة الممولة 

 اإلنعاشقرض االستهالل في  المبكر ودعم مرحلة اإلنعاشيمكن اللجوء إلى المنح الكبيرة لتمويل أنشطة  -54

 .ة، إذا ما تم تصور ذلك في االتفاقية المبرمة مع الدول األعضاء المانحإذا لزم األمر

التمويل التكميلي مناسبة بصفة خاصة في أعقاب الكوارث ألنها تتبع من خالل والمنح الكبيرة الممولة  -55

المنح الصغيرة، مما يقلص إلى حد كبير من الفترة الزمنية المطلوبة على نفس إجراءات الموافقة 

 تخضع لموافقة  المانحة من دول األعضاءالتمويل التكميليمن خالل فالمنح الكبيرة الممولة . للموافقة

 .رئيس الصندوق

 ودرجة التعرض للخطر واألثر المحتمل للكارثة على المجموعة التي الموجودةوتبعاً لحافظة البلد المعني  -56

يستهدفها الصندوق، يستحسن أن تستكشف الشَُعب اإلقليمية مسبقاً إمكانية التمويل التكميلي للتأكد من توفر 

ولذا قد يوفر .  المبكر ولكفالة استمرار تنفيذ عمليات التنميةاإلنعاش لدعم أنشطة القدر الكافي من الموارد

 . المبكرلإلنعاش الصندوق تدخالتهذا النوع من التمويل القدر الكافي من المرونة لدعم 

مع ) من قبيل مذكرة تفاهم(وعندما يرتأى التماس تمويل تكميلي، من المستصوب وضع اتفاق إطاري  -57

ومن المعترف به على . المعنيين تحدد فيه بالتفصيل كيفية تعبئة الموارد في حال وقوع كارثة ماالمانحين 

نطاق واسع أن البلدان األكثر تعرضاً لخطر الكوارث هي التي غالباً ما يستهدفها المانحون لتقديم المعونة 

تي تشارك تقليدياً في عمليات ونتيجة لذلك، فإن الجهات المانحة ال. بسبب قوة الصلة بين الفقر والكارثة

 المبكر التي تخفف من عبء واحتمال استطالة جهود اإلنعاشاإلغاثة لها مصلحة موضوعية في أنشطة 

ات على المستوى اإلقليمي أو ياقفويمكن تحديد هذه االت. اإلغاثة وما يرتبط بها من اعتماد على المعونة

 .القطري تبعاً للسياق الخاص في كل حالة
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 قروض االستثمار والمنح الكبيرة – جيم

، قد يكون من الضروري ) وإمكانية الوصول، وغير ذلك، واألمن،حافظة الصندوق(تبعاً للسياق القطري  -58

 طويل األجل، إما كمتابعة إلعادة هيكلة الحافظة أو المنح أو يأو قرض استثمار/توفير قرض إضافي و

 لدى المجموعات اإلنعاشعموماً على دعم قدرات وبينما تركز المنحة الصغيرة . كقرض في حد ذاته

أو القرض اإلضافي يمكن أن يغطي معظم /المستهدفة والمنظمات التي تمثلها، فإن المنحة الكبيرة و

 على نطاق أوسع، يعقبه قرض استثمار اإلنعاشاحتياجات االنتقال من مرحلة اإلغاثة إلى مرحلة 

 . األجل في أعقاب الكوارثاعتيادي لدعم األهداف اإلنمائية الطويلة

.  الجديد بسيطاً قدر اإلمكان بحيث ال يحتوي على أكثر من مكّونينالمشروعومن المهم أن يكون تصميم  -59

وتنص سياسة ). انظر الفصل السادس ( الكوارثوالحد من أخطارالجاهزية وينبغي أن تُدرج فيه عناصر 

الذي يساعد، عندما التمويل بأثر رجعي انية  منها على إمكواإلنعاشالصندوق بشأن تفادي األزمات 

 . االعتياديواإلنعاش المبكر اإلنعاشيحتاج األمر، على رأب الفجوة بين 

 . الصندوق في أحوال الكوارثتدخالتوقد يساعد الترتيب المالئم لتعاقب هذه األدوات على تعزيز وقع  -60

 ثالترتيب المقترح لتعاقب أدوات التمويل في االستجابة للكوار

الجاهزية    /مرحلة التخفيف  ة مرحلة االستجابة الطارئ مرحلة اإلنعاش 

ط النمو االقتصادي 
نم

/
جتماعي االعتيادي 

اال

قروض طويلة األجل  
إعادة تخصيص الحافظة  ‐
منح صغيرة ‐
منح آبيرة ممولة من خالل    ‐

تمويل تكميلي 

إعادة تخصيص الحافظة  ‐
منح صغيرة ‐
منح آبيرة ممولة من خالل    ‐

تمويل تكميلي 

قروض إضافية ‐
منح آبيرة ‐
قروض طويلة األجل  ‐

قروض إضافية ‐
منح آبيرة ‐
قروض طويلة األجل  ‐

استجابة وسائط اإلعالم  

  

   األنشطة المؤهلة للتمويل– دال

لدى االستجابة لوقوع الكوارث، ليس هنالك من حالتين متماثلتين ألن كل حادثة وكل بلد ينفرد بمجموعة  -61

 . بما يالئم السياق المحدد للبلد وأثر الكارثة فيهتدخالتمن التحديات والفرص، ومن ثم ينبغي تكييف ال
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كما هي، تختلف إدارة ) السابعالواردة بالتفصيل في الفصل (وبينما تبقى األدوات واإلجراءات المتاحة  -62

ويتعين على الصندوق أن ينفذ . ، بما فيها إدارة االستجابة للكوارثأوضاع المخاطر المتنوعة

 . بلدان مختلفةاستراتيجيات مختلفة تقوم على أساس احتمال وقوع الكوارث في 

، هندوراسك، وتعاني من ضعف شديد إزاء المخاطربلدان التي تتعرض لدرجة عالية من المخاطر وفي ال -63

. وتفادي الكوارث المبكر اإلنعاشقد يتعين على الصندوق أن يضع استراتيجية طويلة األجل من أجل ف

 مراراً  والفيضانات المدمرة على امتداد ساحل الكاريبي كما يتعرضألعاصيرل فهذا البلد معرض جداً

ويتحمل قطاع الزراعة على وجه التحديد أكبر الخسائر في أعقاب . وإن تكن خفيفة عموماًلهزات أرضية 

الحد  سيكون من العسير على الصندوق اإلنعاشوما لم تتوفر استراتيجية طويلة األجل لدعم . الكوارث

 .الفقر وتحقيق األهداف اإلنمائيةمن 

 المبكر في البلدان المعرضة جداً للخطر إنشاء صندوق اإلنعاش ومن االستراتيجيات الممكنة لدعم -64

 تدخالتومكونات قروض تستهدف تحديداً ) ربما لتمويل المنَح( للطوارئ تحسباً لألحداث المتكررة 

وعالوة على ذلك، سيكون من المفيد أن يتقصى الصندوق إمكانية إنشاء استراتيجية .  المبكراإلنعاش

 . ع الزراعي تأخذ في الحسبان اآلثار المتوقعة من جراء تغير المناختأمين لصالح القطا

سكان ال المبكر مع السياق المحلي واالحتياجات المحددة لدى اإلنعاش لدعم تدخالتوينبغي تكييف ال -65

 المبكر التي تدعم إعادة بناء سبل المعيشة والدخل، ما اإلنعاش تدخالتوتشمل .  المتضررينيينالريف

 :يلي

والتخطيط وتعبئة الموارد من أجل وتقديرات للقدرات،  تشاركي لالحتياجات المبكرة تقدير إجراء  )أ (

  . المتضررينيينسكان الريفال إنعاش

  .رسم خريطة الوضع الزراعي والبيئي قبل الكارثة  )ب (

السلبية ووضع تدابير استجابة مالئمة، للتأكد من أن أنشطة االنعاش ال التكيف استبانة آليات   )ج (

تمييز أو عن مخاطر ثانوية، وذلك بالتعاون مع المجتمعات والسلطات المحلية تتمخض عن 

  .وأصحاب المصلحة المعنيين

تعزيز مبادرات وقدرات المساعدة الذاتية لدى السكان المتضررين، مع مراعاة اختالف   )د (

  .االحتياجات والقدرات لدى كل من الرجال والنساء

 االقتصادية، من خالل توفير المدخالت واستعادة  الزراعي واألنشطةاإلنتاجتشجيع استعادة   )ه (

مثالً، والنهوض بتحسين أساليب إدارة األراضي والترويج لتنويع إعمارها األصول أو إعادة 

  .المحاصيل الغذائية والمحاصيل النقدية

 اإلنعاشالضرورية إلطالق عمليات ) مثل الطرق الريفية(ترميم البنية التحتية الريفية الصغرى   )و (

وفي الوقت ذاته ينبغي التركيز أيضاً على بناء القدرات في طرائق التشييد التي تقاوم . ليالمح

  .األخطار

المجموعات إنشاء رأس المال البشري والمؤسسي واالجتماعي أو الحفاظ عليه، وخصوصاً لدى   )ز (

  .الضعيفة ضمن المجتمعات المحلية
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 والنهوض بالحفاظ على الموارد الطبيعية استبانة النظم اإليكولوجية الحرجة التي تتطلب الترميم  )ح (

مثال ذلك فائدة النهج القائم على المالمح الجغرافية إلدارة الموارد الطبيعية المستدامة في تحديد (

  ).المخاطر ومواطن الضعف المرتبطة بتدهور البيئة والحد منها

  .رى أو درئهاممكنة أخ/ وتنفيذ التدابير للحد من اآلثار المحتملة لكوارث وشيكةصياغة  )ط (

، باستخدام الصمودالدخل على المستوى المحلي بغية تعزيز القدرة على مصادر الترويج لتنويع   )ي (

  .نهج يعتمد التمايز بين الجنسين

  ).آليات تحويل النقود(إعادة تأهيل النظم المالية والبنية التحتية للقطاع المالي   )ك (

خالل التدريب وتوفير الوصول إلى من  (ىاألعمال الصغيرة والصغرالمشروعات و إنعاشدعم   )ل (

  ).، وغيرهايالتمويل الصغرمخططات 

والتنمية اإلعمار من أجل إعادة ) المجتمع أو الحكومة(بناء القدرات على المستوى المحلي   )م (

الحد من الضعف مع التركيز على ) على مستوى المشروع والمجتمع المحلي(الطويلة األجل 

  . الصمودن القدرة علىوخطر الكوارث للنهوض بقدر أكبر م

  .تعزيز المؤسسات الشعبية المحلية، من حيث الفعالية والشمولية على حد سواء  )ن (

بين الجنسين والبيئة التمايز ( المبكر، تعميم المسائل الشاملة لإلنعاشومن الضروري، عند التخطيط  -66

 المبكر، نعاشاإل تدخالتفي جميع جوانب ومراحل ) والسن والحد من خطر الكوارث وتجنب األزمات

 .بما في ذلك عمليات التقييم والتنفيذ والرصد المبكرة

في جميع جوانب التخطيط النساء ومنظماتهن  المبكر أن تدعم بنشاط مشاركة اإلنعاش تدخالتوينبغي ل -67

وتتسم بأهمية خاصة في هذا الصدد مبادرات بناء القدرات الرامية إلى ضمان مشاركة المرأة في . والتنفيذ

 . والتنمية على المدى األطولاإلنعاش المبكر وفي اشاإلنع

 المبكر وهو الترويج لمفهوم اإلنعاش تدخالتوثمة جانب هام آخر ينبغي النهوض به قدر اإلمكان في  -68

. الملكية الوطنية من خالل التزام السلطات الوطنية والمحلية بالمشاركة في جميع جوانب التخطيط والتنفيذ

 الضروري القيام حيثما تدعو الحاجة بأنشطة ترمي إلى تعزيز قدرة السلطات وعلى وجه الخصوص، من

ومن شأن التدريب .  المبكر وإدارتها، بما في ذلك تنسيق األنشطةاإلنعاشالمحلية على التخطيط لجهود 

وبناء القدرات في مجاالت رسم الخرائط والتحليل الجيولوجي المكاني ونُظُم المعلومات الجغرافية أن 

 . والجاهزية لهالكوارثمن ا لإلنعاشدعم أيضاً السلطات المحلية في التخطيط ت

  التخطيط للطوارئ– سادساً

يمكن اتخاذ العديد من التدابير قبل وقوع أزمة أو كارثة، وذلك لدعم استجابة سريعة وفعالة وفي الوقت  -69

بة إلى األوضاع عقب ولدى العمل مسبقاً على تحديد أهداف وإجراءات واضحة لالستجا. المناسب

 المبكر مع أهدافه الطويلة اإلنعاش تدخالتاألزمات والكوارث، من المرجح أن ينجح الصندوق بربط 

 .األجل للحد من الفقر في المناطق الريفية

ويشير التخطيط للطوارئ في سياق هذه المبادئ التوجيهية إلى األنشطة التي يمكن للصندوق أن يعمد إلى  -70

ولئن كان يوصى بالتخطيط .  تحسباً واستعداداً للتحديات التي تجلبها األزمات أو الكوارثتنفيذها مسبقاً
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معرضة لدرجة عالية من للطوارئ بالنسبة لجميع البلدان، فإنه يتسم بأهمية خاصة بالنسبة للبلدان ال

 20.حيث من األرجح أن تعرقل الكوارث فيها عمليات الصندوقالمخاطر، 

وينبغي أن يقود . ط للطوارئ على عاتق دائرة إدارة البرامج، أي الشَُعب اإلقليميةوتقع مسؤولية التخطي -71

 22. وموظفي الصندوق في الميدان21البرامج القطرية، بدعم من موظفين رئيسيين في المقرمدراء العملية 

راء أو من وإذا لزم األمر، ينبغي توفير خبرة تقنية إضافية أثناء عملية التخطيط من خالل االستعانة بخب

 .خالل برنامج إعارة

ومن شأن التفكير مسبقاً في التأثير المحتمل لألزمات أو الكوارث في بلد ما أو في منطقة ما داخل البلد  -72

، على أن تؤخذ في االعتبار السكان الريفيين الفقراءأن يجعل من الممكن استبانة اآلثار المحتملة على 

 المبكر بما اإلنعاش تدخالتوينبغي التخطيط ل. البلد المعني وسياق 23الضعفالفروق القائمة من حيث 

يضمن أنها لن تتسبب في مواطن ضعف من جديد أو تعززها وإنما سوف تعزز القدرات الموجودة لدى 

وينبغي لها أيضاً أن تخفف أي خطر فوري من جراء تنفيذ األنشطة التي تحد من . الناس على مواجهتها

 األطول اإلنعاشوأخيراً ينبغي لها أن تدعم جهود . لمعيشة واألصول لدى الناسالعوامل التي تهدد سبل ا

 .أجالً التي تمكّن الناس من الحفاظ على أصولهم وسبل معيشتهم أو إعادة بنائها

التالية اإلجراءات التي يستطيع الصندوق أن يتخذها قبل وقوع أزمة أو كارثة دعماً األقسام وتحدد  -73

 24.ل أفضةتنظيميلجاهزية 

 والمخاطرتقديرات الضعف  – ألف

تتألف الخطوة األولى في التخطيط للطوارئ من تحليل للمخاطر التي يواجهها بلد ما أو منطقة أو  -74

وينبغي للتحليل أن يحدد ما هي األخطار وأن يقّيم مواطن الضعف على المستوى . مجموعة مستهدفة

وينبغي أن يكون مدعوماً . لسياق الوطني واإلقليميالمحلي، وأن يأخذ في الوقت ذاته في عين االعتبار ا

والتكيف بتقييم للقدرات القائمة على االستجابة لكارثة ما على المستوى المحلي أو اإلقليمي أو الوطني 

 .معها

 اإلنعاش تدخالتالتكيف أال تعزز واستراتيجيات ضعف السكان الريفيين الفقراء ومن شأن فهم أسباب  -75

تقديرات وينبغي أن تسعى . ف الموجودة أو تعرقل استراتيجيات المواجهة القائمةالمبكر مواطن الضع

 :إلى تحديد ما يليالضعف 

مثل المهنة وإمكانية الوصول إلى (ضعف السكان الريفيين الفقراء العوامل التي تسهم في   )أ (

  .بين الجنسينوأثر االختالفات ) االئتمان

                                                      
 . بوصفها معرضة جداً لألخطار الطبيعية وتغير المناخ في المستقبلMaplecroftتها مؤسسة يقدم الملحق لمحة عامة عن البلدان التي حدد 20
 وشعبة الموارد البشرية، وشعبة البيئة ، ال سيما ممثلون من فريق األمن، وشعبة المراقب والخدمات المالية، ومكتب المستشار العام، وشعبة السياسات والمشورة التقنية21

 . شَُعب إقليمية أخرى لها خبرة في االستجابة للكوارث وتدخالت اإلنعاش المبكروالمناخ، وموظفون من
 . تتسم المدخالت من موظفي المشاريع، حيثما توفرت، بأهمية خاصة22
ر البيئة، وإمكانية الوصول الموقع الجغرافي، والسن، والجنس، واالنتماء العرقي، والصحة، وتدهو:  الضعف مسألة معقدة وهي وليدة تفاعل عوامل متعددة من قبيل23

 .إلى الموارد الطبيعية، وشبكات األمان، وما إلى ذلك
 لئن كان بمقدور بعض هذه األنشطة أن يدرأ المخاطر في عمليات الصندوق، فإنها ال تشكل نهجاً شامالً إزاء إدارة خطر الكوارث، وهو يتعدى نطاق هذه المبادئ 24

 .التوجيهية
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 ،امرأة/ل واألسر التي يعيلها رج، فئات الدخلمثال ذلك(بين المجموعات في الضعف الفروق   )ب (

  ).وإمكانية الوصول إلى الموارد الطبيعية

  .الكوارث واالنتعاش منهاللتكيف مع االستراتيجيات المستخدمة فعالً   )ج (

 .القيود الرئيسية التي تكبل االنتعاش  )د (
 :يلي ومن العناصر األخرى التي ينبغي النظر فيها، ما -76

وعلى الضعف لتي ترمي إلى الحد من خطر الكوارث وأثرها على  الصندوق السابقة اتدخالت  )أ (

  .التكيفقدرة الناس على 

أثر الكوارث الماضية على مستويات وأشكال الفقر، وال سيما على الناس الذين يعيشون بالكاد   )ب (

فوق خط الفقر، وكيف يدخلون ويخرجون من الفقر وما هي التغييرات في أدوار الجنسين وفي 

  .االستحقاقات

إزاء وقائع تغير صمود السكان الريفيين الفقراء اآلثار المترتبة على تغير المناخ، واستكشاف   )ج (

  .المناخ التي تزداد وتيرة وشدة

  .الظواهر الطبيعية مثل النينيو والنينيا  )د (

 األنشطة

 :من األنشطة التي يمكن االضطالع بها كجزء من التخطيط للطوارئ، ما يلي -77

 ه تحليل متعمق لخطر الكوارث في هذينبغي إدراج. اتيجية القطريةتصميم برامج الفرص االستر  )أ (

 إلى جانب لمحة عامة عن اإلطار الوطني إلدارة خطر الكوارث والقدرة الوطنية على 25البرامج،

لها وتضمين هذه التدابير والجاهزية وينبغي تحديد التدابير المالئمة لتخفيف المخاطر . التصدي لها

 مبكر ممكنة تكون متكيفة مع إنعاش تدخالتتراتيجية القطرية، إلى جانب في برامج الفرص االس

وينبغي أن . الموجودة فعالً لدى السكانالتكيف السياق المحلي والسياق الوطني وتنهض بقدرات 

  26.يكرس ذلك في بند مالئم من بنود الميزانية

، ينبغي في مخاطرف والضع ينبغي أن تشتمل المشاريع أيضاً على تحليل لل27.المشروعاتتصميم   )ب (

وينبغي أيضاً تضمين . الفقر والمجتمع والبيئةأوضاع حد ذاته أن يكمل أي تحليالت قائمة تتناول 

للكوارث والتخفيف من آثارها، إضافة إلى الموارد التي يمكن تخصيصها، إذا الجاهزية أنشطة 

التكيف ي والوطني وتدعم قدرات  المبكر التي تالئم السياق المحلاإلنعاشلزم األمر، لتنفيذ أنشطة 

  .القائمة

 والمخاطروالضعف الخطوات المتخذة في تحليل األخطار

 يجب أن يكون لدى الموظفين أو الخبراء االستشاريين القدرة والخبرة التقنية –ضمان القدرة التقنية الكافية  -1

                                                      
) 2009(البيئي واالجتماعي التقدير البيئي االستراتيجي المتوخى في إجراءات التقدير البيئة وتغير المناخ القائمة، ويمكن إدراجه في ديرات تق من شأن ذلك أن يدعم 25

 .  لدى الصندوق
 يمكن تعبئة هذه الموارد فوراً في أعقاب  المبكر بحيثاإلنعاش في المائة ألنشطة 10و في المائة 5 بالنسبة إلى البلدان المعرضة لخطر عال، ينبغي تخصيص ما بين 26

 .كارثة ما
عمليات الفرز بشأن تغير المناخ المتوخاة في استراتيجية /المخاطر أن تكمل مذكرة االستعراض البيئي واالجتماعي القائمة والقوائم المرجعيةالتقديرات الضعف و يمكن 27

 .)2010(تغير المناخ الصندوق بشأن 
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الوطنية /ع المؤسسات اإلقليميةويمكن ضمان القدرة من خالل التعاون م. الالزمتين للقيام بتحليل المخاطر

 .أو مع وكاالت متخصصة أخرى في إطار األمم المتحدة) بما فيها الجامعات(العلمية /والتقنية
التهديدات ومواطن الضعف / بما فيها الدراسات والتحليالت القائمة لألخطار–مراجعة البيانات الثانوية  -2

، أو وكاالت األمم المتحدة ومؤسسات التمويل المتعددة والمخاطر التي تعدها المؤسسات التقنية أو العلمية

 .األطراف أو المنظمات التي لديها حضور قطري
االضطالع بتحليل للمخاطر بدءاً بالمعلومات المتاحة عن حاالت الطوارئ السابقة، على أن يؤخذ في  -3

. بالنسبة لفقراء الريفالحسبان احتمال وتواتر وموقع وحجم الكوارث وعواقبها المباشرة وغير المباشرة 

وينبغي أال يعتمد التحليل على مجرد البيانات التاريخية بل أن ينظر أيضاً في احتمال أحوال الطقس 

المتطرفة المرتبطة بتغير المناخ والتغيرات الكبرى في جغرافية المخاطر بسبب إزالة الغابات والتدهور 

 .كوالصراعات، وغير ذلهشة البيئي والهجرة إلى مناطق 
تهديد في المناطق الريفية، مع التركيز على فهم ما هي /الناس المعرضين الحتمال خطرضعف تحليل  -4

مثال ذلك اختيار (االستراتيجيات التي تستخدم محلياً لتخفيف خطر الكوارث وآثارها إلى الحد األدنى 

 ).المحاصيل
 .سواءالتهديد ومواطن الضعف على ال/القيام بتحليل للمخاطر يتضمن الخطر -5

  .2007، لصليب األحمرلمقتطف بتصرف من االتحاد الدولي 

  نظم اإلنذار المبكر– باء

في الوقت المناسب بشأن تطور أزمة ما أو عن احتمال أو وقوع كارثة ما المتوفرة المعلومات تشكل  -78

 ومن ثم سوف يتمكن موظفو الصندوق،.  في أي استجابة عاجلة يقوم بها الصندوقاً أساسياًعنصر

الكوارث الوشيكة، وأي شبكات إنذار مبكر /بالتوصيل مع النظم القائمة للكشف المبكر واإلنذار باألزمات

 .على المستويين القطري واإلقليمي، من النفاذ إلى المعلومات ذات الصلة

وسيكون الشركاء الرئيسيون للصندوق وكاالت أخرى في األمم المتحدة، مثل منظمة األغذية والزراعة  -79

ومكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية وبرنامج األغذية العالمي والمنظمة العالمية لألرصاد مم المتحدة لأل

وينبغي إعداد بروتوكوالت لتبادل المعلومات على . الجوية، وكلها طورت نظماً فعالة لإلنذار المبكر

وعالوة . قالمستوى القطري لضمان مواصلة إطالع موظفي الحضور القطري والمشاريع لدى الصندو

التابع للجنة الدائمة المشتركة بين بالجاهزية على ذلك، من الضروري التوصيل مع الفريق العامل المعني 

 المبكر واإلنذاروالتخطيط للطوارئ الجاهزية  لتعزيز عمليات 2001الوكاالت الذي أنشئ في عام 

 .المشتركة بين الوكاالت والنهوض بهذه العمليات

وعلى وجه التحديد، من .  في التخطيط للطوارئاًقات المعلومات مسبقاً جزء حرجتدفكذلك فإن تمديد  -80

 :الضروري معرفة ما يلي

  .من الذي يجب إعالمه في مقر الصندوق وفي الميدان  )أ (

  .الكوارث الوشيكة/كيف ومن سوف يعلم الصندوق باألزمات  )ب (

  ).السلكي، وغيرهابريد إلكتروني، هاتف، جهاز (ما هي وسيلة التواصل التي سوف تستخدم   )ج (

  .أين توجد معلومات جهة االتصال الالزمة  )د (
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 األنشطة

 :تشمل األنشطة التي يمكن القيام بها كجزء من التخطيط للطوارئ، ما يلي -81

وكاالت /تحديد نظم اإلنذار المبكر على المستويين القطري والعالمي، وتلك التي تشغلها منظمات  )أ (

  .معلومات اللتقاسمأخرى، وإعداد بروتوكوالت رسمية 

تحديد األشخاص المعنيين سواء ضمن الصندوق أم من منظمات أخرى بمثابة جهات تنسيق لنظم   )ب (

  .اإلنذار المبكر، والحفاظ على قائمة مستحدثة بأسمائهم وتفاصيل االتصال بهم وأسماء بدالئهم

والتتبع الحرص على إدراج جميع فترات اإلجازات في النظام القائم المتكامل للتصاريح األمنية   )ج (

  .األمني

تزويد جهات تنسيق نظام اإلنذار المبكر على المستوى القطري بالوسائل الالزمة للتواصل في   )د (

مثال ذلك ضرورة تزويدها، في حالة التنقل في مناطق ال يوجد فيها شبكة إنترنت (جميع األوقات 

  ).خليويأو هاتف، بجهاز السلكي أو هاتف 

 مات األخرى التعاون مع الحكومة والمنظ– جيم

في أثناء أزمة ما أو في أعقاب كارثة ما، يشارك العديد من الوزارات والوكاالت الحكومية في عمليات  -82

وتبعاً للقدرة المتوفرة على المستوى القطري، يمكن تنسيق هذه األنشطة من جانب الحكومة أو . االستجابة

 الصندوق في أعقاب كارثة ما تدخالتبغي لوين. يمكن مواءمتها في إطار نظام التنسيق في األمم المتحدة

أن تأخذ في الحسبان هيكل االستجابة القائم لتجنب ازدواج األنشطة دون مبرر ولدعم تقاسم التكاليف 

 .وتبادل المعلومات على نحو فعال مع الوكاالت األخرى

اقات استراتيجية ولهذه الغاية، من الضروري أن يلم الصندوق بسياق الحالة وأن يطور شراكات واتف -83

 الصندوق جزء ال يتجزأ من جهود تدخالتمسبقاً للتأكد، في حال كارثة مفاجئة أو أزمة معاودة، من أن 

 .استجابة على نطاق أشمل

والمؤسسات الحكومية، وال سيما على المستوى المحلي، من شركاء الصندوق الرئيسيين في التخطيط  -84

واالستجابة الجاهزية الضروري، كخطوة أولى، استبانة آليات ومن .  المبكر وتنفيذهااإلنعاش تدخالتل

والسلطات المحلية هي عادة أول من يستجيب في . والتنسيق القائمة على المستويين الوطني والمحلي

 المبكر أو تخفيف المخاطر المقبلة أن اإلنعاش الصندوق لدعم تدخالتأعقاب كارثة ما، ويتعين على 

 .لجارية فعالً على المستوى المحليتعزز وتكمل المبادرات ا

وعالوة على ذلك، من شأن إقامة صالت مع المؤسسات الحكومية المعنية على المستويين الوطني  -85

 اإلنعاش تدخالتوالمحلي أن يساعد على ضمان ملكية الحكومة وقدر أكبر من المشاركة في تهيئة 

 .المبكر

تجابة اإلنسانية، وافقت اللجنة الدائمة المشتركة بين ، ولتحسين التنسيق وتعزيز أثر االس2005وفي عام  -86

 التي تنفذها المنظمات غير الحكومية ووكاالت األمم تدخالت على اتباع نهج عنقودي لتوجيه ال28الوكاالت

                                                      
 .ي مجال تنسيق المساعدة اإلنسانية بين الوكاالت وهي اآللية األولى ف28



  EB 2011/102/R.29 

21 

 عندما ال تكون القدرة الحكومية كافية لتنسيق المستوى الذي يتطلبه 29وتتشكل األفرقة العنقودية. المتحدة

وينبغي حل هذه األفرقة حالما تتمكن الحكومة من األخذ بزمام . من االستجابة الطارئةحجم الكارثة 

 .األمور، علماً بأن األمر ليس كذلك دوماً

ومن الضروري أن يكون الصندوق على علم بأي قرار بإنشاء فريق عنقودي وأن يشارك فيه، إذ إن  -87

 اآلخرين وفرصة تكوين تدخالته مع التتدخالمشاركة في آليات الفريق تمنح الصندوق فرصة تنسيق 

من قبيل إعادة بناء سبل المعيشة في المناطق (القرارات بشأن الوجهة التي ينبغي أن يتخذها التمويل 

 لفريق عنقودي لألمن 30ومما يتسم بأهمية خاصة في نظر الصندوق هو االستحداث المزمع). الريفية

سبل المعيشة، ومن المرتقب أن يتشارك في قيادته منظمة الغذائي سيركز اهتمامه أيضاً على الزراعة و

 .وبرنامج األغذية العالميلألمم المتحدة األغذية والزراعة 

ونظراً إلى أن الحضور القطري للصندوق محدود وقدرته على حضور العدد الكبير من اجتماعات  -88

فضل هو إنشاء اتفاقات مع التنسيق التي تعقد عادة في أعقاب الكوارث محدودة، فقد يكون الخيار األ

وبرنامج األغذية العالمي على المستوى القطري لضمان تمثيل لألمم المتحدة منظمة األغذية والزراعة 

ومن ثم يحاط الصندوق علماً، من خالل هذه االتفاقات، بالمسائل التي . الصندوق في هذه االجتماعات

ج المذكورين في وضع برنامج عمل مشترك لدعم تُبحث ويكون قادراً على العمل مع المنظمة والبرنام

ومن شأن االتفاقات مع المنظمة والبرنامج أن تفضي أيضاً . إعادة بناء سبل المعيشة في المناطق الريفية

قبل الكارثة أو أثناء (إلى إحاطة موظفي الصندوق علماً بما يحدث من تطورات على المستوى القطري 

 .العملمن خالل مذكرات ) األزمة مثالً

وثمة مجال هام آخر لتعاون الصندوق مع منظمة األغذية والزراعة وبرنامج األغذية العالمي وهو  -89

ال (وبينما تكلف عادة عدة منظمات ضمن النظام العنقودي . االحتياجات في أعقاب الكوارثتقديرات 

بدعم من (لمستوى القطري االحتياجات على ابتقدير ) سيما برنامج األمم المتحدة اإلنمائي والبنك الدولي

ومن . فقد تكون هذه العمليات عمومية ومطولة وتركز فقط على االحتياجات الفورية) الوكاالت األخرى

 مع التركيز على دعم االنعاش المبكر والتنمية في االحتياجاتلتقدير ثم يحتاج األمر إلى عمليات أدق 

وسيكون من األبسط أن يشارك الصندوق في . مبكر الاإلنعاش تدخالتا به ير لكي تستنالمناطق الريفية

 .دعمهما مالياً في القيام بهايمع المنظمة والبرنامج المذكورين أو أن التقديرات القيام بهذه 

 األنشطة

 :وفيما يلي بعض من األنشطة التي يمكن القيام بها كجزء من التخطيط للطوارئ -90

ستجابة القائمة، وال سيما للجهات الفاعلة إجراء تحليل للسياق وآلليات وقدرات التنسيق واال  )أ (

  .المحلية والوطنية

                                                      
 .يتعين عموماً أن توافق الحكومة على نشر آلية الفريق العنقودي في البلد لتنسيق االستجابة، ومع ذلك كانت هنالك بعض االستثناءات 29
ويوحي تقييم نهج الفريق العنقودي التابع للجنة . لبعض الوقت كان خيار استحداث فريق عنقودي بشأن األمن الغذائي موضوع نقاش مكثف على المستوى العالمي 30

الذي تم مؤخراً بضرورة استحداث فريق يضم الفريق الزراعي، إذ من شأن دمج قضايا األغذية والزراعة أن يساعد على ) 2المرحلة (الدائمة المشتركة بين الوكاالت 

استحدثت أفرقة مدمجة بشأن األمن ) مثل أوغندا وجمهورية الكونغو الديمقراطية(وفي عدد من البلدان . ة المحلية المبكر لدى أفرقة المعونة الغذائياإلنعاشتعزيز منظور 

لتنفيذ أما في البلدان التي كانت فيها أفرقة المعونة الغذائية والزراعة منفصلة فقد نشأت مشكالت جدية في ا. الغذائي وسبل المعيشة الزراعية أفضت إلى نتائج إيجابية جداً

 ).كما في ميانمار وهايتي(
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الجاهزية تحديد جهات التنسيق ضمن الحكومة على الصعيدين الوطني والمحلي المسؤولة عن   )ب (

  .لها، وتعزيز التعاون معهاواالستجابة للكوارث 

وى تحديد الدور الذي يمكن أن يؤديه الصندوق في أعقاب الكوارث من حيث نطاق ومست  )ج (

  .المشاركة، وتحديد دور الصندوق إزاء الوكاالت األخرى والحكومة

وضمن الوكاالت ) المستوى القطري والمقر(االتصال ضمن الصندوق /تحديد جهات التنسيق  )د (

  .كما ينبغي تزويد تفاصيل االتصال وتحديثها بانتظام. األخرى

ني وحضور االجتماعات ذات الحفاظ على اتصال وثيق مع وكاالت األمم المتحدة في البلد المع  )ه (

للكوارث الجاهزية الصلة كلما أمكن وذلك لإلحاطة علماً باستمرار بما يستجد من تطورات في 

  .وبأي قرارات تتخذ بشأن تطبيق النظام العنقودي في بلد معّين

مثال ذلك حضور ( المعلومات بين الوكاالت تقاسمضمان مشاركة الصندوق في وسائل   )و (

 االتصاالت على المستوى المحلي مع منسق األمم المتحدة للشؤون اإلنسانية االجتماعات وإجراء

  ).واالندراج في قوائم توزيع البريد اإللكتروني والتحديثات المنتظمة

المعلومات على المستوى القطري مع الوكاالت المعنية، /إعداد بروتوكوالت رسمية لتبادل الدعم  )ز (

المشاركة في / توفير الدعم)1(: ألغذية العالمي، من أجلمثل منظمة األغذية والزراعة وبرنامج ا

 في المناطق الريفية والحرص على أن تعكس 31عمليات تقييم االحتياجات في أعقاب الكوارث

التقييمات احتياجات سبل المعيشة لدى فقراء الريف إلى جانب المسائل المتصلة باألمن الغذائي 

 وضمان التمثيل في )2(السمكية؛ /والثروة الحيوانيةراجة والحوسبل المعيشة القائمة على الزراعة 

والبقاء ) 3(؛ )حيثما ال تتوفر القدرة لدى الصندوق على الحضور(األفرقة العنقودية ذات الصلة 

  .على علم بما يستجد من تطورات، وخصوصاً في سياق األزمات المستمرة

 في مجال التنمية تتدخالتركز على ال" على الخط"استكمال خارطة /دعم استحداث  )ح (

  .الريفية/الزراعية

تحديد المنظمات غير الحكومية المحلية أو الدولية التي لها حضور ميداني والتي تستطيع أن تساند   )ط (

  . المبكراإلنعاش تدخالتأو تنشئ شراكة مع الصندوق في تنفيذ 

عزيز القدرات تحديد الشركاء المالئمين ضمن السلطات الوطنية والمحلية ووضع استراتيجيات لت  )ي (

  .التكامل معهم/ واالستجابة والتنسيق، واالتصالالجاهزيةالقائمة من حيث آليات 

  .عند االقتضاء، دعم وتعزيز القدرات الحكومية في تنسيق المساعدة في أعقاب الكوارث  )ك (

على المستوى الوطني لمعرفة ما يقوم به كل من " على الخط"المساهمة في تطوير منصات   )ل (

ومن . نظمات غير الحكومية وأين تقوم بذلك فيما يتعلق بالزراعة والتنمية الريفيةالوكاالت والم

شأن هذه المعلومات أن تساعد في صنع القرار وأن تساند الحكومة في توجيه تدفق المعونة تبعاً 

  .لذلك

                                                      
 ). السابقةاإلنعاشال سيما البيانات عن آثار تدخالت (والضعف المخاطر تقديرات  ينبغي مقارنة هذه المعلومات مع المعلومات التي جمعت أثناء 31
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  اللوجستيات واألمن وعمليات المصارف– دال

أعقاب الكوارث، من الممكن إعداد سلسلة من توخياً لتيسير التدخل السريع من جانب الصندوق في  -91

 .الثامنويرد ذكر هذه الترتيبات بمزيد من التفصيل في الفصل . الترتيبات اللوجستية مسبقاً

 األمن والنقل

وصول موظفي الصندوق والخبراء االستشاريين، في أعقاب كارثة أو /حرصاً على ضمان إمكانية زيارة -92

أزمة ما، إلى مناطق المشاريع دون تأخير، يتعين على الصندوق أن يقيم ترتيبات رسمية مع الوكاالت 

ن كان لدى ولئ. الضالعة في عمليات اإلغاثة والطوارئ، وذلك لالستعانة بنظم األمن الخاصة بها

الصندوق اتفاقات مبرمة مع وكاالت شقيقة، فإن هذه االتفاقات غير كافية دوماً لضمان إمكانية الوصول 

وإمكانية التنقل على النحو المالئم عندما يكون الضغط على الموارد الشحيحة على أشده في أعقاب كارثة 

، قد يتعين على الصندوق أن يتنافس مع وفي األحوال التي تكون فيها السرعة عنصراً بالغ األهمية. ما

من ترخيص بالسفر ووسائط نقل تمتثل (الوكاالت األخرى للحصول على الدعم اللوجستي الضروري 

 .والوصول إلى المناطق المتضررة) للمعاير الدنيا ألمن التشغيل، وغير ذلك

عذر االتصال مع المناطق وحضور الصندوق الميداني، في الوقت الراهن، محدود للغاية وغالباً ما يت -93

ولذا يحتاج األمر إلى المزيد من االستثمار في . الريفية النائية حيث مرافق االتصاالت محدودة أو معدومة

الخبراء /معدات االتصاالت لضمان أمن موظفي الصندوق في البلد المعني وكذلك أمن الموظفين

 ).الثامنانظر الفصل (قاب الكوارث االستشاريين الذين يسافرون إلى المناطق المتضررة في أع

 االتصاالت

 :من الضروري أن تتضح مسبقاً المسائل التالية -94

  .الحكومة/كيف يتم التواصل بين موظفي الصندوق وبين الصندوق والوكاالت األخرى  )أ (

بين وكاالت األمم المتحدة (ما هي الوسائل التي ستستخدم للتواصل داخل البلد أثناء الطوارئ   )ب (

  32.هي المعلومات التي يتعين على موظفي الصندوق توصيلها على نحو فعالوما ) مثالً

 .ما هي جهات تنسيق الصندوق في البلد المعني من أجل التواصل أثناء الطوارئ  )ج (

من قبيل التخزين االحتياطي المنتظم لمحتويات (وينبغي أيضاً التخطيط للطوارئ على المستوى الميداني  -95

 33.وتوعية الموظفين بما ينبغي أن يقوموا به من إجراءات أثناء الطوارئ) الحواسيب والوثائق الهامة

 يةرفعمليات المصال

كثيراً ما تحدث، بعد الموافقة على قرض موجه نحو االستجابة لحالة طارئة، تأخيرات طويلة على  -96

 ولذا ينبغي اتخاذ ترتيبات مسبقة الستعجال صرف. مستوى البلد، خصوصاً في عملية صرف األموال

وتتفاوت اإلجراءات التي يمكن اتخاذها مسبقاً من بلد آلخر، ولكن الخيارات تشمل . األموال قدر اإلمكان

                                                      
وعليهم أن يعرفوا أي تردد راديوي ينبغي . ي الميدان مثال ذلك، إذا اقتضى األمر استعمال جهاز السلكي، ضرورة توفير التدريب الكافي لموظفي الصندوق ف32

 .هو االسم الرمزي للعملية وما إلى ذلك، وأن يحاطوا علماً بأي تغييرات في هذا الشأن استعماله في حاالت الطوارئ وما
 . سيكون من المفيد وجود قائمة بأسماء المترجمين الذين يمكن االتصال بهم في حاالت الطوارئ33
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 اإلنعاش فتح حساب للحكومة في البلد المعني يستخدم حصراً لألموال المخصصة لعمليات )1(: ما يلي

 .ر المبكاإلنعاشحسابات المشاريع القائمة لدعم عمليات تغذية  و)2(المبكر؛ 

  الموارد البشرية– هاء

.  المبكر موارد إضافية، وخصوصاً في مجال الخبرة الوطنية ذات الصلةاإلنعاشقد يتطلب تنفيذ أنشطة  -97

ومن األفضل للصندوق، في أعقاب الكوارث عموماً، أن يستغل الخبرات الموجودة أصالً في البلد المعني 

 في إطار التخطيط للطوارئ تحديد ما هي الخبرات وينبغي. بدالً من تنظيم بعثات وإرسال خبراء إليه

 : المبكر، والنظر في المسائل التاليةاإلنعاشتنفيذ أنشطة /التي قد تدعو إليها الحاجة من أجل تصميم

 المبكر وما هي الترتيبات اإلنعاشهل هنالك أي خبرات متوفرة محلياً يمكن تعبئتها أثناء أنشطة   )أ (

  ؟)البلدان/الخبراء االستشاريين العاملين في مختلف الشَُعب/وظفينمن حيث الم(الالزمة لتحريرها 

هل يحتاج األمر إلى خبرات إضافية؟ وإذا كان األمر كذلك، فإن من الضروري توفر قاعدة   )ب (

بيانات تضم أسماء خبراء استشاريين وطنيين أو إقليميين يتمتعون بمعرفة جيدة بالسياق الوطني 

ات احتياطية مع وكاالت يوسيكون من المفيد توفر اتفاق. ةويمكن تعبئتهم على وجه السرع

 لألمم مثل شعبة عمليات الطوارئ وإعادة التأهيل في منظمة األغذية والزراعة(ومنظمات أخرى 

، وبرنامج متطوعي األمم المتحدة، والوكالة الدانمركية للتنمية الدولية، والوكالة الكندية المتحدة

  . النفاذ السريع إلى القوائم لديها التي تضم أسماء المحترفين المؤهلينتمكّن من) للتنمية الدولية

 المبكر؟ وإذا اإلنعاشهل هنالك قدرة كافية على المستوى القطري لدعم الصندوق في تنفيذ أنشطة   )ج (

كان األمر كذلك، فإن من الضروري أن يعمد الصندوق، وال سيما في البلدان التي ليس لديها 

ات رسمية ي المحلية القادرة على التفاعل مع المنظمات الدولية، إلى وضع اتفاقالكثير من الهيئات

مع المنظمات غير الحكومية المحلية أو المنظمات المجتمعية التي قد تنهمر عليها الطلبات من 

وعالوة على ذلك، وفي حال . الهيئات اإلنسانية الدولية التي تأتي إلى البلد بعد وقوع كارثة ما

مستوى الميدان، ومن ثم سيكون من على  مفاجئ، قد تتالشى قدرة شركاء الصندوق وقوع حدث

  .المفيد جرد القدرات المتوفرة في هذا المستوى مسبقاً وتحديد جهات االتصال المعنية

 األنشطة

 :تشمل األنشطة التي يمكن تنفيذها مسبقاً ما يلي -98

ن لديهم الخبرة الالزمة والبحث في الخبراء االستشاريين لدى الصندوق الذي/تحديد الموظفين  )أ (

  .إمكانية مشاركتهم أثناء أزمة أو بعد كارثة ما

  . المبكراإلنعاشبناء قدرة الموظفين على المستوى الميداني لدعم تطوير أنشطة   )ب (

االتصال بالخبراء االستشاريين المحتملين وإجراء عملية فرز أولية ثم التماس المعلومات الالزمة   )ج (

وإدراج وصف موجز لهم في برامجية ) رة ذاتية وبيانات حساب مصرفيشهادة طبية وسي(

PeopleSoft.  

  . اختصاصات عامة وعقود إطارية يمكن تكييفها واستخدامها عند الحاجةصياغة  )د (
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حيثما يتوفر التمويل أو التمويل التكميلي من جهات مانحة معينة، تُستكشف إمكانيات إعداد   )ه (

على وجه التحديد، من أجل المسارعة إلى لألمم المتحدة راعة ات، مع منظمة األغذية والزياتفاق

  .نشر الموظفين المهنيين لدعم أنشطة الصندوق

من قبيل المنظمات غير الحكومية المحلية أو الدولية (تحديد الشركاء المحتملين في البلد   )و (

بكر والعمل  الماإلنعاشوالتحقق من أهليتهم لدعم تصميم وتنفيذ أنشطة ) والمنظمات المجتمعية

والحصول مسبقاً، إذا أمكن، على الوثائق ذات الصلة والعمل على . بمثابة جهات متلقية للمنح

  . االتفاقاتصياغة

  الملخصات القطرية– واو

ينبغي إدراج المعلومات المشار إليها أعاله في ملخصات قطرية للتأهب للكوارث يجري تحديثها بانتظام  -99

أن يتضمن كل ملخص بوضوح ما هي الترتيبات القائمة مع الشركاء، وما وينبغي ). سنوياً على األقل(

 المبكر، ومن هم األشخاص الواجب باإلنعاشهي األنشطة التي ينبغي أن يركز عليها الصندوق للنهوض 

ومن شأن إدراج هذه . هي مسؤولياتهم االتصال بهم سواء داخل الصندوق أم في الوكاالت األخرى وما

لملخصات القطرية أن يساعد في الحفاظ على الذاكرة المؤسسية على مر الزمن وفي حال المعلومات في ا

 .تغييرات في الموظفين

 األسئلة الواجب طرحها لدى إعداد خطة للطوارئ

 هل تأثر مجال البرنامج أو المشروع بأخطار طبيعية أو غيرها، وإذا كان ذلك، أين؟ ما ذا يمكن أن يحدث -1

  ث المحتملة؟وما هي شدة األحدا

 ما عسى أن يكون األثر على المستفيدين من الصندوق؟ ما هي اإلجراءات المطلوبة لدعم إعادة بناء سبل -2

  المعيشة وما هي الموارد المطلوبة؟

الطوارئ القائمة المشتركة بين / هل لدينا صورة إجمالية عن الوضع والسياق القطري الراهن وخطط التنسيق-3

ك ترتيبات لتبادل المعلومات مع الوكاالت األخرى؟ ما هو مستوى التنسيق المطلوب مع الوكاالت؟ هل هنال

  الوكاالت األخرى ومن هو المسؤول عن التنسيق؟

 من هم األشخاص الرئيسيون الذين يتعين على الصندوق أن يتواصل معهم ومن هو المسؤول عن التواصل -4

ل البريد اإللكتروني والجهاز الالسلكي والهاتف واالتصال مث(معهم؟ وما هي وسائط التواصل التي ستستخدم 

  وهل هي متاحة لموظفي الصندوق المعنيين في البلد وفي المقر؟) الشخصي

في البلد أثناء ) بمن فيهم الخبراء االستشاريين( ما هي الترتيبات القائمة لضمان سالمة وأمن الموظفين -5

  الكارثة وبعدها؟

من حيث الموظفين والمركبات واالتصاالت ( المبكر اإلنعاشارية قائمة لدعم أنشطة  هل هنالك ترتيبات إد-6

  بما في ذلك إمكانية الوصول إلى المناطق المتضررة؟) والتخزين االحتياطي للبيانات، وغير ذلك

بعد اإلقليمي الذين يمكن استقدامهم / هل هنالك قائمة بأسماء الخبراء االستشاريين على المستوى الوطني-7

منظمات أخرى /حدوث طارئ لدعم تقييم االحتياجات العاجلة؟ وهل هنالك ترتيبات مؤسسية مع وكاالت

  لتعبئة الخبرات المهنية؟
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 نهج تدريجي خطوة خطوة:  االستجابة للكوارث– سابعاً

 المبكر هو مساعدة المجموعات التي يستهدفها اإلنعاش تدخالتإن هدف الصندوق من المشاركة في  -100

دوق على استعجال استئناف عملية التنمية والعمل في الوقت ذاته على تعزيز قدرتها على مواجهة الصن

 وإذا كانت استجابة الصندوق سوف تتأثر إلى حد كبير بمدى الكارثة وسياق البلد 34.أي أزمات مقبلة

مختلف مراحل المعني، فإن األمر يستدعي قدراً أكبر من السرعة والتنسيق على المستوى المؤسسي عبر 

 .االستجابة

وتتناول الفروع التالية بالتفصيل اإلجراءات الواجب اتخاذها في حال وقوع كارثة، بالتأكيد على ضرورة  -101

.  المبكر وتطويرهالإلنعاش الصندوق تدخالتأن تعتمد مختلف الشَُعب أسلوب عمل تعاونياً لدعم تصميم 

مشترك بين اإلدارات لالستجابة للكوارث وفريق وعلى وجه التحديد، من المقترح إنشاء فريق مهام 

وفي كلتا الحالتين، يبقى فريق إدارة البرنامج القطري القوة . امج القطريناستجابة عاجلة إلدارة البر

الدافعة لمجمل العملية ولكن ينتظر من أعضاء هذين الفريقين اتخاذ موقف استباقي وتطلعي في دعم تنفيذ 

يد، يطلب من أعضاء الفريقين االضطالع بمهام من قبيل جمع المعلومات وعلى وجه التحد. األنشطة

وينبغي لمختلف أعضاء الفريقين . امج القطرينواستباق المشكالت واقتراح الحلول لمساعدة إدارة البر

 .االضطالع بالمهام بالتوازي، ال بالتعاقب، الستعجال العملية بأكملها

لكفاءة والزمن من خالل االنتقاء المالئم لألدوات والحلول ولسوف تتحقق مكاسب إضافية من حيث ا -102

 .اإلدارية، كما هي موصوفة في هذه المبادئ التوجيهية

وعالوة على ذلك، ينبغي اإلشارة إلى أن بعض األنشطة المدرجة أدناه قد تكون متكررة إذا كان قد سبق  -103

 .االضطالع بها أثناء التخطيط للطوارئ

  الصندوق للكوارث والتخطيط لها البدء في استجابة– ألف

. تقع مسؤولية البدء في االستجابة للكوارث على عاتق إدارة البرنامج القطري ومدير الشعبة اإلقليمية -104

ولكن، نظراً للمستوى المرتفع من ضلوع وسائط اإلعالم، يجب على الشعبة اإلقليمية المعنية أن توفر 

 رسائل صياغة للعمل على االتصاالتدارة العليا وإلى شعبة القدر الكافي من المعلومات بانتظام إلى اإل

 .واضحة عما يقوم به الصندوق من عمليات

إلى عقد اجتماع ) البرامجدائرة إدارة ( ساعة من وقوع كارثة ما، يدعو نائب الرئيس المساعد 48وخالل  -105

ن أو عدم إعالن حالة لفريق مهام االستجابة للكوارث المشترك بين اإلدارات التخاذ قرار بشأن إعال

وبينما تبقى قيادة مجمل عملية االستجابة في يد مدير البرنامج القطري .  بالنسبة للصندوقالطوارئ

ومدير الشعبة اإلقليمية المعنية، فإن الموظفين من الشَُعب األخرى سوف يشاركون في توفير الدعم 

                                                      
 ).2006( منها واإلنعاش؛ سياسة الصندوق بشأن تفادي األزمات )1998( من األزمات والتنمية الطويلة األجل اإلنعاشندوق لربط إطار الص 34
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ع األمر، يعلن فريق مهام االستجابة للكوارث وفي واق. والمساهمة المباشرة في تطوير االستجابة للكارثة

 35.المشترك بين اإلدارات حالة الطوارئ باسم الصندوق

ويتناول هذا الفرع بالتفصيل ما يتعين القيام به في حالة طوارئ وشيكة وما هي اإلجراءات الواجب  -106

 المتطلبات بالنسبة اتخاذها في غضون الساعات الثماني واألربعين األولى من وقوع كارثة ما، إلى جانب

 .إلى كل أداة مالية تم تحديدها في الفصل السابق

 كارثة وشيكة/في حالة طوارئ

 : أن يقوم بما يليالبرنامج القطريينبغي لمدير  -107

، أو من يقابله القطريالحفاظ على اتصال منتظم وتبادل المعلومات مع المسؤول عن الحضور   )أ (

  .ات الحكوميةمن ممثلي الصندوق في الميدان، ومع السلط

إعادة النظر في خطط الطوارئ واألمن، وجمع كل المعلومات المتاحة ذات الصلة، بما في ذلك   )ب (

عمليات تقييم االحتياجات السابقة، وتحديد أصحاب الخبرات المالئمة في الصندوق أو في قائمة 

  .خبراء االستجابة للكوارث

 .إقامة االتصال مع موظفي األمن في الصندوق  )ج (

 : أن يقوموا بما يليوظفي الحضور القطريلمينبغي  -108

رصد تطور الحالة عن كثب واالطالع باستمرار على مستجدات خطط االستجابة لدى الشركاء   )أ (

  .اآلخرين

  .اإللمام بإجراءات الطوارئ التي تتخذها األمم المتحدة  )ب (

  . ترتيبات مؤقتة من أجل التنقل الداخلي واالتصال مع المقراتخاذ  )ج (

  .الثانوية المفيدة لدعم عمليات تقييم االحتياجات المقبلةجمع كل المعلومات   )د (

  .تحديث دليل الطوارئ بأسماء جهات االتصال المعنية في البلد  )ه (

مثل المنظمات غير الحكومية والمنظمات الشعبية (مواصلة الحوار الوثيق مع الشركاء المحليين   )و (

 أجل تقييم فوري لألثر لضمان التأهب من) التي تعمل مع المشاريع التي يدعمها الصندوق

  .واالحتياجات في أعقاب كارثة ما

  ) في غضون الساعات الثماني واألربعين األولى(في حال وقوع كارثة ما 

 : أن يقوم بما يليلمدير البرنامج القطريينبغي  -109

التحقق من وضع موظفي الحضور القطري وتقييم الحالة في المناطق الريفية من خالل نظم   )أ (

  .ئمةالمعلومات القا

اإلبالغ فوراً عن حالة الطوارئ إلى مدير الشعبة اإلقليمية المعنية، وإعالم نائب الرئيس المساعد   )ب (

  .لشؤون البرامج
                                                      

ومدير الشَُعب اإلقليمية، : ويتألف من رؤساء الوحدات التالية أو من يمثلهم) نائب الرئيس المساعد لشؤون البرامج( يترأس فريق المهام رئيس عمليات الصندوق 35

البرنامج القطري المعني، وشعبة المراقب والخدمات المالية، وشعبة االتصاالت، وشعبة البيئة والمناخ، وشعبة الموارد البشرية، وشعبة تكنولوجيا المعلومات 

 . غيرهم من أصحاب الشأن حسب االقتضاءواالتصاالت، ومكتب المستشار العام، وشعبة السياسات والمشورة التقنية، ومكتب سكرتير الصندوق، ووحدة األمن؛ ويضم
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  .تفعيل خطط الطوارئ القائمة  )ج (

إخطار الموظفين ذوي الصلة في المقر، بمن فيهم موظفو الدعم اإلداري والموظفون في الشَُعب   )د (

  .الصندوق وتطويرها وتجهيزهاالتي ستشارك في التخطيط الستجابة 

إحاطة موظفي الحضور القطري وموظفي مقر الصندوق وغيرهم من الموظفين ذوي الصلة علماً   )ه (

باآلليات التي سوف تستخدم لتبادل المعلومات، بما في ذلك األساليب والتوقيت، ومن سيشارك في 

  .ن أصحاب المصلحةاالجتماعات في البلد مع الحكومة ووكاالت األمم المتحدة وغيرهما م

إذا تأثر موظفو الحضور القطري للصندوق مباشرة من جراء الكارثة، يتم تقييم الحالة بالعمل مع   )و (

موظفي األمن في الصندوق والوكاالت األخرى في األمم المتحدة، وال سيما برنامج األمم المتحدة 

بغي إرسال فريق إلى البلد وإذا دعت الضرورة، ين.  الواجب اتخاذهااإلجراءاتاإلنمائي، لتحديد 

 .لمساندة الفريق القطري

 : أن يقوموا بما يليلموظفي الحضور القطريينبغي  -110

التواصل مع موظفي المقر في أقرب وقت ممكن للتأكد من سالمتهم والتماس المعلومات عن   )أ (

  .الحالة

)  وغيرهماالحكومة ووكاالت األمم المتحدة،(التواصل مع موظفي االستجابة للكوارث المعنيين   )ب (

  .لفهم الحالة على نحو أفضل ومعرفة كيف سيتم تنسيق االستجابة

 .األثر/التواصل مع موظفي المشاريع في الصندوق للقيام بتقييم أولي للضرر  )ج (

 :، أن يقوم بما يليلنائب الرئيس المساعد لشؤون البرامجينبغي  -111

 .ك بين اإلداراتأن يدعو إلى اجتماع مبدئي لفريق مهام االستجابة للكوارث المشتر  )أ (

 : المعنية أن يقوم بما يليلمدير الشعبة اإلقليميةوبعد هذا االجتماع، ينبغي  -112

كل الشَُعب ذات الصلة لتحديد الموظفين الذين سيعملون معاً في االستجابة بمدراء االتصال   )أ (

  .للكارثة

 لالستجابة شَُعب الدعم المسؤولين عن تحرير القدر الكافي من وقت الموظفينبمدراء االتصال   )ب (

 .لحالة الطوارئ والذين ينتظر منهم إعداد خطط طارئة للتمكن من القيام بذلك في هذه األحوال

 : أن تقوم بما يليلشعبة االتصاالتينبغي  -113

 تدخالتبيان صحفي يستند إلى أنشطة الصندوق الجارية في البلد المتضرر والمسودة إعداد 

. والتماس مساهمته وموافقته عليههذه المسودة لى الممكنة، وإطالع مدير البرنامج القطري ع

  .وحيثما أمكن، ينبغي القيام بذلك في غضون الساعات األربع والعشرين األولى من وقوع الكارثة

  في أعقاب إعالن رسمي عن حالة الطوارئ

أو / وعندما تعلن حكومة ما حالة الطوارئ، قد يصدر أيضاً نداء اللتماس المساعدة من المجتمع الدولي -114

ويتخذ قرار التصرف إزاء الحالة أثناء اجتماع فريق مهام . من وكالة مالئمة في منظومة األمم المتحدة

 .االستجابة للكوارث المشترك بين اإلدارات على أساس المدخالت من الشعبة اإلقليمية المعنية



  EB 2011/102/R.29 

29 

 :قوم بما يلي، بالتشاور مع مدير الشعبة اإلقليمية، أن يلمدير البرنامج القطريوينبغي  -115

إرسال مذكرة إلى نائب الرئيس المساعد لشؤون البرامج، ونسخة منها إلى رئيس الصندوق،   )أ (

يوجز فيها الحالة والخيارات المفتوحة لتدخل الصندوق ويطلب عقد اجتماع لفريق مهام االستجابة 

ينبغي أن يقدم و. للكوارث المشترك بين اإلدارات مع لجنة استراتيجية العمليات وتوجيه السياسات

بناء على المعلومات المتاحة التي جمعها (في االجتماع مشروع تمهيدي يوجز استجابة الصندوق 

بحيث يمكن الحصول على موافقة فريق ) لصندوق والوكاالت الشريكةلموظفو الحضور القطري 

  .المهام

ة إلى أي طلب ، إرسال رسالة رسمية إلى الحكومة استجاب الصندوقبالتعاون مع مكتب سكرتير  )ب (

  .رسمي بالتماس المساعدة أو عرض المساعدة من جانب الصندوق في حال غياب طلب كهذا

باالتصال (الدعوة إلى اجتماع لالستجابة للكارثة مع الموظف المسؤول عن الحضور القطري   )ج (

 ومكتب ،وحدة األمن: على وجه الخصوص (36والموظفين ذوي الصلة في الصندوق) الهاتفي

 ، وشعبة االتصاالت، وشعبة الموارد البشرية،شعبة المراقب والخدمات المالية و،لعامالمستشار ا

 وشعبة البيئة ،شعبة السياسات والمشورة التقنية و،وشعبة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

لمناقشة كيفية التنفيذ العملي لخطة االستجابة المقترحة التي وافق عليها فريق مهام ) والمناخ

وينبغي أن يترأس االجتماع المدير اإلقليمي وأن . ابة للكوارث المشترك بين اإلداراتاالستج

  :يركز على ما يلي

 37 المبكر لدى المجموعة التي يستهدفها الصندوق،اإلنعاش الضرورية لدعم تدخالتنمط ال )1(

  . المبكراإلنعاش الصندوق، وكيف سيدعم الصندوق تدخالتوتوقيت 

في السياق المحدد في ) المبكر والطويل األجل (اإلنعاشدعم  األنسب ل38أدوات التمويل )2(

  .أعقاب الكارثة

المقر، وما يتصل بها من /أي قدرة إضافية ضرورية من الموارد البشرية في الميدان )3(

  .ميزانية/متطلبات إدارية

االحتياجات ودوره إزاء الجهات المانحة /مشاركة الصندوق في أي تقييم فوري للضرر )4(

  39.األخرى

  .هي المهام والمسؤوليات التي ستكلف بها  وما40 الدعم المطلوب من الشَُعب األخرى،نمط )5(

  .أنسب استراتيجية للتواصل )6(

                                                      
 .اإلقليمي/ ينبغي عند الضرورة أن يشارك في ذلك خبراء آخرون في مجال االستجابة للكوارث على المستوى الوطني36
 .شرةالبرامج التي يدعمها الصندوق والمتأثرة مباشرة بالكارثة أو التي يمكن أن تتأثر بها بصورة غير مبا/ تدخالت لصالح المشاريع37
 . لالطالع على تفاصيل األدوات، انظر الفصل الخامس38
 . من قبيل توفير التمويل وضمان أن تؤخذ في الحسبان القضايا المتصلة بفقراء الريف، وغير ذلك39
 . من قبيل تسمية موظفين من الصندوق لدعم التجهيز العاجل الستجابة الصندوق40
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   تعبئة التمويل– باء

   إعادة تخصيص القروض/هيكلة الحافظةإعادة 

 : أن يقوم بما يليلمدير البرنامج القطريينبغي  -116

 المبكر أم اإلنعاشمالية والبشرية لتنفيذ أنشطة تقييم ما إذا كان هنالك القدر الكافي من الموارد ال  )أ (

  .التمويل اإلضافي/إذا كانت هنالك حاجة إلى الخبرة

 إدارة المشاريع والمجتمعات ات من خطر الكوارث وبناء قدرات وحدتحديد وتوظيف خبراء الحد  )ب (

واطن  المبكر التي ال تعيد استحداث أو ال تفاقم ماإلنعاشالمحلية في تخطيط وتنفيذ أنشطة 

  .والحد من المخاطرالجاهزية الضعف القائمة وتشمل تدابير 

 المنح الصغيرة

 : بما يليمدير البرنامج القطريسوف يقوم  -117

الدعوة إلى اجتماع تمهيدي لفريق إدارة البرنامج القطري لالستجابة العاجلة مع الموظفين من 

 وأمانة ،وشعبة البيئة والمناخ ،شعبة المراقب والخدمات الماليةوخصوصاً (الشَُعب ذات الصلة 

لضمان مشاركتها ودعمها ) سياسات والشؤون التقنيةال وشعبة ،المستشار العام ومكتب ،المنح

 .ينالمبكر

 :، بقيادة مدير البرنامج القطري، بما يليفريق إدارة البرنامج القطري لالستجابة العاجلةوسوف يقوم  -118

  .حتياجات واألثر والمشاركة فيهااستعراض الخيارات لتنظيم عمليات تقييم اال  )أ (

وإذا اقتضى األمر، ينبغي أن يبادر الموظفون . دعم وضع االقتراح وإعداد الوثائق ذات الصلة  )ب (

 إلى االتصال بالجهة المتلقية والحصول شعبة المراقب والخدمات المالية/المستشار العاممن مكتب 

  .على الوثائق الالزمة

وينبغي إيالء التفضيل في تحديد الجهات المتلقية . اإلبالغ كفاءة/االتفاق على أكثر أساليب الدفع  )ج (

للمنح إلى الوكاالت األخرى في األمم المتحدة وينبغي االتفاق على أساليب اإلبالغ المبسطة 

كما ينبغي في هذه المرحلة مناقشة سوابق مختلف الجهات . واستعراضها للنهوض بالتعاون

  .ر في عملية الموافقةالمتلقية لتجنب المزيد من التأخي

وينبغي أن . دعم عمليات الموافقة العاجلة سواء قبل أن يصل االقتراح إلى أمانة المنح أم بعد ذلك  )د (

 .يشفع االقتراح بمذكرة تشير إلى أولويته العالية

 : أن تقوم بما يليألمانة المنحوينبغي  -119

  .ضمان إيالء أولوية عالية لتجهيز المنحة الصغيرة  )أ (

  .بتحديد خبراء الحد من خطر الكوارث كمراجعينضمان الجودة   )ب (

ات احتياطية لتيسير مشاركتهم العاجلة يوضع قائمة بأسماء خبراء الحد من خطر الكوارث واتفاق  )ج (

  .كمراجعين
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 يةقروض االستثمارال

للصندوق والموظفين من القطري ، بالعمل مع موظف الحضور مدير البرنامج القطريينبغي أن يقوم  -120

تقدم إلى لجنة استراتيجية العمليات ) ال تتجاوز صفحتين(أولية المفاهيم نية، بإعداد مذكرة الشَُعب المع

األولية، التي ينبغي أن تناقش مع الحكومة وتحظى بموافقتها، مفاهيم وينبغي لمذكرة . وتوجيه السياسات

 :أن تتسم بما يلي

ل أجالً لبرنامج الصندوق  والروابط مع األهداف اإلنمائية األطواإلنعاشتركز على أنشطة   )أ (

  .القطري

 إلى التنمية األطول اإلنعاشتوصي بأنشطة ينبغي أن يضطلع بها الصندوق لدعم االنتقال من   )ب (

  .أجالً

نوع الدعم الذي تطلبه الحكومة؛ : تقوم على أساس تحليل للحالة في البلد يشمل جوانب من قبيل  )ج (

 اإلنسانيةكة والتنسيق بين وكاالت المساعدة والترتيبات القائمة للشراالديون والقدرة على تحمل 

 .ووكاالت التنمية؛ ومواطن قوة برنامج الصندوق

 : بما يليمدير البرنامج القطريوبعد موافقة لجنة استراتيجية العمليات وتوجيه السياسات، يقوم  -121

د أو تؤك(َيطلب من شَُعب الصندوق المعنية مباشرة أكثر من غيرها باألمر أن تسمي موظفين   )أ (

ليكونوا أعضاء في فريق إدارة البرنامج ) المفاهيمتسمية الموظفين الذين شاركوا في إعداد مذكرة 

  .القطري لالستجابة العاجلة

أو يحدد هوية خبراء استشاريين لديهم المهارات والخبرة / و41يضمن مشاركة موظفين ذوي خبرة  )ب (

  .المنطقة/المالئمة، وحيثما أمكن معرفة بالبلد

الشَُعب مدراء دارة البرنامج القطري لالستجابة العاجلة من موظفين رئيسيين يعينهم ينشئ فريق إ  )ج (

 وشعبة الموارد ، وشعبة البيئة والمناخ،شعبة المراقب والخدمات الماليةاألخرى، وخصوصاَ 

 ،الصندوق ومكتب سكرتير ،شعبة السياسات والمشورة التقنية و،المستشار العام ومكتب ،البشرية

  .منووحدة األ

يبلغ أمانتي تعزيز الجودة وضمان الجودة بإنشاء مشروع جديد وبتنفيذ اإلجراءات العاجلة   )د (

  .الستعراضه

 بعد ذلك جدوالً زمنياً وتحدد واحداً أو أكثر من المراجعين من شعبة السياسات والمشورة التقنيةوتضع  -122

 .لهاوالجاهزية  من الكوارث اإلنعاشذوي الخبرة في 

 : أن يقوم بما يليضور القطريلموظف الحوينبغي  -123

تحديد التدابير التي يمكن اعتمادها في البلد لدعم التجهيز العاجل للقرض واالنطالق المبكر   )أ (

التصديق عاجالً على البرنامج /للمشاريع، من قبيل االتفاق مع مكاتب الحكومة على الموافقة

  . في إعادة  هيكلة الحافظةلوبةالمقترح، وانتقاء موظفي إدارة المشروع ممن لديهم الخبرة المط

                                                      
تتصل بالخبرة السابقة بالكوارث واإللمام بسياسات وإجراءات الصندوق، فمن الضروري جداً توفر الدعم الكافي من  بما أن سرعة وكفاءة االستجابة غالباً ما 41

 . المبكراإلنعاشالموظفين لعمليات 
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، بالوكاالت الميدانية ذات الصلة )وفي ظل قيادتها(االتصال، بالعمل مع وحدة األمن في الصندوق   )ب (

إلجراء ترتيبات الدعم اللوجستي ) ال سيما تلك التي تربطها بالصندوق شراكات استراتيجية(

 .للبعثات القطرية

 :، بقيادة مدير البرنامج القطري، بما يليتجابة العاجلةفريق إدارة البرنامج القطري لالسويقوم  -124

  .اآلثار واالحتياجاتتقدير وضع تصميم القرض الجديد على أساس استنتاجات   )أ (

  :الحرص على أن يتبع تصميم القرض صيغة مبسطة، تشتمل على عنصرين كحد أقصى، وكذلك  )ب (

والجاهزية  تعزيز تخفيف خطر الكوارث: أن تضّمن أنشطة مصممة خصيصاً من أجل )1(

لها؛ وإعادة بناء القدرة اإلنمائية لدى المجموعة التي يستهدفها الصندوق؛ والنهوض 

  .بالتنمية المؤسسية المحلية لدعم التدابير الوقائية؛ وزيادة الوعي بالمخاطر

المخاطر المحددة الموجودة في المنطقة؛ والحالة البيئية واالجتماعية : أن يؤخذ في الحسبان )2(

ية الراهنة وأي تغييرات ناجمة عن الكارثة؛ والمبادرات التي تنفذ على الصعيد واالقتصاد

  .المحلي

بين الجنسين والبيئة، مع إيالء االهتمام الخاص التمايز تعميم القضايا الشاملة مثل  )3(

  .اًضعفللمجموعات األكثر 

ولن . لبلد األطول أجالً المرتبط باألهداف اإلنمائية للصندوق في ااإلنعاشالتركيز على  )4(

 .يكون من الضروري تقديم نموذج لتقييم نضوج عمليات التنفيذ
 شعبة السياسات والمشورة التقنيةوسيتم تنظيم االستعراض الداخلي لتقرير تصميم البرنامج من جانب  -125

 .وأمانة ضمان الجودة) تعزيز الجودة(

 البرنامج القطري أن لن يحتاج األمر إلى اجتماع ما قبل تعزيز الجودة وسوف يطلب من مدير  )أ (

يقدم تقرير تصميم البرنامج ومحضر اجتماع فريق إدارة البرنامج القطري لالستجابة العاجلة إلى 

  . قبل أربعة أيام عمل من اجتماع فريق خبراء تعزيز الجودةشعبة السياسات والمشورة التقنية

ا وإطالع الشعبة اإلقليمية والموافقة عليه) المستشار األول(يجب إعداد مذكرة توصية المراجعين   )ب (

  .عليها قبل يومين على األقل من اجتماع فريق خبراء تعزيز الجودة

يجب أن يشتمل فريق خبراء تعزيز الجودة على ثالثة مراجعين كحد أقصى، منهم مراجع   )ج (

  .خارجي واحد على األقل

ول بعد يوم من يتلقى مدير البرنامج القطري تقرير فريق خبراء تعزيز الجودة من المستشار األ  )د (

وينبغي إطالع الحكومة المعنية على . اجتماع الفريق ويستعرض تقرير تصميم البرنامج تبعاً لذلك

  .مسودة التقرير في غضون يومين

حالما يتم الحصول على موافقة الحكومة، يرسل تقرير تصميم البرنامج إلى أمانة ضمان الجودة   )ه (

ويجب على مدير البرنامج القطري تقديم رد أثناء . قبل أربعة أيام من استعراض ضمان الجودة

 .االجتماع، إن أمكن، أو في غضون ثالثة أيام
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وبواسطة انقضاء المدة المجلس التنفيذي، عند االقتضاء، باتباع إجراء العرض على وسوف يستعجل  -126

م أسلوب وإذا استخد).  من النظام الداخلي للمجلس التنفيذي24 و23المادتان (التصويت بالمراسلة 

 .التصويت بالمراسلة، يرسل رئيس الصندوق الوثائق ويقرر مهلة الرد

 المنح الكبيرة

 : بما يليمدير البرنامج القطريبعد موافقة لجنة استراتيجية العمليات وتوجيه السياسات، يقوم  -127

 . يدعو إلى عقد االجتماع األولي لفريق إدارة البرنامج القطري لالستجابة العاجلة

 :، بقيادة مدير البرنامج القطري، بما يليريق إدارة البرنامج القطري لالستجابة العاجلةفويقوم  -128

  .إعداد االقتراح والوثائق ذات الصلة  )أ (

  . لتحديد مدة المنحةالصرفالنظر في احتياجات   )ب (

وينبغي استخدام صيغة مبسطة ومعايير . طلب استعراض لتعزيز الجودة قائم بذاته بشأن المنحة  )ج (

 . المبكراإلنعاشة مع أنشطة الحد من المخاطر وأنشطة تقييم متكيف

 : أن تقوم بما يليألمانة المنحوينبغي  -129

 واإلنعاشالجاهزية تحديد هوية المراجعين من ذوي الخبرة في الحد من خطر الكوارث وفي   )أ (

  .المبكر

 .تعجيل عملية االستعراض وتجهيز اقتراح تقديم المنحة بإيالئه أولوية فورية  )ب (

 .أو التصويت بالمراسلةانقضاء المدة وافقة العاجلة على المنحة، ينبغي استخدام إجراء ولضمان الم -130
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  عملية تصميم مشروع مبسطة

 المدة الحصيلة المسؤولية المالحظات الخطوات

 في غضون أسبوع واحد مذكرة  مدير المشروع القطري تناقشها الحكومة وتوافق عليها إعداد مذكرة مفهوم المشروع
لجنة استراتيجية العمليات  اع اجتم

 وتوجيه السياسات
ألي مشروع لم يدخل مرحلة اإلجراءات، كما في حالة مشاريع االستجابة للكوارث، يدعى إلى عقد 

 .اجتماع للجنة للتحقق من اتساق المشروع مع سياسات الصندوق
السياسات، توجيه العمليات واستراتيجية لجنة 

 مدير البرنامج القطري
 في اليوم ذاته لموافقةقرار ا

 الميداني ألثر الكارثة واالستجابة ديرالتق
 الفورية

فريق إدارة البرنامج القطري لالستجابة  يتقرر ما إذا كان من األفضل االستجابة باالشتراك مع وكاالت أخرى أم مجرد إرسال خبراء
 العاجلة

  أسابيع3-4  

التركيز على االستجابة الفورية للكارثة والروابط مع أنشطة : البعثة/اإلعداد/ديدمجموع التح إعداد تقرير تصميم المشروع المفصل
 .التنمية الطويلة األجل/اإلنعاش

فريق إدارة البرنامج القطري لالستجابة 
 العاجلة، الحكومة

 أسبوعان  

اجتماع وحيد منفصل لفريق خبراء تعزيز 
 الجودة

لشؤون التقنية قبل أربعة أيام عمل من اجتماع فريق تقديم الوثائق إلى شعبة سياسات العمليات وا
 . كحد أقصى، تماشياً مع التصميم المبسطاثنينيشتمل الفريق على مراجعين . خبراء تعزيز الجودة

،  مدير شعبة السياسات والمشورة التقنية
 البرنامج القطري

 أسبوع واحد تقرير تعزيز الجودة

استعراض الحكومة المعنية لمسودة  
 ير تصميم المشروعتقر

التحليل : إدخال التغييرات في تقرير تصميم المشروع استجابة لتوصيات فريق خبراء تعزيز الجودة
 .والتفاوض والتفصيل مع الحكومة

فريق إدارة البرنامج القطري لالستجابة 
 العاجلة، الحكومة

  أسابيع4متفاوتة، حتى  إكمال التصميم

،  مدير البرنامج  ونائب الرئيسمكتب الرئيس  وثائق المشروع قبل خمسة أيام من عملية ضمان الجودةتقديم عملية مبسطة لضمان الجودة
 القطري

 أسبوع واحد  

 رئيس/الموافقة على تقرير الرئيس من جانب فريق إدارة البرنامج القطري لالستجابة العاجلة  الصندوقإعداد تقرير رئيس
 الصندوق

لالستجابة فريق إدارة البرنامج القطري 
  الصندوقالعاجلة، رئيس

 أسبوع واحد  الصندوقتقرير رئيس

شعبة المراقب ، المستشار العاممكتب    إعداد مشروع االتفاق المالي
 ، مدير البرنامج القطريوالخدمات المالية

بالتوازي مع تقرير  مشروع االتفاق المالي
  الصندوقرئيس

شعبة المراقب ، لعامالمستشار امكتب    المفاوضات مع الحكومة
 ، مدير البرنامج القطريوالخدمات المالية

متفاوتة، أسبوع واحد   
 إلى أسبوعين

لى المجلس عالوثائق المطلوبة عرض 
 التنفيذي للموافقة

نامج ، مدير البر الصندوقمكتب سكرتير لى المجلس التنفيذي والحصول على موافقته عليهاعالوثائق لعرض استخدام أسرع إجراء ممكن 
شعبة ، المستشار العامالقطري، مكتب 

 ، الرئيس المراقب والخدمات المالية

  أسابيع وسطيا3ً  

 ال ينطبق   ، الحكومة الصندوقالمجلس التنفيذي، رئيس    القرضيةتوقيع اتفاق
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 :األسئلة الرئيسية التي يجب أن تُطرح

دفها الصندوق واحتياجاتها؟ هل حددت اآلثار المترتبة على المجموعة التي يستهتقدير كيف تنوي  -1

 المالئمة لمعرفة ما هي احتياجات وأولويات المجتمع المحلي؟التقدير أدوات 
  المبكر؟اإلنعاش تدخالتما هو بناء القدرات الضروري على مستوى الحكومة لدعم  -2
 ؟ المبكراإلنعاش تدخالتصياغة الحكومة في /كيف سيتعاون الصندوق مع الوكاالت األخرى -3
 اإلنعاش الصندوق في تدخالتالمنظمات غير الحكومية األخرى القادرة على دعم /ما هي الوكاالت -4

 المبكر؟
 ما هو أساس اختيار شركاء التنفيذ وكيف يتقرر ما إذا كانوا يلبون جميع المتطلبات الالزمة؟ -5
ت فيه؟ وهل ثمة كيف ستنظم اللوجستيات في البلد؟ ما هي الترتيبات القائمة لتسهيل النقل واالتصاال -6

 ترتيبات يتعين القيام بها من مقر الصندوق؟
 المستفيدين في التخطيط والتنفيذ؟/كيف ستحقق مشاركة الحكومة المحلية -7
 كيف سيدعم المشروع الناس في مرحلة االنتقال من المعونة إلى االكتفاء الذاتي؟ -8
 ؟)األهداف اإلنمائية(ل الطويل واألج)  المبكراإلنعاش(كيف سترصد أثر المشروع في األجل القصير  -9

   المبكر؟اإلنعاشكيف ستحدد وتقّيم الدروس المستخلصة من إعداد وتنفيذ أنشطة  -10

   توفير الدعم للعمليات– ثامناً

وعلى . يتعين أن يتوفر في الصندوق آليات فعالة لدعم الشَُعب اإلقليمية في تخطيط وتنفيذ االستجابة للكوارث -131

 توفر الخبرة ذات الصلة والقدرة على تعبئتها على وجه )1(:  مراعاة ما يليوجه الخصوص، من الضروري

 وانتقاء أبسط وأسرع وأنسب )3( وفهم األوضاع المحلية والتحديات القائمة في أعقاب الكارثة؛ )2(السرعة؛ 

 .اإلجراءات المتوفرة  لهذه األحوال

تحديد الموظفين في مختلف مستويات المنظمة ولضمان استجابة عاجلة من جانب الصندوق، من الضروري جداً  -132

 .الذين سوف يضطلعون بمسؤولية المهام المتصلة بمبادرة االستجابة وقيادتها والتخطيط لها وتنسيقها وتنفيذها

وتقترح الفروع التالية أنشطة يمكن تنفيذها الستعجال عمليات استجابة الصندوق للكوارث وهي تسلط الضوء  -133

 .مة التي ينبغي استخدامهاعلى اإلجراءات القائ

  األمن– ألف

ومساهمة . ينبغي إشراك موظفي األمن في الصندوق في جميع مراحل تخطيط وتنفيذ استجابة الصندوق للكوارث -134

الخبراء االستشاريين وفي دعمهم في الوصول إلى البلد /وحدة األمن ضرورية في ضمان سالمة الموظفين

 . لوجستيةالمعني واالستفادة من الترتيبات ال

 : المبكر، ما يلياإلنعاشومن األنشطة اإلضافية التي تسهل تخطيط وتنفيذ أنشطة  -135
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المناطق المحددة حيثما /إلى البلدانللوصول  البرامج القطرية في الحصول على ترخيص مدراءدعم   )أ (

  .اقتضى األمر

نظمة األغذية البرامج القطرية في وضع بروتوكوالت لنشر الموظفين بالمشاركة مع ممدراء دعم   )ب (

  .أو برنامج األغذية العالمي حيثما كان ذلك مالئماًلألمم المتحدة والزراعة 

تمكين موظفي األمن من االنضمام إلى بعثات الصندوق إلى البلدان في أعقاب الكوارث حيثما تدعو   )ج (

ية وإلى الدعم الخبراء االستشاريين الذين يتعين وصولهم إلى المناطق الريف/الحاجة إلى مساعدة الموظفين

  .اللوجستي داخل البلد

)  وأجهزة السلكي محمولةخليويةمن هواتف (تنظيم وإدارة تخزين وصيانة معدات االتصال الالزمة   )د (

  .الخبراء االستشاريين/لضمان وضع وسائل االتصال المناسبة في متناول موظفي الصندوق

مثل (الشراكة مع وكاالت متخصصة الخبراء االستشاريين ب/تنظيم دورات تدريبية لموظفي الصندوق  )ه (

للتدريب في مجال إدارة الطوارئ، بما ) مفوضية األمم المتحدة لشؤون الالجئين وبرنامج األغذية العالمي

  .في ذلك اختبارات السلوك في ظروف اإلجهاد

الخبراء االستشاريين الذين ينضمون /للموظفين) ال تتجاوز ثالث صفحات(إعداد صحائف تدريب موجزة   )و (

  .كارثة والذين لم يتلقوا أي تدريب مسبقما بعد اللى بعثة إ

  الموارد البشرية– باء

سوف تتيسر عملية االستعانة بالخبراء االستشاريين الذين سيشاركون في عمليات االستجابة للكوارث من خالل  -136

 :ما يلي

 من خمسة أيام إلى تجهيز عقود الخبراء االستشاريين على أساس األولوية، بحيث تخفض المدة الالزمة  )أ (

وبدء قيام الخبير بممارسة ) peoplesoftعبر ( بحيث ال تتعدى المدة الفاصلة بين الموافقة ،يومي عمل

  .مهامه الفعلية يوم عمل واحد

االتصال المباشر، بالتشاور مع مدير البرنامج القطري، مع الخبراء االستشاريين لتحديد أتعابهم واالتفاق   )ب (

  .ات المطولة بعد إصدار العقدعليها وتجنب المفاوض

وينبغي تحديد الخبراء . الكوارث/ المبكراإلنعاشاستحداث وإدارة قائمة بأسماء الخبراء في مجال   )ج (

  .أو الوكاالت اإلقليمية والدولية/االستشاريين المناسبين بالتشاور مع الشَُعب اإلقليمية في الصندوق و

لتشاور مع الشَُعب اإلقليمية وموظفي التوريد، من أجل تقصي إمكانية وضع ترتيبات مؤسسية مسبقاً، با  )د (

  .اإلقليمية/الخبرات على المستويات الوطنية/التعاون مع مراكز البحوث

 42 خدمات التوريد– جيم

من الممكن، أثناء مرحلة االستجابة للكوارث، وتماشياً مع المبادئ التوجيهية للتوريد في الصندوق، تنفيذ  -137

 :لإجراءات التوريد من خال

                                                      
 EB 2010/100/R.27 الوثيقة  42
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مكتب خدمات المشتريات المشتركة بين الوكاالت، الذي يمكّن من تحديد منظمات مفرزة مسبقاً ومعتمدة   )أ (

السلع التي سبقت الموافقة عليها وما يتبعه من التعاقد المباشر والتعامل مع /من أجل توريد الخدمات

  .مصدر واحد

اطق الريفية المتضررة والتي سبق أن المنظمات غير الحكومية والمنظمات الشعبية الموجودة في المن  )ب (

  .مثبت في توفير المساعدة التقنيةسجل حددها الصندوق على أن لها 

الصندوق والتي تكون مناسبة في مشروعات التوريد التي تمتثل للمبادئ التوجيهية لخدمات التوريد طرق   )ج (

  .لتوفير الخدمات التي تدعو إليها الحاجة الملحة

  .ي إطار المشاريع القائمة ألنشطة مماثلة، بزيادة مبالغ العقود المقابلة لهاتمديد العقود الصادرة ف  )د (

  الشؤون المالية– دال

 : المبكراإلنعاشمن أجل استهالل الصرف وسرعته من شأن التدابير التالية أن تدعم  -138

 المائة  في50إلى )  في المائة المعهودة75من نسبة (، يتم تخفيض الحد األقصى التمويل بمنحةفي حالة   )أ (

  .من أجل تبرير التمويل للحصول على الصروفات اإلضافية

بما (صرف األول لوامساعدة الحكومة في الوفاء بالمتطلبات المتصلة بالوثائق القانونية الالزمة والتواقيع   )ب (

  ).في ذلك من خالل توفير نماذج الوثائق

التوريد التي اضطلع بها لمالية وقدرات تقديرات للقدرات الدى اختيار الوكاالت المناظرة، باالستناد إلى   )ج (

  .شركاء آخرون في التنمية ووكاالت في األمم المتحدة

 القانونيةالمظاهر  – هاء

 في االستجابة للكوارث منذ بدء األنشطة ودعم العملية، المستشار العامالموظفين من مكتب إشراك ينبغي ضمان  -139

 :من خالل

البرامج القطرية في الحصول على الوثائق مدراء ومساعدة القانونية المظاهر تقديم المعلومات عن   )أ (

  .الصحيحة

  .على النحو الوافي وعلى وجه السرعةصياغة الوثائق ومعالجتها /استعراض  )ب (

  االتصاالت– واو

من شأن تحديد جهات تنسيق ضمن شعبة االتصاالت تكون مكلفة باإلعداد المسبق وبتحديث الملخصات القطرية  -140

وينبغي لموظفي شعبة االتصاالت، في .  إزاء توصيل المعلومات داخلياً وخارجياً على السواءأن يدعم نهجاً أرشد

أعقاب كارثة ما، أن يكونوا، بالتشاور مع مدير البرنامج القطري في البلد المتضرر، على االستعداد للقيام بما 

 :يلي

ز األنشطة التي يضطلع بها  رسالة واضحة تحدد بإيجاصياغةالعمل، فور وقوع الكارثة مباشرة، على   )أ (

 من الكارثة وفي تحقيق أهدافه اإلنعاشالصندوق والسبل التي سيوفر بها الصندوق الدعم للبلد في 

  .اإلنمائية
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المشاركة في اجتماعات فريق إدارة البرنامج القطري لالستجابة العاجلة من أجل التوصل إلى فهم لمدى   )ب (

 المبكر اإلنعاشلكارثة ولما يقوم به الصندوق من أنشطة لدعم  من جراء االسكان الريفيين الفقراءتأثر 

  .لهؤالء

االتفاق مع الفريق المذكور بشأن المعلومات التي ينبغي نشرها علناً ورسم استراتيجية لوسائط اإلعالم،   )ج (

  .بما في ذلك تسمية ناطقين باسم الصندوق ووضع إجراءات للموافقة على التقارير المعدة لوسائط اإلعالم

  المبكراإلنعاش رصد عملية – تاسعاً

. ، فإنها قد تنطوي على مخاطر إضافيةاإلنعاشبينما تحتاج اإلجراءات إلى التبسيط لدعم التنفيذ العاجل ألنشطة  -141

 المبكر وعلى معالجة أي مشكالت في الوقت المناسب، فإن األمر اإلنعاشوحرصاً على سالسة تنفيذ أنشطة 

ذه نقطة هامة بصفة خاصة في حالة تقديم استثمارات إضافية من جانب الصندوق  وه43.يستوجب رصداً إضافياً

 المبكر ألن األنشطة في أعقاب الكوارث تكون موضع اهتمام أكبر من جانب الجمهور وينبغي أن اإلنعاشلدعم 

 .يرى هذا الجمهور أن الصندوق يوفر الخدمات المطلوبة

  تعزيز اإلشراف– ألف

 المبكر على وجه السرعة والكفاءة، يستوجب األمر تعزيز اإلشراف الميداني، اإلنعاشنشطة توخياً لدعم تنفيذ أ -142

 :وسيكون من الضروري القيام بما يلي. وال سيما في الفترة األولى

ألنشطة األولى، بما فيها المسارعة إلى بناء القدرات إذا للترويج الستهالل عاجل لتوفير الدعم اإلضافي   )أ (

  .اقتضى األمر

  .االستهالليةعمل الير الدعم لحلقة توف  )ب (

الحرص على بناء القدرات على المستوى المحلي من أجل اإلبالغ عن التقدم المحرز المتصل بأنشطة   )ج (

  . المبكراإلنعاش

 وتبعاً للتقدم المحرز في التنفيذ 44القيام ببعثات إشراف ميدانية كل ثالثة أشهر أثناء المرحلة األولى؛  )د (

  .، ينبغي القيام ببعثات اإلشراف الالحقة كل أربعة أشهرولمستوى الخطر المقّيم

  المراجعة– باء

نظراً إلى أن من الممكن اعتماد إجراءات مبسطة في أعقاب الكوارث، ينبغي القيام بعملية مراجعة وافية مرة في  -143

 . واالمتثال لإلجراءاتالنفقاتالسنة لتأكيد أهلية 

 ارث من الكولإلنعاش وضع مؤشرات محددة – جيم

وعالوة على .  المبكراإلنعاش تدخالتينبغي تحديد نظام شامل للرصد والتقييم أثناء مراحل التصميم النهائية ل -144

.  المبكر بصورة منتظمةاإلنعاشأنشطة الرصد، سيكون من الضروري أيضاً رصد وتقييم أهداف وأولويات 

                                                      
 ).2006( منها واإلنعاش سياسة الصندوق بشأن تفادي األزمات 43
 .اإلنعاشى ظروف البلد والتقدم المحرز في أنشطة  سنة واحدة عادة، ولكن هذا يعتمد عل44



EB 2011/102/R.29  

39 

هداف التي لم تتحقق أو التي حادت عن من قبيل األ(ومن شأن ذلك أن يدعم المسارعة إلى تحديد المشكالت 

 .بحيث يمكن اتخاذ اإلجراءات الالزمة بصددها) مسارها

 :وعلى وجه الخصوص، ينبغي لنظام الرصد والتقييم أن يضمن ما يلي -145

  ".معاودة البناء على نحو أفضل"و" عدم إلحاق الضرر" المبكر على أساس مبدأي اإلنعاشأن تقوم أنشطة   )أ (

 بين الجنسين، والتمايزالشمولية، مثل إدارة البيئة والموارد الطبيعية وتغير المناخ أن تُعالج القضايا   )ب (

  .معالجة وافية

 .تعميم تدابير الحد من خطر الكوارث في جميع األنشطة  )ج (

 المبكر اإلنعاشونظراً ألن فترة أنشطة .  المبكراإلنعاش لتقييم آثار أنشطة 45ويتعين وضع مؤشرات محددة -146

 ما بعد استعراضاتن من المستصوب استخدام نُهج فورية تشاركية لتقييم الحصائل، من قبيل قصيرة نسبياً، فإ

 .األنشطة وتمارين الدروس المستخلصة

وقد يكون من الحكمة أيضاً في بادئ األمر رصد األنشطة أسبوعياً أو نصف شهرياً، وال سيما عندما تجري  -147

ويمكن أن يتحول تواتر الرصد فيما بعد إلى فترات أطول . رئ المبكر بالتزامن مع أنشطة الطوااإلنعاشأنشطة 

 .تبلغ شهرين أو ثالثة أشهر، تبعاً لنمط األنشطة قيد التنفيذ
  

 مرجعية قائمة

" معاودة البناء على نحو أفضل"و" عدم إلحاق الضرر" لمبدأي االمتثال لرصد محددة مؤشرات وضعت هل -1

  المبكر؟اإلنعاشفي أنشطة 
  الكوارث؟ خطر من الحد تشجيع في المبكر اإلنعاش تدخالت فعالية لرصد اتمؤشر وضعت هل -2
  المبكر المشترك بين الوكاالت؟اإلنعاشكيف سيتم رصد فعالية تنسيق أنشطة  -3
 على نحو تشاركي؟ المؤشرات وضعت هل -4
  المبكر؟اإلنعاشهل وضعت نظم الرصد التشاركي لتقييم آثار أنشطة  -5
  المبكر منذ بدايتها؟اإلنعاشنشطة هل هنالك آليات لتوثيق أ -6
 والقرارات الرئيسية والنتائجمن سيكون مسؤوالً عن جمع المعلومات عن الدروس المستخلصة والعمليات  -7

والجوانب البصرية /والتنسيق مع الوكاالت األخرى وتوثيق جميع المراحل باستخدام األدوات السمعية

 المماثلة؟
  المبكر؟اإلنعاشفي تنفيذ أنشطة ا تمت مواجهتهما هي التحديات التي  -8
 ما الذي ينبغي عمله لتجنب هذه التحديات في المستقبل؟ -9

 ما هي األنشطة الناجحة؟ وما هي المجاالت التي يمكن تحسينها؟ -10
 الوكاالت األخرى؟/ما هو مستوى وجودة التنسيق مع الحكومة -11
  ما هو التنسيق اإلضافي المطلوب؟ كيف يمكن تحسين التنسيق؟ -12

  

                                                      
 . منهاواإلنعاش اقترحت عّينة من المؤشرات للمشاريع والبرامج التي تمت الموافقة عليها بموجب سياسة الصندوق بشأن تفادي األزمات 45
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 أبلدان المعرضة لخطر بالغال

 جيم)2010-1996(أزمة مطولة  باء 2011مؤشر قابلية التأثر بتغير المناخ  ألف 2010مؤشر الكوارث الطبيعية 
 الكوارث عدد  البلد الخطر  البلد الخطر البلد

 15 أفغانستان -1 بالغ بنغالديش -1 بالغ بنغالديش -1

 15 بنديوورب -2 بالغ الهند -2 بالغ إندونيسيا -2
 إيرانجمهورية  -3

 اإلسالمية
الشعبية  كوريا جمهورية -3 بالغ مدغشقر -3 بالغ

  الديمقراطية
15 

 باكستان -4
 بالغ

 نيبال -4
الشعبية  الكونغو جمهورية -4 بالغ

 15 جالديمقراطية
 15 إريتريا -5 بالغ موزامبيق -5 بالغ إثيوبيا -5
 15 إثيوبيا -6 بالغ الفلبين -6 بالغ السودان -6
 15 هايتي -7 بالغ هايتي -7 بالغ موزامبيق -7
 15 العراق -8 بالغ أفغانستان -8 بالغ هايتي -8
 15 دليبريا -9 بالغ زمبابوي -9 بالغ الفلبين -9

 15 جسيراليون -10 بالغ ميانمار -10 بالغ كولومبيا -10
 15 الصومال -11 بالغ إثيوبيا -11 بالغ الهند -11
 15  السودان -12 بالغ كمبوديا -12 بالغ الصين -12
 14 أوغندا -13 بالغ نام فييت -13 بالغ النكا سري -13
 13 هـالكونغو -14 بالغ تايلند -14 بالغ ميانمار -14
 12 وأنغوال -15 بالغ مالوي -15 بالغ أفغانستان -15
 12 كينيا -16 بالغ باكستان -16 عال بيرو -16
 11 طاجيكستان -17 عال كينيا -17 عال فرنسا -17
 10 هـغينيا -18 عال  المتحدةتنزانياجمهورية  -18 عال إيطاليا -18
 فنزويالجمهورية  -19

 البوليفارية
 عال

 أوغندا -19
 عال

 10 زمبابوي -19
 9 تشاد -20 عال بورندي -20 عال تركيا -20
 9 هـديفوار كوت -21 عال رواندا -21 عال هندوراس -21

 الصومال -22
 الوجمهورية  -22 عال

  الشعبيةالديمقراطية
 عال

 8 هـالوسطى أفريقيا جمهورية -22
   عال ليسوتو -23 عال فاسو بوركينا -23
   عال ليشتي تيمور -24 عال نام فييت -24
   عال بنن -25 عال إسبانيا -25
   عال غواتيماال -26 عال نيبال -26
   عال نيسياإندو -27 عال المكسيك -27
   عال الدومينيكية الجمهورية -28 عال النيجر -28
   عال نيكاراغوا -29 عال نيجيريا -29
   عال نيجيريا -30 عال إكوادور -30
   عال سوازيلند -31 عال تايلند -31
   عال القمر جزر -32 عال أرمينيا -32
   عال النكا سري -33 عال إريتريا -33
   عال السلفادور -34 عال نيكاراغوا -35
   عال توغو -35 عال السلفادور -35

وقد . وهو معروض ألغراض التوضيح فقط وال يشمل آل البلدان المعرضة للخطر.  معرضة لخطر بالغ أو لخطر عالMaplecroftيقدم الجدول عّينة من البلدان تعتبرها مؤسسة أ 
 .وليس المقصود هنا استبعاد أي بلد بعينه. Maplecroftوقد تختلف عن تحليل استخدمت نماذج عدة لقياس تعرض البلدان للخطر، 

 . ناجمة عن نشاط بشري فقط15 آارثة من أصل 14 ب
 . ناجمة عن نشاط بشري فقط15 آارثة من أصل 15بالنسبة إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية وسيراليون،  ج
  . ناجمة عن نشاط بشري فقط15 آارثة من أصل 14 د
  .بالنسبة إلى الكونغو وغينيا وآوت ديفوار وجمهورية أفريقيا الوسطى، جميع الكوارث المعلن عنها ناجمة عن نشاط بشري فقط هـ
  . ناجمة عن نشاط بشري فقط12 آارثة من أصل 11 و
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  مالحظات الجدول

مؤشر ( تعرضاً للكوارث الطبيعية  بأنها األكثرMaplecroftبلداً في مقدمة البلدان التي حددتها مؤسسة  35يبين الجدول 

ويعرض ). 2011مؤشر قابلية التأثر بتغير المناخ (واألكثر تعرضاً آلثار تغير المناخ ) 2010الكوارث الطبيعية 

أو الصراعات وأزمات /بلداً تعتبر في حالة أزمة مطولة تتصف بتكرار الكوارث الطبيعية و 22العمودان األخيران 

  وعلى صعيد العالم، هنالك نحو . لمعيشة وعدم كفاية القدرة المؤسسية لمواجهة هذه األزماتاألغذية وانقطاع سبل ا

في المائة من مجموع المساعدة اإلنمائية الرسمية في شكل مساعدة إنسانية، ولكن نصيب هذه المساعدة في البلدان  10

  .التي تعاني من أزمة مطولة أكبر بكثير من ذلك

الخطر الذي تتعرض له المجموعات السكانية البشرية من جميع  2010بيعية مؤشر الكوارث الطيقّيم   )أ (

، ويظهر التوزيع 2010و 1980أنواع الكوارث الطبيعية، بناء على السجالت التاريخية ما بين عامي 

العالمي الطويل األجل للكوارث الطبيعية ويبرز البلدان التي يتعرض فيها السكان ومنشآت األعمال ألعلى 

وهو يتضمن بيانات عن الكوارث الجيولوجية الفيزيائية والهيدرولوجية الجوية . من الخطردرجة 

ويمكن .  للكوارث الطبيعيةMaplecroftوهذا المؤشر هو المؤشر المركزي في سلسلة . والبيولوجية

  : االطالع على المزيد من المعلومات بزيارة الموقع
html.natural disaster/news/about/com.maplecroft.www://http  

، قابلية تأثر المجموعات Maplecroft ، الذي وضعته مؤسسة 2011مؤشر قابلية التأثر بتغير المناخ يقّيم   )ب (

ات المناخية الرئيسية طوال السنوات السكانية باألحداث والتغييرات الشديدة المتصلة بالمناخ في البارامتر

ويتضمن هذا المؤشر مخاطر التعرض لتغير المناخ وما يرتبط به من أحداث متطرفة . الثالثين الماضية

، إلى جانب درجة ) أرضية وفيضانات وارتفاع في مستوى البحروانهياراتمن جفاف وأعاصير (

تكيف مع تغير المناخ، أو استغالل أحوال اإلجهاد حساسية البشر لهذا التعرض حالياً وقدرة البلد على ال

وبينما ال يتنبأ هذا المؤشر بالموقع الدقيق لألحداث أو . الراهنة أو المرتقبة الناجمة عن تغير المناخ

التغيرات المتطرفة في بارامترات خط األساس المناخية، فإنه يمكّن المستخدم من استبانة أنماط عريضة 

ى المستوى الوطني واإلقليمي، إلى جانب القدرة على استبانة بقع ساخنة على المستوى من قابلية التأثر عل

  :لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع. دون الوطني البالغة التأثر
html.ccvi/news/about/com.maplecroft.www://http   

 22يحدد ) 2010 (1ة تقرير حديث العهد صادر عن منظمة األغذية والزراعة وبرنامج األغذية العالميثم  )ج (

والبلدان المدرجة في الجدول الوارد أعاله تلبي ثالثة معايير . بلداً على أنها في حالة أزمة مطولة

ارثة، أو أزمة أو كارثة ك(عدد السنوات التي أبلغ فيها البلد عن األزمة :  استدامة األزمة)1(: رئيسية

 واإلنذار المبكر عن األغذية لإلعالمالتي قام بجمعها النظام العالمي ) ناجمة عن نشاط بشري، أو كلتاهما

 والحالة )3( 3 ونسبة المساعدة اإلنسانية التي تلقاها البلد كنصيب من مجموع المساعدة؛)2( 2والزراعة؛

ن التي تعاني من أزمة مطولة تظهر في قائمة بلدان العجز  البلدا–االقتصادية وحالة األمن الغذائي 

                                                      
 ).2010( حالة انعدام األمن الغذائي في العالم 1
 .2010 وعام 1996 سنة أو أكثر ما بين عام 12 واإلنذار المبكر لمدة لإلعالممطولة إذا كان مدرجاً في قائمة النظام العالمي  في هذه الحالة يعتبر بلد ما أنه في أزمة 2
 .2000 في المائة أو أكثر من نصيبها من المساعدة اإلنمائية الرسمية في شكل معونة إنسانية منذ عام 10 تعّرف البلدان على أنها في أزمة مطولة إذا تلقت 3
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ومع ذلك، وبما أن البلدان المدرجة في الجدول كانت في أزمة مطولة لمدة . الغذائي ذات الدخل المنخفض

سنة أو أكثر، فإنها ال تشمل البلدان التي ربما كانت في حالة أزمة مطولة لفترة أقصر من الزمن،  12

 .كامثال ذلك سري الن
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