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  االقتصادي واالجتماعياجمللس   العامةاجلمعية
 ٢٠٠٥الدورة املوضوعية لعام   الدورة الستون

 ٢٠٠٥يوليه / متوز٢٧ -يونيه / حزيران٢٩نيويورك،   *من القائمة األولية) أ (٧٤البند
مسـاعدة إنسـانيةمن  ما تقدمه األمم املتحدة     تعزيز تنسيق

يف ذلــك ، مبــايف حــاالت الكــوارثمســاعدة غوثيــة مــن و
تعزيـــز تنســـيق املســـاعدة: املســـاعدة االقتصـــادية اخلاصـــة

اإلنسانية اليت تقدمها األمم املتحدة يف حاالت الطوارئ

 ** من جدول األعمال املؤقت٥البند  
املساعدة االقتصادية اخلاصة واملساعدة اإلنسانية واملساعدة

 الغوثية يف حاالت الكوارث
  

  االنتقال من اإلغاثة إىل التنمية  
  +تقرير األمني العام  

 موجز 
وقـرار اجمللـس االقتصـادي     ،٥٩/١٤١اجلمعية العامة استجابة لقرار   مقدم  هذا التقرير    

ــة واجمللــس إىل األمــ    ٢٠٠٤/٥٠واالجتمــاعي  ــذين طلبــت فيهمــا اجلمعي ني العــام أن يقــدم  الل
تقارير عن مسـألة االنتقـال مـن اإلغاثـة إىل التنميـة، مـن أجـل النـهوض جبهـود اجملتمـع الـدويل                         

ــة إىل حتســني االســتجابة ل  ــدول    لحــاالتاهلادف ــذهلا ال ــة يف إطــار دعــم اجلهــود الــيت تب  االنتقالي
 أجريــت يفة ولتحقيــق هــذه الغايــة، يســتند هــذا التقريــر إىل دراســات حــاالت إفراديــ . املتــأثرة

انتقـال مـن الصـراع إىل السـالم،     حالـة  نعاش عقـب وقـوع كارثـة أو    اإلمتر مبرحلة  البلدان اليت   
 ة علـى جمريـات األمـور      وطنيـ مسـألة السـيطرة ال     التحديات احملددة الـيت تكتنـف        النظر يف هبدف  

 .مسأليت التنسيق والتمويلو
 

 

 * A/60/50و Corr.1. 
 ** E/2005/100. 

.تأخر إصدار التقرير ألسباب فنية +
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 مقدمة - أوال 
/  كــانون األول١٩ املــؤرخ ٤٦/١٨٢معيــة العامــة قــرار اجلمقــدم وفقــا لهــذا التقريــر  - ١

إىل اجلمعيـة   سـنويا   ، الذي طلبت فيه اجلمعية إىل األمني العـام أن يقـدم تقريـرا               ١٩٩١ديسمرب  
ويقـدَّم  . واجمللس االقتصادي واالجتماعي عن تنسـيق املسـاعدة اإلنسـانية يف حـاالت الطـوارئ          

 كـانون   ١٥ املـؤرخ    ،٥٩/١٤١جلمعيـة العامـة     التقرير أيضا استجابة للطلبات الواردة يف قرار ا       
 بشـــأن تعزيـــز ٢٠٠٤/٥٠ وقـــرار اجمللـــس االقتصـــادي واالجتمـــاعي ،٢٠٠٤ديســـمرب /األول

 .تنسيق املساعدة اإلنسانية اليت تقدمها األمم املتحدة يف حاالت الطوارئ
 

 السياق -ثانيا  
ــر يف أعقــاب    - ٢ ــا مت ــرة تالكــوارث والطــوارئ  كــثريا م ــرحبــني فصــل فت  الطــوارئ يتلم

الطويلـة األجـل املتمثلـة يف       املنافع   تكون   بينما ، تلبية االحتياجات اإلنسانية   اوالتنمية يلزم خالهل  
 يُنظـــر إىل حـــد كـــبري كـــانبينمـــا و. ســـتكمالاالطـــور اإلصـــالح وإعـــادة البنـــاء ال تـــزال يف 

أصـبح   التنميـة،    من اإلغاثة إىل  مضى إىل عمليات االنتقال باعتبارها عمليات متوالية تسري          فيما
 .ينبغي مواجهتها بشكل متزامنلعمليات االنتقال خمتلفة أوجه هناك من املسلم به حاليا أن 

ــة    - ٣ ــة انتقالي ــا    وكــل حال ــن نوعه ــدة م ــة فري ــايل تســتلزم  هــي حال ــة إجــراءات وبالت مرن
ــه با اصُتكيــف حســب الســياق اخلــ  لالســتجابة  ــد وحســب ظروف ــات  . لبل ــع عملي ــد أن مجي بي

،  االنتقـال   كان نوعها تشترك يف قاسم واحد وهو أن التملك الـوطين لزمـام عمليـة               أيااالنتقال  
صـراع، هـو مفتـاح    لتحـول اقتصـادي أو    لكارثة أو   تلك العملية تشكل استجابة ل     تسواء كان 

 . السالم الدائمالالزم إلرساء ساس األاإلنعاش والتنمية املستدامني والنجاح يف جهود 
 ، نظـرا  االنتقالية اليت تعقب الكوارث عـادة باتسـاع نطاقـه          االتاحليتميز اإلنعاش يف    و - ٤

 يف   االنتقـال  حـاالت تبـدأ   كمـا   . على عدة بلدان يف نفـس الوقـت       الكوارث ميكن أن تؤثر     ألن  
بـدء   مـن أسـابيع  مـا يكـون ذلـك يف خـالل     كـثري   و ، بعد األزمة بوقـت قصـري      أعقاب الكوارث 

 االتاحلـ دور تـ عـادة  يف الو. يط ملـا بعـد األزمـة     ، مما ال يتـرك متسـعا مـن الوقـت للتخطـ            الكارثة
إىل حـد   علـى عالقـة مباشـرة       عـادة   ضمن سياق دولـة قائمـة، لـذا فهـي تنطـوي             أيضا  االنتقالية  

الـبىن  مـا تـدمر     االكـوارث كـثري   بيـد أن    . ة والدوليـ  ة واملؤسسـات الوطنيـ    ةالفاعلاجلهات  بني   ما
، الشـيء   بشـق األنفـس    الـيت حتققـت   ئيـة   اإلمناواملكاسب  التحتية األساسية وقدرات احلكومات     

االسـتمرار يف تقـدمي     راحل االنتقاليـة الـيت تعقـب الكـوارث          امل يفأن جيري أيضا    ي  الذي يستدع 
، مـن جديـد   واخلـدمات االجتماعيـة األساسـية       العـيش    أسـباب الالزم للقيام فـورا بتـوفري       دعم  ال

ــدابري ووالختــاذ  ــن دحلــإىل اأنشــطة للتأهــب هتــدف   االضــطالع بت ــال  كــامنم م  الضــعف حي
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نعــاش مــن ومــن األمهيــة مبكــان أن يــتم وضــع بــرامج اإل  . الكــوارث الــيت قــد حتــدث مســتقبال 
الـوعي باحلالـة االجتماعيـة    إطـار مـن   تعاون مع احلكومات واجملتمعات املتأثرة ويف       الالكوارث ب 

 . سائدةواالقتصادية ال
فعلـى الـرغم     .ريـدة نعاش عقب وقوع اجلفـاف جمموعـة مـن التحـديات الف           اإليفرض  و - ٥

طبيعــي والسياســات االجتماعيــة   الدث احلــ يتوقــف علــى التفاعــل بــني     اجلفــافمــن أن أثــر 
 نظــرا  معظــم الكــوارثشــأن أغلــب الكــوارث، فهــو خيتلــف عــنواالقتصــادية، شــأنه يف ذلــك 

يتخـذ أي إجـراء     وإذا مل    .دورات أو لفتـرة ممتـدة     يف شـكل    لبدايته البطيئة وإلمكانية اسـتمراره      
 قـد الشـحيحة  املوارد اآلثار املترتبة على اجلفاف، فإن النـزاع الذي ميكن أن ينشب على       بشأن  
النـهج  إن   فـ  ،لـذا . من حدة التوترات القائمة وعدم االستقرار السياسي ويؤدي إىل العنف          يزيد

الذي تتبعه األمم املتحدة حيـال مسـألة اجلفـاف يسـعى إىل التصـدي بشـكل متـزامن للشـواغل              
احلكومــات مــن أجــل حتديــد ومعاجلــة العوامــل      مــع  العمــل يف نفــس الوقــت   اإلنســانية مــع 

 .ر اجلفاف وتدهور األمن الغذائيزيادة أثاليت قد تؤدي إىل االجتماعية والبيئية الكامنة 
وثيــق فيمــا بــني التفاعــل بالتعقيــد، وبال االنتقاليــة الــيت تعقــب الصــراع االتوتتســم احلــ - ٦

هي تـ ونـادرا مـا تن    . اإلنسانية واإلمنائية واملتعلقة حبقوق اإلنسان    السياسية واألمنية و  الضروريات  
فقد يستمر انعدام األمن بدرجات متفاوتـة،       . حاالت الطوارئ املتصلة بالصراع بشكل حمسوم     

، وقـد تعجـز احللـول السياسـية املتفـاوض عليهـا والـيت مل        دمرتـ اهلياكل احلكومية أو   تعطل  وقد  
. يف كـثري مـن األحيـان    جلذريـة للصـراع، ممـا يسـبب جتـدده        تترسخ بعد عـن معاجلـة األسـباب ا        

 االنتقالية اليت تعقب الصراع، بشكل خـاص، علـى نسـيج            االتوتشتمل العمليات املتعلقة باحل   
معقــد مــن األنشــطة املتصــلة باجلانــب السياســي وحبفــظ الســالم وحقــوق اإلنســان واملســاعدة    

م ودعـم إعـادة تشـغيل مؤسسـات الدولـة           اإلنسانية والتنمية، وهي أنشـطة غايتـها تعزيـز السـال          
وقـد تـدعو احلاجـة إىل تنفيـذ هـذه األنشـطة بشـكل متـزامن،                 . واحلكم وتوطيد األمن البشـري    

، كمـا   نكسـات ال معرضـة باسـتمرار إىل       وتبقـى هـذه األنشـطة     ،  خمتلفة من التكثيف  ومبستويات  
 حـاالت  بالنسـبة لل   ، كمـا هـو احلـال      للغايـة بيـد أن مـن املهـم        . فـرص مواتيـة   ميكن أن تصـادفها     

تقـوم احلكومـات واجملتمعـات املدنيـة واجملتمعـات احملليـة املتـأثرة              االنتقالية عقـب الكـوارث، أن       
الوضــع النــهائي بعــد ب اخلاصــة الرؤيــة ياألهــداف املتوخــاة مــن كــل هــذه اجلهــود، أ بتحديــد 
 .يف هذا الصددتعاون وأن تاإلنعاش، 

التحــديات األساســية املتعلقــة تفاصــيل بشــأن مزيــدا مــن الالتقريــر فيمــا يلــي وســيقدم  - ٧
ــة عقــب الكــوارث واجلفــاف والصــراع  االتباحلــ مــن هــذه  كــل يف إطــار م ســُتقدَّو.  االنتقالي

أمـا بالنسـبة للفـرعني       .دراسات إفرادية تربز الدروس املسـتفادة وأفضـل املمارسـات         التحديات  
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التقريـر للتـدابري اإلضـافية الـيت       سـيتطرق   فما بعد الكوارث و ما بعد الصراع،        املتعلقني حباالت   
مـن أجـل تعزيـز    بالفعل أو اليت اختذهتا منظومة األمم املتحدة وأطراف أخرى  أن تتخذها   ينبغي  

 .اجات املتعلقة بالعمل املستقبليمن االستنتمبجموعة وسيختم التقرير . االستجابة
 

 الكوارثيف أعقاب اإلنعاش  - ثالثا 
 

 واحمللية على جمريات األمور واملشاركة فيهاسيطرة اجلهات الوطنية  -ألف  
ا أمـران   فيـذ بـرامج اإلنعـاش واملشـاركة فيهـ         إعـداد وتن  على عملية    ةالوطنيالسيطرة  إن   - ٨

 وإمنـا أيضـا     ،أساسيان ليس فقط لتحقيق األثر املتوخى مـن جهـود اإلنعـاش وكفالـة اسـتدامتها               
 الكوارث احمللـيني ستسـاعد علـى كفالـة          فمشاركة خرباء وفنيي إدارة    .لتعزيز القدرات امليدانية  

كمـا أن ملشـاركة     ،   املتضـررين  إعداد برامج اإلنعاش احتياجات وقدرات السكان     يف  راعي  تأن  
ــوطنيني صــانعي القــرار ــة بالغــة  ال ــاء توافــق اآلراء بشــأن أولويــات اإلنعــاش واألدوار   أمهي يف بن
رة مـن جانـب اجلهـات الفاعلـة         هـذه السـيط   ولكفالـة ترسـخ     . املتصـلة بـه   واملوارد  واملسؤوليات  

 وتعزيـز   ة احملليـ  ةالفاعلـ اجلهـات   متكـني   أن جيـري     ،الـدعم اخلـارجي   الوطنية، ينبغي، مـن خـالل       
وينبغـي هلـذا النـهج أن       . املؤسسات عن طريق نقل التكنولوجيا والدراية الفنيـة والتوعيـة العامـة           

تنقـيح  أو / وصـوغ و يتضمن املسـاعدة فيمـا يتعلـق برسـم خـرائط مصـادر األخطـار واملخـاطرة         
ومثــة حاجــة إىل االســتثمار الــدويل علــى املســتوى احمللــي والــوطين    .  املخــاطراحلــد مــنتــدابري 

بة والتخفيــف مــن أثــر الكــوارث،  االســتجااملتعلقــة بقــدرات الالتأهــب وواإلقليمــي يف أنشــطة 
املبكـر  قـدرات اإلنـذار     وتنميـة القـدرات املتصـلة ب      يف ذلك تنظـيم محـالت الـدعوة والتوعيـة            مبا

 .التدريبواالضطالع بعمليات 
، يكتسـي الـدعم     ةقـدرات احلكومـات احملليـ     تضـعف فيهـا الكـوارث       يف احلاالت اليت    و - ٩

احملدد األهداف املقدم مـن أجـل مسـاعدة السـلطات علـى تنسـيق االسـتجابة لظـروف الكارثـة           
 األعاصـري يف    موسـم يف أعقـاب     اليت تكبدت خسائر بشرية وماديـة        غرينادا،ففي  . طابعا حيويا 

، دعمت األمم املتحدة احلكومة يف صوغ خطة وطنية إلعـادة البنـاء تشـمل تقـدمي                 ٢٠٠٤عام  
مسـاكن مقاومـة لألعاصـري، وتعزيـز قـدرات احلكومـة يف جمـال             بتشـييد   مبادئ توجيهية متعلقة    
وأنشأت احلكومـة أيضـا بـدعم مـن األمـم           . التخفيف من أثر الكوارث   واإلعالم واالتصاالت،   

ــة املتحــ ــتعمري دة وكال ــة يف كــانون األولال  مــن أجــل املســاعدة علــى  ٢٠٠٤ديســمرب /والتنمي
 ؛ اخلــربة الفنيــة املتخصصــةاالســتفادة مــنإنعــاش غرينــادا اجتماعيــا واقتصــاديا وماديــا بواســطة 

 وعـن طريـق   ؛ة والشركاء يف التنمية وأصحاب املصـلحة  يوزارات احلكوم الوالتعاون الفعال مع    
للغايـة  العالقـة الوثيقـة     األمهيـة مبكـان أن تسـتمر         ومـن    .لموارد احمللية والدوليـة   اإلدارة الشفافة ل  
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 هـذا الكيـان الفـين       هـا واجهيالـيت   العديـدة   تحـديات   العلى الـرغم مـن      ف. اليت أقيمت مع الوكالة   
تعمـري  ميضـي قـدما يف ضـوء برنـامج          بوسـعه أن    ن  يف هذه الفترة اليت يبدأ فيها عمله، فـإ        القوي  
بالفعـل وخضـعت    آليـة التنسـيق واإلبـالغ الـيت وضـعت           حمـددة، منـها إعمـال        وأولوياتمركز  

 .للمناقشة
تقــدمي الــدعم للــهياكل أن جيــري  لتحقيــق االنتقــال الفعــال والســلس أيضــاومــن املهــم  - ١٠

مدينـة بـام    فاالخنراط احمللي يف جهود اإلنعاش اليت أعقبت الزلزال الذي ضرب           . احمللية واألهلية 
 كـان عـامال بـالغ األمهيـة سـواء      ٢٠٠٣ديسـمرب  /يف كـانون األول اإلسالمية ن  إيرامجهورية  يف  

. كآليــة لبنــاء وتعزيــز القــدرات احملليــة  بالنســبة لسالســة التقــدم احملــرز يف املرحلــة االنتقاليــة أو  
، قادت احلكومة اإليرانية جهود االستجابة حلالة الطوارئ جبانـب          مباشرة  وقوع الزلزال  عقبف

محر اإليرانية اليت متلـك قـدرة فنيـة كـبرية فيمـا يتعلـق جبميـع جوانـب احلـد مـن                       مجعية اهلالل األ  
غري أن الترتيبـات املؤسسـية القويـة علـى املسـتوى الـوطين مل جتـد يف                  . خماطر الكوارث وإدارهتا  

ويف مرحلـة اإلنعـاش، قامـت األمـم        .ذلك الوقـت مـا يقابلـها علـى املسـتويني احمللـي واملتوسـط              
ــا      املتحــدة وشــركاؤها  ــهج التشــاركية والتخطــيط والربجمــة الالمركــزيني، وهــو م  بتشــجيع الن

وتنفيـذ  اعتمـاد  ينطوي على تشاور مباشر مـع اجملتمعـات املتضـررة، كمـا دعمـت احلكومـة يف               
على تقـدمي الـدعم للسـلطات احملليـة         األنشطة  واشتملت هذه   . اجملتمعات احمللية ُنهج تركِّز على    

ــات الت   ــق بتشــجيع عملي ــا يتعل ــاء فيم ــا  خطــيط والبن ــا وتوجيهه ــرام   واإلشــراف عليه ــع احت ، م
 .األعراف واملمارسات احمللية

كانــت ضــرورة اختــاذ إجــراءات عاجلــة لالســتجابة هــي القــوة    علــى نفــس املنــوال،  و - ١١
أمـواج تسـونامي يف كـانون       يف أعقـاب    املبكرة يف منطقة احمليط اهلنـدي       هود اإلنعاش   احملركة جل 

 واملؤسســات ةالفاعلــاجلهــات علــى دعــم  اجلهــود تلــكركــزت  وقــد ،٢٠٠٤ديســمرب /األول
القـدرات الالمركزيـة الـيت تشـجع الـُنهج التشـاركية            تعزيـز   حاليـا   جيري  و . فنيا وماليا  ةاحلكومي

 بفضل الـدعم املقـدم مـن وكـاالت األمـم املتحـدة واحلركـة الدوليـة              ،اهلادفة إىل حتقيق اإلنعاش   
، روزمــام األمــباحلكومــات الوطنيــة ومتســك . مــع املــدينللصــليب األمحــر واهلــالل األمحــر واجملت

، ُيعقد األمل على إمكانيـة معاجلـة قضـايا حساسـة         بذلكو. يف مجيع عمليات اإلنعاش   وتشارك  
 . مثل احلقوق املتعلقة باألراضي وأجه الضعف اخلاصة اليت تعاين منها األقليات واملهاجرون

ني بشــأن أنشــطة اإلنعــاش وســيلة أخــرى ويشــكل االتصــال الفعــال مــع الســكان احمللــي - ١٢
إلشــراك  و،الكــوارثاحملليــة يف أعقــاب تمعــات اجمليف والشــعور بــالكرب للحــد مــن التشــوش 

وعقـب جهـود اإلغاثـة يف بـام، حتـول الـزخم             .  بشكل أفضل يف عملية اإلنعـاش      هؤالء السكان 
ت واخلطـط الـيت     بشكل سريع إىل جمموعـة مـن املقترحـا        املدينة  الذي ولدته وعود إعادة إعمار      
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وكــان واضــحا أن مثــة . أثــارت التوقعــات احملليــة وأدت إىل إحســاس متزايــد بالتشــوش والقلــق 
استراتيجية ملعاجلة توقعات اجملتمـع احمللـي واالسـتجابة هلـا، وإلطـالع السـكان             وضع  حاجة إىل   

وأوجـه  املتضررين على حقوقهم، ولتسليط الضوء على الفوائـد احملتملـة لعمليـة إعـادة اإلعمـار          
األمم املتحدة برناجما إلدارة املعلومات قائما علـى اجملتمـع          بدأت  وقد  . قصورها على حد سواء   

 املتطـوعني مـن أجـل نشـر املعلومـات           ني ويضـطلع حبشـد    احمللي ُيصِدر حاليا نشـرة كـل أسـبوع        
وجيـري حاليـا   . بشأن استراتيجيات وخمططات إعادة اإلعمار واستحقاقات الناس واحتياجـاهتم   

ربامج إدارة املعلومـات القائمـة علـى اجملتمعـات          أن لـ  كمـا   . ج نشرة مشاهبة يف سري النكـا      إنتا
لتفاوت اإلقليمي من أجل ضمان استفادة كـل        ألوجه ا يتعلق بالتصدي   فيما  حامسة  أمهية  احمللية  

فالتعبئــة اجملتمعيــة ومســاعدة . ذي قبــلوحتســني حاهلــا عــن املنــاطق مــن جهــود إعــادة اإلعمــار 
وأحـد املبـادئ    بـرامج اإلنعـاش احملليـة الـيت حيركهـا الطلـب،             يف   حجـر الزاويـة      نالذات تشـكال  

 .دورها بشكل فعالبقدرة اجملتمعات احمللية على االضطالع األساسية املنظمة هلا، وتعززان 
 

 التنسيق -اء ب 
الســلطات عــاتق علــى الكــوارث مــا بعــد يف إطــار التنســيق عــن تقــع املســؤولية األوىل  - ١٣

سـتجابة  االحجـم وسـرعة     يربكهـا   كـثريا مـا     الوطنيـة   لكن التجربة تثبت أن القـدرات       . الوطنية
يسـر الـدور التنسـيقي      تأن  للجهات الفاعلـة اخلارجيـة      وميكن  . من جانب جهات فاعلة متعددة    

ــأثري املباشــر الــذي يتركــه مســتوى التزامهــا بالتنســيق واالتســاق علــى     للحكومــة  بإدراكهــا للت
لــيت تتطلــب تعزيــزا إضــافية   يف البلــدان ذات األنظمــة األقــل تقــدما ا احلكومــة، وخاصــة فعاليــة

 .للقدرات
حتـديات  لإلنعـاش مـن الكـوارث    تبـذل  وكثريا ما تكون حتديات التنسيق يف أية جهود    - ١٤

العاملة، سـواء يف القطاعـات التقليديـة، مـن        األيدي  فتنسيق العمليات يتطلب كثافة يف      . معقدة
. إدارة املعلومـــات وتعبئـــة املـــوارد وتعقـــب األمـــوال يف خيمـــات، أو قبيـــل إدارة املالجـــئ وامل

التجمـع  أساسـي، مبـا أن    أمـر    االستجابة احمللية والوطنية واإلقليمية والدوليـة        ةفرقأوالتنسيق بني   
 جهــود اإلنعــاش ، ال أن يعــزز،يف جمــال االســتجابة ميكــن أن يعقــدجهــات فاعلــة احملتــوم لعــدة 

األدوار واملسـؤوليات غـري حمـددة بوضـوح     ونسيق امليـداين ضـعيفة   إذا كانت هياكل الت  عموما،  
 ويف بعـض    ،وأخريا، مبا أن املراحل االنتقالية بعد الكوارث جتري بـوترية متسـارعة           . منذ البداية 

آليـات التنسـيق    فال بد مـن إقامـة       ،  )داخل البلدان وعرب حدودها على السواء     (األحيان متفاوتة   
مصـممة  كمـا جيـب أن تكـون هـذه اآلليـات             ، نسـبيا  ةقصري فترة   هبا يف العمل  وبدء  والتخطيط  

 .السياق اخلاص بكل بلدحسب 
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ــالرغم مــن أن منظومــة األمــم املتحــدة    - ١٥ ــديها قــدرات متقدمــة فيمــا يتعلــق بتنســيق   وب ل
االســتجابة للكــوارث واملســاعدة اإلنســانية متقدمــة بشــكل جيــد، فــإن آليــات تنســيق أنشــطة    

قـدرة  زيـادة ال  وقـد أُحـرز تقـدم يف ضـمان          . اج إىل مزيد من التعزيـز     اإلنعاش بعد الكوارث حتت   
يف منطقـة احملـيط     تسـونامي   وقـوع ال   سـاعة مـن      ٢٤ففـي غضـون     . على القيام بأنشطة اإلنعـاش    

وإضــافة إىل ذلــك، . ملســاعدة املنســقني املقــيمنيأوفــدوا كــان مستشــارو اإلنعــاش قــد اهلنــدي، 
 مـن   ،جمموعـة األمـم املتحـدة اإلمنائيـة       مـن   سـانية ممثـل     املنسق اخلاص لالسـتجابة اإلن    برفقة  كان  

يف طاقتـها   بكامـل   كانـت أفرقـة اإلنعـاش تعمـل         كما  . أجل تعزيز االرتباط بني اإلغاثة والتنمية     
 كمــا ،ومــع ذلــك، تبقــى هنــاك فجــوات يف التنســيق  . البلــدان املتضــررة يف غضــون أســبوعني 

وإىل ،  املبكـرة  إلنعـاش االحتياجـات   مـات   إجـراء تقيي  لتسـونامي احلاجـة إىل      لاالستجابة  أبرزت  
والنـهوض بتنسـيق    التخطـيط لإلنعـاش     لـدعم عمليـة     اخلرباء الفنيني   إنشاء آليات مستقرة إليفاد     

بدقـة ملسـاءلة    نظـام حمـدد     يوجد  بينما  فوعالوة على ذلك،    . األزماتاملقدم يف أعقاب    لتمويل  ا
،  وامليدان علـى حـد سـواء   قريد املعلى صع االستجابة للحاالت الطارئةعن إجراءات    القيادات

 .عزيزالكوارث حتتاج إىل تمن إلنعاش اخلاصة باشاهبة املنظمة األتزال ال 
على حنو واسع أن برامج اإلنعاش من الكوارث اليت تركـز علـى إعـادة               املسلم به   ومن   - ١٦

ت اإلنعـاش   احتياجـا كافـة   اإلعمار املادية وعلى استعادة اخلدمات األساسية غري كافيـة ملعاجلـة            
من ذلك، جيب أن يسـاهم اإلنعـاش بعـد الكـوارث يف حتسـني األحـوال                 إذ جيب بدال    . املتنوعة

إلدرار فـرص   وتوفري  اإلنتاج والتجارة واخلدمات    إنعاش  املعيشية للسكان املتضررين من خالل      
أن أوجـه القصـور   إىل الدروس املستخلصة مـن جهـود اإلنعـاش يف بـام         وتشري  . لعملل و لدخلا

. اخلاصـة باإلنعـاش  ساسـية  األ قد أدت إىل إغفال اجلهودالتخطيط جلهود اإلنعاش وتنسيقها    يف  
، تبـدو عمليـة إعـادة اإلعمـار بطيئـة وال تـزال        على وقوع هذه املأساةسنةفبعد مرور أكثر من  

ــة تعــيش   ــة ســكان املدين ــة ومــا زالــت تعــوز العديــد   يف أغلبي ــام واملالجــئ املؤقت ــة ن ياخلي إمكاني
 .الرعاية الطبية األساسيةلى احلصول ع

التسـونامي الـذي وقـع يف    وتبدو حتديات التنسيق جلية كذلك يف البلدان املتضررة من   - ١٧
مـن   أفرقـة أوفـدت علـى وجـه السـرعة         قـد   فبالرغم من أن األمم املتحـدة       . احمليط اهلندي منطقة  

 اأحدثتـه ار الـيت  األضـر خرباء اإلنعاش يف غضون أسبوعني مـن األزمـة لتجميـع املعلومـات عـن             
 وللشــروع يف مسـاعدة الســلطات الوطنيــة علــى التخطــيط  ،الكارثـة وعــن احتياجــات اإلنعــاش 

ويعود هـذا، يف جـزء منـه، إىل    . بطيئة نسبيا منذ ذلك احلنيظلت  لإلنعاش، فإن وترية اإلنعاش     
 األمـم املتحـدة     ةفرقـ أوطنيـة أساسـية وبعـض       تركت كيانـات    فجوة عامة يف التخطيط لإلنعاش      

وإضافة إىل ذلك، كان هنـاك تـأخري يف مسـاعدات اإلنعـاش     . طاقتهاتنوء بأعباء تفوق    القطرية  
 ،امليــاه والصــرف الصــحيمرافــق  وةالدائمــاملســاكن ، مــن قبيــل بنــاء حيويــةقطاعــات املقدمــة ل
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ملبــاين التجاريــة مــن أجــل إعطــاء دفعــة لالقتصــادات   أو اســتبداهلا، وتشــييد االســفن إصــالح و
لتنسـيق  مـن املمكـن     بعض البلدان اليت وضعت خططا وطنية إلعادة اإلعمار، كان          ويف  . احمللية

 اجلهـــات الفاعلـــة احلكوميـــةفيمـــا بـــني أفضـــل بصـــورة أولويـــات اإلنعـــاش الوطنيـــة والدوليـــة 
 وخطـوط   مسـاءلة القيـادات   ويف حـني أن     . ووكاالت األمم املتحدة واملؤسسات املالية الدوليـة      

 فـإن هـذه اهلياكـل ليسـت علـى      ،الطارئةالكوارث ضحة يف مرحلة اإلبالغ يف األمم املتحدة وا 
 . الدرجة من القوة يف مرحلة اإلنعاشنفس 
 األكثـر تضـررا، وهـي    ةالبلدان الثالثـ إىل كبار مستشاري تنسيق اإلنعاش  مت إيفاد   وقد   - ١٨

وقـد سـلم املنسـق      . سري النكـا وإندونيسـيا وملـديف، مـن أجـل دعـم دور املنسـقني املقـيمني                 
 يف كل حالة باحلاجة إىل تزويد أفرقة األمم املتحدة القطرية بالـدعم الرفيـع املسـتوى مـن                   ملقيما

أجــل وضــع وتنســيق خطــة اســتراتيجية لألمــم املتحــدة تلــيب األولويــات احملــددة ضــمن خطــة      
آليات التمويل القائمة يف هـذه      لإلنعاش تقرر على الصعيد الوطين، كما تدعم يف الوقت نفسه           

 . وقد اضطلع كبار مستشاري تنسيق اإلنعاش بذلك الدور. البلدان
 

 التمويل -يم ج 
ومتواصل جلهـود اإلنعـاش وإعـادة اإلعمـار بعـد الكـوارث يف               توجيه دعم كاف  جيب   - ١٩

لإلنعـاش مـن   هبـا  لتنبـؤ  متويـل مناسـبة وميكـن ا   قاعـدة  فعدم وجـود  . مرحلة مبكرة قدر اإلمكان   
بيـد أن   . عيـق التخطـيط لإلنعـاش     ي كما   ،وات التنسيق الفجوات القطاعية وفج  يوسع  الكوارث  

علـى حنـو    و-اإلنسـانية بسـهولة   مسـاعدات  للتمويل توافر الأنه برغم   تشري إىل   التجربة املاضية   
الــدعم  هــذا خــالل مرحلــة االســتجابة املباشــرة لكارثــة مــا، فــإن -غزيــر يف كــثري مــن األحيــان

. ن خيمـد اهتمـام وسـائل اإلعـالم واجلمهـور     أما ن تنتهي االستجابة األولية و   أما  يتناقص كثريا   
ديسـمرب  / وبعـد زلـزال بـام يف كـانون األول         ١٩٨٩وهكذا كان األمر بعد إعصار ميـتش سـنة          

أنـه إذا   إىل  هـذه األمنـاط     وتشـري   . من األموال املوعودة  ضئيلة  ، حيث مل ُتسدَّد إال نسبة       ٢٠٠٣
ــدان املتضــررة و     ــإن البل ــة، ف ــد     األاســتمرت املمارســات احلالي ــواء ق ــى حــد س ــم املتحــدة عل م

 ،وبالتـايل . سوى فرصة حمدودة لتعبئـة أمـوال اإلغاثـة واإلنعـاش مـن الكـوارث              تتوافر أمامها    ال
وأن تتسـم مبـا يكفـي مـن     آليات متويل اإلغاثة من الكوارث جهـود اإلنعـاش         يلزم أن تغطي    قد  

مـن حتديـد السـبل       اخلارجيـة    اجلهات الفاعلـة  املناقلة لتمكني السلطات الوطنية و     إمكانية   املرونة
فرة عنــد اختــاذ قــرارات ختصــيص املــوارد لألولويــات اإلنســانية   االســتخدام املــوارد املتــو املثلــى 

 . واملرتبطة باإلنعاش
يف تســونامي كارثــة الوبفضــل املرونــة الــيت اســتخدمت هبــا آليــة النــداء العاجــل عقــب   - ٢٠

 مـن قبيـل     ،املبكـر يف القطاعـات األساسـية      ندي، أمكن مجع املوارد من أجـل اإلنعـاش          هلاحمليط ا 
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توفري املالجئ وأسباب املعيشة والبىن التحتية الصغرى والصـناعات السـمكية والبيئـة، ممـا أتـاح              
 باألنشـطة   اجملال أمام االضـطالع   هذا  أفسح  وقد  . برامج اإلنعاش من دون تأخري    خطط و تنفيذ  

اعدة السكان احملليني علـى الوقـوف       مس يف الوقت املناسب، من أجل       الغوثية وأنشطة الطوارئ  
الــة األنقــاض الــيت متــت وفــق ففــي إندونيســيا، خففــت عمليــات إز. مــن جديــدأقــدامهم علــى 

 الضغط النفسي عن السكان ويف نفـس الوقـت ضـخت النقـد يف               �النقد مقابل العمل  �منوذج  
ــي  ــد . االقتصــاد احملل ــدويل ومصــرف التن    اشــتركت وق ــك ال ــم املتحــدة والبن ــة األم ــة منظوم مي

حاليـا  وهـي تسـاعد     الحتياجـات اإلنعـاش بعـد الكـوارث،         معا يف إجراء تقييم كامل      اآلسيوي  
ــذه         ــاء هب ــة الوف ــى استكشــاف كيفي ــديف عل ــد وإندونيســيا وســري النكــا ومل ــات اهلن حكوم

 . االحتياجات
ومع ذلـك، أظهـرت التجربـة أن آليـة النـداء العاجـل لوحـدها مل تكـن الوسـيلة املثاليـة                - ٢١

 الـيت كانـت لـديها قـدرات اسـتجابة قائمـة             ،اهلنـد أفـادت   فقـد   . املوارد ألغراض اإلنعاش  لتعبئة  
ــداء العاجــل   ــايل مل تشــارك يف الن ــوارد ألغــراض   بأهنــا تواجــه صــعوبة  ،وبالت  كــبرية يف مجــع امل

 .ومثة حاجة إىل آليات بديلة لسد هذه الفجوة. اإلنعاش
 

 اطرهااالستثمار يف التأهب للكوارث واحلد من خم -ال د 
يف اإلنعــاش وإعــادة التأهــب للكــوارث واحلــد مــن خماطرهــا، و إن عــدم االســتثمار يف  - ٢٢

التأهيل بعـد الكـوارث باعتبارهـا عناصـر تشـكل جـزءا ال يتجـزأ مـن جهـود التنميـة املسـتدامة                        
فـدمج إدارة أخطـار الكـوارث يف خطـط وميزانيـات      . خلطر أكربأصال يعرض البلدان الضعيفة   

قيـام بأنشـطة    ل، وكذلك االلتـزام احلكـومي والـدويل با         وإدراجها ضمن أولوياهتا   نيةالتنمية الوط 
كمــا ميكــن . مــن أثــر املخــاطر الكــبرية حــىت تأهــب ملموســة، ميكــن أن خيفــف بشــكل فعــال   

لالهتمام باستراتيجيات احلـد مـن املخـاطر والوقايـة منـها أن حتـد مـن الضـعف أمـام الكـوارث                       
 ذلــك، يتــيح التركيــز علــى احلــد مــن املخــاطر يف مرحلــة    وعــالوة علــى. علــى املــدى الطويــل 

اإلنعاش للبلدان واجملتمعات احمللية جتاوز تعويض البنية التحتية املـدمرة إىل معاجلـة أوجـه العجـز        
 . قبل الكارثةإىل مستويات أرفع مما كان عليه احلال األحوال املعيشية واالرتقاء باإلمنائية 

أسوأ اخلسـائر   شد فئات السكان ضعفا يف هاييت وغرينادا        أ حتملتوعلى سبيل املثال،     - ٢٣
 يف أواخر عـام     الدول اجلزرية الكاريبية خالل موسم األعاصري     نزلت ب البشرية واالقتصادية اليت    

حلجــم وقــوة أي مــن هــذين البلــدين متأهبــا فلــم يكــن .  الــذي كــان أعنــف مــن املعتــاد٢٠٠٤
 باإلعصـار يف حالـة هـاييت التـدهور البيئـي البـالغ       وفاقم من أثر الفياضـانات املرتبطـة      . األحداث

املقابــل، يف و. مــن الناحيــة اإليكولوجيــةعلــى حنــو ضــار الــذي تســبب فيــه اســتخدام األراضــي 
 .رارا أقل بكثريضأسجلت جامايكا واجلمهورية الدومينيكية وكوبا خسائر و
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ــر    - ٢٤ ــالتزام احلامباشــرارتباطــا ويــرتبط هــذا التفــاوت يف مســتوى األث كومــة باألنشــطة  ب
لتأهـب  اسـنة خلـت، بـدأ مكتـب          ١٥فقبـل   . امللموسة للتأهب للكـوارث واحلـد مـن خماطرهـا         

ــة  تبرناجمــا جامايكــا يف للكــوارث وإلدارة حــاالت الطــوارئ   ــه إىل اجملتمعــات احمللي نقــل مبوجب
 ، وإدارة املالجـئ،   والتخطيط للطـوارئ  البحث واإلنقاذ، واإلسعافات األولية،     تتعلق ب مهارات  

بتشـكيل  احلكومة والصـليب األمحـر اجلامـايكي واجملتمـع املـدين احمللـي              وقامت  . واإلنذار املبكر 
اجملتمعــات كانــت ، ٢٠٠٤عــام وخــالل موســم أعاصــري . وتزويــدها بالــدعماجملتمعيــة األفرقــة 

لألحـداث وكانـت أقـدر علـى مسـاعدة          أفضل دائما يف االستجابة     احمللية املزودة هبذه املهارات     
وتوزيـع  اإلجـالء، وإدارة املالجـئ،      فيما يتصل بعمليـات     مساعدة وكاالت االستجابة    نفسها و 

وبعــد إعصــار إيفــان، دعــا رئــيس وزراء جامايكــا منطقــة البحــر   . إمــدادات اإلغاثــة واإلنعــاش
يف الكارييب إىل إقامة صندوق ميكـن للبلـدان أن تلجـأ إليـه مـن أجـل اإلنعـاش وإعـادة اإلعمـار               

 البلـدان الكاريبيـة إىل صـياغة سياسـة مشـتركة بشـأن احلـد مـن خمـاطر                    األعاصـري ودعـا   أعقاب  
 وتعمـل   .لتخطيط والتنمية الوطنية املتعلقة با  الكوارث الطبيعية ودمج هذه السياسة يف جهودها        

 .)٢٠٠٥( وطنية للتخفيف من الكوارث ايكا حاليا على وضع مشروع سياسةجام
صعيد اإلقليمـي يف مجيـع أحنـاء منطقـة البحـر       التأهب على الالنهوض بعمليةوسعيا إىل    - ٢٥

  جلنـة دائمـة مشـتركة بـني الوكـاالت          ٢٠٠٥الكارييب، أنشأت األمـم املتحـدة يف بنمـا يف عـام             
، تتــيح فرقــة العمــل  و. معنيــة باإلغاثــة والكــوارث وحــاالت الطــوارئ    إقليميــة فرقــة عمــل  و

ا لتبــادل املعلومــات  علــى تنســيق االســتجابة والتأهــب علــى الصــعيد اإلقليمــي، منــرب        زيــادة
ــاء ــة يف أمريكــا       وبن ــد اإلجــراءات املــتعني اختاذهــا علــى وجــه األولوي توافــق اآلراء بشــأن حتدي

تطبيقهـا علـى     استكشاف سـبل وضـع خطـط شـاملة و          ويتعني. الالتينية ومنطقة البحر الكارييب   
ــه االســـتعجال أســـاس إقليمـــي ــاد تـــدابري التأهـــب،    علـــى وجـ ــهامـــن أجـــل اعتمـ  تعزيـــز ومنـ

ــة مــن أجــل تغــيري أمنــاط اســتغالل األراضــي     اتاحلكومــ تاقــدر  والعمــل مــع اجملتمعــات احمللي
 ٢٠٠٥يونيـه  /ويف هـذا الصـدد، نظمـت يف حزيـران         . فاقمت اآلثار الـيت ختلفهـا األعاصـري        اليت
ــة  يف ــا حلقـ ــة    عمـــلجامايكـ ــا بلـــدان شـــرق منطقـ ــتفادة شـــاركت فيهـ  بشـــأن الـــدروس املسـ

م املتحـــدة للتـــدريب علـــى إدارة الكـــوارث مـــن أجـــل  الكـــارييب يف إطـــار برنـــامج األمـــ  حبـــر
 االحتـاد الـدويل     يـنظم وفضـال عـن ذلـك،       . ٢٠٠٤األعاصـري لعـام     موسـم   العرب مـن     استخالص

باالشـتراك مـع اجلمعيـات       منـذ عـدة سـنوات مضـت         واهلـالل األمحـر    جلمعيات الصليب األمحر  
 فيهـا   تشـارك األعاصـري   موسـم   الوطنية حلقة عمل سنوية للتخطيط والتأهب يف مرحلة ما قبـل            

وأسـفر  . البلدان املعرضة لألعاصري واألمم املتحدة والوكاالت املاحنة واملنظمات غري احلكوميـة          
 وضــع مــذكرة تفــاهم بــني عــنيونيــه يف بنمــا /آخــر هــذه االجتماعــات الــذي عقــد يف حزيــران

ات الصـليب   حكومة بنما ومنظمة اليونيسيف وبرنامج األغذية العـاملي واالحتـاد الـدويل جلمعيـ             
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اهلــالل /قاعــدة الصــليب األمحــرختــزين لــوازم اإلغاثــة مســبقا يف  األمحــر واهلــالل األمحــر بشــأن  
 . األمحر يف بنما

 الـيت تشـارك يف    ةة والوطنيـ يـ املنظمـات الدول  كل مـن    ويف منطقة احمليط اهلندي، سعت       - ٢٦
عــاش ن ضــرورة اإل إىل إحــداث تــوازن بــنيتســوناميالنعــاش مــن كارثــة اجلهــود الراميــة إىل اإل

ومشلـت هـذه     .السريع ومعاجلة األسباب اهليكلية للتعرض ألخطار الكوارث وقلـة املناعـة منـها            
 خــالل املكتســبةاجلهــود إجــراء مشــاورات عامــة يف إندونيســيا حيــث جــرى حتليــل التجــارب   

. حلفــاظ علــى البيئــةاخطــط يف للمــأوى وجديــدة كــوارث ســابقة وإدماجهــا يف اســتراتيجيات 
التأهــب لكارثــة هبــذه الضــخامة ومبثــل األثــر الــذي     مــن املســلم بــه لــدى اجلميــع أن أنــهومــع 
ــه ــا تســـونامي الن كارثـــة فـــإ، يكـــاد أن يكـــون مســـتحيال  خلفتـ جديـــدا علـــى أوجـــدت عزمـ
علـى صـعيد    تسـونامي وغريهـا مـن األخطـار املمكـن التنبـؤ هبـا          اللإلنذار املبكر مـن      نظام وضع

جيات التأهـب الطويلـة املـدى الـيت حتظـى بـدعم مـن األمـم                 أن اسـتراتي  تبني  كما  . املنطقة كلها 
) عقـــب كـــوارث طبيعيـــة ســـابقة وقعـــت يف غوجـــارات وأوريســـا(املتحـــدة وحكومـــة اهلنـــد 

ت هــذه  وبرهنــ،تســونامياليف الســاعات األوىل مــن وقــوع كارثــة    هلــا أمهيــة بالغــة    كانــت
ــتراتيجيات  ــى أن التأهــب للكــوارث   االس ــؤدي إىل  عل ــاذ األميكــن أن ي ــى  إنق ــواء عل رواح س

 اهلنـد واجملتمـع الـدويل العـزم         تتسـونامي، عقـد   الومنذ وقوع كارثـة     . الصعيد الوطين أو احمللي   
إدمـاج إدارة  : علـى النحـو التـايل   على تكثيـف بـرامج إدارة أخطـار الكـوارث وتوسـيع نطاقهـا         

االت مجيع جهود اإلنعاش والتعمري؛ وإجراء عمليات تقيـيم شـاملة الحتمـ           أخطار الكوارث يف    
 مـن األخطـار علـى       احلـد  مبادئ توجيهية واضـحة تسـتهدف        التعرض ألخطار متعددة؛ ووضع   
االت الطــوارئ علــى مجيــع   حلــ وتعزيــز قــدرات االســتجابة   ،صــعيد كــل قطــاع علــى حــدة    

 .املستويات
 مـن األخطـار     احلـد على الرغم مـن وجـود أدلـة قويـة تشـري إىل ارتبـاط جهـود                  غري أنه    - ٢٧

ن تـوفري التمويـل مـن أجـل بنـاء القـدرات واالسـتثمار يف                فـإ املسـتدامة،    التنميـة    فـرص بتحسني  
 ومـا زال مسـتوى املـوارد        .األخطـار ال يـزال يشـكل حتـديا        أوجه الضـعف ومـن       احلد من جمال  

أقـل بكـثري مـن التمويـل املتـاح لالسـتجابة اإلنسـانية              اليت يتلقاها ذلك اجملال من اجلهات املاحنة        
 جهــود احلــد مــن الكــوارث أكثــر فــأكثر باعتبارهــا اســتثمارا وجيــب تعزيــز .وحــاالت الصــراع

أمرا أساسـيا بالنسـبة لتحقيـق       رواح والتخفيف من حجم اخلسائر، و     مضمونا من أجل إنقاذ األ    
 .األهداف اإلمنائية لأللفية والتنمية املستدامة على وجه العموم
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 اجلفاف -رابعا  
ــزال تعصــف بــ   تضــع - ٢٨ ــيت ال ت ــة اإلنســانية ال ــام هنجــ   األزم  ياجلنوب األفريقــي حتــديا أم

وفيمــــا بــــدت األزمــــة يف بــــادئ األمــــر علــــى الســــاحة . االســــتجابة واملســــاعدة التقليــــديني
ن حتليـــل األمـــور عـــن كثـــب أبـــان فـــإباعتبارهـــا أزمـــة عجـــل اجلفـــاف بظهورهـــا،  اإلنســـانية
العناصـر   ألزمة هي أكثر تعقيدا وأكثر جتذرا وتنطوي على عـدد مـن     لوالدوافع املسببة    العوامل

ضـرورة  قـد تبينـت مـن ذلـك     و. تضاف إىل عاملي تغري املناخ وكمية األمطار غـري الكافيـة  اليت  
 االستجابة واعتماد هنج مبتكـرة وخالقـة مـن أجـل التصـدي الحتياجـات           أنواعإعادة النظر يف    

 ه رغم وجـود أزمـة إنسـانية واضـحة         وإمجاال، مت اإلقرار بأن   . أضعف الفئات على امتداد املنطقة    
هــذه االســتجابة التقليديــة لألزمــات ال تشــكل الــرد املناســب علــى يف اجلنــوب األفريقــي، فــإن 

 .األزمة
ــة عــام      - ٢٩ ــه األمــم املتحــدة منــذ بداي  يسترشــد ٢٠٠٤ومــا فتــئ العمــل الــذي تضــطلع ب
النعــدام األمــن الغــذائي   أي التصــدي يف نفــس الوقــت �� التهديــد الثالثــي��يســمى بنــهج  مبــا

احلـدود  طمـس  وقد شجع هـذا النـهج علـى         .إدارة شؤون احلكم  لقدرة على   اواإليدز وضعف   
ة الفاصــلة بــني اإلغاثــة يف حــاالت الطــوارئ واملســاعدة اإلمنائيــة وســاهم يف إتاحــة بيئــة عمليــ    

 باالســتعانة مببــادرات الربجمــة  ،بشــكل تعــاوينمعــا لوكــاالت األمــم املتحــدة مــن أجــل العمــل   
 .ألولويات احملددة للتصدي ل،املشتركةبل و ،اجلماعية

لألمـني العـام    الـذي وضـع بقيـادة املبعـوث اخلـاص      ، يف هنج التهديد الثالثي ومت اإلقرار  - ٣٠
يف اجلنــوب األفريقــي وأدرج يف ورقــة أعــدهتا اللجنــة الرفيعــة املســتوى  لالحتياجــات اإلنســانية 

ائية متزامنـة مـن أجـل    أن اجلنوب األفريقي يف حاجة إىل إجراءات إنسانية وإمن    ب ،املعنية بالربامج 
وبناء على ذلك، طلبـت األمـم املتحـدة وشـركاؤها إىل            . التصدي لألولويات الثالث املذكورة   

ختاذ إجراءات فورية من أجـل تلبيـة االحتياجـات العاجلـة واختـاذ              الدعم  توفري ال اجلهات املاحنة   
أن بـ تحـدة   أقـرت األمـم امل     و .إجراءات فوريـة مـن أجـل التصـدي لالحتياجـات الطويلـة املـدى              

غـريه  ليست له داللـة تـذكر يف منطقـة ظـل فيهـا العمـر املتوقـع و                 �� نعاشلإل��املفهوم التقليدي   
على مدى عدة سـنوات، وذلـك       مستمر  يف تراجع    االقتصاديةوالقدرات البشرية   من مؤشرات   

وســتظل املنطقــة . اإليــدز/ريوس نقــص املناعــة البشــريةاب تعــزى إىل حــد كــبري إىل أثــر فــبألســ
غـري أن    .  لصدمات ناجتة عـن الكـوارث الطبيعيـة مثـل الفيضـانات واجلفـاف واألعاصـري                عرضة

صـوب وقـف زيـادة      الضعف السائدة يف املنطقة قد أدت إىل توجيه املساعدة           ياتالفقر ومستو 
 . مستويات الضعف
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 يف اجلنــوب األفريقــي، ميكــن اســتخالص درس  املــتعني اتباعــهوســعيا إىل فهــم النــهج   - ٣١
 ١٩٩٢/١٩٩٣الفتــرة  ألزمــة األمــن الغــذائي النامجــة عــن اجلفــاف يف االســتجابة أساســي مــن
ــها ــاب . ومتابعت ــي أعق ــة فف ــتجابة لألزم ــبري،      االس ــتجابة ناجحــة إىل حــد ك ــت اس ــيت كان ، ال
ــدا بوقــوع مثــل   عهــدا بــأال ُيااملســاعدة اإلنســانية علــى نفســه أوســاط  أخــذت هــذه ســمح أب
ــه ،مــرة أخــرى  األزمــة ــادا من ــ ا اعتق ــأن تضــمن األمــن    أن املب ــة ب ــة كفيل ــة الفعال ســاعدة اإلمنائي
  أخــرىزمــة إقليميــةأ وقعــت ،غــري أنــه بعــد عقــد مــن الــزمن .علــى الصــعيد اإلقليمــي الغــذائي
أبعاد ضخمة، اقترنت هذه املرة مبجموعة من القضايا واألسباب الـيت تتسـم بتعقيـد أكـرب                  ذات

ــيت  ــها بالتجاهــل  وال ــد من ــل العدي ــى مســتوى االســتجا  قوب ــوام    عل ــة يف األع ــة التقليدي بة اإلمنائي
  .السابقة
حبيـث يتسـىن    هـذه املنطقـة إىل اإلغاثـة واإلنعـاش ودعـم التنميـة يف آن واحـد،                  حتتاج  و - ٣٢
ألسر املعيشية واجملتمعات احمللية اليت حتتل مواقع خمتلفة يف مدارج التنميـة مـن تلبيـة احتياجاهتـا          ل

وهنـاك حاجـة   . ىاملـد رؤيـة بعيـدة   أنشطة مالئمة ذات باشرة القيام يف نفس الوقت مب   الفورية و 
اسـتراتيجيات طويلـة   يف إطار  احلماية االجتماعيةأكثر فأكثر إىل وضع شبكات األمان وبرامج     

 خـالل فتـرات    املالئمـة فيما ينبغي النظر يف القيام بأنشـطة التأهيـل والتنميـة االقتصـادية          األجل،  
 يف وجـه الصـدمات املتكـررة وتفشـي     قد احنلت والتنمية ذلك أن متوالية اإلغاثة   . تقدمي اإلغاثة 

 . اإليدز الذي يلقي بظالله يف كل مكان/فريوس نقص املناعة البشريةالفقر وأثر وباء 
مل اإلطـار االسـتراتيجي اإلنسـاين اإلقليمـي املشـترك بـني الوكـاالت يف اجلنـوب                تويش - ٣٣

ــدعم   األفريقــي الــذي جيــري إعــداده مــن خــالل املكتــب اإلقليمــ     ي املشــترك بــني الوكــاالت ل
حيظـى بـدعم فريـق املـديرين اإلقليمـيني اجلديـد التـابع        الـذي    و ، التابع للمبعوث اخلـاص    التنسيق

شــترك األمــم املتحــدة وأوســاط ت�� اإلنعــاش�� منظــورات جديــدة ملســألة ، علــىلألمــم املتحــدة
األجلـني  السـتجابة علـى     ويتيح اإلطار املـذكور أساسـا ل       . يف األخذ هبا   املنظمات غري احلكومية  

،  اجلهات الفاعلة اإلنسـانية واإلمنائيـة يف اختـاذ إجـراءات مشـتركة             ا فيه تتضافرالقصري والطويل   
الصـدمات  االنكشـاف أمـام    يف الوقت نفسه على تفادي    مع العمل  االحتياجات الفورية    ةتلبيو

ته، وبناء القدرة على توفري سبل املعيشة، وتعزيـز النمـو   واألخطار املستقبلية والتخفيف من حد    
 .االقتصادي واالجتماعي

 
 التمويل  

اجلنـوب األفريقـي حتـديات خاصـة        املتعددة اجلوانب اليت يشـهدها      تطرح طبيعة األزمة     - ٣٤
اعتمـاد  نامجة عـن اجلفـاف فقـط إىل         على أهنا   األزمة  تصوير هذه   وقد أدى   . من حيث التمويل  

ويف حــني اتســمت  . أال وهــو النــداء املوحــد،يــدي للتمويــل يف حــاالت الطــوارئ أســلوب تقل
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 يف ٨٠طبيعــة االحتياجــات اإلقليميــة والقطريــة اخلاصــة بتعــدد القطاعــات، كــان مــا يزيــد عــن 
هنــج ومــع املضــي قــدما يف حتليــل  .  بأنشــطة املســاعدة الغذائيــة املائــة مــن االحتياجــات متصــال 

إىل إجيـاد حلـول خالقـة    احلاجة إىل االسـتجابة األعـم، وكـذلك        تزايد وضوع   التهديد الثالثي،   
أكثر من أجل متكني أكثر الفئات ضعفا من احلصـول علـى األغذيـة واالسـتفادة مـن اخلـدمات                   

لتلبيــة جــراءات فوريــة الختــاذ إاجلهــات املاحنــة مــن دعم الــوأدى التمــاس . االجتماعيــة الالزمــة
ــة لتلب الحتياجــات ا ــة وإجــراءات فوري ــة االعاجل ــدة املــدى إىل التشــكيك يف  الحتياجــات ي البعي

لتعبئــة املــوارد مواصــلة االســتعانة بالنــداءات املوحــدة باعتبارهــا أكثــر اآلليــات مالءمــة جــدوى 
وال سيما يف اجملاالت اليت تدعم تـوفري شـبكة السـالمة االجتماعيـة البالغـة                ) ةيمقبولأكثرها   أو(

  .دان يف املنطقةاألمهية اليت حتتاج إليها العديد من البل
اجلهــات املاحنــة يف املنطقــة حنــو مســاعدة     مــن جانــب  وفيمــا يلمــس حتــول حقيقــي     - ٣٥

تقدمي اخلدمات االجتماعيـة مـن خـالل       القدرة على    تعزيز   اليت تتحلى باملسؤولية يف   احلكومات  
ين الـيت تعـا   الدعم املباشر للميزانيـة، سـتظل أنشـطة الـدعم الفـوري ملاليـني األفـراد مـن الفئـات                     

ــة   ضــعف  مــن ــة غــري كافي ــة لعــدة مــزمن يف املنطق ــد مــن   . ســنوات مقبل ــوع املزي ــزال وق وال ي
 احملاصــيل ت أبــاديتاجلفــاف الــمــن قبيــل نوبــة  (يــةحــوال اجلواألالصــدمات النامجــة عــن ســوء  

االحتفــاظ اجلهــات املاحنــة يقتضــي مــن )  خــالل الســنة اجلاريــة مــالوي وزامبيــا وموزامبيــق  يف
ولـن يتسـىن وضـع      . األجـل القصـري   لالستجابة حلـاالت الطـوارئ علـى        تاحة  من املوارد امل   بقدر
 واالقتصـادية   ات البشـرية  ملتوقع وغري ذلـك مـن مؤشـرات القـدر         العمر ا الخنفاض معدالت   حد  

الحتياجــات يف املنطقــة علــى يلــيب اإال مــن خــالل اتبــاع اجلهــات املاحنــة لنــهج مــرن ومســتنري   
 .تعقيدها

 
  بعد الصراععمليات االنتقال - خامسا 

 
 السيطرة الوطنية وبناء القدرات -ألف  

 يـة  يف البلـدان املـارة بفتـرة انتقال   عمليـة االنتقـال  جيب أن تكون السـيطرة الوطنيـة علـى         - ٣٦
 .هـدفا ذا أولويـة تسترشـد بـه جهـود املسـاعدة الدوليـة       كـذلك  الصراع مبدأ عامـا و   انتهاء  بعد  
 احتماالت حتقيـق الغايـة الرئيسـية ملرحلـة          ل من قليمن شأنه أن    على هذا األمر     التركيز   غيابو

دائم الـ سـالم  أال يتحقـق ال ومـن املـرجح    .عادلالدائم والسالم ال وهي توطيد - ما بعد الصراع
 . لبنائـه يـة عمليـة االنتقال ال مهـد بدون السيطرة الوطنية اليت تعطي تصورا عن نوع البلد الـذي تُ 

ذورها مـن اجملتمعـات املضـيفة، فإهنـا تواجـه خطـر              جـ  عمليات االنتقـال  فمثال عندما ال تستمد     
ــة     ــرتاع املســتمر واآلمــال اخلائب ــها بســبب ال ــة  فــإن وكــذلك  .االحنــراف عــن ُوجهت عــدم كفاي
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هياكل موازية خـارج املؤسسـات الرمسيـة الـيت تـدعو اتفاقـات              أمام إقامة   اجملال  فسح  السيطرة ي 
 مع الترتيبـات الرمسيـة،      اقض أهداف تتن  السالم إىل إنشائها، وقد تكون هلذه املؤسسات املوازية       

 .وُتسهم يف خلق التوترات وزعزعة االستقرار
، ينبغي عـدم افتـراض      عمليات االنتقال بيد أنه مهما بلغت أمهية السيطرة الوطنية على          - ٣٧

يــة أو االعتقــاد بأهنــا ستنشــأ عمليــة االنتقالاليف بدايــة يف شــكل مكتمــل وجــود هــذه الســيطرة، 
فعلى عكس حاالت مـا بعـد الكـوارث، ال ينبغـي االفتـراض بـأن اجلهـات               . الشكلتلقائيا هبذا   

 مشـاركة فعالـة بعـد       يـة عمليـة االنتقال  الالفاعلة الوطنيـة متلـك قـدرات كاملـة علـى املشـاركة يف               
ومن املرجح أن تكون الصدمة الناجتة عـن الصـراع والظـروف املؤديـة إليـه                 .سنوات من الرتاع  

الوطنيـة علـى التوجيـه واإلدارة يف املراحـل االنتقاليـة املعقـدة بعـد             رات اجلهـات    قد ضعفتقد أ 
فقــد  .وكــذلك ينبغــي عــدم افتــراض وجــود ســيادة وطنيــة فعليــة تعــم أرجــاء الــبالد   .الصــراع

تكــون للدولــة ســيطرة فعليــة علــى مجيــع املنــاطق، أو قــد تكــون هــذه الســيطرة حمــدودة يف      ال
 يف تفتـرة مـن الوقـ    حلكومـة االنتقاليـة  اية هيئـات  املناطق اليت تعمها، وقد يتطلب ترسيخ شـرع   

  .جمتمعات ما بعد الصراع
الصـراع علـى   بعـد انتـهاء    عمليـة االنتقـال  وينبغي أن تعمل مجيع اجلهات املشـاركة يف    - ٣٨

وقـد يسـتلزم هـذا األمـر علـى املـدى القصـري إنشـاء آليـات للتخطـيط                     .تعزيز السـيطرة الوطنيـة    
هات الوطنية أو تلتزم هبا التزاما قويـا، علـى أن تشـارك هـذه اجلهـات      اجلوىل قيادهتا  والتنسيق تت 

األجلـني  وسيتطلب تعزيز السيطرة الوطنية علـى        .يف كل من املشاورات وعمليات اختاذ القرار      
 بـدور  الدوليـة جهـودا منسـقة لتفـادي االضـطالع            هـات املتوسط أو البعيد كذلك أن تبـذل اجل       

ويــتعني .  يف ذروة الصــراعمطلوبــالنحــو الــذي قــد يكــون ، علــى اداعاألطــراف الوطنيــة دون 
ال ينبغـي للجهـات   ثفمـ  .على اجلهات الدولية أيضا بذل جهود منسقة لتنميـة القـدرات الوطنيـة   

الوظـائف الرئيسـية للدولـة،      اليت تبذهلا احلكومات لالضطالع مـن جديـد ب        هود  اجلالدولية دعم   
 الوظـائف اإلداريـة     ذلك علقة حبقوق اإلنسان، مبا يف    يتوافق مع املعايري وااللتزامات املت    على حنو   

 .األساسية، واألمن، والقانون والنظام، وتقدمي اخلدمات االجتماعية
لتــزام مببــدأ الســيطرة الوطنيــة التامــة والســعي      لالوعلــى الــرغم مــن األمهيــة احلامســة      - ٣٩

لسـالم مباشـرة تتطلـب      لتحقيقه، دلت التجارب على أن الفترة اهلشة اليت تلـي إبـرام اتفاقـات ا              
الوطنية على إدارة اجلهـود الـيت ال حصـر هلـا، والضـرورية       املتعلقة بالقدرة  الواقعية يف التوقعات  

كمـا يتطلـب جنـاح الفتـرة االنتقاليـة أيضـا اإلسـراع يف بـدء بـرامج                    .إلجناح الفتـرات االنتقاليـة    
 البلـد املعـين، مبـا يف ذلـك          املعونة اليت تساعد على حتقيق االستقرار بسرعة وحتسني األحوال يف         

، وبـرامج    األساسـية  جهود اإلغاثـة اجلاريـة، واإلسـراع بتـوفري مزيـد مـن اخلـدمات االجتماعيـة                
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نزع السالح والتسريح وإعادة اإلدماج، وبـرامج عـودة املشـردين داخليـا والالجـئني، وضـمان          
صـادات الريفيـة    ت االق أسباب الرزق، والربامج الصغرية إلنشاء اهلياكل األساسية من أجل إحياء         

ضرورة اإلسراع يف بـدء هـذه الـربامج، إذا أريـد هلـا النجـاح،                الواقع أن   و .وتوفري فرص العمل  
حتــد يف بعــض األحيــان مــن قــدرهتا علــى االســتفادة مــن اهلياكــل الوطنيــة املوجــودة، خاصــة يف 

ال تــزال لــيت ا املنــاطقحــاالت الصــراعات الــيت ُتلحــق أضــرارا بالغــة بالقــدرات الوطنيــة، أو يف  
إجيـاد حلـول ابتكاريـة يشـارك فيهـا      ضـرورة   وهذا يزيد مـن      .سلطة الدولة فيها حمدودة النطاق    

تـدمج فيهـا    اجملتمع املدين، واتباع هنج تستند إىل الالمركزية وإشراك األطراف غـري احلكوميـة،              
 . ارجيةملساعدات اخليف اتساير الزيادة الكبرية و القدرات هتدف إىل تنميةتدابري مناظرة 

الوصـول إىل منـاطق جديـدة       انتهاء الصراع، ميكن عادة     عمليات االنتقال بعد    نتيجة ل و - ٤٠
ويـتعني علـى الوكـاالت     .تشتمل على جيوب تعيش فيها عادة فئات سـكانية شـديدة الضـعف   

اإلنسانية أن تسـتجيب بسـرعة بالغـة لسـد االحتياجـات احلرجـة، وتسـتمر هـذه الوكـاالت يف                     
ــة     هــذه احلــاالت يف  ــة القــدرات الوطني ــدال مــن تنمي ــة، ب ــدور الســلطات الوطني  . االضــطالع ب

 فمــن الضــرورة القصــوى أن حتــتفظ الوكــاالت اإلنســانية بقــدراهتا اخلاصــة علــى ســد ،وبالتــايل
ويتطلـب   .الصـراع انتهاء   بعد   عمليات االنتقال هذه االحتياجات مبرونة يف املراحل املبكرة من        

اإلنســانية الراســخة املتمثلــة يف الِبـــر واحليــاد واإلنصــاف، وهــي    ئحتقيــق ذلــك االلتــزام باملبــاد 
 . مبادئ ال تستطيع الوكاالت اإلنسانية العمل بكفاءة بدوهنا

التوازن الدقيق بني اجلهود الرامية إىل تعزيز السيطرة الوطنية وبني غريهـا مـن اجلهـود     و - ٤١
كمـا أن الطبيعـة احملـددة     . املعنيـة يـة نتقالعمليـة اال الالضرورية إلجناح عملية االنتقال يعتمد على 

ربامج تنميـة  بـ آليـات التخطـيط والتنسـيق أو      ب ما يتعلق  سواء في  - جلهود تعزيز السيطرة الوطنية   
 لعمليــات االنتقــال يف كــل مــن ةوتشــكل االســتجاب . ســتختلف مــن ســياق آلخــر- القــدرات

 . االستجابةأمناطيف تنوع ال هذاسرياليون وأفغانستان وهاييت أمثلة على 
، أُدجمــت عمليــة ٢٠٠٢ينــاير /بعــد إعــالن الســلم يف كــانون الثــاين و ،ففــي ســرياليون - ٤٢
املســاعدات اإلنســانية واملســاعدة املتعلقــة باإلنعــاش يف خطــط التنميــة الوطنيــة، ومت        ط يختطــ

جلنـة وطنيـة إلعـادة      وجـه التحديـد     وأُنشـئت علـى      .توحيدها مع عملية بنـاء القـدرات الوطنيـة        
 وكانت هذه اهليئـة احلكوميـة   .طني والتأهيل والتعمري بدعم تقين ومايل من املاحنني الدولينيالتو
 مبثابــة -  الــيت أعيــد تنظيمهــا يف وقــت الحــق حتــت اســم اللجنــة الوطنيــة للعمــل االجتمــاعي-

ــذ االســتجابة اإلنســانية، ووضــع اســتراتيجيات      الشــريك احلكــومي الرئيســي يف تصــميم وتنفي
دعـم  يف  تني  اللجنـ هـاتني   واسُتخدمت املـنح املقدمـة مـن         .ية واخلاصة باملقاطعات  اإلنعاش الوطن 
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جهــود اإلنعــاش يف اجملتمعــات احملليــة وتعزيــز اجملتمــع املــدين، ممــا مســح ألنشــطة اإلغاثــة بــدعم    
 .اإلنعاش الطويل األمد منذ البداية

ــة اإلنعــا     - ٤٣ ــوطين، وإنشــاء جلن ــة وكــذلك ســاعد وضــع اســتراتيجية اإلنعــاش ال ش الوطني
ــة     ــة القــدرات  ، وأســهم ذلــك  وجلــان إنعــاش املقاطعــات علــى ضــمان الســيطرة الوطني يف تنمي

استراتيجية اإلنعـاش الـوطين إطـارا استرشـد           وفرت ،)١(عيوببعض ال وعلى الرغم من     .الوطنية
ووفـرت جلـان إنعـاش املقاطعـات وسـيلة           .على حد سـواء   احمللية والدولية   يف أنشطة اإلنعاش    به  

 نطاق السـلطة احلكوميـة، علـى الـرغم ممـا واجهتـه مـن صـعوبات بسـبب نـدرة املـوارد                     لتوسيع
والقيــود املتعلقــة بالقــدرات، وعملــت كشــريك حكــومي لتــدخالت اإلنعــاش الــيت تســتهدف    

إلنشــاء جمــالس  كمــا مهــدت  اجملتمعــات احملليــة يف مجيــع القطاعــات علــى املســتوى احمللــي،       
  .يةاملقاطعات وحتقيق الالمركزية احلكوم

كامـل املسـؤولية    الضـطالع ب  ويف أفغانستان كانت هياكل احلكم الداخلية غري كافية ل         - ٤٤
وبالتـايل أُعطيـت األولويـة      . ٢٠٠١عن أنشطة ما بعد األزمة بعد اهنيار نظـام الطالبـان يف عـام               

وغريهـا مـن املؤسسـات يف أسـرع وقـت            إلعادة تنشيط القدرات الوطنية للـوزارات احلكوميـة       
ومت حتقيـق هـذا اهلـدف جزئيـا مـن            .يحمليث يتم اختاذ القرارات وتنفيذها من منطلق        ممكن، حب 

 يف تصميم بعثـة األمـم املتحـدة لتقـدمي املسـاعدة       �هنج احلركة اخلفيفة  �خالل اتباع هنج ُسمي     
إىل احليلولة دون تسلط عدد كـبري مـن املـوظفني األجانـب علـى عمليـة                 يهدف  إىل أفغانستان،   
وإضافة إىل ذلك أدى التخطيط االسـتراتيجي املشـترك    .ن تكون بأيدي األفغانتعمري ُيفترض أ

 . احلكومـة مـن العمـل   نيبني اجلهات الدوليـة والوطنيـة يف أفغانسـتان دورا بـالغ األمهيـة يف متكـ          
القيـام الحقــا بتشــكيل  وقـد حتقــق ذلـك مــن خــالل إنشـاء ســلطة تنسـيق املســاعدة األفغانيــة، و    

 بـني احلكومـة واملـاحنني واملؤسسـات         تنفيـذي حتقيق التكامـل ال    سهَّل   ، الذي الفريق االستشاري 
تحديـد جمـاالت    ب مـا يتعلـق    في ،املالية الدولية ووكاالت األمم املتحدة واملنظمات غري احلكوميـة        

 .الرئيسـية لوضـع امليزانيـة الوطنيـة       كـان مبثابـة اآلليـة       الربامج ذات األولوية ومتويلها وتنفيذها، و     
يف عـدد مـن الـوزارات التنفيذيـة     على سبيل اإلعارة للعمل  املتحدة موظفني األممأوفدت  كما  
لتسـهيل بـدء    ، وذلك   وزارة شؤون التعمري والتنمية الريفية    غانستان، مبا فيها وزارة الصحة و     ألف

 .الربامج احلكومية احليوية
 اهلادفـة إىل     إىل املوازنـة بـني اجلهـود العمليـة         ضـرورة الفتـرة االنتقاليـة يف هـاييت        وتظهر   - ٤٥

ويف أعقـاب األزمـة ومـا تالهـا          .الحتياجـات الطارئـة   االسـتجابة ل  زيادة السيطرة الوطنية وبـني      
__________ 

 :علـــــى عنـــــوانعلـــــى اإلنترنـــــت إلنعـــــاش الـــــوطين ميكـــــن االطـــــالع علـــــى تقيـــــيم مفصـــــل لعمليـــــة ا  )١( 
http://www.saloneinfosys.org/encyclopedia2004/nrsAssRptDec03.pdf. 
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 لسلسـلة مـن الفيضـانات       البلـد بعثة األمم املتحدة لتحقيق االستقرار يف هاييت، تعـرض           من نشر 
والقــدرات لمــوارد ل، ممــا اســتلزم التعبئــة الفوريــة ٢٠٠٤عــام أواخــر الــيت ســببتها األعاصــري يف 

الســتجابة لالحتياجــات اإلنســانية داخــل البلــد، مــن أجــل الحكومــة واألمــم املتحــدة املتــوافرة ل
شاشـة املؤسسـات احلكوميـة والشـواغل األمنيـة      إىل ه باإلضـافة ت تلـك األزمـة،   وأد .املتفاقمـة 

هـاييت  اإلطار املؤقت للتعاون، الـذي كانـت احلكومـة االنتقاليـة يف        العمل ب املستمرة، إىل تأخري    
 مـن أجـل حتديـد اجملـاالت ذات األولويـة للعمليـة             ،قد أعدته، بتعـاون وثيـق مـع اجملتمـع الـدويل           

 .، وربط التخطيط املبكر للعملية االنتقالية باالستراتيجيات الوطنية الطويلة األمد)٢(االنتقالية
 

 التنسيق -باء  
 بعـد الصـراع،     يـة ليـات االنتقال  عمالإن التنسيق الفعال بني اجلهات الدولية والوطنية يف          - ٤٦

علــى ذلــك األمثلــة الســابقة، ينطــوي علــى أمهيــة كــبرية لضــمان ســيطرة احلكومــة    تــدل كمــا 
ــى   ــة عل ــة االنتقالالواجملتمعــات احمللي ــةعملي ــات   .ي ــع األطــراف،  ويتطلــب ذلــك عملي تضــم مجي

 .جملتمـع احمللـي   تشارك فيها الوزارات التنفيذية واملصارف املركزية واحلكومات احمللية وفئات ا         و
 بـدءا بتقيـيم االحتياجـات وانتـهاء     -هياكل التنسـيق وعملياتـه      يكون تصميم وتنفيذ    وجيب أن   

ــل   ــات التموي ــالتخطيط االســتراتيجي وآلي ــة،   مســتندين  - ب ــة الوطني ــة التنمي إىل خطــط وميزاني
ة أيضـا أن يـؤدي تقـدمي اخلـدمات إىل دعـم اجلهـود الوطنيـ            ومن املطلوب   . ويهدفان إىل دعمها  
 .وليس إىل تكرارها

ــود     - ٤٧ ــب تنســيق جه ــا يتطل ــات االنتقالالكم ــةعملي ــتراتيجية   ي ــل االس  تضــافر ردود الفع
ة وحفـــظ الســـالم يالشـــؤون السياســـ، املتعلقـــة بوالتنفيذيـــة لألمـــم املتحـــدة مبختلـــف أوجههـــا

ســواء يف املقــر أو علــى الصـــعيد    ، والشــؤون اإلنســانية وحقــوق اإلنســان واجلهـــود اإلمنائيــة     
غـري أن اجلهـات املعنيـة     .غايـة مشـتركة  مـن أجـل حتقيـق    و  ضمن اسـتراتيجية موحـدة  ،طريالق

بالتنمية والشؤون اإلنسانية وحقوق اإلنسان وحفظ السالم والشؤون السياسية، التابعـة لألمـم           
إىل فهـم مشـترك للسـياق    يسـتند  ال تعمـل دائمـا بتـداؤب تـام     اجلهات الشريكة هلـا،   املتحدة، و 
صـعوبة يف حتقيـق التـوازن بـني         أحيانـا    فـإن األمـم املتحـدة جتـد          ، عن ذلـك   وفضال .ولألحداث

 فـإن عمليـات   ،وبالتـايل  .مشـاريع األثـر السـريع وبـني عمليـات بنـاء املؤسسـات الطويلـة األمـد         
ــة والسلســة تتطلــب اســتراتيجية موحــدة ومتســ    ــد االتســاق بــني اجلهــود   قاالنتقــال الفعال ة تزي

 حتديــدكمــا تتطلــب إىل حتليــل وتقيــيم مشــتركني لالحتياجــات، السياســية والتنفيذيــة، اســتنادا 
 

__________ 
تعزيـز اإلدارة االقتصـادية   تتمثل هذه اجملـاالت احملـددة يف تعزيـز اإلدارة السياسـية وتشـجيع احلـوار الـوطين؛ و                 )٢( 

 .سهيل احلصول على اخلدمات األساسيةتوتعزيز االنتعاش االقتصادي؛ ووتنمية املؤسسات؛ 
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اإلنعـاش  ، وذلـك دعمـا لعمليـة    واملتانـة بالوضوح تسمان ي وتنسيقا   ، وقيادة األدوار واألولويات 
 ومكتـب دعـم بنـاء السـالم، وتلـك           بلجنة بناء السالم  املتعلقة  وتوفر املناقشات اجلارية     .الوطين
 .للتداول بشأن هذه التحديات، منربا دراسة البعثات املتكاملة املنبثقة عنتوصيات الاملتعلقة ب

مبـا فيهـا املنظمـات اإلقليميـة        ،  كما أن شراكة األمم املتحدة مع جهـات دوليـة أخـرى            - ٤٨
اهلـــالل األمحـــر،  وصـــليب األمحـــرالدوليـــة للركـــة احلواملـــاحنون واملؤسســـات املاليـــة الدوليـــة و

صـوى بالنسـبة للعمليـات االنتقاليـة، وتـدعو احلاجـة إىل              أمهيـة ق   ، هلـا  واملنظمات غـري احلكوميـة    
 فعلــى ســبيل املثــال، ميكــن  .يــةعمليــة االنتقالالمواصــلة تنميــة هــذه الشــراكة يف مجيــع مراحــل   

فريقي، واجلماعة االقتصادية لدول غرب أفريقيا، واجلماعـة        أللكيانات اإلقليمية، مثل االحتاد ا    ل
 علـى   يـة عمليـات االنتقال  السـتقرار اإلقليمـي الـذي يـدعم          تسهيل اال  ،اإلمنائية للجنوب األفريقي  

 - سـواء الوطنيـة أو الدوليـة       - وكثريا مـا تشـارك املنظمـات غـري احلكوميـة           .املستوى القطري 
يف تنميـــة القـــدرات وتقـــدمي اخلـــدمات االجتماعيـــة الضـــرورية الـــيت تـــدخل ضـــمن مســـؤولية  

وميكــن ملعارفهــا وجتارهبــا  .هلــا، وبعــدها، وخاليــةعمليــة االنتقالالالســلطات احملليــة، وذلــك قبــل 
 .يةعملية االنتقالالوشبكاهتا يف امليدان أن تسهم إسهاما كبريا يف ديناميكية 

 األمــموتوضــح أيضــا االســتجابات يف ســرياليون وأفغانســتان وهــاييت كيــف حاولــت     - ٤٩
ــذه التحــديات يف جمــال التنســيق   املتحــدة  ــة متكا   . أن تواجــه ه ــد ســاعد إنشــاء بعث ــة يف وق مل

 األمـم سرياليون يف تيسري التخطيط املتماسك بني الفريـق القطـري التـابع لألمـم املتحـدة وبعثـة                   
يف  املتحـدة    األمـم وقد قام الفريـق القطـري التـابع لألمـم املتحـدة، وبعثـة               . يف سرياليون املتحدة  

 سرياليون، بفضـل إنشـاء وظيفـة نائـب ممثـل خـاص لألمـني العـام، بوضـع خطـط متسـقة لفتـرة               
مث عمل الفريـق بشـكل وثيـق مـع البعثـة ومـع السـلطات        . االنتقال تدعم عملية اإلنعاش الوطين   

الوطنيــة إلعــداد اســتراتيجية لبنــاء الســالم واإلنعــاش، هبــدف االســتغناء تــدرجييا عــن اجلهــات     
علـى حتويـل عملياهتـا       املتحـدة    األمـم الفاعلة اليت توفر احتياجات اإلغاثـة، ومسـاعدة وكـاالت           

وقــام الفريــق القطــري أيضــا بتشــكيل فريــق لــدعم   . ة الطــوارئ إىل إعــادة اإلعمــار مــن أنشــط
االنتقال من أجـل تـوفري الـدعم يف جمـال التنسـيق يف إطـار الفريـق ودعـم احلكومـة والسـلطات                        

 .احمللية كي تتوىل زمام القيادة أثناء مرحلة االنتقال
دى ممتــازا جلمــع احلكومــة وعلــى صــعيد أعــم وفــر الفريــق االستشــاري لســرياليون منتــ - ٥٠

، )، مؤسسـات التمويـل الدوليـة واملنظمـات غـري احلكوميـة             املتحـدة  األمماملاحنون،  (وشركائها  
ــرة    ــائج للفت ــر اإلطــار املســتند إىل النت ــائم علــى أســاس االســتراتيجية    (٢٠٠٤-٢٠٠٣ووف الق

رشاد هبـا يف أنشـطة      أداة مفيدة لرصد وتقييم التقدم احملرز، مت االست       ) الوطنية إلصالح سرياليون  
وتعمــل اللجنــة . ، أنشــئت جلنــة الشــراكة مــن أجــل التنميــة ٢٠٠٤ويف عــام . اإلنعــاش عمومــا



A/60/89
E/2005/79

 

20 05-39715 
 

حاليــا مبثابــة منتــدى التنســيق الرئيســي الــذي ميكــن فيــه للحكومــة وأصــحاب املصــاحل التحــاور  
 .بشأن القضايا االستراتيجية وقضايا السياسات العامة والتمويل

ــت ويف أفغانســتان، عم - ٥١ ــمل ــة      املتحــدة األم ــى إنشــاء هياكــل تنســيق فعال ــز عل وبتركي
وعمل الفريق القطري التابع لألمم املتحدة مـع البنـك          . ومتماسكة مع شركاء وطنيني ودوليني    

الــدويل علــى وضــع االســتراتيجية املؤقتــة للحكومــة املتعلقــة باحلــد مــن الفقــر مــن أجــل ضــمان  
للمسـاعدة اإلمنائيـة، واالسـتراتيجية     املتحـدة  األمـم ل املواءمة بني الدورات الربناجمية إلطـار عمـ     

املؤقتة للحد من الفقر، واستراتيجية املساعدة القطرية للبنـك الـدويل، حبيـث تكـون لكـل منـها                  
ويشكل ذلك التعـاون جـزءا مـن اجتـاه أوسـع حنـو زيـادة التخطـيط         . نفس فترة الثالث سنوات 

هد اجلماعي املبذول لـدعم احلكومـة يف توجيـه          املشترك والربامج املشتركة، ومن أمثلة ذلك اجل      
 مليون دوالر ملواجهة اجلفاف وتطوير مشروع إعادة التحـريج املسـمى   ٧١,٤نداء جلمع مبلغ  

ــادرة أفغانســتان اخلضــراء � ــات ختطــيط متفــق عليهــا بشــكل     �مب ، وهــو يؤكــد احلاجــة لعملي
 .ع لألمم املتحدةواضح، مبا يضاعف اخلربات احمللية املتاحة للفريق القطري التاب

يف إطـار بعثـة حفـظ السـالم يف هـاييت إىل           املتحـدة    األمـم وأدى التكامل بني وكـاالت       - ٥٢
تيســري تــوافر املرونــة للتصــدي للعناصــر املتعلقــة بفتــرة مــا بعــد الصــراع وبــالكوارث يف عمليــة   

اييت حبيـث   لتحقيق االستقرار يف هـ     املتحدة   األمموقد صمم هيكل بعثة     . االنتقال يف ذلك البلد   
ويـرأس  . يعزز الروابط بني السالم واألمن؛ وبني الكيانات املعنية بالشـؤون اإلمنائيـة واإلنسـانية             

البعثــة املمثــل اخلــاص لألمــني العــام ويســاعده نائبــان مســؤوالن عــن الشــؤون املدنيــة والشــؤون 
أيضـا املسـؤولية عـن      ويتوىل نائب املمثل اخلاص للشؤون اإلمنائية واإلنسانية        . اإلمنائية/اإلنسانية

وإىل جانب ذلـك، أدى تضـمني أولويـات         . منسق الشؤون اإلنسانية  /أداء وظائف املنسق املقيم   
إطــار التعــاون املؤقــت يف واليــة البعثــة، واالعتــراف الصــريح بــأن الــربامج الرئيســية، مثــل نــزع  

 األمـم  متكـني    األسلحة، والتسريح وإعادة اإلدماج، هي شواغل أمنية وإمنائية يف آن واحد، إىل           
، )حـاالت اجلفـاف يف الشـمال      (يف هـاييت مـن االسـتجابة للحـاالت اإلنسـانية املزمنـة،              املتحدة  

، )٢٠٠٤سـبتمرب   /أيلولالفيضانات املرتبطة باألعاصري يف غوينيف، يف       (والطوارئ غري العادية    
 وظـائف  كمـا أدى توحيـد  . مع متكينها يف نفس الوقـت مـن تـوفري املسـاعدة املتعلقـة باالنتقـال           

منسـق الشـؤون اإلنسـانية يف البعثـة إىل تيسـري            /املنسـق املقـيم   /نائب املمثل اخلـاص لألمـني العـام       
ــاء          ــا يف األحي ــيت مت االضــطالع هب ــات ال ــت العملي ــث اقترن ــع اجلــيش والشــرطة حبي ــروابط م ال

بالتخطيط لـرتع السـالح والتسـريح وإعـادة اإلدمـاج وباملسـاعدة اإلنسـانية وتـوفري                 � الصعبة�
 .دمات األساسية من جديد حيثما أمكناخل
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 التمويل -جيم  
ومن األمهية مبكان أن جيري توفري التمويـل الكـايف واجليـد التوقيـت لعمليـات االنتقـال            - ٥٣

مــن أجــل تلبيــة األولويــات الثابتــة املتعلقــة بالشــؤون اإلنســانية واإلنعــاش وتوطيــد الســالم، مــع 
وتشكل مراعاة تدفقات اإليـرادات     . ت الوطنية واحمللية  التركيز يف ذات الوقت على بناء القدرا      

احمللية القائمة واملقبلة مكونا حامسا يف حتديد حافظة التمويـل العامـة، ويف غيـاب املـوارد احملليـة                   
الكافيــة خــالل املراحــل املبكــرة مــن عمليــة االنتقــال، يلــزم وجــود متويــل مــرن لتغطيــة جمموعــة  

يف ذلك التكاليف املتكـررة املرتبطـة بـدفع املرتبـات احلكوميـة             واسعة من األولويات امللحة، مبا      
وبــالنظر إىل أن بــرامج االنتقــال . حــىت ميكــن تقــدمي اخلــدمات احلكوميــة األساســية مــن جديــد 

تعتمد على مدى االتساق يف تنفيـذ جمموعـة متنوعـة مـن األنشـطة، فـإن سـرعة التقـدم تتوقـف              
ددة واملتفق عليها أثنـاء عمليـات التخطـيط والتقيـيم     أيضا على متويل مجيع أولويات العناصر احمل 

ويف سبيل إدارة األمـوال املقدمـة مـن املصـادر املتعـددة ودجمهـا يف التخطـيط الـوطين                    . املشتركة
ــائل           ــع الوس ــات تتب ــز عملي ــن مواصــلة الســعي إىل تعزي ــد م ــة ال ب ــة الوطني ويف هياكــل امليزاني

وتـوفر آليـات جتميـع التمويـل اجلديـدة،          . طهااملستخدمة يف العمل وتوحيدها وتنسـيقها وتبسـي       
، للمـاحنني املتعـددين الـيت أنشـئت مـن أجـل العـراق وأفغانسـتان            من قبيل الصناديق االسـتئمانية      

 السودان، دروسا مفيدة بشأن أولويات التمويل اليت حتدد عن طريـق عمليـات    وحاليا من أجل  
 أيضا ضمان توفري متويـل مـرن يف     للغايةاملهم  من  لكن  ، و الصراعبعد انتهاء   تقييم االحتياجات   

 ،عد توقيع اتفـاق السـالم  ب  تقييم االحتياجات هذه عمليات اكتمالالشهور احلرجة اليت تسبق   
 الالزمة يف املراحـل املبكـرة مـن االنتقـال، مـن             احليويةعندما يصبح من الواجب تنفيذ األنشطة       

 .أجل تيسري جهود االستقرار
 حامسـة يف    أمهيـة  يف أفغانسـتان     علـى الفـور   وزيع التمويـل اخلـارجي      توافر آلية لت  لوكان   - ٥٤

أنشـئ صـندوق السـلطة املؤقتـة األفغانيـة الـذي يـديره برنـامج          فقـد   . متكني احلكومة من العمـل    
، وفقـا   ملهـام منصـبها    تـويل السـلطة األفغانيـة املؤقتـة          مـن عد أربعـة أيـام      بملتحدة اإلمنائي،   ااألمم  

بلـغ املقـدم    املكن من خالهلـا توزيـع       أممباشرة  وفر الصندوق آلية    قد   و .نص عليه اتفاق بون    ملا
ــاحنني   ــن امل ــدره م ــون دوالر ٧٢وق ــات   ملي ــدفع مرتب ــة لل موظــف ٢٤٠ ٠٠٠ل ــة، املخدم دني

ــة و  ــوزارات احلكومي ــة األساســية شــراء وإصــالح ال ــوازم املكتبي مث أنشــئ خلفــا  .املعــدات والل
 أفغانسـتان الـذي يـديره البنـك         لـتعمري االسـتئماين   صندوق السلطة املؤقتـة األفغانيـة الصـندوق         ل

دعـم خطـة التنميـة    مـن أجـل    التمويل املتعدد األطراف    توزيعمتثل اهلدف منه يف     الذي  الدويل،  
 خمصصـة   أتاح مبـالغ  الوطنية؛ والصندوق االستئماين إلقرار القانون والنظام يف أفغانستان الذي          

الشـرطة وبنـاء    قـوات   مبـا يف ذلـك دفـع مرتبـات          ،  م املتحدة لدعم إصالح قطاع األمـن      من األم 
 .اقدراهت
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 اإلنعـاش، وإرسـاء      املسـتمرة، مـع النـهوض بعمليـة        ومن أجل تلبيـة احتياجـات اإلغاثـة        - ٥٥
 للتنمية املسـتدامة يف سـرياليون، حـول الفريـق القطـري التـابع لألمـم املتحـدة                   األساسيةالقواعد  

ســلط الضـوء علــى  ياالنتقـال،  عمليــة  لصـاحل  اء نــدعـداد إ املوحـدة حنــو  النــداءاتتركيـز عمليـة   
 يف  يف نفـس الوقـت     ،فقـد بـدأ   .  احلاجة إىل سد احتياجـات اإلغاثـة واإلنعـاش يف وقـت واحـد             

األجــل األطــول، وذلــك  علــى ، التخطــيط لالنتقــال وللتنميــة  ٢٠٠٢مرحلــة مبكــرة مــن عــام  
 ).٢٠٠٧-٢٠٠٤(ن سـرياليو ب  اخلـاص بصياغة إطار عمـل األمـم املتحـدة للمسـاعدة اإلمنائيـة     

كــان و احتياجــات اإلغاثــة املتبقيــة ٢٠٠٤ باالنتقــال يف عــام  األخــري اخلــاصالنــداء وقــد تنــاول
 إطــار عمــل األمــم املتحــدة    مــن برنــامج للســنة األوىل يهــدف إىل إكمــال األنشــطة املقــررة    

 .للمساعدة اإلمنائية
ــي        - ٥٦ ــاق التخط ــد أع ــاييت ق ــل منســقة يف ه ــة متوي ــدم وجــود آلي ــد أن ع ط واالســتجابة بي

فعدم وجـود آليـة موحـدة للتمويـل املوجـه إىل دعـم         . لألولويات امللحة وأدى إىل تبديد املوارد     
عمليات وبرامج االنتقال جعـل التخطـيط للمسـتقبل أو تعقـب األمـوال الـواردة واملصـروفة أو                   

مـم  ومل يكـن لـدى احلكومـة أو بعثـة األ          . رصد تكاليف الربامج أمورا مستعصية على احلكومـة       
ــرن ميكــن أن         ــاح وم ــل مت ــى متوي ــة للحصــول عل ــق االســتقرار يف هــاييت إمكاني املتحــدة لتحقي

ــة نفســها كــان يعيقهــا    . خيصــص لالســتجابة لألولويــات امللحــة   ــة احلكومي ــة امليزن وحــىت عملي
وجنـم عـن هـذا إرجـاء بـرامج نـزع السـالح وبـرامج                . الغموض الـذي يكتنـف مسـألة التمويـل        

وتـرد األمـوال يف   . يع، إىل أن يتأكد توافر حـد أدىن مـن التمويـل         توفري فرص العمل بشكل سر    
وتكــون . أحيــان كــثرية نتيجــة ملشــاورات جتــري بــني فــرادى املــاحنني أو الشــركاء واحلكومــة    

ويعين اتباع هذا النـهج     . القرارات يف كثري من احلاالت خمتصة بقطاعات أو حىت بربامج حمددة          
ها، علـى الـرغم مـن اشـتمال إطـار التعـاون املؤقـت               الذي يتناول كل مشـكلة مبعـزل عمـا سـوا          

على جمموعة متفق عليها مـن األولويـات، أن تكـرس طاقـة كـبرية لتصـميم الـربامج وإجـراءات                
 .املوافقة، من أجل احلصول على متويل من املاحنني غالبا ما ينطوي على مبالغ صغرية

 
 دعم األمم املتحدة لإلنعاش بعد انتهاء الصراع -دال  

ُوضع عدد من أدوات التحليل والربجمـة يف العـام املاضـي بغـرض تسـهيل ظهـور خطـة                     - ٥٧
وطنيــة لإلنعــاش وإعــادة اإلعمــار تســتند إىل تقيــيم لالحتياجــات حيظــى بتأييــد علــى الصــعيدين 

ومتثل منهجيـة األمـم املتحـدة والبنـك الـدويل لتقيـيم االحتياجـات بعـد انتـهاء               . الدويل والوطين 
أداة حمورية ألي عمل من هذا القبيـل، تسترشـد هبـا            ) يم املشترك لالحتياجات  أو التقي (الصراع  

هذه العملية املعقدة واملكلفة للجهد الـيت تضـطلع هبـا علـى حنـو مشـترك عناصـر فاعلـة متعـددة                 
األطـراف وثنائيـة وإقليميــة ومنظمـات غـري حكوميــة وجهـات مـن اجملتمــع املـدين وممثلـون عــن         
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ــة  ــة     وجيــري ال. الســلطات الوطني ــام هبــذه التقييمــات يف تعــاون وثيــق مــع احلكومــات الوطني قي
مبــن فـــيهم أطــراف الصـــراع الســابقة واجملتمـــع املــدين واملنظمـــات غـــري     (وأصــحاب املصـــاحل  

، بغرض استبانة رؤية وطنية للدولة املستهدف إنشاؤها بعد انقضاء الفتـرة االنتقاليـة              )احلكومية
اش وإعـادة اإلعمـار وااللتزامـات املاليـة املترتبـة           احملددة، وبغرض وضـع تصـور ألولويـات اإلنعـ         

وجيري استخدام مصـفوفة األمـم املتحـدة والبنـك الـدويل للنتـائج االنتقاليـة بغـرض                  . على ذلك 
ــيم       ــة تقيـ ــة مبنهجيـ ــاليف املرتبطـ ــة بالتكـ ــار املتعلقـ ــايري واآلثـ ــددة واملعـ ــائج احملـ ــتخالص النتـ اسـ

ملصـفوفة كمنـهاج عمـل للرصـد واملسـاءلة          االحتياجات بعد انتـهاء الصـراع، وتسـتخدم هـذه ا          
بغـرض دعـم احلـوار بــني األطـراف الفاعلـة علـى الصــعيدين الـدويل والـوطين، وبـني الســلطات          

 .الوطنية وعامة اجلمهور
ــيم        - ٥٨ ــات تقي ــن عملي ــائج املستخلصــة م ــة ومصــفوفات النت ويف حــني أن اخلطــط الوطني

لى فيها االحتياجات املوضـوعية للبلـد، فهـي         االحتياجات املشار إليها آنفا هي وثائق تقنية تتج       
ــني األطــراف الفاعلــة الوطنيــة           ــة السياســية أو الســلمية القائمــة ب تشــكل أيضــا دعامــة للعملي
والدولية، بتوفريها منهاج عمل إمنائي متني ُيسترشد به يف حتقيق الرؤيـة الوطنيـة ملسـتقبل يعمـه                

ات الصــلة للتنســيق بــني اجلهــات الوطنيــة وقــد أدت التقييمــات واملنــابر ذ. الســالم واالســتقرار
وأوســاط املــاحنني بغــرض اســتمرار احلــوار والرصــد دورا قّيمــا يف جتميــع الشــركاء األساســيني   
حــول أولويــات وشــروط متفــق عليهــا، ويف تــوفري حمفــل ذي مصــداقية ملناقشــة التقــدم احملــرز     

 .ت اليت تعهدوا هباوختصيص األموال وتقييم أداء الشركاء الرئيسيني يف ضوء االلتزاما
كمـا  . وجيري العمل إلقامة روابط واضـحة مـع أدوات التخطـيط والنـداءات األخـرى              - ٥٩

تستخدم ُنهـج متنوعـة لضـمان االسـتمرار يف تلبيـة االحتياجـات اإلنسـانية رغـم األطـر الزمنيـة                      
يـة  املختلفة للتخطيط ورغم اختالف خصـائص العناصـر الفاعلـة آلليـة التقيـيم واملصـفوفة وعمل                

وهناك أيضـا جتـارب مبكـرة خبصـوص إقامـة روابـط متقدمـة بـني التخطـيط                   . النداءات املوحدة 
املصفوفة وورقات استراتيجيات احلد من الفقـر الوطنيـة، وكـذلك خبصـوص             /املبين على التقييم  

التقيـيم القطـري املشـترك،    /التخطيط املـبين علـى إطـار عمـل األمـم املتحـدة للمسـاعدة اإلمنائيـة               
 هتـدف كلـها إىل تنسـيق التحلـيالت املتاحـة بالفعـل واسـتخدامها علـى أفضـل حنـو                      وهي أمـور  

البنك الدويل أيضا إمكانية تعـديل هنـج   /وتدرس األمم املتحدة. وإجراء عملية حتديد األولويات 
 .مصفوفة النتائج حبيث يتواءم مع سيناريوهات الكوارث الطبيعية/تقييم االحتياجات

لتمويـل املختلفـة، والتجـارب الـيت اكتسـبت مـؤخرا فيمـا يتعلـق                وتوفر جتارب آليات ا    - ٦٠
بنماذج صناديق االسـتئمان املمولـة مـن مـاحنني متعـددين، عـدة دروس يسـتفاد هبـا يف مواصـلة                     

 االنتقـال   تإعادة النظر يف أفضل التوقيتات املناسبة لدعم استجابة األمم املتحدة يف سـيناريوها            



A/60/89
E/2005/79

 

24 05-39715 
 

وميكـن أيضـا للمناقشـات اجلاريـة بشـأن إمكانيـة            . ية املثلى ونطاق ذلك الدعم وطرائقه التشغيل    
بيــد أن . إقامــة صــندوق دائــم لبنــاء الســالم أن تكــون ذات قيمــة توجيهيــة يف هــذا الصــدد         

االنفصال املستمر بني طرائق متويل اإلغاثة وإعادة اإلعمار اخلاصـة بالعديـد مـن البلـدان املاحنـة                  
 الرامية لضمان توافر موارد ميكن التنبؤ هبا والوصـول        ما زال يشكل حتديا جلهود األمم املتحدة      
 .إليها لالستجابة يف حاالت ما بعد الصراع

ورغم رسوخ الدعم الذي تقدمه األمم املتحـدة لتنسـيق االسـتجابة اإلنسـانية وتنسـيق                 - ٦١
شــؤون التنميــة الطويلــة األجــل ودوره الفعــال، فــإن آليــات األمــم املتحــدة للتنســيق يف املراحــل 

وكمـا تعلمنـا للتـو مـن        . النتقالية ال زالـت تعـاين مـن فجـوات كـبرية علـى مسـتوى القـدرات                 ا
جتربة التسونامي الذي وقع يف منطقة احملـيط اهلنـدي، ال بـد أن جيـري يف مرحلـة مبكـرة تعزيـز                       

وكما تبني مـن التجـارب      . الدعم املقدم للمنسق املقيم يف ختطيط اإلنعاش يف أعقاب الكوارث         
ييم االحتياجات يف سياقات ما بعد الصراع، تكون االستجابة اإلنسانية ال تـزال يف              األخرية لتق 

أوجهــا عنــدما تتــاح الفرصــة للســالم، ويطلــب إىل األمــم املتحــدة عــن طريــق املنســق املقــيم أن 
بيـد أن القـدرة املؤسسـية واملاليـة علـى الوفـاء            . تشارك يف التخطيط املوسع لالنتقال واالنتعـاش      

اخلاصة بـدعم منسـق الشـؤون اإلنسـانية يف االسـتجابة اإلنسـانية تتجـاوز مبقـدار                  باالحتياجات  
وجيـب التصـدي هلـذا اخللـل إذا         . شاسع القدرة املؤسسـية واملاليـة املطلوبـة لـدعم املنسـق املقـيم             

 .أردنا أن نتصدى بنجاح للتحديات اليت نواجهها يف الفترة االنتقالية
 

 ملستقبلياآلثار املتعلقة بالعمل ا -سادسا  
إن االنتقال من اإلغاثة إىل التنميـة سـواء كـان ذلـك بعـد حـاالت الصـراع العنيـف أو                       - ٦٢

ففـي جمتمعـات مـا بعـد الصـراع          . بعد الكوارث املرتبطة باملخاطر الطبيعيـة أمـر يتسـم بالتعقيـد           
يعم الفقر وتظل القدرات احلكومية واملؤسسية هشة وحيتـاج الالجئـون واملشـردون داخليـا إىل                
املساعدة للعـودة إىل ديـارهم، وقـد يكـون الفسـاد مسـتمرا وتكـون معـدالت البطالـة مرتفعـة،                      

والتعـايف  . ويستمر يف أحيان كثرية انعدام اخلدمات االجتماعية املالئمة يف أحناء كثرية من البلد            
من كارثة كبرية ال ينطـوي فقـط علـى إعـادة بنـاء حيـاة النـاس أو حتسـينها، مـىت تيسـر ذلـك،                           

وتتطلـب إدارة اإلنعـاش يف أي سـياق انتقـايل           . ما ينطوي علـى تـرميم اهلياكـل األساسـية         بقدر  
استثمار األموال واجلهـود يف بنـاء القـدرات الوطنيـة ومتكـني اجملتمعـات احملليـة واالسـتفادة مـن                     

 .التناغم بني العناصر الفاعلة على الصعد اإلمنائية واإلنسانية وغريها
ة أن تستمر جهود اإلنعاش من الكوارث يف التركيز على تعزيـز         ومن املهم بدرجة بالغ    - ٦٣

ســيطرة اجلهــات الوطنيــة واحملليــة علــى عمليــة اإلنعــاش واملشــاركة فيهــا، ويف دعــم القــدرات     
الوطنيـة واحملليــة عــرب طائفــة مــن أنشــطة إدارة الكـوارث، مبــا يف ذلــك نظــم االســتجابة وتــدابري   
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عما هلذه اجلهود، جيب أن تسـتمر األمـم املتحـدة يف            ود. التأهب والتخفيف واحلد من املخاطر    
ــادة         ــة هياكــل دعــم القي ــق تقوي ــها، عــن طري ــوفري خــدمات اإلنعــاش واملســاءلة عن ــهوض بت الن

وقـد يشـمل ذلـك تعزيـز نظـام املنسـق       . والتنسيق يف امليدان وتعزيـز املسـاءلة املؤسسـية يف املقـر         
 االنتقال وتقويـة األفرقـة القطريـة التابعـة          املقيم كي يضطلع بدور توجيهي أكرب يف أثناء مرحلة        

لألمم املتحدة لضمان توافر الدعم الالزم يف الوقـت الصـحيح علـى حنـو ميكـن التنبـؤ بـه بـأجنع                       
 .السبل خالل املرحلة االنتقالية برمتها

واعترافا بأن الفرص اليت تتاح جلمـع األمـوال الالزمـة ملواجهـة الكـوارث تكـون، بنـاء                    - ٦٤
 السابقة، قصرية األجل وال تفضي إىل تدبري متويل كاف وميكن التنبؤ به ملرحلـة               على التجارب 

اإلنعاش، فمن األمهية مبكان التأكد من أن االسـتجابة لالحتياجـات الـيت حتـدد يف إطـار آليـات            
تعبئة املوارد القائمة، من قبيـل النـداءات السـريعة واملوحـدة، تشـمل دعـم احتياجـات اإلنعـاش                    

ــة لألمــم      املبكــرة وتنســي  ــة التابع ــة القطري ــة االنتقــال، ودعــم املنســقني املقــيمني واألفرق ق مرحل
املتحـدة يف إصـدار نـداءات لفتــرة االنتقـال تلـيب االحتياجــات الـيت ال تغطيهـا األدوات اخلاصــة        

 .بنداءات الطوارئ تلك
إعـادة  واعترافا أيضا بأن االحتياجات اإلنسانية تسـتمر ملـدة طويلـة يف فتـرة اإلنعـاش و                 - ٦٥

اإلعمــار بينمــا ال تغطــي النــداءات اإلنســانية مجيــع أوجــه أنشــطة االنتقــال املبكــرة الضــرورية     
لضــمان اســتقرار الــبىن التحتيــة األساســية للدولــة أو إنشــائها مــن جديــد، قبــل أن ميكــن إمتــام     
تقييمــات االحتياجــات بالكامــل، فمــن الضــروري تقــدمي متويــل كامــل الحتياجــات اإلنعــاش     

ددة يف عملية النـداءات املوحـدة، ودعـم املنسـقني املقـيمني واألفرقـة القطريـة التابعـة                   املبكرة احمل 
لألمم املتحدة يف إصدار نداءات مبكرة خاصة بفترة االنتقال من أجـل تلبيـة االحتياجـات غـري                  

 .املرتبطة بعملية للنداءات املوحدة، عند االقتضاء
 


