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أوال -مقدمة 
أعـــد هـــذا التقريـــر عمـــال بقـــرار اجلمعيـــــة العامــــة  - ١
١٨٢/٤٦ املـؤرخ ١٩ كـانون األول/ ديسـمرب ١٩٩١ الــذي 
طلبت فيه اجلمعية إىل األمني العـام أن يقـدم تقريـرا إليـها عـن 
تنسيق املساعدة اإلنسانية يف حاالت الطـوارئ، وعمـال أيضـا 
بقـرار الـــس االقتصــادي واالجتمــاعي ٥٦/١٩٩٥ املــؤرخ 
٢٨ متـوز/يوليـه ١٩٩٥ الـذي طلـــب فيــه الــس إىل األمــني 
العام أن يقدم تقريـرا شـامال عـن املسـاعدة اإلنسـانية، وعمـال 

كذلك بالقرارات الالحقة.  
ويقدم هذا التقرير أيضا استجابة للطلبات الـواردة يف  - ٢
قـــــرار اجلمعيـــــة العامـــــة ١٦٤/٥٥ املـــــؤرخ ١٤ كــــــانون 
األول/ديسمرب ٢٠٠٠ بشأن تعزيز تنسيق املساعدة اإلنسـانية 

اليت تقدمها األمم املتحدة يف حاالت الطوارئ. 
ــــــذ  ويوفــــر هــــذا التقريــــر توثيقــــا إلجــــراءات تنفي - ٣
االسـتنتاجات املتفـق عليـها للجـزء املتعلـق بالشـؤون اإلنســانية 

للمجلس االقتصادي واالجتماعي لعامي ١٩٩٨ و١٩٩٩. 
  

ثانيا -حملة عامة 
ـــة  لقـد مضـت عشـرة أعـوام علـى اختـاذ اجلمعيـة العام - ٤
قرارها ١٨٢/٤٦ اهلادف إىل حتسني كفـاءة وفعاليـة عمليـات 
ــــر باإلشـــارة يف القـــرار أن  األمــم املتحــدة يف امليــدان. وجدي
اجلمعيـة نصـت علـى إنشـاء مكتـب منسـق املعونـــة الغوثيــة يف 
حـاالت الطـوارئ، واللجنـة الدائمـة املشـتركة بـني الوكــاالت 
ــــر املركـــزي للطـــوارئ وعمليـــة النـــداءات  والصنــدوق الدائ

املوحدة. 
ومنـذ عـام ١٩٩١، أصبـح علـى اتمـع اإلنســـاين أن  - ٥
يعمـل يف بيئـات إنسـانية سـريعة التغـري والتدهـور. وقـد اتســـم 
معظم حاالت الطوارئ اإلنسانية يف العقد املنصرم بصراعـات 
داخليــة. بيــــد أن فـــهم العـــامل واســـتجابته هلـــا قـــد تطـــور. 

ــــة اآلن أن توفـــر تغطيـــة  وباســتطاعة وســائط اإلعــالم الدولي
إعالميـة حيـة شـبه دائمـة للكـوارث وحـاالت الطـــوارئ عنــد 
ـــرارات  وقوعـها. وقـد أدى ذلـك إىل ازديـاد وعـي صـانعي الق
ـــار املدمــرة الواســعة النطــاق ألزمــات  واجلمـهور عمومـا لآلث
معينة، مما حدا م إىل االستجابة بصورة أسرع من ذي قبـل. 
لكن مثة جانبا آخر كئيبا للمسـألة يتمثـل يف احتمـال اضطـرار 
ـــة إىل  البلـدان الـيت متـر بأزمـات لكنـها ال تتمتـع بتغطيـة إعالمي

الكفاح من أجل احلصول على املوارد الالزمة. 
وقد طرأت زيادة هائلة علـى وجـود اجلـهات الفاعلـة  - ٦
ـــاطق األزمــات فضــال عــن  اإلنسـانية والدوليـة األخـرى يف من
اتسـاع نطـاق أنشـطتها. ففـي التسـعينات، كــان مطلوبــا مــن 
األمـم املتحـــدة بصــورة مســتمرة توفــري املســاعدة يف املنــاطق 
املتـأثرة بالصراعـات املسـلحة الداخليـة، مـــن خــالل شــبكة مل 
تكـن مهيئـة البتـة مـن حيـث اهليكـل واملـالك لالضطـالع ــذه 
املــهام املشــــؤومة يف كثـــري مـــن األحيـــان. وغـــدا العـــاملون 
اإلنسـانيون، عنـد تنفيذهـم لواليـام، أقـرب بكثـــري إىل بــؤرة 
الصـراع الـيت كثـريا مـا حتيـط ـم اآلن يف أنشـــطتهم اليوميــة، 
حيث يتعرضون ملخـاطر مجـة تنتـهي أحيانـا ايـة مفجعـة غـري 
مقبولـة. وكـانت عمليـات حفـظ الســـالم أحيانــا تباشــر قبــل 
حلــول أي ســالم حقيقــي، ممــا يضــع أفــراد حفــــظ الســـالم 
والعاملني اإلنسانيني يف خندق واحد فيما يبذلونــه مـن جـهود 
ملعاجلــة آثــار الصــراع والتخفيــف منــها. وقــد اتســع نطـــاق 
االســـتجابات الـــيت يطلبـــها اتمـــع الـــدويل مـــــن العــــاملني 
اإلنسانيني. من جمرد توفري املسـاعدة اإلنسـانية األساسـية مثـل 
الغـذاء واملـأوى والرعايـة الصحيـة إىل الدخـول يف مفاوضـــات 
مــع اجلــهات الفاعلــة احلكوميــة وغــري احلكوميــة مــن أجــــل 
ـــدرة علــى توفــري املســاعدة  الوصـول إىل منـاطق الصـراع والق

للسكان املدنيني املستهدفني بصورة متزايدة. 
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ويف العديـد مـن احلــاالت، أصبــح التشــريد القســري  - ٧
اجلمــاعي مســة مشــتركة للقتــال اهلــادف إىل الســيطرة علــــى 
األراضي أو املوارد بل وغدا هدفا يف حـد ذاتـه يف الصراعـات 
اجلاريــة بدافــع التطــهري العرقــي. وقــد بلــغ مســتوى العنــــف 
املرتكـب ضـد املدنيـني مسـتويات خميفـة. كمـا أن االغتصــاب 
أصبح أسلوبا من أساليب احلـرب األكـثر شـيوعا. ومل تقتصـر 
آثار الصراعات على تعريض حيـاة األطفـال للخطـر بـل أدت 
أيضــا إىل جتنيدهــم ملصلحتــها. أمــا الذيــن ال يرغمــون علـــى 
احلـرب فيتعرضـون لالسـتهداف والتشـريد وملختلـف املخــاطر 
املتزايدة. أما األطفال الذين يبقـون علـى قيـد احليـاة فيفقـدون 
أي أمــل يف مســتقبل يتمتعــون فيــــه باخلدمـــات االجتماعيـــة 

والصحية األساسية وبالتعليم واملياه النقية وباألمن الغذائي. 
ومنــذ انتــهاء احلــرب البــاردة، ازدادت وتــرية جلـــوء  - ٨
األطــــراف املتحاربــــة إىل اخلالفــــات العرقيــــــة والدينيـــــة أو 
ـــاريخ لتــأجيج الصراعــات. ونتيجــة  االختالفـات يف تـأويل الت
لذلك، كثريا مـا تكمـن انتـهاكات حقـوق اإلنسـان والقـانون 
الـدويل يف صلـــب حــاالت الطــوارئ اإلنســانية. ويف الوقــت 
نفسه، يتمحور العديد من هذه الصراعات حول الصــراع مـن 
ــــد  أجـــل الســـلطة، ممـــا ســـاهم إىل حـــد كبـــري يف إطالـــة أم
الصراعات يف العديد من البلـدان وأوجـد ”اقتصـاد حـرب“. 
وممـا يثـري القلـق أيضـا توريـط البلـدان اـــاورة يف الصراعــات 
الداخليـة أو تورطـها هـي نفسـها يف ذلـك. وقـد أدى تشـــعب 
األطراف وما نتـج عنـه مـن تعـدد اجلبـهات إىل جعـل وصـول 
العـاملني اإلنسـانيني إىل السـكان املدنيـني أمـرا أكـــثر صعوبــة، 
مما أدى إىل حرمان أعـداد كبـرية مـن الفئـات املسـتضعفة مـن 

كافة أشكال املساعدة.  
كـل ذلـــك جعــل حتقيــق احللــول السياســية متعــذرا،  - ٩
ال سيما يف احلاالت اليت وجد فيها بعض العناصر أو الالعبــني 
ـــــهم  األساســـيني أن احلـــرب وعـــدم االســـتقرار يعـــودان علي
مبكاسـب أكـرب مـن السـالم. وقـد أدى ذلـك أيضـــا إىل جعــل 

ــــث أن  البيئــة اإلنســانية يف هــذه البلــدان أكــثر خطــورة، حي
العديـد مـن الالعبـني السياسـيني قليـال مـا يكنـــون أي احــترام 
للقــانون اإلنســاين الــــدويل أو لقوانـــني حقـــوق اإلنســـان أو 
لسالمة العاملني اإلنسانيني. وقد أدت هذه العوامـل السياسـية 
واالجتماعيـة واالقتصاديـة، فضـــال عــن عــدم كفايــة اهليــاكل 
ــــة  احلكوميـــة واتمعيـــة، إىل تفـــاقم أوضـــاع الســـكان اهلش

بإضعاف األنشطة االقتصادية احمللية واستراتيجيات التأقلم. 
وقد شهد العقد املنصرم أيضـا منـوا فـائق التسـارع يف  - ١٠
حدوث الكوارث. ففي عام ١٩٩٩ وحده وقع ما يزيد على 
٧٠٠ كارثــة واســعة النطــاق، ممــا أســــفر عـــن وفـــاة زهـــاء 
١٠٠ ٠٠٠ شخص والتسبب خبسائر اقتصادية تفـوق قيمتـها 
١٠٠ مليــار دوالر. ويف حــني أن مجيــع البلــــــدان معرضــــــة 
لألخطار الطبيعية، تعد البلدان النامية أكثر عرضة بكثـري هلـذه 
الكوارث، وال سيما من حيــث اإلصابـات يف األرواح ونسـبة 
اخلسـائر االقتصاديـة إىل النـاتج القومـي اإلمجـايل. ويعيــش ٩٠ 
يف املائة من ضحايا الكوارث يف البلدان النامية. ويرتبط تزايد 
ـــة  اإلصابــات يف األرواح واألضــرار نتيجــة للكــوارث الطبيعي
بـتزايد عـدد الســـكان وممتلكــام املعرضــة للكــوارث. وهــذا 
ـــها ازديــاد نســبة تركــز  يعـزى إىل عـدد مـن العوامـل، مـن بين
اموعـــات السكانيـــة يف املناطـــق الـيت تتســـم بوتــرية حتضــر 
متسـارعة وبـالفقر، علـى حنـــو كثــريا مــا جيــرب الســكان علــى 
العيش يف أماكن غري مسـتقرة جغرافيـا ومسـاكن غـري كافيـة. 
وقــد أدى الطــــابع الـــدوري لبعـــض الكـــوارث إىل تعريـــض 
جمموعات كبرية من السكان إىل أخطـار مزمنـة. ويف حـاالت 
أخـرى، ترتبـط العوامـــل األخــرى، مــن قبيــل التخطيــط غــري 
املالئــم الســتخدام األرض، وســوء تصميــم املبــاين واهليـــاكل 
األساسية، واالفتقار إىل ترتيبات مؤسسية مالئمة ملعاجلة احلـد 
من املخاطر، وتزايـد التدهـور البيئـي بفعـل االجتثـاث الواسـع 
ــــاد  لألحــراج، ارتباطــا كليــا باالجتــاه احلــايل املتمثــل يف ازدي

التعرض للخطر. 
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ـــة، أصبحــت األمــم  وخـالل األعـوام العشـرة املنصرم - ١١
املتحدة أكثر قدرة على االستجابة، كمـا ازداد اهتمـام جملـس 
ــني يف  األمـن جبـداول األعمـال اإلنسـانية مـن قبيـل محايـة املدني
الصـراع، واجلـانب اإلنسـاين للجـزاءات، ومحايـــة األطفــال يف 
الصراع املسلح، وانتشار فريوس نقص املناعـة البشـرية/اإليـدز 
يف الصراعـــات وضـــرورة إدمـــاج املنظـــورات اجلنســـــانية يف 
عمليات دعم السالم. ووصلت منظومة األمـم املتحـدة ككـل 
اســـتحداث آليـــــات خمتلفــــة لتحقيــــق أهدافــــها اإلنســــانية، 
مستكشفة السبل لربط خمتلف جوانب واليتها اإلنسانية بأطر 

أوسع للتنمية وبناء السالم. 
ــــة مبشـــاركة  وتعــززت االســتجابة للكــوارث الطبيعي - ١٢
جمموعـة منوعـة مـن اجلـهات الفاعلـة ذات اخلـربات الواســـعة. 
ـــد مكــان ضحايــا  ومت استكشـاف فوائـد التكنولوجيـا يف حتدي
الكارثــة وتقــدمي املســاعدة هلــم، وتقاســم املعلومــات بشــــأن 
االحتياجات بصورة واسعة وسريعة، وكفالة نشر األشـخاص 
واملوارد بصورة فعالة. وقد بذلت جهود أكرب يف سبيل تعزيـز 
قدرة السلطات اإلقليمية والقطرية واحمللية يف املنـاطق املعرضـة 
للكـــوارث علـــى التخطيـــط والتـــأهب للكـــوارث وبالتـــــايل 

التخفيف من آثارها عند وقوعها. 
وتبني نظرة سريعة إىل عملية النداءات املوحــدة تزايـد  - ١٣
ــــد  عــدد حــاالت الطــوارئ اإلنســانية وتعقيدهــا خــالل العق
ـــداءات املوحــدة للمــرة األوىل يف  املنصـرم. فحـني صـدرت الن
ـــة  عــام ١٩٩٤، طلــب مبلــغ بقيمــة ١,٤ مليــار دوالر لتغطي
١١ حالـة طـــوارئ معقــدة. ولعــام ٢٠٠١، أصــدرت األمــم 
املتحــدة وشــركاؤها اإلنســــانيون ١٩ نـــدءا موحـــدا يغطـــي 
٢٤ حالة طوارئ معقدة و ٨ بلـدان مصابـة باجلفـاف، جلمـع 
مبلـغ ينـــاهز ٢,٨ مليــار دوالر. ويف حــني أن مجيــع حــاالت 
الطـوارئ قـد خضـع أو هـو خـــاضع لنــداء موحــد مثــة حاليــا 
٦ منـها خاضعـــة لنــداء ســنوي منــذ نشــوء عمليــة النــداءات 
ـــدة  املوحـدة. وبوجـه عـام، ازداد عـدد حـاالت الطـوارئ املمت

زمنيـا، ممـــا يعــين أن قطاعــات واســعة مــن الســكان يف تلــك 
البلدان واملناطق ال تزال معرضة بشكل مزمن للخطر وتعتمـد 
على املعونة اخلارجية أو هي حباجة إليها. وقد تشردت أعـداد 
ـــدة. ومل تســتطع أعــداد أكــرب  ضخمـة مـن السـكان مـرات ع
العودة إىل ديارها البتة مددا طويلـة مـن الزمـن، ممـا أسـفر عـن 
والدة آالف الالجئــني يف املنفــــى، علـــى حنـــو جيعـــل عمليـــة 
اندماجهم يف اية املطاف أمـرا أكـثر صعوبـة. وهـذا يبـني أن 
املسـاعدة اإلنسـانية ال تشـكل حـال يف حـد ذاـا، إذ ال ميكــن 

هلا أن تكون بديال عن التحرك السياسي. 
ومثة العديد من القيود والتحديات اليت تقف يف وجـه  - ١٤
إيصال املساعدة اإلنسانية، وبعضها معروف متاما. فمــن شـأن 
اإلخفــاق يف التخطيــــط املبكـــر لعمليـــات اإلغاثـــة وحتســـني 
االنتقــال بينــها وبــني التنميـــــة أن يقـــوض النتــــائج اإلجيابيـــة 
القصـرية األجـل. كمـا أن الالجئـني واملشـردين ال يســـتطيعون 
ـــاء جمتمعــام احملليــة بــدون وجــود مــأوى.  العـودة إلعـادة بن
أضـف إىل ذلـك أن االفتقـار إىل العمـل أو الفـرص االقتصاديــة 
يعيق قدرة اموعات السكانية الضعيفة أصال على أن تصبـح 
مكتفية ذاتيا. ويف حاالت ما بعد الصراع، مــن شـأن االفتقـار 
إىل األمـن أو االسـتدامة أن يغـرق اتمعـات جمـــددا يف دوامــة 
العنــف. وجيــب نــزع ســالح احملــــاربني وتســـرحيهم وإعـــادة 
إدماجهم. كما أن من شأن حقـول األلغـام أن تـؤدي بصـورة 
ــــراد  مســتمرة، يف غيــاب خطــط إزالــة األلغــام، إىل قتــل األف
ــــة  وإعاقتـــهم، وإىل احلـــؤول دون الوصـــول إىل املـــوارد اهلام
ـــات اإلنســانية غــري  لـألرض والبـىن األساسـية. ومـع أن املنظم
ـــإن لديــها  قـادرة علـى معاجلـة مجيـع هـذه املسـائل بالكـامل، ف
تأثريا على العمليات اإلنسانية وبالتايل فهي حتتاج إىل صـالت 
ارتباط مع اجلهات الفاعلة السياسية والعسـكرية وسـواها مـن 

اجلهات. 
ويتمثـل املدخـل إىل جنـاح العمـل اإلنسـاين يف تنســـيق  - ١٥
اجلـــهود بـــني مجيـــع اجلـــهات الفاعلـــة، اســـــتنادا إىل اإلرادة 
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السياســية للــدول األعضــاء ودعمــها. وقــد واصلــت الـــدول 
األعضـاء االسـتجابة بسـخاء الحتياجـات الكـــوارث الطبيعيــة 
وحاالت الطوارئ املعقدة، ال من حيث التمويل فحسـب بـل 
ومـن حيـث تقـدمي األفـراد وتوفـري الدعـم التقـــين. بيــد أن مثــة 
احتياجات هامة ال تزال تنتظر تلبيتها. ويف الوقــت نفسـه، مثـة 
فـرص إلحـداث اسـتجابات أكـثر فعاليـة وكفـاءة، فضـال عــن 
أســاليب لدعــم أكــثر البلــدان تضــــررا يف التـــأهب ملواجهـــة 

األزمات اليت تصيبها واالستجابة هلا بصورة فعالة. 
ويف ضـوء البيئـة اإلنسـانية الدائمـة التغـري، مـــن املفيــد  - ١٦
معرفة ما إذا كانت األدوات اليت نصت عليها اجلمعيـة العامـة 
قبــل عشــرة أعــوام يف قرارهــا ١٨٨/٤٦ مــن أجــل حتســــني 
التنسـيق واالسـتجابة يف األزمـات اإلنسـانية قـد تكيفـــت تبعــا 
لذلك. وخالل العقد املنصرم، تزايد االلـتزام مبسـألة التنسـيق. 
ـــذل املزيــد مــن اجلــهود مــن أجــل تقريــر ترتيبــات  وجيـري ب
التنسيق، وقد نظـم العديـد مـن هـذه الترتيبـات. وتعـد اللجنـة 
الدائمـة املشـتركة بـني الوكـاالت وعمليـــة النــداءات املوحــدة 
ـــن  مثـالني رئيسـيني علـى ذلـك. لكـن االسـتجابة لكـل أزمـة م
األزمــات حتــــدد دروســـا جديـــدة ينبغـــي االســـتفادة منـــها، 
وال يزال هناك العديد من التحديات اليت ينيغـي مواجهتـها يف 

تنسيق املساعدة اإلنسانية. 
 

ـــــا،  ــــياق املســــــاعدة اإلنســـــانية وحتديا ثالثا -س
 ٢٠٠٠-٢٠٠١  

الكوارث الطبيعية  ألف -
تصيب الكوارث الطبيعية تكـرارا العديـد مـن البلـدان  - ١٧
واملنـاطق بصـورة شـبه قابلـة للتنبـؤ. فقـد هـدد اجلفـاف الـــذي 
ضرب مناطق واسعة من القرن األفريقـي حيـاة ١٢,٣ مليـون 
شخص يف العديد من أحنـاء هـذه املنطقـة، مبـا يف ذلـك إثيوبيـا 
وإريتريا ومجهورية ترتانيا املتحدة وجيبويت وكينيا والصومال. 
كما ضربت موجة جفـاف قاسـية يف النصـف األول مـن عـام 

٢٠٠٠ مناطق عديدة من آسيا الوسطى واجلنوبية، وال سـيما 
ـــــران  يف أفغانســـتان وأوزبكســـتان وباكســـتان ومجهوريـــة إي
اإلسالمية وطاجيكستان، وكذلـك بلـدان أذربيجـان وأرمينيـا 
وجورجيـا الواقعـة يف منطقـة القوقـاز. وقـــد أســفر ذلــك عــن 
وقوع خسائر فادحة يف املواشي واحملاصيل وتدهـور سـريع يف 
األوضاع الصحية، وال سيما مـا يتعلـق منـها بالنظافـة. أضـف 
إىل ذلك أن مقاطعة هريات يف أفغانسان تعرضـت ملوجـة بـرد 
قاســية يف كــانون الثــاين/ينــاير ٢٠٠١. وقــــد اضطـــر زهـــاء 
٥ ٠٠٠ أســرة مشــردة مصابــة أصــال باإلــاك نتيجــة لعـــدة 
عوامـل متصلـة باجلفـــاف والصــراع، إىل الكفــاح يف ظــروف 
صعبــة ومكتظــة، تفــاقمت نتيجــة حصــــول أزمـــة حـــادة يف 
احلصـول علـى مسـاكن حلــــاالت الطـــوارئ. وقـد أدى ذلـك 
إىل وفــاة العديــــد مـــن األشـــخاص، وال ســـيما مـــن النســـاء 

واألطفال والشيوخ. 
وللعام الثاين على التـوايل، عـانت منغوليـا مـن موسـم  - ١٨
شتاء قارص ”دزود“ جاء على أعقاب فترة جفـاف شـديدة. 
وقــد تعــرض مــا يزيــد علــى ٠٠٠ ١١٥ أســرة مــن الرعـــاة 
خلسـارة مـا يفـــوق مليــوين رأس ماشــية، ممــا يشــكل ضعفــي 
اخلسارة اليت أصيبوا ا يف العام املنصرم، على حنـو أسـفر عـن 
ــــة بالنســـبة  كارثــة اقتصاديــة بالنســبة للبلــد ومشــاكل تغذوي

لقطاعات واسعة من السكان. 
ومـا أن مضـى عـام علـــى تعــرض مليــون شــخص يف  - ١٩
موزامبيق لفيضانات كاسحة حىت ضربــت الفيضانـــات البلـد 
واملنطقة احمليطة به جمددا يف عام ٢٠٠١، مما أسفر عـن تضـرر 
ــات  ٠٠٠ ٥٠٠ شـخص آخـر. ويف مـالوي، ضربـت الفيضان
كذلــك مــا ينــاهز ٠٠٠ ٣٤٠ شــخص يف زامبيــا اــــاورة، 
ــــا مـــا جمموعـــة  حبيــث طــاول أثــر الفيضانــات واجلفــاف مع
١,٥ مليـون شـخص يف أحنـاء خمتلفـة مـــن البلــد. وقــد أســفر 
هطـول أمطـار غزيـــرة يف زمبــابوي عــن خــروج األــار عــن 

جماريها وحدوث فيضانات. 
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كذلــك أســفرت رداءة األحــوال اجلويـــة يف منـــاطق  - ٢٠
عديـدة مـن آسـيا إىل بـروز صعوبـــات مجــة. فقــد اكتســحت 
فيضانات واسعة سببتها األمطار املومسيـة اجلنوبيـة الغربيـة الـيت 
هطلـت السـنة الفائتـة بلدانـا عـــدة يف جنــوب آســيا وجنــوب 
شـرقها، مبـــا يف ذلــك بنغالديــش وبوتــان وتــايلند ومجهوريــة 
الو الدميقراطية الشعبية وفييت نـام وكمبوديـا ونيبـال واهلنـد. 
وقـد لقـي آالف األشـخاص مصرعـهم فيمـــا تضــرر عشــرات 
آالف آخرون، وال سيما يف كمبوديـا الـيت عـاىن ٢,٢ مليـون 
شخص من سكاا (أو مـا نسـبته ٢٠ يف املائـة مـن السـكان) 
مــن أســوأ فيضانــات مومسيــة ضربــت البلــد خــالل األعـــوام 
األربعني املاضية. أما يف مجهورية كوريــا الدميقراطيـة الشـعبية، 
فقـد تفـاقمت املشـاكل االقتصاديـة الطويلـة األجـل وال ســـيما 
ـــل األضــرار النامجــة عــن سلســلة  اسـتمرار شـح احملـاصيل بفع
مستمرة من الفيضانات واجلفاف والعواصـف املداريـة. ويعـد 
ـــون نســمة هدفــا  حاليـا ثلـث السـكان البـالغ عددهـم ٢٢ ملي
للمساعدة الغذائية الصحية وخلدمات املياه واملرافق الصحية. 

ويف غضــون شــهر واحــد، ضــرب زلــزاالن كبـــريان  - ٢١
ـــع  الســلفادور يف مطلــع عــام ٢٠٠١، أســفرا عــن تضــرر رب
ســكان البلــد. كمــا أســفرا عــــن مصـــرع ١٥٩ ١ شـــخصا 
وإصابة آالف جبروح. وفيما كان اتمـع الـدويل منـهمكا يف 
معاجلة آثار الزلزال األول يف السـلفادور، ضـرب زلـزال كبـري 
آخــر يف ٢٦ كــانون الثــاين/ينــاير ٢٠٠١ واليــة غوجـــارات 
الواقعـة يف غـرب اهلنـد، وقـد أذهـل نطاقـه العـامل بأسـره. وقــد 
لقـي مـا يزيـد علـى ٠٠٠ ٢٠ شـخص مصرعـهم فيمـا تضــرر 
١٦ مليـون آخـرون. وقـدرت اخلسـائر الـيت منيـت ـا الواليــة 
مببلـغ ٤,٦ مليـار دوالر، بعـد أن كـــانت تنميتــها االقتصاديــة 

تبشر بآمال كبرية. 
حاالت الطوارئ املعقدة  باء -

شـــهدت حـــاالت الطـــوارئ املعقـــدة الناجتـــــة عــــن  - ٢٢
ـــل الكــوارث  الصراعـات واملتفاقمـة يف كثـري مـن األحيـان بفع

الطبيعية، كثافة واسعة يف العديد من مناطق العامل. ففـي العـام 
ـــة  املــاضي، ازدادت األوضــاع ســوءا يف املنطقــة دون اإلقليمي
لغـرب أفريقيـا الــيت تضــم ســرياليون وغينيــا وكــوت ديفــوار 
ـــيت كــانت تعــاين أصــال مــن حالــة إنســانية بالغــة  وليربيـا وال
الصعوبة. وقد أتى هذا التدهور نتيجـة لـتزايد املواجـهات بـني 
ـــــد أســــفرت  القـــوات احلكوميـــة واموعـــات املنشـــقة. وق
اهلجمــات احلدوديــة الــيت قــامت ــا جمموعــات مســـلحة يف 
ـــاء  منطقـة ”منقـار الببغـاء“ يف غينيـا، والـيت كـانت مـالذا لزه
٠٠٠ ٢٠٠ الجــئ ليبــريي وســرياليوين، عــن ظــاهرة تشـــرد 
مجـاعي مـن منـاطق الصـراع. ويف أعقـاب األعمـــال الوحشــية 
الواســعة النطــاق وانتــهاكات حقــوق اإلنســــان الفظـــة الـــيت 
ارتكبـت ضـد السـكان املقيمـني والالجئـني خـالل اهلجمــات، 
فــر آالف األشــــخاص عـــائدين إىل ســـرياليون، فيمـــا أرغـــم 
آخـرون علـى التوغـل داخـل غينيـا هربـا مـن القتـال. ويشــكل 
تعـاظم دور اجلـهات الفاعلـة غـــري احلكومــة وطــابع أنشــطتها 
اإلجراميــة العــــابر للحـــدود، فضـــال عـــن انتشـــار األســـلحة 
الصغــرية، وعــــدم فعاليـــة برامـــج تســـريح املقـــاتلني وإعـــادة 
إدماجــهم، واســتمرار أطــراف الصــــراع يف جتنيـــد األطفـــال 
ـــا علــى  واسـتخدام السـكان مبثابـة درعـا بشـرية، خطـرا عظيم

السالم واالستقرار اإلقليميني. 
وقــد شــهدت أفغانســتان أيضــا تدهــــورا مذهـــال يف  - ٢٣
ـــذي اســتمر  حالتـها اإلنسـانية، أدى فيـها الصـراع الداخلـي ال
٢٢ عاما والذي ختللته أسوأ موجة جفـاف شـهدته السـنوات 
الثالثون األخرية إىل تسارع التدهور االقتصادي املسـتمر منـذ 
فترة طويلة وإصابـة السـكان عمومـا بـالفقر. وقـد شـهد العـام 
املـاضي وحـده نـــزوح ٠٠٠ ٤٧ شــخص أضيفــوا إىل قائمــة 
السـكان العديديـن الذيـن غـادروا ديـارهم هربـا مـــن اجلفــاف 
والقتـال. ومـن بـني هـؤالء ٠٠٠ ٣٠ شـخص فـروا مـن إقليــم 
ياكوالنغ يف مقاطعة باميـان يف وسـط أفغانسـتان عقـب تـردد 
إشـاعات بقيـام الطالبـان يف كـانون الثـاين/ينـاير ٢٠٠١ بقتـــل 
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ــاك  ٣٠٠ مـدين امـوا بدعـم املعارضـة. وسـجل األحـداث هن
حافل بانتهاكات حقوق اإلنسان، وتعاين النساء بوجه خاص 

من متييز يف غاية البشاعة. 
ويشهد الشرق األوسط أيضا حالة طـوارئ إنسـانية.  - ٢٤
فمنـذ أواخـر أيلـــول/ســبتمرب ٢٠٠٠، أدى الــرتاع يف األرض 
الفلســطينية احملتلــة إىل ســقوط قتلــى وجرحــــى وإىل تدهـــور 
االقتصاد بصورة حادة أدت إىل تضرر مستوى معيشـة أغلبيـة 

السكان الواسعة تضررا فادحا. 
أمـا يف مجهوريـة الكونغـو الدميقراطيـة، فقـد اســتمرت  - ٢٥
املعاناة من جراء الصراعات العديدة املختلفـة الدوافـع احملتدمـة 
يف البلد. ويشكل سوء استغالل السلطة السياسية علـى نطـاق 
واسع، مبا يف ذلك التحريـض علـى ارتكـاب عمليـات اإلبـادة 
اجلماعية، وانتهاك حقوق اإلنسان بصـورة مريعـة، واسـتغالل 
النشــاط االقتصــادي ألغــراض إجراميــة، فضــال عــن وجـــود 
حركـات متـرد وجيـوش أجنبيـــة، وتفشــي اللصوصيــة عمومــا 
ـــن العقــاب، بعضــا مــن  ضمـن سـياق عـام يتسـم بـاإلفالت م
العنــــاصر الــــيت تشــــري إىل البيئــــة السياســــية واالجتماعيــــــة 
واالقتصاديـة القائمـة. وقـد تعـرض مـــا يقــدر بـــ ٢,١ مليــون 
ــــأ زهـــاء ٠٠٠ ٣٥٠ شـــخص إىل  شــخص للتشــرد فيمــا جل

البلدان ااورة. 
واســتمرت الصراعــات أيضــا يف أنغــــوال والســـودان  - ٢٦
والصومـال. ففـي أنغـوال، تصـاعدت حـدة الصـراع علـى حنــو 
كانت له انعكاسات خطرية على البلدان ااورة يف مجهوريـة 
الكونغو الدميقراطية وزامبيا وناميبيـا. ويف أيـار/مـايو ٢٠٠٠، 
اشتعل القتال جمددا بني إريتريا وإثيوبيا على حنو أسفر، نتيجــة 
كذلك للجفاف، عن تشرد مايزيد على مليون إيريـتري، مـن 
بينهم ٠٠٠ ٥٠ جلؤوا إىل السـودان. فضـال عـن ذلـك، زعـم 
أن زهـاء ٠٠٠ ٦٠ إثيـويب رحلـوا مـن إريتريـــا، وانضمــوا إىل 

ــــا نتيجـــة  ٠٠٠ ٣٥٠ شــخص مشــردين أصــال داخــل إثيوبي
للقتال الذي كان حمتدما يف السابق. 

وأمـا يف بورنـدي، فقـد تفـــاوض اتمــع الــدويل مــع  - ٢٧
ــــيت  احلكومــة مــن أجــل تغيــري سياســة ”إعــادة التجميــع“ ال
انتهجتــها، وحــل العديــد مــن املعســكرات الــيت كــانت قـــد 
أنشـئت قبـل مـدة وجـيزة مـن ذلـك يف إطـار تلـك السياســـية. 
ومـع أن أعـداد املشـردين الذيـن يعيشـون يف هـذه املعســكرات 
قد قَل منذ مطلع عام ٢٠٠١ مبا يزيد علـى النصـف، ال تـزال 
النكبــة الــــيت تعـــرض هلـــا ٠٠٠ ٣٩٣ مشـــرد مـــوزع علـــى 
٢١٧ معســكرا تتصــدر جــدول األعمــال اإلنســانية. ويعـــين 
غياب قرار بشأن وقـف إطـالق النـار، رغـم توقيـع ١٩ طرفـا 
على اتفاق السالم، أن احلالـة ال تـزال هشـة وقابلـة لالشـتعال 
يف أي حلظــة. ومــا يزيــد املعانــاة اإلنســانية تفاقمــا اســـتمرار 
موجة اجلفاف للعام الثالث على التوايل وزيادة معدل اإلصابة 

مبالريا املرتفعات زيادة مل يسبق هلا مثيل. 
ويف منطقـة البلقـان، مـا زالـــت األمــم املتحــدة تعــاجل  - ٢٨
عواقــب عقــد مــن الصراعــــات واالضطرابـــات العامـــة الـــيت 
ـــة االشــتراكية  صـاحبت احنـالل مجهوريـة يوغوسـالفيا االحتادي
السـابقة. ومـع أن األحـوال يف كوسـوفو شـهدت حتسـنا علــى 
وجه العموم، باستثناء مناطق األقليـات، فـإن انـدالع الصـراع 
ـــالفية الســابقة  يف جنـوب صربيـا ومجهوريـة مقدونيـا اليوغوس
تســبب يف تشــريد أعــداد أخــــرى مـــن الســـكان. وأبـــرزت 
األحداث األخرية أن التوترات العرقية والسياسـية الـيت مل حتـل 
مصــدر حمتمــل إلشــــعال حـــوادث عنـــف جديـــدة. وتبقـــى 
االحتياجـات اإلنســـانية للالجئــني واملشــردين داخليــا وســائر 
األشـخاص املتـأثرين بـاحلرب جـزءا مـــن نطــاق أعــم النعــدام 
االســتقرار السياســي واالقتصــادي واالجتمــاعي واملؤسســــي 
ـــن اإلقليمــي والقطــري. وكذلــك يف مجهوريــة  علـى الصعيدي
ـــت األمــم املتحــدة تعــاجل  شيشـانيا، باالحتـاد الروسـي، مـا زال
عواقـب األزمـــة يف املنطقــة، مســتكملة اإلغاثــة الطارئــة الــيت 
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تقدمها حكومة االحتـاد الروسـي. وهنـاك حـوايل ٠٠٠ ١٦٠ 
ـــاثل تقريبــا يف مجهوريــة  مشـرد داخليـا يف إنغوشـيتيا وعـدد مم
شيشانيا نفسها. وما زالت إندونيسيا أيضا تعاين مـن توتـرات 
قدمية العهد يف أتشيه وبابوا الغربية وتيمور الغربية ومولوكا. 

ـــوارئ املعقــدة ال يــزال  ٢٩- ومـع أن االجتـاه يف حـاالت الط
مدعــاة للكآبــة، فقــد شــهدت بعــــض احلـــاالت احنســـارا يف 
االحتياجات اإلنسانية. ففي مجهوريـة الكونغـو، متكّنـت آخـر 
جمموعـة مـن املشـردين البـالغ عددهـم ٠٠ ٨٠٠ شـخص مـــن 
العودة على مدى السـنة األخـرية والبـدء بإعـادة بنـاء حيـام. 
ومسـح توقيـع إريتريـا وإثيوبيـا اتفـاق وقـــف أعمــال القتــال يف 
١٨ حزيران/يونيه ٢٠٠٠ (وتبع ذلك توقيـع معـاهدة السـالم 
يف ١٢ كانون األول/ديسمرب) لغالبية الالجئـني املوجوديـن يف 
السودان بالعودة بصورة طوعيـة، باإلضافـة إىل مـا يزيـد علـى 
ــــاد أيضـــا حـــوايل ٠٠٠ ٦٠٠  ٠٠٠ ٦٠ الجــىء قــدمي. وع
مشرد يف إريتريا إىل مسقط رأسهم، وإن كـان مـا يزيـد علـى 
٠٠٠ ٢٠٠ شـخص مـا زالـوا يف املخيمـات وال يـزال حــوايل 
ــــدأ  ٠٠ ١٠٠ شـــخص يقيمـــون يف اتمعـــات املضيفـــة. وب
ـــودة إىل ديــارهم حيــث بلغــت  املشـردون يف إثيوبيـا أيضـا الع
معدالت العودة املبلّغ عنـها حـىت ايـة عـام ٢٠٠٠ أكـثر مـن 

٧٠ يف املائة يف مناطق معينة من تيغري. 
 

ــــــات  التنســــيق واالســــتجابة يف حــــاالت األزم جيم -
اإلنسانية 

جـرى يف األصـل وضـع العديـد مـــن آليــات التنســيق  - ٣٠
ـــرار اجلمعيــة العامــة ١٨٢/٤٦ يف  واالسـتجابة املترسـخة يف ق
سـياق الكـوارث الطبيعيـــة، وتزايــد اســتخدامها وتكييفــها يف 
حاالت الطوارئ املعقدة. وينطبـق ذلـك بصـورة خاصـة نظـرا 
ـــدة الــيت تنطــوي علــى عوامــل  لـتزايد حـاالت الطـوارئ املعق
الصراع والكارثة الطبيعية على السـواء. ويف خطـوة تعـرب عـن 
هـذا االجتـاه، قـام مكتـب تنسـيق الشـؤون اإلنســـانية يف إطــار 

هيكله اإلداري املعدل مؤخرا بدمج فرعيه املعنيـني بـالكوارث 
الطبيعية واالستجابة حلاالت الطوارئ املعقدة. 

ومـن الواضـح أن اجلفـاف يف منطقـة القـرن األفريقــي  - ٣١
ـــوب وغــرب الســودان والفيضانــات يف  وخطـر ااعـة يف جن
موزامبيـق والـزالزل يف أمريكـا الالتينيـة واهلنـد ليسـت أحداثــا 
معزولة. فقد تعرضت هذه املناطق للنوع نفسه مـن الكـوارث 
عدة مرات يف العقدين املاضيني. ويف اسـتنتاجاته املتفـق عليـها 
لعامي ١٩٩٨ و ١٩٩٩، أقر الس االقتصادي واالجتماعي 
باحلاجـة إىل اسـتراتيجيات وقائيـة أقـــوى، مبــا يف ذلــك تعزيــز 
نظـم اإلنـذار املبكّـر علـى الصعيديـن القطـري واإلقليمـــي مــن 
أجـل التخفيـف مـن وطـأة الكـوارث. ودعـا أيضـا إىل تنســـيق 
أفضل بني هيئات األمم املتحدة لتحسني التـأهب واالسـتجابة 
ملثل هذه الكوارث، وأعاد تـأكيد احلاجـة إىل تعزيـز القـدرات 

احمللية على القيام بذلك. 
وللتخطيــط لتحســــني الوقايـــة واالســـتجابة، قـــامت  - ٣٢
املؤسسات األعضاء يف منظومــة األمـم املتحـدة، بالتشـاور مـع 
احلكومات املتضررة، باستخالص الدروس املسـتفادة. وقـد مت 
ـــة  ذلـك علـى إثـر الفيضانـات يف موزامبيـق وكمبوديـا والكارث
ـــي يف منغوليــا والــزالزل يف  املناخيـة الـيت أدت إىل زوال املراع
السـلفادور واهلنـــد. وُأدجمــت الــدروس املســتفادة يف حلقــات 
عمـل وحلقـات دراسـية علـى نطـاق وطـين أو إقليمـي أوســع، 
ـــة بالتــأهب لالســتجابة للكــوارث يف  كاحللقـة الدراسـية املعني
أمريكـا الالتينيـة الـيت عقـــدت يف كوريتيبــا يف حزيــران/يونيــه 
٢٠٠٠ واحللقات الدراسية اليت عقدها برنامج األمـم املتحـدة 
للتدريـب علـى إدارة الكـوارث لألفرقـة القطريـة التابعـة لألمــم 
املتحدة وللسلطات الوطنية. ومع ذلـك، جيـب مواصلـة تعزيـز 

عنصر التعلّم يف استجابة األمم املتحدة للكوارث. 
وتربز هذه التقييمات باستمرار موضوعـا رئيسـيا هـو  - ٣٣
احلاجة إىل ختطيط قوي للطوارئ وتعزيز القدرة الوطنيــة علـى 



01-4155111

A/56/95
E/2001/85

إدارة الكــــوارث واآلليــــات الوطنيــــة لتنســــــيق االســـــتجابة 
للكـوارث، الـيت تشـمل إدراة املعلومـــات فضــال عــن التعــاون 
اإلقليمـي. ومشلـت اجلـهود املشـتركة بـــني الوكــاالت يف هــذا 
ـــــادئ التوجيهيــــة  اخلصـــوص سلســـلة مـــن املبـــادرات، كاملب
ــــا  للتخطيــط للطــورائ املشــتركة بــني الوكــاالت الــيت أعد
مؤخـرا اللجنـــة الدائمــة املشــتركة بــني الوكــاالت مــن أجــل 
مواجهـة الكـوارث البيئيـــة والطبيعيــة، والقالقــل والصراعــات 
املدنيــة، أو مــا يرتبــط ــــا مـــن تدفـــق الالجئـــني والتشـــريد 
الداخلي. ويف إطار عمليـة التخطيـط للطـوارئ، تقـوم األفرقـة 
القطريــة التابعــة لألمــم املتحــدة، بالتشــاور مــــع احلكومـــات 
املعنية، بتحليل مشترك لسياق حالة ما وحتدد خطط املواجهـة 
املمكنة لألحداث وتضع االستراتيجيات واألهداف الستجابة 
ـــذه  منسـقة وموحـدة. وجيـب أن تشـمل عمليـات التخطيـط ه
ــزز  املنظمـات غـري احلكوميـة واألطـراف الفاعلـة احملليـة، ممـا يع

الروابط بني الشركاء ذوي الصلة. 
وعلى أثر الدروس املسـتفادة مـن األزمـات يف تيمـور  - ٣٤
الشـرقية ومجهوريـة الكونغـو الدميقراطيـة وروانـدا وكوســوفو، 
بدأت األمم املتحدة بتركيز االهتمام أكثر فأكثر علـى حتسـني 
مســتويات التخطيــط حلــاالت الطــوارئ والتــــأهب ملواجهـــة 
حاالت الطوارئ املعقدة. فاالستجابة املبكّرة ميكن أن ختفـف 
مـن االحتياجـات اإلنسـانية وحتـول دون اتسـاع نطـاق األزمــة 
اإلنسانية. ويف حاالت الصراع، حيب أن تــأخذ االسـتجابة يف 
االعتبار عناصر إضافية هامة. فللجوانب األمنية أمهيـة حيويـة. 
وتظـــهر التجربـــة املســـتمرة أن تصـــاعد انتـــهاكات حقــــوق 
اإلنســان يســبق العديــد مــن حــــاالت الطـــوارئ اإلنســـانية. 
واالهتمـام ـذه األمنـاط وحتليلـها ميكـن أن يؤثـــرا تأثــريا هامــا 
ـــــث التــــأهب  علـــى جمتمـــع املســـاعدات اإلنســـانية مـــن حي
واالستجابة. فالبنية األساسية احلكومية قـد تكـون منـهارة ممـا 
يتطلـب دعمـا فوريـــا لتمكــني احلكومــات مــن قيــادة عمليــة 

اإلنعـاش وتنفيذهـا بفعاليـة، مبعـزل عـن العمليـة األطـول أجـــال 
الرامية إىل تعزيز مؤسسات الدولة بصفة عامة. 

ومشلـت اجلـهود املشـتركة بـني الوكـاالت لالســتجابة  - ٣٥
للكوارث الطبيعية إنشاء أفرقة األمـم املتحـدة اإلقليميـة لتقييـم 
الكوارث والتنسيق، ممـا زاد مشـاركة البلـدان الناميـة املعرضـة 
للكوارث يف نظام األمم املتحـدة لتقييـم الكـوارث والتنسـيق. 
ولدى مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية اآلن ثالثة مستشـارين 
لالستجابة للكوارث اإلقليمية ألمريكا الالتينية وآسيا واحمليـط 
اهلــادىء، علــى التــوايل. ويتوقــع تعيــني مستشــاَرين آخريــــن 
ألمريكـــا الوســـطى ومنطقـــة البحـــــر الكــــارييب وللجنــــوب 
األفريقـي. ويقـوم دورمهـا علـى تقـــدمي الدعــم التقــين لألفرقــة 
القطريـة التابعـة لألمـم املتحـدة، وعـــن طريقــها إىل الســلطات 
اإلقليمية والوطنية، من أجـل إعـداد خطـط الطـوارئ وتنسـيق 
االســتجابة للكــوارث الطبيعيــــة. وإضافـــة إىل ذلـــك، ينـــوي 
ــــائي تعيـــني مخســـة مستشـــارين  برنــامج األمــم املتحــدة اإلمن
إقليميـني للحـد مـن الكـوارث يكونـون مسـؤولني عـن تنظيـــم 
وتنفيـذ الدعـم الربنـاجمي الفعـال ألنشـطة التخفيـف مـــن حــدة 
الكــوارث اإلقليميــة والوطنيــة واإلنعــاش، مــن حيــث رســــم 
السياســـات واالســـتراتيجيات والرصـــــد والتقييــــم والرصــــد 
واإلبالغ املاليني. وسيقدمون أيضا مدخالت لبناء الشــراكات 
والتحالفـات وللدعـوة والتدريـب، وســـيتعاونون بشــأن مجيــع 
املســائل املتعلقــة بالوقايــــة مـــن الكـــوارث الطبيعيـــة والبيئيـــة 
والتكنولوجيا والتأهب هلا والتخفيف مـن وطأـا واالسـتجابة 

هلا واالنعاش. 
ـــن  وتتـم االسـتجابة املشـتركة بـني الوكـاالت أيضـا ع - ٣٦
طريــق بعثــات مشــتركة. فإدراكــا لتدهــور احلالــة يف غـــرب 
أفريقيا، أوفد األمني العام إىل املنطقـة يف آذار/مـارس ٢٠٠١، 
بعثــة مشــــتركة بـــني الوكـــاالت رفيعـــة املســـتوى ومتعـــددة 
االختصاصـات كخطـوة أوىل يف إطـار جـهود األمـم املتحــدة/ 
اجلماعـة االقتصاديـة لـدول غـرب أفريقيـا، لوضـع اســـتراتيجية 
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متماسكة ومتكاملة. وشددت البعثة على ضرورة قيام اتمـع 
الدويل باملساعدة على حل املشاكل اهليكلية احلرجـة، وكفالـة 
االرتباط بني اإلغاثة الطارئة واملبادرات اإلمنائية، وتقدمي مزيد 
من الدعم إىل مبادرات اتمع املدين. واستنادا إىل املقترحات 
ـــــع املــــدين  الـــيت تقدمـــت ـــا احلكومـــات واملـــاحنني واتم
وما توصلت إليـه البعثـة نفسـها، فقـد أوصـت بإنشـاء مكتـب 
األمم املتحدة لغـرب أفريقيـا مـن أجـل دعـم وتعزيـز األنشـطة 
اليت تقوم ا اجلماعة االقتصادية لـدول غـرب أفريقيـا وكفالـة 
جتـانس برامـج األمـــم املتحــدة مــع الــربامج الــيت تضطلــع ــا 

اجلماعة ومنظمات أخرى يف هذه املنطقة دون اإلقليمية. 
ويف منطقة القرن األفريقي، مكّنـت املواجهـة املركّـزة  - ٣٧
للجفاف من تفادي جماعة كانت تتـهدد حيـاة ماليـني البشـر. 
وسـاعد قيـام األمـــني العــام بتعيــني املديــرة التنفيذيــة لربنــامج 
ـــه اخلاصــة املعنيــة باجلفــاف يف منطقــة  األغذيـة العـاملي مبعوثت
القـرن األفريقـي الكـــربى وإنشــاء مكتــب للمنســق اإلقليمــي 
للشؤون اإلنسانية يف أديس أبابا على حتسني قـدرة االسـتجابة 
الغوثية والتنسيق يف املنطقة. وساهم أيضا قيام اجلـهات املاحنـة 
بتلبية العنصر الغذائي مـن النـداء، وتوقـف احلـرب بـني إثيوبيـا 

وأفريقيا يف التخفيف من وطأة الكارثة يف املنطقة. 
وعلى الرغم من األمهيـة القصـوى الـيت يكتسـيها سـد  - ٣٨
النقص يف املواد الغذائية ضمن جهود اإلغاثة، أبرزت املبعوثـة 
اخلاصـة لألمـني العـام أمهيـة التدخـالت يف القطـاع غـري املعـــين 
ـــة نســبيا يف قطاعــات  بـالغذاء. فللمدخـالت املنخفضـة التكلف
املياه والصحة والثروة احليوانية أثرهـا العميـق علـى املتضرريـن 
إذ متكّنهم من مواصلة عملية اإلنعـاش. وأكـدت احلقـائق الـيت 
مجعتـها وزارات الصحـة يف املنطقـــة ومنظمــة الصحــة العامليــة 
ومنظمة األمم املتحـدة للطفولـة واملنظمـات غـري احلكوميـة أن 
ـــة، وخاصــة فيمــا يتصــل بالصحــة  عجـز النظـم الصحيـة احمللي
اإلجنابيــة واحتياجــات األطفــــال الصحيـــة، أســـهم كثـــريا يف 
استفحال املعاناة. وجيب أن تدرك الـدول األعضـاء التغيـريات 

اهلامة اليت تسـتطيع االسـتثمارات يف هـذه القطاعـات إحداثـها 
لتستفيد منها أعداد كبرية من الناس. 

وإدراكـا منـها للطبيعـة الدوريـة للكـــوارث يف منطقــة  - ٣٩
القــرن األفريقــي، وضعــت األمــم املتحــدة خططــا اإلقليميـــة 
للطوارئ جيري اسـتكماهلا بصـورة منتظمـة اسـتنادا إىل رصـد 
ــــات  حالــة األمــن الغذائــي يف أرجــاء املنطقــة وجتميــع معلوم
اإلنـــذار املبكّـــر الـــواردة مـــن احلكومـــات واألمـــم املتحـــدة 
ـــاحنني. وتتــم معاجلــة العواقــب  واملنظمـات غـري احلكوميـة وامل
وتلبيـة االحتياجـات يف األجـل الطويـل عـــن طريــق التخطيــط 
املنســق إلنعــاش الزراعــــة لكـــي تتمكـــن الفئـــات الســـكانية 
الضعيفة، وال سيما األسر املعيشية اليت تعتمد على الزراعـة أو 

تربية املواشي، من استعادة سبل معيشتها. 
ودلّت الدروس املستفادة من الفيضانات اليت حدثـت  - ٤٠
يف موزامبيـق يف شـباط/فـرباير ٢٠٠٠ علـى ضعـف التخطيـــط 
للطوارئ على الصعيدين الوطين واإلقليمي. وبدعم من األمـم 
املتحدة، باشر املعهد الوطـين إلدارة الكـوارث التـابع حلكومـة 
موزامبيـق وضـع خطـــط طــوارئ تفصيليــة ملواجهــة احلــاالت 
الطارئة املماثلة. وُأجنزت هذه اخلطط قبـل حـدوث فيضانـات 
عـام ٢٠٠١، ممـا وفّـر اســـتجابة أســرع لألزمــة ووعيــا أكــرب 
بأضرار الفيضانات من جانب السكان واملكاتب احمللية التابعة 
للمعهد. وساعد يف ذلك األنشـطة الـيت اضطلعـت ـا اإلدارة 
الوطينة للمياه اليت أصدرت تقارير يومية عن ارتفاع منسـوب 
ميـاه األـار والسـدود ومتكّنـت مـن تقـدمي إســـقاطات حلجــم 
الفيضانات. وعلى الصعيد اإلقليمي، أطلعت البلدان اـاورة، 
ـــات  وهـي زامبيـا وزمبـابوي ومـالوي، موزامبيـق علـى املعلوم
اهليدرولوجية املتوافرة لديها عن ارتفاع منسوب مياه األـار. 
واجتمع رؤساء دول املنطقة ملناقشة حالـة الطـوارئ، ممـا عـزز 
احلاجــة إىل تعزيــز التــأهب والقــدرة علــى االســــتجابة علـــى 
الصعيد اإلقليمي. ومن هنا انطلقت مبـادرة للجماعـة اإلمنائيـة 
للجنوب األفريقي ترمي إىل التقدم مبقترحات مـن أجـل إقامـة 
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آلية إقليمية إلدارة الكـوارث يف نطـاق أمانـة اجلماعـة وجتـري 
هذه العملية حاليا. 

ووضعـت األضـرار اجلسـيمة واملتراكمـــة الــيت ســببها  - ٤١
زلزاالن عصفا بالسـلفادور عبئـا ضخمـا علـى قـدرة احلكومـة 
واتمـع يف السـلفادور علـى االسـتجابة. وزاد األثـر اإلمجـــايل 
تعرض السكان للضرر، وقـد تشـهد احلالـة مزيـدا مـن التفـاقم 
ــة  مـع حلـول موسـم األمطـار ومـا يصحبـه مـن ايـارات أرضي
حمتملـة. ويدعـم فريـق إلدارة الكـــوارث تــابع لألمــم املتحــدة 
األنشــطة احلكوميــة لتحســــني تنســـيق االســـتجابة والتـــأهب 
للكـوارث. ويف أمريكـا اجلنوبيـة علـى العمـــوم، يلقــى إســهام 
األطــراف الفاعلــة الوطنيــة واحملليــة يف االســتجابة للكـــوارث 

الدعم من منظمة الصحة للبلدان األمريكية. 
ويف اهلنـد، حشـــدت احلكومــة الوطنيــة واحلكومــات  - ٤٢
احمللية أكرب عـدد ممكـن مـن النـاس واملـوارد ملواجهـة مـا خلّفـه 
الزلزال الذي أصاب غوجارات من دمـار. وقـادت السـلطات 
اهلندية االستجابة ونسقتها، مستفيدة من املساعدة اليت قدمـها 
اتمـع الـدويل، كخـربة األفرقـة الدوليـة للبحـــث واإلنقــاذ يف 
املناطق احلضرية. واعتمـدت أنشـطة اإلنقـاذ واإلغاثـة اعتمـادا 
جوهريـا علـى عـدد كبـري مـن املنظمـات غـري احلكوميـة احملليــة 
وعلـى اإلسـهام النشـط للمجتمعـات احملليـة. وتلقـت احلكومـة 
الدعم أيضا من فريق لتقييم الكوارث والتنسيق وفريـق إلدارة 
الكـوارث تـابعني لألمـم املتحـــدة يف تنســيق اإلغاثــة وأنشــطة 
البحـث واإلنقـاذ امليدانيـة، بـالرغم مـن حمدوديـة اجلـــهود الــيت 
بذهلـا فريـق تقييـم الكـوارث والتنسـيق نظـرا لنقـــص املوظفــني 
واملوارد. وطيلــة مـدة حالـة الطـوارئ ويف األشـهر الـيت تلتـها، 
قدمــت منظمــة الصحــة العامليــة دعمــا خاصــا إىل الســلطات 

الصحية الوطنية واحمللية. 

التعرض الشديد لألزمات اإلنسانية   دال -
التعرض الشديد للكوارث الطبيعية  - ١

شـدد الـس االقتصـادي واالجتمـاعي يف اســتنتاجاته  - ٤٣
املتفق عليها لعام ١٩٩٩ على احلاجة إىل احلد مـن شـدة تـأثر 
اتمعـــات يف البلـــدان الناميـــة باملخـــاطر الطبيعيـــة. وعـــــادة 
مـا تكـون للكـوارث الطبيعيـة آثـار مدمـرة علـى سـكان املــدن 
والريف. واخلسائر املادية اليت تلحق بالنـاتج ووسـائل اإلنتـاج 
وتوليد الدخل والبنية األساسية جسيمة للغايـة إذ أـا تضعـف 
قـدرة النـاجني علـى البقـاء واسـتعادة حيـام العاديـــة. ويظــهر 
ذلك جليا يف اتمعات الزراعية حيـث يـؤدي دمـار احملـاصيل 
ـــي، وغالبــا مــا يتســبب يف  واملاشـية إىل إضعـاف األمـن الغذائ
سوء احلالة الصحية وااعـة واملـوت. وميكـن أن يكـون األثـر 
على عبء العمل الذي تقوم بـه املـرأة وعلـى صحتـها شـديدا 
على وجه اخلصـوص نظـرا للـدور الرئيسـي الـذي تضطلـع بـه 
فيما يتصل بإنتاج احملاصيل الغذائية واألمن الغذائـي يف العديـد 
من املناطق. وتعزيز التنمية الزراعية والريفيـة أمـر بـالغ األمهيـة 
من أجل احلد من القابلية للتأثر وتعزيز التنمية واألمن الغذائي 

عموما على الصعيد الوطين. 
وكان للقحط الذي أصاب أفريقيـا وآسـيا وموجـات  - ٤٤
الصقيع اليت أصابت أفغانستان ومنغوليا آثارها الشـديدة علـى 
األسر املعيشية اليت تعتمـد علـى الزراعـة والرعـي. ففـي آسـيا، 
أرسل كل من منظمة األمم املتحدة لألغذية والزراعة (الفـاو) 
وبرنامج األغذية العاملي بعثة لتقييم إمددات الغـذاء واحملـاصيل 
إىل عـدة بلـــدان، مبــا فيــها أرمينيــا وأفغانســتان وأوزبكســتان 
ـــة وجورجيــا  وباكسـتان ومجهوريـة كوريـا الشـعبية الدميقراطي
وطاجيكســتان، وقدمــا املشــورة إىل اتمــــع الـــدويل بشـــأن 
االســتجابة املرغوبــــة. وجـــرى أيضـــا يف أذربيجـــان واألردن 
ورومانيـا ومولدوفـا تقييـم احلاجـة إىل املســـاعدة الغذائيــة مــن 
أجــل محايــة أســباب كســب الــرزق للمزارعــني والرعــــاة يف 

املناطق الريفية، وصدرت نداءات خاصة ذا الشأن. 
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ـــدام األمــن الغذائــي هــو أكــرب  والتعـرض املزمـن النع - ٤٥
مشكلة أساسية يف منطقة القرن األفريقي حيث يعاين مـا يبلـغ 
٧٠ مليون شخص، نصف عـدد السـكان تقريبـا، مـن انعـدام 
األمن الغذائي ونقـص التغذيـة الشـديد حـىت يف السـنوات الـيت 
يكون فيها معدل هطـول املطـر عاديـا. وأسـهمت الصراعـات 
وضعــف االقتصــــادات وســـوء احلكـــم والتقلـــص الكبـــري يف 
املساعدة اإلمنائية الرمسية املقدمـة إىل املنطقـة يف خطـورة حالـة 
الطوارئ. ويف نيسان/أبريل ٢٠٠٠، شكّل األمني العـام فرقـة 
عمل مشتركة بـني الوكـاالت معنيـة بـاألمن الغذائـي والتنميـة 
الزراعيـة يف األجـل الطويـل واجلوانـب املتصلـة مـا يف منطقــة 
القـرن األفريقـي. وتضمـن التقريـر الـذي قدمتـه الحقـا خمططــا 
عامــا الســتراتيجية ملعاجلــــة األســـباب األساســـية للمشـــاكل 
املستمرة يف املنطقة، مبا فيها الصراعات، والكوارث الطبيعيـة، 
وتنــامي عــدم التــوازن بــني عــدد الســكان وضعــف املــــوارد 
الطبيعية، وانعدام األمن الغذائي، والفقر املدقع، وانعدام النمـو 
االقتصـادي، وعـــدم فعاليــة املؤسســات واخلدمــات، وقصــور 
البنيـة األساسـية. ومبـا أن املـرأة تقـوم بـدور رئيســـي يف إنتــاج 
األغذيـة يف املنطقـة، مـن الضـروري إدمـاج وجـــهات نظرهــا. 
وستعقد يف نريويب يف متـوز/يوليـه، بقيـادة حكومـات املنطقـة، 

مشاورة إقليمية بشأن تنفيذ ذلك. 
ويف السلفادور واهلند، كان للزالزل آثار فادحة على  - ٤٦
االقتصاد، يف حني أنـه علـى النقيـض، كـانت عواقـب الزلـزال 
الذي أصاب مدينة سياتل، بوالية واشنطن (الواليات املتحدة 
األمريكية)، يف شباط/فرباير ٢٠٠٠ أقل جسـامة مـع أن قوتـه 
كـانت مماثلـة. وهـذا خـري دليـــل علــى أن اجلــهود املبذولــة يف 
العامل املتقدم النمو من أجـل ختفيـف املخـاطر تـؤدي إىل احلـد 
بدرجــة كبــرية مــن األضــرار ومــا ينجــم عنـــها مـــن تعطـــل 
اخلدمــــات والبنيــــة األساســــية. ويف هــــذا الصــــدد، تعــــــزز 
االســتراتيجية الدوليــة للحــد مــن الكــوارث، الــيت اعتمدــــا 
اجلمعيـــة العامـــة يف قرارهـــا ٢١٩/٥٤ املـــؤرخ ٢٢ كــــانون 

األول/ديســـمرب ١٩٩٩، احلـــد مـــن ضعــــف اجلماعــــات يف 
مواجهة املخاطر الطبيعية مـن أجـل التخفيـف مـن اخلسـائر يف 

األرواح والدمار النامجني عنها. 
وباإلضافــة إىل األضــرار اجلليــة يف األجــــل القصـــري،  - ٤٧
يــتزايد إدراك العواقــب البيئيــة اجلســيمة للكــوارث الطبيعيــــة 
وحاالت الطوارئ املعقدة اليت قد تكون هلا آثار هامة وبعيـدة 
املـدى علـى املتضرريـن. وملعاجلـة ذلـك، عـزز مكتـــب تنســيق 
الشؤون اإلنسانية شراكته القائمة منذ مدة طويلة مـع برنـامج 
األمم املتحدة للبيئة عــن طريـق مبـادرة مشـتركة تعـرف باسـم 
خدمـة حـــاالت الطــوارئ البيئيــة الــيت تقــوم بــإدارة حــاالت 
الطوارئ البيئية اليت يتسبب فيها اإلنسـان والعواقـب اجلسـيمة 

للكوارث البيئية. 
 

القابلية املزمنة للتأثر يف حاالت الطوارئ املعقدة  - ٢
يف حـاالت الطـوارئ املعقـدة، غالبـا مـــا يتعــذر علــى  - ٤٨
السـكان املتضرريـن احلصـــول علــى مــوارد الدخــل التقليديــة 
لفترات طويلة من الزمن نظرا للتشرد وانعدام األمـن. ونتيجـة 
لذلـك، تصبـــح الفــرص االقتصاديــة الالزمــة لكســب العيــش 
الكرمي أكثر إحلاحا، وال سيما يف حـاالت الطـوارئ الـيت متتـد 
فترة طويلة من الزمن واليت يتنقل السكان أثناءهـا  باسـتمرار. 
وإذا مـا حدثـت أيضـا كارثـة طبيعيـة، تصبـح قـدرة اتمعــات 
احملليـة علـى دعـم السـكان املشـردين حمـدودة للغايـة ممـا جيعـــل 
ــــاعدة  شــرائح كبــرية مــن هــؤالء الســكان تعتمــد علــى املس

اإلنسانية. 
ـــات الــيت متتــد فــترة طويلــة مــن  وال تتسـبب الصراع - ٤٩
الزمن يف ضعف األحوال الغذائية واالقتصادية وحسب، وإمنـا 
أيضـا يف ضعـف احلالـة الصحيـة. ويتـأثر اتمـع تـــأثرا شــديدا 
بــالضرر الــذي يلحــق بالبنيــة األساســية للخدمــات الصحيـــة 
والصــرف الصحــي وبــالنقص احلــاد يف اخلدمــات. وتتعطــــل 
دورات التلقيـح، ممـا يسـرع بانتشـار األمـراض. واألســـوأ مــن 
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ذلك أن العنف الذي تتعـرض لـه اجلماعـات أثنـاء الصراعـات 
يزيد يف واقع األمـر الطلـب علـى اخلدمـات الصحيـة والعـالج 
الطيب، مما يؤدي إىل حتميل القدرات مـا يزيـد علـى طاقتـها يف 

الوقت الذي تقل فيه املوارد املتاحة. 
وأثر الصراعات على انتشـار اإلصابـة بفـريوس نقـص  - ٥٠
املناعة البشــرية/متالزمـة نقـص املناعـة املكتسـب (اإليـدز) هـو 
أعضل من ذلـك. فنظـرا النتشـار ظـاهرة االغتصـاب والعنـف 
اجلنسـي علـى نطـاق واســـع خــالل احلــروب، ال منــاص مــن 
ارتفاع نسبة اإلصابة بفريوس نقص املناعة البشرية، وال سيما 
عندمـا يتعـذر علـى النسـاء والفتيـات يف العديـد مـــن احلــاالت 
محاية أنفسهن من هــذه اإلصابـة. وعـالوة علـى ذلـك، تسـهم 
تنقــالت املقــاتلني والتشــريد القســــري للســـكان املدنيـــني يف 
انتشار املرض. فحىت عام ١٩٩٧ مثـال، كـان معـدل اإلصابـة 
بفـريوس نقـص املناعـة البشـرية منخفضـا نسـبيا يف ســـرياليون. 
غري أنه نظرا النتشار أعمال العنف اجلنسي على نطاق واسـع 
والتنقالت السكانية الكثيفة يف ذلك البلد، ارتفعـت معـدالت 
اإلصابة لدى املشردين واجلماعات اليت اسـتضافتهم. وكـانت 
عواقب انتشار اإلصابة بفريوس نقص املناعة البشــرية/متالزمـة 
نقص املناعة املكتسب (اإليدز) وخيمة يف االني االقتصـادي 
واالجتماعي، وال سيما يف أفريقيا جنوب الصحـراء الكـربى، 
ـــدم الــذي ُأحــرز يف هذيــن  حيـث تقـوض بشـدة أو هـدم التق
االني يف العقود األخرية. والتحركات السكانية عـرب احلـدود 
نتيجة لتشريد أعداد كبـرية منـهم ال تسـهم يف انتشـار املـرض 
وحسب، وإمنا جتعل التدابري الوقائيـة غـري فعالـة أيضـا، خاصـة 
أن مــا يزيــد علــى ٨٠ يف املائــة مــن املصــابني جيــهلون أـــم 

حيملون الفريوس. 

املســـائل الرئيســـية املتعلقـــة بتنســـيق املســــاعدة  هاء -
اإلنسانية   

محاية املدنيني يف الصراعات املسلحة  - ١
وبانتشار الصراعات املسلحة الداخليـة بـات املدنيـون  - ٥١
الضحايا الرئيسيني. ويورد األمـني العـام يف تقريـره الثـاين عـن 
محاية املدنيني يف الصراعـات املسـلحة املقـدم إىل جملـس األمـن 
واملؤرخ ٣٠ آذار/مارس ٢٠٠١(١)، اعتقـاده بأنـه جيـب علـى 
الدول األعضاء أن تعمـل بدعـم مـن األمـم املتحـدة واجلـهات 
الفاعلة األخرى، من أجـل إرسـاء ثقافـة للحمايـة. ففـي ثقافـة 
كـهذه تضطلـع احلكومـات واموعـات املسـلحة مبســـؤولياا 
وحتتــم التزاماــا مبوجــب القــانون اإلنســاين الــدويل؛ ويعــــي 
القطــاع اخلــاص األثــر املــترتب علــــى مشـــاركته يف منـــاطق 
األزمات؛ وتظهر الدول األعضاء واملنظمـات الدوليـة االلـتزام 
ـــة اختــاذ إجــراءات عاجلــة وحامســة يف مواجهــة  الـالزم بكفال
ــة  األزمـات. بيـد أن إرسـاء مثـل هـذه الثقافـة يعتمـد علـى رغب

الدول األعضاء يف اختاذ إجراءات حامسة. 
وتقـع املسـؤولية األساسـية عـــن محايــة املدنيــني علــى  - ٥٢
ـــة علــى  عـاتق احلكومـات. وجيـب تركـيز جـهود توفـري احلماي
األفــراد ال علــى املصــاحل األمنيــة للدولــة. ويف احلــاالت الـــيت 
ال تتاح فيها للحكومات املوارد والقدرات لتقـوم بذلـك دون 
أي مساعدة، سيكون لزامـا عليـها التمـاس الدعـم مـن النظـام 
الـدويل. فـالوصول إىل السـكان املعرضـني هـو عنصـر رئيســـي 
مـن عنـاصر توفـري احلمايـة وقـد جـــرى التطــرق إليــه يف جــزء 
ـــر. كمــا أن االســتجابة بشــكل كــاف  الحـق مـن هـذا التقري
للحـاالت الـيت تتخـــذ فيــها الصراعــات بعــدا إقليميــا مــتزايدا 
تتطلــب تركــيزا إقليميــــا، ال جمـــرد قيـــام صـــانعي القـــرارات 
السياسـية باتبـاع ـج حمـدد لكـــل بلــد مــن البلــدان. ويشــدد 
األمني العام على أنه ال ميكـن مواجهـة التحـدي املتمثـل فـــــي 
محايــــة السكان املدنيـني إال بتخطـي العوائـق التقليديـة وخلـق 
نوع من التآزر بني مجيع اجلهات الفاعلة مبـا فيـها احلكومـات 
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واموعـات املســـلحة واألمــم املتحــدة واملنظمــات اإلقليميــة 
واملنظمات غري احلكومية واتمع املدين األهلـي (مبـا يف ذلـك 
النســاء واألطفــال والشــــباب) والقطـــاع اخلـــاص. ويف هـــذا 
الصدد ينبغي للجهات الفاعلة اإلنسـانية يف امليـدان أن جتـري، 
أثنــاء عملــها بشــــكل وثيـــق مـــع احلكومـــات، حـــوارا مـــع 
اموعات املسلحة وسائر اجلهات الفاعلة غــري التابعـة للدولـة 

يهدف إىل تيسري تقدمي املساعدة اإلنسانية. 
 

النـزوح الداخلي  - ٢
مــع أن النـــزوح يشــكل ظــاهرة جديــدة إال أنـــه زاد  - ٥٣
اتسـاعا وتعقيـدا وانتشـارا مـن الناحيـة اجلغرافيـة طـــوال العقــد 
املاضي. واملسؤولية عـن تقـدمي املسـاعدة واحلمايـة للمشـردين 
داخليا ملقاة بشكل رئيسي على السلطة املضيفـة. وقـد ناشـد 
الـس االقتصـادي واالجتمـاعي يف اســـتنتاجاته املتفــق عليــها 
لعام ١٩٩٩ مجيع الدول تطبيق املعايري املعترف ا دوليا فيمـا 
يتعلـق باملشـردين داخليـا كمـا دعـا إىل تعزيـز جـهود التنســـيق 

الدولية املبذولة من أجلهم. 
ـــــة الدائمــــة  ويف متـــوز/يوليـــه ٢٠٠٠ وافقـــت اللجن - ٥٤
املشـتركة بـــني الوكــاالت علــى إنشــاء شــبكة مشــتركة بــني 
الوكاالت معنية بالنـزوح الداخلـي. وُأنيـط ـذه الشـبكة الـيت 
ــــار املنســـقني يف مجيـــع املنظمـــات املعنيـــة، إجـــراء  تضــم كب
اسـتعراضات لبلـدان خمتـــارة لديــها ســكان مشــردون وطــرح 
مقترحـــات إلجيـــاد اســـــتجابة دوليــــة أفضــــل الحتياجــــام 
األساســية. وقــد زار ممثلــون عــن الشــــبكة إثيوبيـــا وإريتريـــا 
وأفغانسـتان وأنغـــوال وبورونــدي مــن تشــرين األول/أكتوبــر 
٢٠٠٠ إىل أيار/مايو ٢٠٠١ وأكدوا وجود فجوات أساسـية 
يف االستجابة اإلنسانية من جانب األمـم املتحـدة باحتياجـات 
املشردين داخليا األمـر الـذي يتطلـب انتباهـا عـاجال. ونتيجـة 
لذلــك، ســيجرى العمــل علــى تعزيــز قــدرة مكتــب تنســـيق 
الشـــؤون اإلنســـانية لدعـــم اســـتجابة الوكـــــاالت التنفيذيــــة 

الحتياجات املشردين داخليا وذلـك مـن خـالل إنشـاء وحـدة 
صغــرية مشــتركة بــني الوكــاالت وغــري تنفيذيــة للمشــــردين 
داخليا بغية تقدمي املشورة ملنسق تقدمي اإلغاثة الطارئة وكفالــة 
االســتجابة بشــكل منســــق وحمســـن الحتياجـــات املشـــردين 
داخليـا. وسـيعمل يف هـذه الوحـدة عـدد ضئيـل مـن املوظفـــني 
املعـارين مـن الوكـاالت األعضـاء يف اللجنـة الدائمـة املشــتركة 
بـني الوكـاالت. وسيسـعى إىل احلصـول علـى مـوارد خارجـــة 

من امليزانية. 
وسـتعمل الوحـدة علـى دعـم وتنفيـذ جـــهود الدعــوة  - ٥٥
الـيت يبذهلـا ممثـل األمــني العــام للمشــردين داخليــا. ويف العــام 
ـــة  املـاضي واصـل املمثـل إضفـاء األمهيـة علـى املبـادئ التوجيهي
ـــى أزمــة النـــزوح  لألمـم املتحـدة بشـأن املشـردين داخليـا وعل
العامليـة مـن خـالل البعثـات القطريـة، واحلـوار مـع احلكومــات 
واجلـهات الفاعلـة األخـــرى ودور الدعــوة الــذي تضطلــع بــه 
ومن خالل األحباث اليت جيريها مكتبه والعكوف علـى قضايـا 
حمـددة تـربز أثنـاء حصـول أزمـات الـرتوح. وقـد جـــرى علــى 
ســبيل املثــال يف األشــهر الســتة املاضيــة إبــراز هــذه املبــــادئ 
التوجيهية يف قرار صادر عن احملكمـة الدسـتورية يف كولومبيـا 
ويف تشريع جديد بشأن عـودة واسـتقرار املشـردين داخليـا يف 
ـــا يف جورجيــا بشــأن حقــوق  أنغـوال ويف تشـريع سـيقدم قريب

التصويت للمشردين داخليا. 
 

نوع اجلنس  - ٣
منـــذ عـــــام ١٩٩٧ وسياســــة الــــس االقتصــــادي  - ٥٦
واالجتمـاعي تدعـــو إىل تعميــم االنتبــاه لألبعــاد اجلنســانية يف 
مجيـع جمـاالت عمـــل األمــم املتحــدة. وعليــه، اتبعــت اللجنــة 
الدائمـة املشـتركة بـني الوكـــاالت سياســة تدعــو صراحــة إىل 
إدماج البعد اجلنساين يف املسـاعدة اإلنسـانية املقدمـة، وأيـدت 
يف أيار/مايو ١٩٩٩ بيان السياسات بشـأن اجلنـس. ويتطلـب 
إدراج البعد اجلنساين حتليال جنسانيا كافيا لكـل مـن احلـاالت 
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قبل القيام بتخطيط الردود اإلنسانية، وإدراكا للتغري الذي قـد 
يطرأ على أدوار ومسؤوليات كل من اجلنسـني، أثنـاء نشـوب 
األزمـات وبعدهـا. ورغـــــم اإلقـــــرار بـــأن للنســاء والفتيــات 
احتياجـات ومشـــاكل خاصــة ــن يف حــاالت الصــراع ومــا 
بعدهــا، فمــن املــهم أال ينظــر إليــهن علــى أــــن تنتمـــني إىل 
جمموعة الضعفاء فحسب بل أيضا علـى أـن تشـكلن واحـدة 
مـن اجلـهات الفاعلـة والعوامـل الرئيسـية القـادرة علـى إدخــال 

تغيري إجيايب. 
وركــزت اللجنــة الدائمــة املشــتركة بــني الوكـــاالت  - ٥٧
أيضا على تقدمي الدعم لألفرقة القطريـة التابعـة لألمـم املتحـدة 
ـــات.  يف اسـترعاء انتبـاه اتمـع الـدويل إىل حالـة النسـاء والفتي
ـــد  وُأطلقـت عمليـة النـداءات املوحـدة لعـام ٢٠٠١ علـى صعي
عـاملي حتـت عنـوان ”املـرأة واحلـرب“. وتقـــوم اللجنــة حاليــا 
باســتعراض املبــادئ التوجيهيـــة واألدوات التدريبيـــة املتعلقـــة 
بعمليات النداءات املوحدة بغية التأكد مـن أـا حتمـل رسـائل 
”تعميم املنظور اجلنساين“. ويتضمن هذا االستعراض بشكل 
مباشــر اقتراحــات الــدول األعضــــاء بشـــأن تعميـــم املنظـــور 
اجلنسـاين. وســتقدم اموعــة املتكاملــة للمــوارد االلكترونيــة 
التابعـة للجنـة الـيت ُأطلقـت يف يـوم املـرأة العـاملي لعـــام ٢٠٠١ 
وُوضعـت علـى موقـع Relief Web علـى اإلنـترنت، املسـاعدة 
إىل منسـقي الشـؤون اإلنسـانية واملوظفـني امليدانيـني يف تعميــم 

املنظور اجلنساين يف عملية النداءات املوحدة لعام ٢٠٠٢. 
حتـل عواقـب الصراعـات املسـلحة علـى املـرأة بشــكل  - ٥٨
غري متناسب. فعــدد األسـر املعيشـية الـيت ترأسـها املـرأة يـتزايد 
كثــريا يف الصراعــــات نظـــرا لـــترمل العديـــد مـــن النســـاء أو 
لفقدان االتصال بأزواجهن. وغالبا ما تضطر املرأة قسـرا إىل 
إقامـة عالقـات جنسـية أو القيـام بأشـغال شـــاقة ملــدة طويلــة. 
كما أن البغاء والعنف اجلنسـي واالغتصـاب مسـات شـائعة يف 
حـاالت الصـراع األمـر الـذي يفـرض تلبيـة احتياجـات الدعــم 
النفسي واالجتماعي على نطـاق واسـع. وجيـب إيـالء اهتمـام 

خاص باحملاربات السابقات والفتيات اندات لدى تسرحيهن 
وإعادة إدماجهن يف اتمع. كمـا ينبغـي مراعـاة االحتياجـات 
اخلاصـة بالنسـاء والفتيـات يف خميمـات الالجئـني ومســتوطنات 
املشـردين داخليـــا، ال ســيما فيمــا يتعلــق بإمكانيــة أن يــؤدي 
اضطالع املرأة مبسؤولياا املعتادة إىل تعريضها إىل خطر أكرب 
يتمثل يف العنف اجلنسي. وتتسبب سياسة طالبان وما تفرضـه 
من متييز ضد املرأة غالبا ما يتسـم بـالعنف مبشـاكل خاصـة يف 

تقدمي املساعدة إىل املرأة يف أفغانستان. 
وناشـــد جملـــس األمـــن يف قـــــراره ١٣٢٥ (٢٠٠٠)  - ٥٩
املـؤرخ ٣١ تشـرين األول/أكتوبـر ٢٠٠٠ مجيـع األطــراف يف 
الصراعـات املسـلحة إىل اختـــاذ تدابــري خاصــة حلمايــة النســاء 
والفتيـات مـن العنـف القـائم علـى أسـاس جنسـاين، وال ســيما 
االغتصـاب وسـائر أشـــكال االســتغالل اجلنســي. وقــد أنشــأ 
االجتماع املشترك بني الوكـاالت املعـين بـاملرأة واملسـاواة بـني 
اجلنسني التابع للجنة التنسيق اإلدارية فرقة عمـل معنيـة بـاملرأة 
والسالمة واألمن دف حتديـدا إىل متابعـة تنفيـذ قـرار الـس 
١٣٢٥ (٢٠٠٠). وسـتدَرج نتائجـه وتوصياتـه بشـأن تعميـــم 
املنظور اجلنساين يف األنشطة اإلنسـانية يف تقريـر األمـني العـام 

الذي طلب إليه الس تقدميه يف القرار نفسه. 
وتشكل الصحة اإلجنابية والتغذية والتعليـم والتمكـني  - ٦٠
جماالت تركيز من أجل حتسـني وضـع النسـاء والفتيـات. وقـد 
أوصى فريق مشترك بني الوكاالت معين بالصحـة اإلجنابيـة يف 
حاالت الالجئات، يضم منظمات غـري حكوميـة تابعـة لألمـم 
املتحــدة باإلضافــة إىل الــدول األعضــاء، باختــاذ سلســلة مـــن 
التدابـري الراميـــة إىل كفالــة تقــدمي خدمــات الصحــة اإلجنابيــة 
املالئمة لالجئات واملشردات. ونشط صنــدوق األمـم املتحـدة 
لألنشـطة السـكانية بشـكل مـتزايد يف هـذا اـــال مــن خــالل 
تقدميه لوازم وخدمات الصحة اإلجنابية غـداة وقـوع كـوارث 
طبيعيـة كتلـــك الــيت وقعــت يف الســلفادور ومنغوليــا واهلنــد، 
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وللمشردين يف حاالت الطـوارئ املعقـدة كتلـك الـيت شـهدا 
إريتريا وتيمور الشرقية. 

وغالبا ما ال يعطـى الـدور الـذي تضطلـع بـه املـرأة يف  - ٦١
جمـاالت حـل الصـــراع واإلدارة واملصاحلــة حــق قــدره. ففــي 
منطقـــة أفريقيـــا الغربيـــة دون اإلقليميـــة، عمـــل عـــــدد مــــن 
ـــدا  اموعـات الـيت تعـىن بشـؤون املـرأة علـى تنظيـم نفسـه جي
وأقـام صـالت مـع جمموعـات يف بلـدان أخـرى تتعـــاون معــها 
حاليـا علـى رســـم خطــة عمــل مشــتركة باإلضافــة إىل تعبئــة 
اتمع املدين للضغط على القادة السياسيني والعسكريني حلـل 
الصراعات سلميا. غري أن ما حيـد مـن قـدرة جمموعـات املـرأة 
يف أغلب األحيان هو عـدم قدرـا علـى الوصـول إىل صـانعي 
القرارات واملوارد. لذا فإن الـدول األعضـاء مدعـوة إىل النظـر 
يف الطرق اليت ميكن أن تعزز عمل هذه اموعات مبا يمكِّنها 
مــن االضطــالع علــى أكمــل وجــــه ممكـــن بـــدور يف اختـــاذ 
املبـادرات الراميـة إىل تعزيـز الســـلم واألمــن واحــترام حقــوق 

اإلنسان والتنمية. 
 

األطفال  - ٤
تشمل محاية الطفل حق كـل طفـل يف احلصـول علـى  - ٦٢
الرعايــة األساســية دون توقــف. ويشــكل هــذا احلــق التزامـــا 
جوهريا من جانب اتمع الدويل وينبغي له أن يشكل أولويـة 
للحكومــات الوطنيــة واحملليــة وخباصــة يف حــاالت الطـــوارئ 
املعقـدة واملسـتمرة. فـإدراج البعـد املتعلـق باألطفـــال يف تقييــم 
وحتليل حالة مـن احلـاالت هـو أمـر يف غايـة األمهيـة مـن أجـل 
إبــراز اإلجــراءات الــيت يلــزم اختاذهــا لــدى تعــرض النســــيج 
االجتماعي والعائلة املباشرة واقتصاد اتمع احمللـي لإلـاك أو 
الدمار. وعالوة على املعدالت املرتفعة وغـري املقبولـة لوفيـات 
ـــى قيــد  األطفـال واملراهقـني، تتبقـى حقيقـة أن مـن يظلـون عل
احليـاة كثـريا مـا يعيشـون يف ظـل افتقـار إىل الصحـــة والتعليــم 
األساســيني، وأمــن غذائــي يــزداد هشاشــة لألســرة املعيشـــية 

وشبكات مياه وصـرف صحـي حمـدودة أو ال ميكـن االعتمـاد 
عليــها. ويعــاين العديــد مــــن األطفـــال التشـــريد أو التـــهديد 
بالتشـريد أو بـالوقوع ضحيـة عنـف مـــتزايد، وخباصــة العنــف 

اجلنسي يف حالة الفتيات. 
وشـهد العقـد املنصـرم التزامـا مـتزايدا علـــى املســتوى  - ٦٣
السياسي جتاه محاية األطفال يف حاالت الصراعـات املسـلحة. 
فتقرير غراسا ماشـيل عـن أثـر الصـراع املسـلح علـى األطفـال 
ــــال  (A/51/306) وتعيـــني ممثـــل خـــاص لألمـــني العـــام لألطف

والصراعات املسلحة وقيام جملس األمــن وعـدد مـن املنظمـات 
اإلقليميـة باعتمـاد خطـــة عمــل بشــأن األطفــال والصراعــات 
املسلحة تشكل مجيعها خطوات هامة إىل األمام. وعلى غـرار 
ذلــك، فــإن اعتمــاد معايــــري دوليـــة جديـــدة يف التســـعينات، 
وال ســيما اتفاقيــة أوتــاوا والــربوتوكول االختيــاري التفاقيـــة 
حقـوق الطفـل بشـأن مشـاركة األطفـال يف الصراعـات، وفـــر 

للمجتمع اإلنساين أدوات جديدة وهامة حلماية األطفال. 
ودعا الس االقتصادي واالجتمـاعي، يف اسـتنتاجاته  - ٦٤
املتفق عليها لعام ١٩٩٩، الوكاالت إىل بذل جهود مشـتركة 
منهجيـة ومتضـافرة وشـاملة بالنيابـة عـن األطفـال، فضـال عــن 
ختصيـص مـوارد كافيـة ومســتدامة ملدهــم باملســاعدة الطارئــة 
واختــاذ تدابــري طويلــة األجــل مـــن أجلـــهم. وجـــرى القيـــام 
خبطـوات أوليـة تبيـن االلـتزام السياسـي املتنـامي حبمايـة الطفــل 
والـيت يتوقـع أن حتمـل مجيـع األطـراف يف الصـراع علـى إبــداء 
قدر أكرب مـن االحـترام للمعايـري الدوليـة اجلديـدة علـى نطـاق 
من شأنه أن حيدث أثرا ملحوظا. فقرارا جملس األمن الرائـدان 
يف جماهلما اللذان أدرجا محاية الطفل يف والييت عمليات األمم 
املتحــدة حلفــــظ الســـالم يف مجهوريـــة الكونغـــو الدميقراطيـــة 
وسـرياليون (القــراران ١٢٦١ (١٩٩٩) و ١٢٦٥ (١٩٩٩)) 
واللــذان مسحــا بتعيــني مستشــارين حلمايــة األطفــال كجـــزء 
ال يتجزأ من تينك البعثتني، أعقبهما تطـوران هامـان: فقضايـا 
محاية الطفل تتصـدر حاليـا التدريـب والتوجيـه اللذيـن يلقامهـا 
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حفظة السالم، كما أن مستشـاري محايـة الطفـل يف مجهوريـة 
الكونغو الدميقراطية متكنوا علـى حنـو مسـتمر مـن إثـارة قضيـة 
جتنيـد األطفـال مـع العديـد مـن جمموعـات املعارضـة املســلحة. 
بيـد أن الوصـول املستمـــــر إلـــــى مجيـــــع األطفـال املتضرريـن 
جـراء الصراعـات املسـلحة بقـي أمـرا صعـب املنـــال، ال ســيما 
ـــة املتعلقــة  بـالنظر إىل التمويـل الضئيـل للمشـاريع ذات األولوي
باألطفال حتديدا مبا يف ذلك نــزع السـالح والتسـريح وإعـادة 
اإلدماج. ومن باب متابعة مؤمتر القمة العاملي من أجل الطفل 
لعـام ١٩٩١، قـررت اجلمعيـة العامـــة الدعــوة إىل عقــد دورة 

استثنائية من أجل الطفل يف أيلول/سبتمرب ٢٠٠١. 
 

رابعا -التقـدم احملـــرز والقيــود املصادفــة يف تعزيــز 
تنسيق املساعدة اإلنسانية 

 

أدوات وآليات االستجابة اإلنسانية  ألف -
 

خالل السنوات العشر اليت انقضت على اعتماد قـرار  - ٦٥
اجلمعيـة العامـة ١٨٢/٤٦، تعـني علـى منظومـة األمـم املتحـدة 
أن تستبق وتستجيب بشكل خالق حلركـة التغـريات السـريعة 
ـــن  يف جمموعــة مــن حــاالت الطــوارئ، وأن تواجــه طائفــة م
التحديـات. وقـد شـكلت األدوات واآلليـات املنشـأة مبقتضــى 
القـرار ١٨٢/٤٦ العمـود الفقـري لكفالـة االسـتجابة حلــاالت 

الطوارئ هذه بشكل منسق ومتسق. 
 

منسق اإلغاثة يف حاالت الطوارئ  - ١
يكمن دور منسق اإلغاثـة يف حـاالت الطـوارئ علـى  - ٦٦
النحـو املطلـوب مبوجـب القـرار ١٨٢/٤٦ يف كفالـة اإلعـــداد 
بشـــكل أفضـــل وكذلـــك يف االســـتجابة بســـــرعة واتســــاق 
للكوارث الطبيعية وغريها من حـاالت الطـوارئ. وقـد أنشـئ 
هـذا املنصـب حتديـدا علـى أسـاس أنـه سـيجرى توفـري املـــوارد 
املطلوبة لتغطية تكاليفه وآليات التنسيق ذات الصلـة املوصوفـة 
ــــم  أدنــاه. ويف الســنوات العشــر املاضيــة قبلــت منظومــة األم

املتحـدة وســـلمت بــأن منســق اإلغاثــة يف حــاالت الطــوارئ 
يقـوم، بدعـم مـن هـذه اآلليـات ومـن مكتـب تنسـيق الشــؤون 
اإلنسانية باالضطالع بدور قيادي رئيسـي لتحسـني التنسـيق. 
وقــد أدركــت يف الوقــت نفســه الكيانــات اإلنســانية التابعـــة 
ـــة إمســاكها بزمــام التنســيق وبــأن فعاليــة  لألمـم املتحـدة أمهي
آليات التنسيق تعتمد أكثر ما تعتمد على األشخاص العـاملني 
كفريق. وال ينحصر دور منسق اإلغاثـة يف حـاالت الطـوارئ 
يف تنسيق االستجابة الفوريــة لألزمـات فقـط بـل يشـمل أيضـا 
ـــك علــى حنــو اســتراتيجي، وال ســيما املســامهة يف  القيـام بذل
حتقيـق انتقـال سـلس مـن تقـدمي املسـاعدة املنقـذة لــألرواح إىل 

التنمية املستدامة. 
ـــى بيئــة  والنظـام اإلنسـاين اليـوم مطلـع بقـدر أكـرب عل - ٦٧
السياســات املتبعــة الــيت تــأذن بتقــدمي املســــاعدة وعلـــى دور 
وأنشــطة عمليــات الســالم. بيــد أن املهمــة الرئيســية ملنســــق 
اإلغاثــة يف حــاالت الطــــوارئ تبقـــى كامنـــة يف الدعـــوة إىل 
ــــل  االعــتراف خبطــة العمــل اإلنســانية ومببــادئ وطبيعــة العم
اإلنسـاين، واحترامـهما، ال سـيما يف عمليـات حفـظ الســـالم. 
ومثة حتديات أخرى تتمثـل يف تعزيـز قيادتـه كمحـور للتنسـيق 
بــني الوكــــاالت بشـــأن املشـــردين داخليـــا ويف االخنـــراط يف 
املفاوضـات علـى حنـو ناشـط مـن أجـل الوصـول إىل الســـكان 
املعرضني بشكل عام. وباإلضافة إىل ذلـك جيـب علـى املنسـق 
أن يدير شؤون الوجود امليداين املتزايد ملكتب تنسيق الشـؤون 
اإلنســـانية مبـــا يضمـــن التزامـــه بالواليـــة األساســـية املنوطــــة 

باملكتب. 
 

اللجنة الدائمة املشتركة بني الوكاالت  - ٢
ال شك يف أن اللجنة الدائمة املشتركة بني الوكاالت  - ٦٨
ــــدا مجـــع اهليئـــات  شــكلت قبــل عشــر ســنوات مفــهوما فري
اإلنسانية التابعة لألمم املتحدة مـع منظمـات غـري تابعـة لألمـم 
املتحـدة، بـات بعضـها مدعـوا دائمـا إىل املشـــاركة يف أعمــال 
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اللجنـة، مثـل منظمـة اهلجـرة الدوليـــة وجلنــة الصليــب األمحــر 
الدوليـة واالحتـاد الـدويل جلمعيـــات الصليــب األمحــر واهلــالل 
األمحـر، للدخـول يف حـــوار مثمــر بشــأن القضايــا اإلنســانية. 
وأثبتت السنوات املنصرمة منذ ذلك الوقـت بعـد النظـر الـذي 
تتسم به هذه املبادرة، ال سيما يف ضوء الدور املـتزايد األمهيـة 
الذي تضطلع بـه املنظمـات غـري احلكوميـة يف توفـري املسـاعدة 
اإلنسانية. وحتقيقا لتنسيق فعال، من األساسي أن تعمل األمم 
املتحــدة بشــكل أوثــق ممــا عملــت بــه يف املــاضي مــع هــــذه 
املنظمــات. ويف هــذا الصــدد، جيــــب علـــى اللجنـــة الدائمـــة 
املشتركة بني الوكاالت أن حتافظ على دورها احملـوري كآليـة 
رئيســية للتنســيق واملشــورة فيمــا بــني أعضائــــها األساســـيني 

وأعضائها املدعوين الدائمني. 
ـــة  وبــالنظر حتديــدا إىل طبيعــة ونطــاق عضويــة اللجن - ٦٩
الدائمــة املشــتركة بــني الوكــاالت، ال ميكــــن دائمـــا جلميـــع 
الرؤساء التنفيذيني لكل من األعضاء االجتمـاع رمسيـا بشـكل 
منتظـم. بيـد أن إنشـاء هـذه اللجنـة شـجع الرؤسـاء التنفيذيــني 
علـى عقـد املزيـد مـن املشـاورات واالجتماعـات غـــري الرمسيــة 
حبيث باتت هذه الروح متأصلـة اآلن يف اللجنـة. وتلقـى هـذه 
ــــابع للجنـــة الدائمـــة  املمارســة دعمــا مــن الفريــق العــامل الت
املشـتركة بـني الوكـاالت ومـن جمموعـة مـن األفرقـــة املرجعيــة 
الفرعيـة وفـرق العمـل املنشـأة مـــن اللجنــة األمــر الــذي عــزز 
التعاون بني اهليئات املشاركة على خمتلف الصعد. فمن خالل 
هـذه اهليئـات، بـاتت اللجنـة الدائمـة املشـتركة بـني الوكــاالت 
أكــثر فــائدة لناحيــة األغــراض التنفيذيــة وذلــك عــن طريــــق 
مواصلــة وضــع وحتســني نــهج التنســيق املتبعــــة يف األزمـــات 
اإلنســـانية، وفقـــا لالســـــتنتاجات املتفــــق عليــــها للمجلــــس 
االقتصــادي واالجتمــاعي. وقــد متكنــت مــن رســم سياســــة 
رئيسية وحتديد قضايـا تنفيذيـة مـن قبيـل كيفيـة االنتقـال علـى 
أفضل حنو ممكـن مـن اإلغاثـة إىل التنميـة، وإعـادة اإلدمـاج يف 
فـترة مـا بعـد الصـراع، وأمـن املوظفـني، والعالقـة بـني حقــوق 

اإلنسان والعمل اإلنسـاين، وتعميـم املنظـور اجلنسـاين، واألثـر 
ـــة النــداءات املوحــدة. وقــد راوح  اإلنسـاين للجـزاءات وعملي
العمــل التنســيقي بــني الترتيبــــات املشـــترك للنقـــل واإلمـــداد 
والتقييـم املشـترك لالحتياجـات مـن جهـة وصـوغ السياســـات 
بشأن ماهية األدوات املطلوبة لتحسني االستجابة املنسـقة مـن 

جهة أخرى. 
وتشكل اللجنة الدائمة املشتركة بني الوكاالت أيضـا  - ٧٠
منتـدى للتشـاور بشـأن إنشـاء هيـاكل للتنسـيق امليـداين. فـــهي 
تشـارك بشـكل خـاص يف انتقـــاء منســقي الشــؤون اإلنســانية 
املقيمني الذين يضطلعون بدور هام يف كفالة التعميم والتنفيـذ 
ــــادرات والبيانـــات الرئيســـية للجنـــة الدائمـــة  املنــهجيني للمب
املشتركة بني الوكاالت، فضال عن توفري تغذية مرتـدة للجهـة 
املناسبة داخل اللجنة بشأن قضايا هامـة، وهـو أمـر يسـتوجب 
نقاشــا واســتجابة تســتند إىل سياســات. ومــن شــأن حتســـني 
عمليــة التشــاور واحلصــول علــى ردات الفعــل بــني منســـقي 
ـــــة  الشـــؤون اإلنســـانية واللجنـــة أن يزيـــد مـــن فـــائدة اللجن

واستجابتها للشواغل اليت يثريها العاملون يف امليدان. 
 

الصندوق الدائر املركزي للطوارئ  - ٣
ـــدوق الدائــر  كـانت الغايـة األساسـية مـن إنشـاء الصن - ٧١
املركــزي للطــوارئ الســماح باالســــتجابة بســـرعة حلـــاالت 
الطـوارئ اإلنسـانية وهـو خيضـع يف إدارتـــه ملنســق اإلغاثــة يف 
حـاالت الطـوارئ بالتشـاور مـع الوكـــاالت التنفيذيــة املعنيــة. 
ومنـذ إنشـائه عـام ١٩٩٢، ُرصـــد مبلــغ يفــوق ٢٠٠ مليــون 
دوالر على أساس دائري لتلبية االحتياجات اإلنسانية العاجلة 
يف املرحلـة األوليـة يف حالـة الطـوارئ، صـرف منـها مبلــغ ٣٣ 
ـــه ٢٠٠٠).  مليـون دوالر العـام املـاضي (منـذ ١ حزيـران/يوني
وشـهد العقـد املـاضي زيـــادة يف نطــاق وتعــدد آليــات متويــل 
حـاالت الطـوارئ اإلنسـانية. ففـي الســـنوات األخــرية جلــأت 
ـــر إىل  املنظمـات التنفيذيـة التابعـة لألمـم املتحـدة يف بـادئ األم
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صناديقــها االســتئمانية اخلاصــة ــــا وإىل الصنـــاديق اخلاصـــة 
حباالت طوارئ حمددة واملبالغ االحتياطية الداخلية ومل تستعن 
ــــر املركـــزي حلـــاالت الطـــوارئ إال بعدمـــا  بــالصندوق الدائ
جتاوزت احتياجاا مواردها املالية. ونتيجة لذلــك مل يسـتعمل 
ــــر املركـــزي للطـــوارئ بشـــكل متكـــافئ يف  الصنــدوق الدائ

السنوات األخرية بسبب اخنفاض الطلب على السلف. 
مل تدخـــل أي تعديــــالت جذريــــة علــــى عمليــــات  - ٧٢
الصنــدوق الدائــر املركــزي حلــاالت الطــوارئ منــــذ إنشـــائه 
مبوجـب القـرار ١٨٢/٤٦ رغـم التغيـريات اهلامـة الـيت طـــرأت 
علـى بيئـة العمـل اإلنســـاين كــتزايد عــدد الكــوارث الطبيعيــة 
وشيوع حاالت الطوارئ اإلنسانية املطولة اليت يصعـب توفـري 
التمويـل الــالزم هلــا، وحــوادث قتــل واختطــاف العــاملني يف 
الشـؤون اإلنسـانية اآلخـذ يف الـتزايد. وبغيـة حتويـل الصنــدوق 
الدائــر املركــزي حلــاالت الطــوارئ إىل أداة أكــــثر اســـتجابة 
للتغريات احلاصلة يف ميدان العمل اإلنساين منذ عـام ١٩٩٩، 
أعـد األمـني العـام مذكـرة بشـأن تعزيـز أداء الصنـدوق الدائـــر 
ـــها  املركــزي حلــاالت الطــوارئ واالســتفادة منــه، ســتنظر في
اجلمعيـــة العامـــة يف خـــالل دورـــا السادســـــة واخلمســــني. 
وتتضمـن هـذه املذكـرة توصيـات ـدف إىل كفالـة االسـتفادة 
من الصندوق على حنو أكـثر فعاليـة عـن طريـق توسـيع نطـاق 
اســـتخدامه ليشـــمل دعـــم املســـاعدة اإلنســـــانية املقدمــــة يف 
الكـوارث الطبيعيـة وحـاالت الطـوارئ املطولـة ويف الترتيبـــات 
األمنية املتعلقة مبوظفي األمم املتحدة واملوظفني املرتبطني م. 
ــر  ويقـترح األمـني العـام أيضـا خفـض مسـتوى الصنـدوق الدائ
ــــون دوالر إىل ٤٠  املركــزي حلــاالت الطــوارئ مــن ٥٠ ملي
مليــون دوالر، علــى أن حيــول مبلــــغ الــــ ١٠ ماليـــني دوالر 
املتبقـي إىل صنـدوق اسـتئماين مـــن املقــرر إنشــاؤه مــن أجــل 
املســاعدة يف إنقــاذ األرواح، وال ســيما يف أفريقيــا، والـــدول 
األعضـاء مدعـوة إىل النظـر علـى النحـو الواجـب يف توصيــات 

األمني العام يف هذا الصدد. 

عمليات النداءات املوحدة  - ٤
ومنـــذ بدايـــة عمليـــة النـــداءات املوحـــدة واجلـــــهود  - ٧٣
متواصلـة لتحسـينها، كعمليـة وكـأداة تنسـيق وتطـــورت هــذه 
العمليـة تطـورا ذا شـأن. ومثـة اآلن إقـرار وقبـــول علــى نطــاق 
واســع بأــا تشــكل أداة رئيســية لتنســيق االســـتراتيجيات يف 
اــال اإلنســاين والنــداء لتقــدمي األمــوال. وهــــي اآلن أكـــثر 
ــــزز الـــذي تؤديـــه  منهجيــة وتنظيمــا، وتفيــد مــن الــدور املع
املنظمات غري احلكومية واملنظمات احلكوميـة الدوليـة. ولكـن 
ما زالت هنـاك حتديـات قليلـة رئيسـية يقـر ـا يف هـذا اـال، 
مثل ترتيب االحتياجات الواردة يف الوثائق املتعلقـة بـالنداءات 
املوحدة حبسب األولويـة ترتيبـا أفضـل. وقـد أتـاح اسـتحداث 
مرفق ”مراجعة عملية النداءات املوحدة“ تنقيح االسـتراتيجية 
أو األجزاء املتعلقــة باملشـروع مـن الوثيقـة بصفـة منفصلـة عـن 
بعضـهما البعـض. وجـرى حتديـث عـدة أجـزاء مـــن النــداءات 
حبيث تتكيف مع احلاالت املتغرية واالحتياجات الناجتة عنـها، 
بــدون احلاجــة إىل إعــادة إصــــدار النـــداءات. وقـــد حولـــت 
التنقيحـات املدخلـة عـن طريـــق احلاســوب املربــوط بالشــبكة 
واإلبــــالغ عــــن التربعــــات النــــداء املوحــــد إىل أداة حيـــــة. 
وقام مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية بصورة خاصة بتحسـني 
نظام التتبع املـايل علـى موقـع ”ReliefWeb“، وذلـك اسـتجابة 
لطلبات املاحنني لتحليالت مالية جوهرية لفـهم أسـباب نقـص 

التمويل وأثره. 
وأبـدى املـاحنون مـن جديـد دعمـــهم الشــديد لعمليــة  - ٧٤
النداءات املوحدة باعتبارها واحـدة مـن أكـثر األدوات جناحـا 
لتنسيق الشؤون اإلنسانية، وأعربوا صراحة عن التزامـهم ـذه 
ـــتركة الــيت متخضــت عنــها نــدوة  العمليـة يف املالحظـات املش
معتكــف املــــاحنني الـــيت عقـــدت يف آذار/مـــارس ٢٠٠١، يف 
مونترو، سويسرا، بشأن عملية النداءات املوحدة والتنسيق يف 
حــاالت الطــوارئ اإلنســانية. غــري أنــه ينبغــي أن يصــــاحب 
إعالنـات الدعـــم لعمليــة النــداءات املوحــدة ذاــا مزيــد مــن 
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التنســيق بــني املــاحنني لكفالــة وجــود دعــــم واســـع النطـــاق 
لالستراتيجية املبينة يف عملية النداءات املوحدة. ولتحقيق هذا 
الغرض، عقدت يف جنيف يف كانون الثاين/يناير ٢٠٠١ أوىل 
املناقشات غري الرمسية بـني الوكـاالت واملـاحنني. وعلـى الرغـم 
من تنامي اهتمام املاحنني برؤية خطط منسقة وموحدة بشكل 
أفضـــل تغطـــي كـــامل جمموعـــة االحتياجـــــات واقتراحــــات 
الوكاالت يف حالة طوارئ معينة، ما برح يوجد ميـل لتحبيـذ 
املســاعدة الثنائيــة. ويكــون ذلـــك يف بعـــض األحيـــان علـــى 
ـــدد األطــراف، األمــر الــذي يزيــد مــن  حسـاب التمويـل املتع

صعوبة تنسيق االستجابة الدولية. 
وهبطـت التربعـات إىل عمليـة النـداءات املوحـــدة ممــا  - ٧٥
ـــون  جمموعـه ١,٩٦ بليـون دوالر يف عـام ١٩٩٤ إىل ١,٢ بلي
ــــــك يتـــــدىن يف  دوالر يف عــــام ٢٠٠٠، ومثــــة اجتــــاه ال ينف
نسـبة االحتياجـات الـيت تلـىب، إذ هبطـت مـن ٨٠ يف املائـــة يف 
عـــــام ١٩٩٤ إىل ٥٩ يف املائـــــة يف عـــــام ٢٠٠٠. وأثنـــــــاء 
استعراض منتصف املدة لعـام ٢٠٠١، جـرى التركـيز بشـكل 
خاص على أثر نقص التمويـل. ففـي ٢٢ أيـار/مـايو، أي بعـد 
ــــداءات املوحـــدة يف عـــام  انقضــاء ســتة أشــهر علــى بــدء الن
٢٠٠١، مل يرد إال ما نسبته ٢٣ يف املائــة مـن املبلـغ املطلـوب 
ومقـداره ٢,٨ بليـون دوالر. وجـرى التشـــديد علــى أن هــذا 
األمـر جيـوز أن يضعـف قـدرة العمليـة كـأداة تنسـيق. وجـــرى 
حـــث املـــاحنني علـــى العمـــل ســـوية بشـــكل أوثـــــق لتلبيــــة 
هـذه االحتياجـــات مبزيــد مــن التــوازن. ويقتضــي ذلــك مــن 
املاحنني متويل جمموعة املشاريع الواردة يف النداء، وليس أجـزاء 
ــــري  معينــة منــها فحســب. وهنــاك بعــض األزمــات الــيت جي
جتاهلـها بالكـامل تقريبـا، ويف أزمـات أخـرى، تسـتأثر املعونـــة 
ـــم مــن التربعــات يف حــني أن  الغذائيـة الطارئـة بالقسـم األعظ
قطاعات غري األغذية، مثـل الزراعـة والصحـة والتعليـم وامليـاه 
واملرافق الصحية، ما زالت تفتقـر للغايـة إىل التمويـل. ونتيجـة 
لذلــك، يتعــــذر حتقيـــق أهـــداف عمليـــة النـــداءات املوحـــدة 

ومقاصدهـا، وال سـيما املتعلـق منـها بـاإلصالح، كمـــا يتعــذر 
تلبيـة االحتياجـــات امللحــة. كمــا أن مشــاركة الوكــاالت يف 
العملية ضعيفة بالرغم من التحسن الكبري يف هذا الصدد كمـا 
يف استخدام خطة العمل اإلنسانية املوحدة الـيت تشـكل حاليـا 
جزءا من عملية النداءات املوحدة، كــأداة لتحديـد األولويـات 
وللتخطيط املشترك. كما أنه يلزم القيام مبزيد مـن العمـل، مبـا 
يف ذلــك التدريــب، مــن أجــل التوصــل إىل الـــتزام املنســـقني 
املقيمــني/منســقي الشــؤون اإلنســانية التزامــا كــــامال بقيـــادة 
العملية على املستوى القطري. ويعتزم مكتب تنسيق الشـؤون 
اإلنسانية اعتمادا علـى خـربة احلكومـات املاحنـة ومشـاركتها، 
حتليـــل أمنـــاط التمويـــل الـــذي يقدمـــه املـــــاحنون واالتســــاق 
االستراتيجي لعملية النداءات املوحدة، وذلك لتبيـان الوسـائل 

الكفيلة بإزالة جوانب اخللل. 
ولتجنـب تعـــدد األدوات وكفالــة اتبــاع اســتراتيجية  - ٧٦
ــــة االنتعـــاش الـــيت تشـــتمل علـــى األبعـــاد  متكاملــة يف مرحل
السياسية واألمنية واإلنسانية واإلمنائية، ال بد من إقامة روابط 
بني عملية النداءات املوحدة وإطـار األمـم املتحـدة للمسـاعدة 
اإلمنائيـة وجعلـها أكـثر وضوحـا. وميكـن اسـتخدام املؤشـــرات 
ـــة املشــتركة إلثــراء عمليــة  الـيت اسـتحدثت للتقييمـات القطري
حتليل الضعف يف إطار عملية النداءات املوحدة. ووضع فريـق 
ـــو جــا ابتكاريــا  األمـم املتحـدة القطـري يف مجهوريـة الكونغ
مجـع مـا بـــني العنــاصر األساســية لعمليــة النــداءات املوحــدة، 
والتقييـم القطـري املشـترك وإطـــار األمــم املتحــدة للمســاعدة 
اإلمنائيـــة، ووحدهـــا يف ”خطـــة لألمـــم املتحـــدة“ واحــــدة. 
وتتضمـن هـذه اخلطـــة يف وثيقــة ختطيــط واحــدة ردودا علــى 
التحديــات الــيت تواجــه يف املرحلــة االنتقاليــة. وهــي تشـــمل 
عمليــيت التحليــل والتقييــم، وحتــــدد اـــاالت ذات األولويـــة 
واملسائل الرئيسية، وتصف إطارا للربجمة وتعـدد األنشـطة الـيت 
تنفذهـا خمتلـــف الوكــاالت والــيت تقتضــي متويــال. كمــا أــا 
تســتعرض االحتياجـــات اإلنســـانية، وتعـــرض ســـيناريوهات 
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حمتملة لتجدد األزمات من أجل التخطيط حلـاالت الطـوارئ، 
وتبني يف الوقت نفسه الـربامج قصـرية األجـل املتواصلـة مبـا يف 

ذلك وضع خطة مشتركة للعمل اإلنساين. 
وحـدث تطـور إبداعـي آخـر متثـل يف إدخـــال املرونــة  - ٧٧
على نداء األمم املتحدة املوحد املشترك بني الوكــاالت لغـرب 
أفريقيـا، ممـا يسـمح للمـدراء اإلقليميـني بإعـادة توزيـع املـــوارد 
بني البلدان وبـني األنشـطة، وذلـك وفقـا للمبـدأ القـاضي بـأن 
تتبع املوارد املستفيدين حيثمـا كـانوا. ومـن األمهيـة مبكـان أن 
النداء مل يستهدف الالجئـني واملشـردين داخليـا فحسـب، بـل 
أنــه اختــذ موقفــا ابتكاريــــا مـــن املســـاعدات الـــيت تقـــدم إىل 
اتمعــات احملليــة الــــيت تؤويـــهم، ومـــن التخطيـــط حلـــاالت 

الطوارئ ملواجهة األزمات املقبلة. 
وسبق أن ُأبرزت أمهية قيام عمليـة النـداءات املوحـدة  - ٧٨
بإدخال املنظــور اجلنسـاين يف صلـب أنشـطتها. كمـا أن هنـاك 
إقرارا بأن ملشاريع حقوق اإلنسـان مكانـا مشـروعا يف عمليـة 
النــداءات املوحــدة، لدرجــة أن هــذه األخــــرية تشـــدد علـــى 
الصــالت اجلوهريــة القائمــة بــني حقــوق اإلنســــان والعمـــل 
اإلنساين الفعال. وإضافة إىل ذلك، مثة اعـتراف بـأن موضـوع 

حقوق اإلنسان ”موضوع شامل لعدة مسائل“ وأساسي. 
 

ـــام املنســـقني املقيمـــني/منســـقي الشـــؤون  تعزيــز نظ - ٥
اإلنسانية 

أقرت اللجنة الدائمة املشتركة بني الوكـاالت يف عـام  - ٧٩
١٩٩٤ اختصاصـات منسـق الشـؤون اإلنسـانية الـــذي يعينــه، 
ـــة طــوارئ معقــدة يف بلــد مــا“، منســق  ”مبجـرد وقـوع حال
عمليات اإلغاثة يف حاالت الطوارئ، بالنيابة عن األمني العام 
وبعـد التشـاور مـع اللجنـة الدائمـة املشـتركة بـــني الوكــاالت، 
ليكون كبري مسؤويل األمم املتحـدة يف امليـدان املكلـف مبهمـة 
ـــح  تنسـيق املسـاعدات اإلنسـانية الدوليـة. واتفـق علـى أن يصب
املنسـق املقيـم لألمـم املتحـــدة الــذي يعمــل يف البلــد املتضــرر 

بشـكل طبيعـي منسـق املسـاعدات اإلنسـانية علـى الرغـــم مــن 
توقع احتمالني آخرين ومها: إما تعيني منسق مستقل للشـؤون 
اإلنسـانية أو حتديـد ”وكالـة رائـدة“، يتـوىل مديرهـا القطــري 
احمللي تأدية مـهام هـذا املنسـق. ويف عـام ١٩٩٧، اسـتعرضت 
اللجنة الدائمة املشتركة بني الوكاالت خمتلف آليـات التنسـيق 
وأعادت التأكيد على أنه ينبغي أن يصبح املنسق املقيم احلـايل 
ــــى، إذا كـــان  منســق الشــؤون اإلنســانية، ذكــرا كــان أم أنث
مستوفيا الشروط الالزمة. وإال فإنه ينبغي تعيني شخص فـورا 
ـــهام املنســق املقيــم ومنســق  كبديـل ليـؤدي يف ذات الوقـت م
الشؤون اإلنسانية. وال يعني منسق مستقل للشؤون اإلنسـانية 
ـــها منســق عمليــات اإلغاثــة يف  إال يف احلـاالت الـيت يؤكـد في
حاالت الطوارئ واللجنة الدائمة املشتركة بني الوكـاالت أنـه 
يتعذر على شـخص واحـد االضطـالع مبـهام كـل مـن املنسـق 

املقيم ومنسق الشؤون اإلنسانية. 
وتتعاون الوكاالت، رغبة منها يف إثراء النقاش الدائـر  - ٨٠
حـول منـاذج التنسـيق امليـداين املناسـبة، مـن أجـــل اســتخالص 
الــدروس مــن التجــارب األخــرية يف جمــال تنســــيق الشـــؤون 
اإلنسانية باألمم املتحدة، وذلك بغية حتديد السمات الرئيسـية 
للترتيبات اليت شكلت مكسبا إضافيا يف العمـل امليـداين. كمـا 
يتنامى اهتمام الوكاالت اإلنسانية بتأدية دور رئيسي يف نظام 
املنسق املقيم/منسق الشؤون اإلنسانية. وتمنح للخربة يف جمال 
ــــة داخـــل العمليـــة  الشــؤون اإلنســانية مكانــة مــتزايدة األمهي
املشـــتركة بـــني الوكـــاالت املكلفـــة بـــالنظر يف املرشـــــحني، 
ومثـة عنصـر متعلـق بالشـؤون اإلنسـانية مـدرج اآلن يف عمليـــة 
تقدير الكفاءات. كمـا تسـتعرض حاليـا اختصاصـات رؤسـاء 
املكـاتب التابعـة ملكتـب منسـق الشــؤون اإلنســانية وعالقــات 
العمـل الـيت يقيموـا مـع املنسـقني املقيمــني/منســقي الشــؤون 
اإلنسانية. غري أن هذه العوامـل أدت إىل مواجهـة مشـاكل يف 
تعيـني منسـقني مقيمـني/منسـقني للشـــؤون اإلنســانية يف عــدد 
ـــن املواقــع الرئيســية. ويعمــل أعضــاء اللجنــة الدائمــة  قليـل م
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املشـتركة بـني الوكـاالت ســـوية لوضــع ــج كفيلــة بتبســيط 
عمليـات االنتقـاء وحتديـد الترتيبـات املؤقتـــة مــن أجــل جتنــب 

التأخريات يف تعيني املنسقني. 
 

دعــم دور التنســيق واالســــتجابة الـــذي تؤديـــه  باء -
العناصر الفاعلة اإلقليمية والوطنية واحمللية 

 

تتميز العناصر الفاعلة احمللية بقدرة أفضل علـى حشـد  - ٨١
املوارد احمللية ألنشـطة التـأهب واالسـتجابة. وجيـب أن يكـون 
تعزيز القدرات احمللية وزيادا هو اهلدف النهائي للجهود اليت 
تبذل لتعزيز القـدرات اإلقليميـة يف اـال اإلنسـاين. ولتحقيـق 
ذلـك، يلـزم إشـراك اتمـع احمللـي بكاملـه يف عمليـة التصـــدي 
ألي كارثـة بغيـة اإلفـادة مـن جمموعـة املعـــارف واملــوارد الــيت 

ميكن أن يساهم ا خمتلف أفراد اتمع احمللي. 
ولتعزيــز دور اهليئــــات اإلقليميـــة والعنـــاصر الفاعلـــة  - ٨٢
الوطنيـــة يف االســـتجابة يف اـــال اإلنســـــاين، مبــــا يف ذلــــك 
ـــة، ينبغــي أن يشــجع اتمــع الــدويل  املنظمـات غـري احلكومي
الالمركزيـة يف إدارة املسـاعدات اإلنسـانية. وينبغـي أن تســعى 
العناصر الفاعلة الدولية تدرجييا إىل تقليص الدور الـذي تؤديـه 
يف توفـري املسـاعدات اإلنسـانية مباشـرة والتركـيز علــى تعزيــز 
قدرات التأهب احمللية وذلك لتيسري زيادة حتمل املسؤولية عن 
االســتجابة يف اــــال اإلنســـاين وملكيتـــها علـــى الصعيديـــن 
اإلقليمـي والوطـين. ويف وسـع العنـاصر الفاعلـــة الدوليــة دعــم 
ـــها توفــري الدعــم التقــين واملــايل.  هـذا النـهج بوسـائل عـدة من
وال بد للمجتمع الدويل أن يظهر، بشكل متزايد، وهو يؤدي 
ـــا العنــاصر الفاعلــة احملليــة يف  دورا مكمـال للجـهود الـيت تبذهل
سبيل التأهب للطوارئ اإلنسانية والتصـدي هلـا، كلمـا أمكـن 

ذلك. 
ـــتزايد إدراك العنــاصر الفاعلــة  ويف حـاالت الصـراع ي - ٨٣
الدوليــة يف اــال اإلنســــاين لألوضـــاع السياســـية وأوضـــاع 
حقـوق اإلنسـان األساسـية الـــيت يعملــون يف ظلــها. ويشــكل 

ـــات والســلطات احملليــة  إرسـاء الشـراكات والثقـة مـع احلكوم
عــامال رئيســيا لتوفــري مســاعدات أكــثر فعاليــة، اســـتنادا إىل 
عمليات تقدير أفضل للفئـات السـكانية املسـتضعفة، ويسـاعد 
ــة إىل  يف ختفيـف املخـاطر األمنيـة، بفعـل حتـول اتمعـات احمللي
جـهات مؤثـرة تقـدم املشـــورة يف جمــال العمليــات اإلنســانية. 
ويكفـل هـذا احلـوار منـح املسـاعدات الغوثيـة بطريقـة ال تولّــد 
التبعية وال تضعف قدرة املستفيدين منها على استعادة القـدرة 
علـى االعتمـاد علـى الـــذات متامــا مبجــرد أن تتيــح األوضــاع 
ذلـك. وباســـتطاعة الســلطات واتمعــات احملليــة أن تســدي 
املشورة بشأن األثر طويل األجـل احملتمـل الـذي تنطـوي عليـه 
التلبيــة الفوريــة لالحتياجــــات اإلنســـانية، وأن تـــأخذ بزمـــام 
املبادرة أثناء مرحلة ما بعد الطوارئ. وتشكل مشـاركة املـرأة 
عنصرا حيويا من عناصر هذه العملية. ففي الظروف العاديـة، 
متتلك املرأة بشكل عام مهارات ودرايـة خاصـة تكتسـبها مـن 
أنشـطتها وأدوارهـا االعتياديـة يف اتمـع احمللـي. غـري أن هــذه 
األدوار ميكــن يف أوقــات الصــــراع، أن تنقلـــب رأســـا علـــى 
عقب، وغالبا مـا يتوجـب علـى املـرأة أن تضطلـع أيضـا مبزيـد 
مـن أدوار الرجـل التقليديـة إذا مـا غـاب أو ُأصيـب جبــروح أو 
قُتل. ومن األمهيـة مبكـان بـالقدر نفسـه، بالنسـبة للمجتمعـات 
اخلارجة من صراع، االسـتفادة لـدى التخطيـط لالنتعـاش مـن 
الـربامج املركـزة علـى احلقـــوق الــيت تنفــذ مــع ممثلــي خمتلــف 

أعضاء اتمع احمللي املعين. 
واعترافـــا باحلاجـــــة إىل دعــــم القــــدرات اإلقليميــــة  - ٨٤
والوطنية، وإضافة إىل مستشاري أفرقـة األمـم املتحـدة للتقييـم 
والتنسـيق يف حـــاالت الكــوارث ومستشــاري برنــامج األمــم 
املتحدة اإلمنائي املشار إليهم يف الفقرة ٣٥ أعاله، توجـد اآلن 
ـــة جنــوب احمليــط اهلــادئ  يف أوروبـا وأمريكـا الالتينيـة ومنطق
أفرقـة إقليميـة للتقييـــم والتنســيق يف حــاالت الكــوارث تابعــة 
لألمم املتحدة تضم خـرباء مـن املنطقـة املعنيـة. وهـي ستشـمل 
يف عـام ٢٠٠١، منطقـة البحـر الكـــارييب ممــا يــؤدي إىل ضــم 
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عشـرة بلـدان جـدد إىل النظـام. ويوصـى بإنشـاء فريـق إقليمــي 
مماثل يف آسيا، وهي القارة األكثر عرضة للكوارث يف العـامل. 
ـــني التوصيــات األساســية الــيت وردت يف االســتعراض  ومـن ب
األخري لنظام أفرقة األمم املتحدة للتقييم والتنسـيق يف حـاالت 
ــــي البلـــدان املعرضـــة  الكــوارث ضــرورة مواصلــة زيــادة وع
للكوارث ذا النظام وملكيتها له. واعتربت إقامة الشـراكات 
يف هذه املناطق ومتهيد السبيل إليفاد بعثات أمرين ذوي أمهيـة 

عليا بالنسبة لقدرة النظام على توفري الدعم الفعال. 
وعقــب سلســــلة الـــزالزل الـــيت شـــهدا الســـنوات  - ٨٥
األخـرية، أعـاد الفريـق االستشـاري الـــدويل للبحــث واإلنقــاذ 
إحياء أفرقته يف منطقـيت آسـيا وأمريكـا الالتينيـة، جامعـا جنبـا 
إىل جنـب البلـدان املعرضـة للـــزالزل مــع البلــدان الــيت متتلــك 
القـدرة علـى املشـاركة يف عمليـات البحـث واإلنقـاذ يف املــدن 
داخل كل منطقة من املناطق. وتفيد هذه األفرقة من الدروس 
اليت استخلصت من الكوارث السابقة يف جمال صياغة مفاهيم 
التـأهب واالســـتجابة بالنســبة ملناطقــها، علــى أســاس معايــري 
التوحيـد، والـيت حددهـا الفريـق االستشــاري الــدويل للبحــث 
ـــة بــإجراءات التدريــب واســتخدام املعــدات  واإلنقـاذ واملتعلق
ــى  والتنسـيق يف امليـدان. وتشـجع البلـدان املعرضـة للـزالزل عل
املشـاركة يف هـذه األنشـطة اإلقليميـة مـن أجـل زيـــادة تأهبــها 
الوطـين للتصـــدي للــزالزل ودمــج هياكلــها الوطنيــة املتعلقــة 
بالبحث واإلنقاذ داخل اهلياكل اإلقليمية والدولية. وبناء على 
طلب احلكومات املهتمة، بدأت يف اآلونة األخــرية مشـاورات 
بشـأن مسـألة وضـع إطـار قـانوين لإلجـراءات الدوليـة للبحــث 
واإلنقـاذ يف املـدن. وشكَّــل حنـو ٢٢ بلـدا (وهـــي بلــدان مــن 
ــــاعدة) فريقـــا  مجيــع القــارات عرضــة للــزالزل مقدمــة للمس
أساســيا اجتمــع يف شــباط/فــرباير ٢٠٠١. وسيوســـع نطـــاق 
املشاورات لتشمل طائفة أوسـع مـن البلـدان يف مرحلـة ثانيـة، 

يف وقت الحق من العام. 
 

تعزيز التنسيق والروابط يف حاالت األزمات  جيم -
 

أعـاد الـس االقتصـادي واالجتمـاعي يف اســـتنتاجاته  - ٨٦
املتفــق عليــها التــأكيد علـــى املبـــادئ التوجيهيـــة للمســـاعدة 
اإلنسانية الواردة يف قـرار اجلمعيـة العامـة ١٨٢/٤٦، وأهـاب 
ـــأمني  بــاألمني العــام ومنســق اإلغاثــة يف حــاالت الطــوارئ ت
درجـة عاليـة مـن االتسـاق بـني اجلوانـب املتعلقـة باملســـاعدات 
والبعد السياســي وحقـوق اإلنسـان الـيت تنطـوي عليـها عمليـة 
تصدي األمم املتحـدة لألزمـات. وتشـكل األعمـال اإلنسـانية 
جانبا واحدا من جوانب عدة تتمـيز ـا كيفيـة تصـدي األمـم 
املتحـدة احملتمـل لصـــراع مــا، وال بــد هلــذه األعمــال مــن أن 
تترافق دوما مع جهود تبذل إلقامة سـلم عـادل ودائـم. ودور 
ــانية  األمـم املتحـدة يف جمـاالت السـلم واألمـن والشـؤون اإلنس
دور مميز؛ ومع ذلك فإن سعي منظومة األمـم املتحـدة لكفالـة 
اتباع ج متكامل حيثما أمكن يشـكل أمـرا حيويـا. وخطـت 
األمــم املتحــدة عــــدة خطـــوات لتحســـني اتســـاق األعمـــال 
اإلنسانية ويف الوقت نفسه احملافظة علـى اسـتقالليتها الالزمـة. 
ومثـة مثـال علـى ذلـك وهـو مذكـــرة األمــني العــام التوجيهيــة 
بشأن العالقة بني املنسقني املقيمني/منسقي الشـؤون اإلنسـانية 
وممثليــه اخلــاصني، الــيت صــدرت يف كــــانون األول/ديســـمرب 
٢٠٠٠ والـيت متثـل أول حماولـة لتحديـد العالقـات بـني خمتلــف 
األدوار الـيت تؤديـها األمـم املتحـدة يف البلـدان الـيت تعـاين مـــن 

أزمات بشكل أكثر وضوحا. 
وجيب أن تتسم هياكل التنسيق يف املقر، واألهـم مـن  - ٨٧
ذلك على املستوى امليـداين، بالشـفافية وعلـى األخـص حينمـا 
تتعـــدد اجلـــهات الفاعلــــة الــــيت تعــــىن باملســــائل اإلنســــانية 
ومســائل حقــوق اإلنســان، يف حميــط يشــــتمل علـــى برامـــج 
سياســية وســلمية. ففــي أفغانســتان، تعمــــل منظومـــة األمـــم 
املتحـدة وفقـا إلطـار اســـتراتيجي يتفــرد جبمــع أبعــاد املنظمــة 
السياسي واملتعلق باملساعدة وحقوق اإلنسان جنبـا إىل جنـب 
ضمن استراتيجيات متضـافرة ترمـي إىل دعـم السـلم. وحيظـى 
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هذا اإلطار مبساندة ج الربجمة املشتركة القائمة علـى املبـادئ 
الذي تشارك فيه مجيع اجلهات الفاعلـة يف جمـال تقـدمي املعونـة 

(األمم املتحدة واملنظمات غري احلكومية واملاحنون). 
ويسعى منسق اإلغاثة يف حاالت الطـوارئ علـى حنـو  - ٨٨
منتظم، عن طريق املنسقني املقيمني/منسقي الشؤون اإلنسانية 
يف البلـدان الـيت تعـاين مـن حـاالت طـوارئ معقـدة، إىل تعزيــز 
ـــني مجيــع أقســام منظومــة األمــم  اتسـاق األعمـال اإلنسـانية ب
املتحــدة واالحتفــاظ يف الوقــت نفســه باالســتقاللية املناســــبة 
للعمل اإلنساين. وإضافة إىل ذلك، وكجزء من عمليـة متابعـة 
ـــــات األمــــم املتحــــدة للســــالم  تقريـــر الفريـــق املعـــين بعملي
(A/55/305-S/2000/809)، ســاعد منســق اإلغاثــة يف حــاالت 

ــة  الطـوارئ يف وضـع سياسـات ذات صلـة علـى نطـاق املنظوم
بأسـرها. ومشلـت هـذه املسـاعدة حتسـني التنسـيق بـــني جــهود 
اإلغاثـة والتنميـة وإصـالح هيـاكل املقـر الـــيت تدعــم عمليــات 
السـالم والعمليـات اإلنسـانية يف امليـدان. وال بـــد مــن وجــود 
فـهم واضـح لـدور كـل مـن اجلـهات الفاعلـة العاملـة يف اــال 
ــل  السياسـي وحفـظ السـالم والشـؤون اإلنسـانية وتوزيـع العم
واملسؤوليات بينها، وهذا أمر جيب أن يوضـح حينئـذ بصـورة 
جليـة ومسـتمرة لألطـــراف املتحاربــة والســكان بشــكل عــام 
وترسيخها يف أذهــام. والتحـدي الـذي يطـرح حينـها يتمثـل 
يف كيفية وضع مبادئ توجيهيـة شـاملة متكـن خمتلـف اهليئـات 
ـــاظ باســتقالليتها ويف الوقــت عينــه تقــدمي الدعــم  مـن االحتف

التكميلي. 
ونظـرا لتنـوع اجلـهات الفاعلـة املشـاركة يف التصــدي  - ٨٩
لألزمـات، يلـزم علـى هيئـات األمـم املتحـدة اإلنسـانية العمـــل 
على كفالة إقامة تعاون أوثـق مـع غريهـا مـن اجلـهات الفاعلـة 
يف اال اإلنساين، وال سيما املنظمـات غـري احلكوميـة. وهـذا 
ـــدور املتنــامي الــذي تؤديــه  األمـر مـهم بصفـة خاصـة نظـرا لل
املنظمــات غـــري احلكوميـــة يف تقـــدمي املســـاعدات اإلنســـانية 
ولتزايد املبالغ املالية اليت تنقل إليها مباشـرة. ويلـزم إيـالء قـدر 

أكـرب بكثـــري مــن االهتمــام لصياغــة االســتراتيجيات وتنســيق 
ــــع املنظمـــات غـــري احلكوميـــة وتشـــجيع التقيـــد  األنشــطة م
باستراتيجية إنسانية موحـدة. ويف حـاالت األزمـات الطويلـة، 
وكذلـك يف حـاالت مـا بعـد األزمـة واالنتعـاش، تـــزداد أمهيــة 
التنســيق والشــراكات بــني اجلــهات الفاعلــة املعنيــة بالتنميــــة 

وتقدمي املعونة، مبا فيها مؤسسات بريتون وودز. 
ــــأهب  ويقـــدم القطـــاع اخلـــاص دعمـــه يف جمـــال الت - ٩٠
للكوارث، والتصدي هلا والتـأهيل. ويقـدم الدعـم يف جمـاالت 
مثــل االتصــاالت والنقــل واهليــاكل األساســية. فعلــى ســـبيل 
املثال، تعاونت إحدى شركات االتصاالت الكربى مع األمـم 
ـــب األمحــر واهلــالل  املتحـدة واالحتـاد الـدويل جلمعيـات الصلي
ـــداد  األمحــر، يف تقــدمي الدعــم املــادي ويف جمــال النقــل واإلم
للموظفني وتدريبهم، وعن طريق املشاركة يف التقييمـات الـيت 
أجريت يف السلفادور وطاجيكستان واهلند. غري أن الرغبــة يف 
تقدمي املساعدة أو حتمل املسؤولية االجتماعيـة ال توجـد لـدى 
مجيـــع الشـــركات التجاريـــة. فبعـــض املؤسســـــات الوطنيــــة 
واملتعددة اجلنسيات تكسب اقتصاديا من ايار النظم اإلدارية 
يف البلدان اليت متزقها الصراعات. وميكن أن يكـون هلـذا تأثـري 
علــى احلالــة اإلنســــانية وعواقـــب مباشـــرة علـــى العمليـــات 
اإلنسـانية. واللجنـة الدائمـة املشـتركة بـــني الوكــاالت بصــدد 
حبث وحتليل السبل والوسائل اليت ميكن أن تتيح ختفيف بعض 
ـــي  هــذه العواقــب الوخيمــة، وهــي تعــتزم املشــاركة مــع ممثل
الصناعـة واملنظمـات غـري احلكوميـة واتمـع املـدين يف إجـــراء 

مزيد من النقاش هلذه املسألة. 
وشـــهدت عمليـــات التصـــدي األخـــرية للكـــــوارث  - ٩١
الطبيعية زيادة يف استخدام اإلمكانات العسكرية. فعلى سـبيل 
املثــال، وملواجهــة الفيضانــات يف موزامبيــق يف عـــام ٢٠٠٠، 
وبقدر أدىن يف عام ٢٠٠١، ُوفرت نسبة كبرية من الطـائرات 
ــات  والطـائرات العموديـة واملراكـب الـيت أرسـلت مـن اإلمكان
العسـكرية اخلاصـة ببلـدان خمتلفـة، وتـوىل إدارـا مركـز النقــل 
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ــــا حتديـــث  واإلمــداد املشــترك بــني الوكــاالت. وجيــري دوم
البيانـات املتعلقـة باسـتخدام اإلمكانـات العسـكرية وإمكانــات 
الدفاع املدين، وذلك من أجـل زيـادة الفعاليـة يف جمـال تنظيـم 
استخدامها وتنسيقها يف العمليات اإلنسـانية. وأتيحـت حاليـا 
إمكانية أن يدرج يف السـجل املركـزي اسـتخدام التكنولوجيـا 
املتقدمــة يف التصــــدي للكـــوارث. وتشـــمل مبـــادئ أوســـلو 
التوجيهيـــة لعـــام ١٩٩٤ اســـتخدام اإلمكانـــات العســـــكرية 
وإمكانــات الدفــاع املــدين يف التصــدي للكــــوارث الطبيعيـــة 
ـــدول املاحنــة الــيت قــررت  والتكنولوجيـة. غـري أنـه زاد عـدد ال
توفـري اإلمكانـات العسـكرية اسـتجابة للطلبـات الدوليـــة علــى 
الدعم اإلنساين يف حاالت الطوارئ املعقــدة، كمـا كـان عليـه 
احلـال يف تيمـور الشـــرقية وكوســوفو. وتعيــد األمــم املتحــدة 
حاليا حبث احلاالت اليت ينبغي فيها استخدام هذه اإلمكانـات 

وتوفريها يف مثل هذه الظروف وكيفية استخدامها. 
 

إدارة املعلومات  دال -
 

التأهب واإلدارة والتنسيق  - ١
ــــرها  يعتــرب مجــع املعلومــات وحتليلــها وتوليفــها ونش - ٩٢
عنــاصر رئيســية مــــن مجيـــع أنشـــطة التنســـيق. إذ أن تبـــادل 
ــــات واملؤسســـية واجلغرافيـــة  املعلومــات الشــاملة لعــدة قطاع
ودجمها حيسنان عملية صنع القرارات وخيفضان الوقت الـالزم 
لالستجابة. واملعلومات، مثل اإلحصاءات املتعلقـة بتحركـات 
الســـكان، واهليـــاكل األساســـية الصحيـــة القائمـــة، واألســــر 
املعيشية الزراعية، وغريها تدعم التخطيـط حلـاالت الطـوارئ، 
والقدرات على التأهب والتصدي، وتساعد يف متـهيد الطريـق 
للتخطيط اإلمنائي يف املستقبل. وأشـارت االسـتنتاجات املتفـق 
عليــها للمجلــس االقتصــادي واالجتمــاعي لعــــام ١٩٩٩ إىل 
ضـرورة حتسـني القـدرات علـى التـأهب والتصـدي. ويف هـــذا 
الصدد، يبذل جهد عام لتحسني نوعية املعلومـات الـيت جيـري 
تبادهلـا عـن حـاالت الطـوارئ بـني احلكومـة املعنيـــة واجلــهات 

الفاعلـة يف اـال اإلنســـاين والــدول األعضــاء األخــرى علــى 
الصعـد الوطـين واإلقليمـي والـدويل، وزيـادة ســـرعة احلصــول 

على تلك املعلومات وتوسيع نطاقها. 
ومثة حتديات رئيسية تتمثل يف ختفيـف االزدواجيـة يف  - ٩٣
ــــات حصـــول  مجــع البيانــات إىل حدهــا األدىن ورفــع إمكاني
املستخدمني احملتملني عليها إىل حدها األقصى. ويف السـنوات 
القليلـة املاضيـة، أنشـئ يف امليـدان عـدد مـن مراكـز املعلومــات 
املنســقة. ومــن األمــور ذات الشــأن يف هــذا اــال أن هــــذه 
املراكــز تطــورت يف امليــدان تلبيــة حلاجــــة واضحـــة لتنســـيق 
املعلومات وإدارا. وينبغي تنفيذ جـزء هـام مـن هـذه العمليـة 
يف املراكـز الـيت ستنشـأ مسـتقبال يتمثـل يف اإلفـــادة مــن قــدرة 
ــــة  الســلطات الوطنيــة واحملليــة وعلــى مجــع املعلومــات املتعلق

باحتياجات سكاا وتبادهلا ويف تعزيز تلك القدرة. 
ويف عـــام ١٩٩٨، شـــكل فريـــق دعـــم املعلومـــــات  - ٩٤
اجلغرافيـة(٢) لتعزيـز اسـتخدام هـــذه املعلومــات كحــافز إلدارة 
املعلومات. وساهم يف إنشاء مراكز املعلومـات الـيت شـاركت 
يف إقامتــها األمــم املتحــــدة وغريهـــا مـــن الشـــركاء املعنيـــني 
ــــات  بالشــؤون اإلنســانية واحلكومــات، وذلــك لدعــم العملي
ــــل الـــيت تنفـــذ يف إثيوبيـــا وإريتريـــا وســـرياليون  امليدانيــة، مث
وكوسـوفو وكينيـا. وطـور كـــل مركــز مــن املراكــز امليدانيــة 
املخصصــة املختلفــة وأدوات جديــدة هامــة وحــدد أســـاليب 
ـــــا  لتبســـيط إدارة املعلومـــات وتنســـيقها، وســـتجري حماكا
واستخدامها يف إنشاء مراكز جديدة. وهي تشمل أطرا متفقا 
عليها جلمع املعلومـات ونقلـها وتبادهلـا؛ وشـبكات معلومـات 
عـن املسـاعدة والالجئـني واملشـردين داخليـا؛ وخرائـط رقميــة 
موحدة، ومنشورات عن التقييمات؛ وأدوات تتبع املوارد اليت 
يسـتخدمها املـاحنون؛ وأدوات ختطيـــط املشــاريع. ويف العديــد 
من مراكز املعلومات، يعزز إشراك أعضـاء املنظمـات اإلمنائيـة 
لتيسري اجلهود الـيت تبـذل لتنسـيق عمليـة االنتقـال مـن اإلغاثـة 

إىل اإلعمار فالتنمية. 
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اإلدارة العامليــة للمعلومـــات املتوافـــرة عـــن طريـــق  - ٢
احلاسوب املرتبط بالشبكة 

تــرد يف الفقــرة أعــاله أمثلــة عــن مراكــز معلومـــات  - ٩٥
أنشـئت لغـرض حمـدد يتمثـل يف التصـدي ألزمـة معينـة. وهـــي 
على الرغم من توافرها جلمهور عريض، فإا تسـتهدف علـى 
األخـص اجلـهات الـيت تـؤدي أدوارا أساسـية يف امليـدان. ومــن 
اهلـام أيضـا إنشـــاء آليــة دائمــة عامليــة لضمــان انتشــار واســع 
النطــاق إلمكانيــات احلصــول علــى املعلومــــات ذات الصلـــة 
املوثوقة والشاملة واحملدثة. ولتحقيق هذا الغرض، أنشئ موقـع 
Reliefweb لتيسري عملية تبادل املعلومات، بني اجلهات املعنية 

بالشؤون اإلنسانية يف املقـام األول. ويشـكل هـذا املوقـع اآلن 
مصدرا رئيسيا للقيام، عن طريق احلاسوب املرتبـط بالشـبكة، 
ــــن  بنشــر املعلومــات املتعلقــة بــالكوارث الطبيعيــة وغريهــا م
حــاالت الطـــوارئ. وتشـــجع احلكومـــات واألمـــم املتحـــدة 
واملنظمــات احلكوميــــة الدوليـــة واملنظمـــات غـــري احلكوميـــة 
وغريهـا مـن اهليئـات ذات الصلـة علـى املشـاركة بنشـــاط عــن 
طريـق هـذا املوقـع الـذي يتيـح الفرصـة لبلــوغ مــا يربــو علــى 
٦٠٠ مصــدر معلومــات (مبــــا يف ذلـــك وســـائط اإلعـــالم). 
ويشكل مركز اخلرائط (Map Centre) التابع لـه والـذي أعيـد 
تصميمه مؤخرا واحدا من أكرب مراكز اخلرائط على الشـبكة، 
إذ حيتوي على خرائـط مرفقـة مبعلومـات ذات صلـة بالشـؤون 
اإلنسانية عامة ومتخصصة على حد سواء. ويف عـام ٢٠٠١، 
أنشأ هذا املوقع مكتبا يف كويب، اليابـان، لزيـادة نطـاق تغطيـة 
الكــوارث الطبيعيــة وغريهــا مــن الطــوارئ يف منطقــــة آســـيا 
واحمليـط اهلـادئ. ويف مطلـع عـام ٢٠٠١، أنشـئ أيضـا مركـــز 
افتراضي لتنسيق العمليـات علـى احلاسـوب املرتبـط بالشـبكة، 
وذلــك لدعــم إدارة املعلومــات لــدى الشــركاء يف عمليــــات 
البحث واإلنقاذ. وعلــى الرغـم مـن أنـه مـا زال قيـد التوسـيع، 
اتضحت مدى فائدتـه كمكـان يتيـح سـرعة االتصـال وتبـادل 
املعلومات حينما ضربت السلفادور واهلند كوارث الزلزال. 

 

املعلومات السياقية  - ٣
إن ضــرورة تبــادل املعلومــات الدقيقــة عــن حـــاالت  - ٩٦
األزمـات تضاهيـها مـن حيـث األمهيـــة ضــرورة فــهم الســياق 
السياسي واالجتماعي املتغــري الـيت تنفـذ فيـه خطـط املسـاعدة. 
ومن شأن عـدم فهمـها أن يـؤدي إىل تقـدمي مسـاعدات يسـاء 
فهمــها أو تذهــب إىل غــري مــن يســتحقها. وتســـعى شـــبكة 
ــــيت  املعلومــات اإلقليميــة املتكاملــة التابعــة لألمــم املتحــدة، ال
أقيمــت يف نــريويب أثنــاء أزمــة البحــريات الكــــربى، وجـــرى 
استنســاخها الحقــا يف أبيدجــان وجوهانســــربغ، إىل كفالـــة 
ـــن  وصـول معلومـات دقيقـة ونزيهـة ويف حينـها عمـا حيصـل م
أحداث واجتاهات إقليمية إىل صناع القـرارات يف احلكومـات 
ووكـاالت املســـاعدة وشــركاء األمــم املتحــدة. وشــهد عــام 
٢٠٠٠ تطوريـن رئيسـيني مهـا إنشـــاء مكتــب خمتــص بــالقرن 
ــا  األفريقـي وآخـر بوسـط آسـيا. ويغطـي األول إثيوبيـا وإريتري
وجيبويت والسودان والصومال. وبالنسبة للصومال، كان هـذا 
ـــة  املكتــب أيضــا الســباق يف نشــر ”webSpecial“، وهــي جمل
إخباريـة عـن اتفـاق السـالم، ووضـــع مشــروعا إلقامــة إذاعــة 
موجهة لسكان املنـاطق الريفيـة. أمـا بالنسـبة للمكتـب الثـاين، 
فقـد أكـدت دراســـات اجلــدوى الــيت أعــدت يف مطلــع عــام 
٢٠٠٠ أن التغطيــة اإلخباريــة لوســط آســيا ضعيفــــة وغالبـــا 
ما تكون موالية ألحد األطراف. ويساعد مكتـب إسـالم أبـاد 
التابع للشبكة الدولية، يف سد هذه الثغرة، بتقـدمي تقـارير عـن 
األحداث املتعلقة بالشؤون اإلنسانية يف أفغانسـتان وباكسـتان 
وطاجيكستان، ومنذ فترة قريبــة يف مجهوريـة إيـران اإلسـالمية 

ومجهوريات وسط آسيا األخرى. 
 

ـــــدمي  ـــــيت تصـــــادف يف تق ــــات ال التحدي خامسا –
املساعدة اإلنسانية 

كفالة إمكانية الوصول إىل السكان املتضررين  ألف -
توجــد اجلــهات الــيت تقــــدم املســـاعدة اإلنســـانية يف  - ٩٧
العديد من البلدان يف أحناء العامل، غري أا تعجز عـن الوصـول 
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إىل قطاعات كبرية من السكان املتضررين الذين حيتـاجون إىل 
مساعداا. وتوفري إمكانيـة الوصـول هـي مـن بـني التحديـات 
الرئيسـية الـيت تصـادف يف العمليـات اإلنســـانية، وال ســيما يف 
حاالت الطوارئ املركبة. وكثريا ما تكون فرص الوصول إىل 
السكان حمدودة بسبب الوضع األمين السائد، ولكن العقبـات 
ميكن أيضا أن تكون يف بعض احلاالت نتيجة للسياسـة العامـة 
للســلطات الــيت تســيطر علــى منطقــة بعينــها أو بلــد بعينــــه. 
فحكومة إسرائيل تفـرض، مـن وقـت آلخـر، عمليـات إغـالق 
خارجية وداخلية لألراضي الفلسطينية احملتلة، مما يعرقل حريـة 
انتقـال السـلع واألفـراد العـاملني يف املنظمـــات اإلنســانية. ويف 
ــــا الشـــعبية الدميقراطيـــة، أصبحـــت إمكانيـــة  مجهوريــة كوري
الوصول إىل السكان أســهل بدرجـة كبـرية منـذ عـام ١٩٩٥، 
وإن كـان ال يـزال هنـــاك بعــض القيــود املشــددة علــى عمــل 
ــــال  الوكــاالت اإلنســانية، وخباصــة فيمــا يتعلــق حبريــة االنتق

والرصد والتقييم. 
وعند نشوب األزمة يف غينيا، انعدمـت متامـا إمكانيـة  - ٩٨
ـــن وللتدابــري  الوصـول إىل منـاطق الصـراع نتيجـة النعـدام األم
العســكرية الصارمــة الــيت اختذــا احلكومــة، ممــــا حـــال دون 
حدوث أي تدخل من جانب منظمات اإلغاثة. غـري أنـه بعـد 
إجراء مفاوضات مع القادة الدوليـني الرئيسـيني، وخباصـة مـن 
جـانب وكـاالت األمـم املتحـدة مثـل مفوضيـة األمـم املتحـــدة 
ـــى وصــول وكــاالت  لشـؤون الالجئـني، وافقـت احلكومـة عل
اإلغاثة والوكاالت اإلنسانية من جديد إىل كل املناطق املعنيـة 
تقريبـا، والـتزمت بتقـدمي الدعـم لنقـــل الالجئــني املشــردين يف 
هذه املناطق إىل داخل البلد بدرجة أكرب. واستنادا إىل مبـدأي 
”كفالة إمكانية الوصول اآلمنة إىل الالجئني“ و ”حق املرور 
اآلمـن لالجئـني“، اللذيـن حددمهـا املفـوض الســـامي لشــؤون 
الالجئني وقبلتهما احلكومة، نقل حوايل ٠٠٠ ٥٧ الجئ مـن 

منطقة باروتس بيك خالل شهر أيار/مايو ٢٠٠١. 

أما يف بوروندي والصومال، فإن درجة انعدام األمـن  - ٩٩
بالنسبة للسكان، بـل وللعـاملني يف ميـدان املعونـات أنفسـهم، 
هـي الـيت حتـدد مـدى القـدرة علـى توفـري املسـاعدة اإلنســانية. 
فاهلجمـات الـيت تعـرض هلـــا العــاملون يف ميــدان املعونــات يف 
ـــد للوضــع األمــين يف  العـام املـاضي تقتضـي إجـراء تقييـم جدي
الوقت الذي تسعى فيـه دوائـر املسـاعدة اإلنسـانية إىل توسـيع 
براجمها يف هذين البلديـن. ومـع ذلـك، تواصـل األمـم املتحـدة 
الدعـوة إىل زيـادة إمكانيـة الوصـول إىل مجيـع السـكان الذيـــن 
حيتاجون املساعدة، كمـا تواصـل تعزيـز اجلـهود املبذولـة لبنـاء 
الســالم. ويف ٧ شــباط/فــرباير ٢٠٠١، وقّــع وزيــــر حقـــوق 
اإلنسـان يف بورونـدي ومنسـق الشـؤون اإلنسـانية بروتوكــوال 
لفتح باب احلــوار بـني السـلطات ودوائـر املسـاعدة اإلنسـانية، 
وإجيـــاد آليـــات مشـــتركة لتحســـــني إمكانيــــة الوصــــول إىل 
ـــاعدة هلــم. ويف  القطاعـات الضعيفـة مـن السـكان وتوفـري املس
الصومال، يقوم الفريق القطري التابع لألمـم املتحـدة بتجميـع 
أفضل السياسات واملبادئ التوجيهيـة بشـأن املسـاعدة الدوليـة 
املقدمـة إىل البلـد يف وثيقـة عـن ”العالقـات املنظمـــة“، جيــري 
االتفاق عليها مع اهليئـة الصوماليـة لتنسـيق املعونـة. وستشـمل 
ـــة ســلوك اهليئــة الــيت وضعــت عــام  الوثيقـة عنـاصر مـن مدون
١٩٩٥، والــيت تتضمــن احــترام العــــادات احملليـــة، واحليـــاد، 
وتقـدمي املسـاعدة يف مقـابل ضمانـات بكفالـة األمـن والعدالـــة 
ملرتكيب األعمال اإلجراميـة. وبالتـايل، فـإن هـذه اموعـة مـن 
القواعـد العمليـة املتفـق عليـها بصـورة مركزيـة تشـكل أساســا 
ملفاوضــات أكــثر تفصيــال بــني الوكــاالت والســـلطات. ويف 
السودان، توجد اللجنة التقنية للمسـاعدات اإلنسـانية الفريـدة 
مـن نوعـها، حيـــث تضــم أطــراف الصــراع واألمــم املتحــدة 
واملــاحنني ملناقشــة مســائل كفالــة إمكانيــة وصــول املســـاعدة 
واألمن واملبادئ اإلنسانية واملراسالت. وقد توصلت إىل عدة 
اتفاقـات بروتوكوليـة مشـــتركة وقعتــها احلكومــة واألطــراف 

املتحاربة من أجل حتسني املساءلة. 



3001-41551

A/56/95
E/2001/85

١٠٠ -ويف أنغــوال، كمــا يف عــدد مــن احلــاالت األخـــرى، 
يـزداد تعقيـد إمكانيـة الوصـول إىل السـكان مـن جـراء انتشــار 
ــرا  األلغـام األرضيـة علـى نطـاق واسـع. فإمكانيـات الوصـول ب
صارت مقيدة بدرجـة كبـرية نتيجـة لأللغـام األرضيـة وانعـدام 
األمن إىل حد أنه صار يتعـني نقـل ٧٠ يف املائـة مـن املعونـات 
اإلنسـانية عـن طريـق اجلـــو. ومــع ذلــك، ســاعدت احلكومــة 
السـكان املشـردين داخليـا مـن خـالل فتـح ســـتة ممــرات بريــة 
رئيســية إلتاحــة الفرصــة للوكــاالت اإلنســانية للوصــــول إىل 
املناطق اليت حتتاج إىل املساعدة. ومع حتسن إمكانيـة الوصـول 
إىل السـكان، اخنفـــض عــدد املشــردين داخليــا اجلــدد مبقــدار 
ـــاؤل حــول  الثلثـني تقريبـا منـذ عـام ١٩٩٩. وذلـك يثـري التس
املدى الذي يزيد به انعدام إمكانية الوصول إىل السـكان فعـال 
من حجم املشكلة اإلنسانية. فمع عجز وكـاالت املعونـة عـن 
الوصـول إىل احملتـاجني يف الظـروف املعاكسـة، ال يكـون أمـــام 
السكان املتضررين يف بعض األحيان من خيـار سـوى التشـرد 
سعيا وراء املساعدة، مما يزيد من ضعفـهم وتعرضـهم ملخـاطر 
أمنيـة ميكـن أن تكـون أعظـم شـــأنا. ورغــم أن انعــدام األمــن 
يؤدي دائما إىل تشريد املزيد من السكان، فإن حتسني اجلهود 
املبذولة للتفاوض بشـأن كفالـة إمكانيـة الوصـول إىل السـكان 
ــــاء يف  ميكــن علــى األقــل أن يوفــر لبعــض النــاس فرصــة للبق
ديارهم حيث تتوفـر بسـهولة أكـرب اآلليـات الالزمـة للتصـدي 

حملنتهم. 
١٠١ -غـري أن التفـاوض بشـأن كفالـة إمكانيـة الوصـــول إىل 
السكان يثري بدوره مشاكل خاصة به، حيـث ال ميكـن إجـراء 
مناقشات ذات معىن إال مع األطراف أو العناصر الـيت تسـيطر 
فعـال بصـورة ماديــة علــى املنطقــة. والتفــاوض بشــأن كفالــة 
إمكانية الوصول إىل السكان عملية بالغة الدقة وتستغرق وقتا 
طويــال للغايــة، دون أن تكــون هنــاك أي ضمانــات مؤكـــدة 
يكون هلا أثر كبري علـى سـري العمليـات اإلنسـانية. ودائمـا مـا 
جتـد دوائـر املسـاعدة الدوليـة نفسـها وسـط املصـاعب بســـبب 

تعاملـها وتفاوضـها مـع اجلماعـات املسـلحة سـعيا وراء حتقيــق 
أهدافــها اإلنســانية. ويرجــع ذلــك بدرجــة كبــــرية إىل عـــدم 
احـترام هـذه اجلماعـــات للقــانون اإلنســاين الــدويل واملبــادئ 

اإلنسانية. 
١٠٢ -ويف مجهوريـــة الكونغــــو الدميقراطيــــة، قــــد يــــؤدي 
انسحاب األطراف من خطــوط املواجهـة ونشـر قـوات حفـظ 
السالم إىل حتسني كفالة إمكانية وصـول الوكـاالت اإلنسـانية 
إىل السكان ويئة األوضاع األمنية الالزمة لتوصيـل املسـاعدة 
اإلنسانية. وحىت قبل ذلك، فإن احملـاوالت الـيت جـرت إلقامـة 
شـراكات مـع قـادة اتمعـات احملليـة لزيـادة فعاليـــة العمليــات 
ـــن  اإلنسـانية والتصـدي للشـواغل األمنيـة قـد صـادفت قـدرا م
النجاح. ومن األمثلة البارزة على ذلك أنه يف أعقـاب سلسـلة 
من اهلجمات اليت وقعت يف مدينة بونيـا يف الشـمال الشـرقي، 
احتشدت دوائر املساعدة اإلنسانية ودخلت يف مناقشات مـع 
قـادة خمتلـف اتمعـــات احملليــة، وجنحــت يف حتديــد وتوســيع 
اـــال املتـــاح للعمـــل اإلنســـاين، ملنظومـــة األمـــــم املتحــــدة 
وللمنظمات غري احلكومية على حـد سـواء. وحتقـق ذلـك مـن 
خـالل إنشـاء جلـان اتصـال للعمليـات اإلنسـانية يف كـل موقــع 
من املواقع اليت شهدت ديدات للعاملني يف امليدان اإلنساين، 
ـــة األجــواء أمــام  وذلـك لتوضيـح حـاالت سـوء التفـاهم وتنقي
العمليات اإلنسانية. ولكن كان من املفجع أن مقتل سـتة مـن 
العــاملني يف جلنــة الصليــب األمحــر الدوليــة مؤخــرا يف تلــــك 
املنطقة قد ألقى بدرجة كبرية بظاللـه القامتـة علـى بـدء حتسـن 
احلوار. وتتواصل املفاوضات مـع اللجـان التقـاء وقـوع مـآس 
أخرى. ويف أحناء البلد األخـرى، تتفـاوض األمـم املتحـدة مـع 
الســلطات احلكوميــة واملتمرديــن إلعــادة فتــح األــار، الــــيت 
يقتصــر اســتخدامها اآلن علــى التحركــات العســكرية، أمـــام 
التجارة يف إطار مبادرة ”قوارب السالم“. وقبـل كـل ذلـك، 
تفاوضت منظمة األمم املتحدة للطفولة (اليونيسيف) ومنظمة 
الصحة العاملية للتوصل إىل اتفاق على كفالة إمكانية الوصــول 
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إىل املناطق املتضررة أو على وقف األعمال احلربية لعدة أيـام، 
ـــك، اســتخدمت فكــرة وقــف  بغـرض حتصـني األطفـال. كذل
القتـال ألغـراض إنسـانية يف إندونيسـيا، وهـــو األمــر الــذي مل 
يقتصر على السماح بتوصيل املسـاعدة إىل السـكان احملتـاجني 
فحسب، بل وأدى أيضا إىل خفـض حـدة القتـال ويئـة اجلـو 

أمام احلوار. 
وتضطلــع الــدول األعضــاء بــــدور حيـــوي يف دعـــم  – ١٠٣
جــهود مــن يتفــاوضون بشــأن كفالــة إمكانيــة الوصــــول إىل 
الســـكان، مبمارســـة نفـــوذ إضـــايف أو بـــــاالضطالع جبــــهود 
دبلوماسـية وسياسـية تكميليـة. ومـن الواضـــح أنــه ال بــد مــن 
اغتنـام الفرصـة إذا مـــا جنــح التفــاوض بشــأن كفالــة إمكانيــة 
الوصول إىل السكان، أو إذا ما أتيـح حتقيـق حتسـن يف الوضـع 
األمين. غري أن مثة آثارا متويلية هامة تترتب على ذلك، حيـث 
أن كفالة إمكانية الوصول إىل السكان ميكــن أن تزيـد بدرجـة 
كبـرية مـن حجـــم الســكان املســتفيدين. ففــي أنغــوال، تفيــد 
األنبـاء أن هنـاك حـوايل ٥٢٥ ٠٠٠ مـن املشـردين داخليـــا يف 
منـاطق يتعـذر علـى دوائـر املسـاعدة اإلنسـانية الوصـــول إليــها 
ـــــتمر التحســــن يف مجهوريــــة الكونغــــو  حاليـــا. وإذا مـــا اس
الدميقراطية، سيتعني على دوائر املساعدة اإلنسـانية أن تنـهض 
بتحدي توفري الدعم ألكثر من مليونني من املشـردين داخليـا، 
كان أقل من نصفهم هم الذين يتلقون مساعدات إنسانية مــن 
قبل نتيجة النعدام إمكانية الوصول إليهم. وبالنسبة لكثري مـن 
الـربامج، تسـتند أرقـام املسـتفيدين ومـا يتصـل ـا مـن طلبــات 
متويــل إىل أعــداد النــاس الذيــن ميكــن الوصــول إليــــهم اآلن. 
وإمكانية الوصول إىل السـكان املسـتفيدين، الـيت حتققـت بعـد 
نضال طويل، جيب أن تقـترن بتوفـري املسـاعدة الفوريـة، وهـو 

ما سيتوقف متاما على سرعة ومرونة ترتيبات التمويل. 
 

سالمة وأمن املوظفني   باء –
يسلط تقرير األمـني العـام عـن سـالمة وأمـن موظفـي  – ١٠٤
األمم املتحدة (A/55/494) الضوء على طائفـة مـن التـهديدات 

اليت يتعرض هلا موظفو األمم املتحدة، وجوانـب القصـور الـيت 
ـــا يطــرح مقترحــات لتعزيــز  تشـوب هيكـل إدارة األمـن، كم
ســالمة وأمــن موظفــي األمــــم املتحـــدة. ويف الوقـــت ذاتـــه، 
تتواصــل اهلجمــــات الـــيت يتعـــرض هلـــا العـــاملون يف ميـــدان 
املســاعدة اإلنســانية. وآخــر احلــوادث، منــــذ صـــدور ذلـــك 
التقريـر، تشـمل مقتـل أحـد موظفـي مفوضيـــة األمــم املتحــدة 
لشـــؤون الالجئـــــني يف مجهوريــــة الكونغــــو الدميقراطيــــة يف 
آذار/مــــارس ٢٠٠١، وقيــــام أحــــد الفصــــائل املســـــلحة يف 
الصومـال باختطـاف مثانيـة مـن العـاملني يف ميــدان املعونــات، 
ووقوع هجوم مسلح على قافلة أغذية تابعـة لربنـامج األغذيـة 
العاملي يف بوروندي مما أسـفر عـن إصابـة مخسـة مـن العـاملني 
يف جمــال اإلغاثــة جبــروح، ووقعــت كــل هــذه احلــــوادث يف 
غضون شهر واحد. وأعقب ذلك خطف أربعـة مـن العـاملني 
يف ميــدان املعونــات يف الســودان يف نيســــان/أبريـــل ٢٠٠١، 
ومقتل ستة من العاملني التابعني للجنة الصليب األمحر الدولية 
بصــورة وحشــية يف كمـــني اســـتهدفهم يف شـــرق مجهوريـــة 
الكونغو الدميقراطية. ويف وقت أقرب، لقي طيـار تـابع للجنـة 
الصليب األمحر الدولية مصرعه عندمـا أسـقطت طائرتـه بينمـا 
كـان حيلـق ـا فـوق جنـوب السـودان. ومـن الواضـح أن أمـن 
العـاملني يف ميـدان املسـاعدة اإلنسـانية جيـــب أن يظــل حيظــى 
بأولويــة عاليــة مــن جــانب األمــني العــام والــدول األعضــــاء 

واملنظمات اإلنسانية. 
١٠٥ -ويف االسـتنتاجات املتفـق عليـها للمجلـس االقتصـادي 
واالجتماعي لعام ١٩٩٩، أقرت الدول األعضاء بأمهية تعزيز 
أمن املوظفني، حيث دعت مجيـع األطـراف إىل كفالـة سـالمة 
املوظفــني الدوليــني والوطنيــني العــاملني يف ميــدان املســــاعدة 
اإلنسانية. وقد اضطلعـت األمـم املتحـدة بـالعديد مـن اجلـهود 
لتعزيز إدارة أمن املوظفني. وسيعرض علـى اجلمعيـة العامـة يف 
ـــر يتضمــن اقتراحــا بتوســيع  دورـا السادسـة واخلمسـني تقري
نطاق االتفاقية املتعلقة بسالمة موظفي األمم املتحدة واألفـراد 
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املرتبطني ا (A/55/637)، باإلضافـة إىل تقريـر آخـر اسـتجابة 
لقــــرار اجلمعيــــــة العامـــــة ١٧٥/٥٥ املـــــؤرخ ١٩ كـــــانون 
األول/ديسمرب ٢٠٠٠ بشأن سـالمة وأمـن موظفـي املسـاعدة 
اإلنسـانية ومحايـة موظفـي األمـــم املتحــدة. ومــن الواضــح أن 
كفالـة فعاليـة إدارة األمـن وحتقيـق أقصـــى درجــة مــن ســالمة 
وأمـن املوظفـني يقتضيـان تعزيـز مكتـب منسـق األمـم املتحــدة 
للشؤون األمنية والوكاالت التنفيذية يف األمم املتحـدة وتوفـري 
الدعم الالزم هلا. ويف هذا الصـدد، دعـت الـدول األعضـاء يف 
قرار اجلمعية العامة ١٧٥/٥٥ إىل اإلسـراع بـالنظر يف اقـتراح 
األمـني العـام بتعيـني منسـق متفـــرغ لشــؤون األمــن يف األمــم 

املتحدة. 
١٠٦ -إن عدم التصدي للمسائل األمنية ال يقتصـر علـى أنـه 
يعرض العاملني يف ميدان املساعدة اإلنسانية للخطر ويكلفـهم 
أرواحـهم، بـل أنـه يـترك نفـس األثـر علـى السـكان الضعـــاف 
الذيـن يسـاعدهم هـؤالء العـاملون. فبعـد اهلجـوم علـــى جممــع 
أتـامبوا ملفوضيـة األمـــم املتحــدة لشــؤون الالجئــني يف تيمــور 
الغربيـة يف ٦ أيلـــول/ســبتمرب ٢٠٠٠، قــامت األمــم املتحــدة 
واملنظمـات احلكوميـة الدوليـة األخـرى بـإجالء كـل املوظفــني 
الدوليـني مـن تيمـور الغربيـة. وحـدد القــرار ١٣١٩ (٢٠٠٠) 
املؤرخ ٨ أيلول/سبتمرب ٢٠٠٠ الشروط اليت ال بـد وأن تفـي 
ــا حكومــة إندونيســيا قبــل أن يتســىن اســــتئناف املعونـــات 
اإلنسانية. وحىت مت ذلك، ظل حنو ٨٥ ٠٠٠ الجئ ينتظـرون 
يف املخيمات، اليت كان الكثـري منـها يف منـاطق تسـيطر عليـها 

امليليشيات، مما زاد من املخاوف بشأن سالمتهم. 
١٠٧ -وإدراكا من اللجنة الدائمـة املشـتركة بـني الوكـاالت 
ألن األمــم املتحــدة وشــركائها يف العمليــات اإلنســــانية مـــن 
خـارج املنظومـة يعملـون يف نفـــس بيئــات األزمــات املعقــدة، 
أيدت اللجنة التوصيات اليت قدمتها فرقة عمـل معنيـة بسـالمة 
املوظفني دف زيادة التعاون األمين على الصعيد امليـداين بـني 
األمم املتحدة واملنظمات غـري احلكوميـة. وتتنـاول التوصيـات 

التعــــاون يف جمــــاالت التدريــــب، واســــتخدام االتصــــــاالت 
املشـتركة، والتخطيـط األمـين املشـــترك، وتقاســم املعلومــات، 

وحتليل السياقات. 
١٠٨ -وال ميكن االستغناء عن األمن بطبيعة احلـال، غـري أنـه 
يتطلب دعما ماليـا مـن احلكومـات. ويف كثـري مـن احلـاالت، 
يكون من الواضح أن حجم املوارد املخصصة لألمن حيـد مـن 
ــــة  مــدى األمــن املتوفــر للموظفــني. وينبغــي أن تتوفــر لألفرق
القطرية التابعة لألمم املتحدة املوارد الالزمة ألن تؤدي عملها 
بصورة أكثر أمانـا. وتتواصـل املناقشـات مـع الـدول األعضـاء 
لضمــان توفــري األمــوال الالزمــة لتغطيــة االحتياجــات الدنيـــا 
املطلوبة لتعزيز أمن املوظفني. وجيب أن توضع متطلبـات أمـن 
املوظفـني علـى أســـاس مــايل متــني وثــابت، وينبغــي تشــجيع 
الدول األعضاء على إبداء ذلـك االلـتزام، ممـا سيسـلط الضـوء 
ــــدول  بوضــوح علــى األولويــة الــيت يوليــها األمــني العــام وال
األعضـاء لسـالمة موظفـي األمـم املتحـدة العـــاملني يف امليــدان 

اإلنساين.  
 

”اقتصاد احلرب“ يف حاالت الطوارئ اإلنسانية   جيم –
١٠٩ -يعــد التضعضــع التــام تقريبــا للســلطة املركزيــة مــــن 
السـمات الـيت متـيز كثـريا مـن احلـاالت الـيت يتعـني أن تتدخـــل 
فيــها دوائــر املســاعدة اإلنســانية. ويف مثــل هــذه الظـــروف، 
ترصد اجلهات اإلنسانية عددا من الديناميات احمللية اليت ميكــن 
أن تؤثـر علـى احلالـة اإلنسـانية، مبـا يف ذلـك ظــهور ”اقتصــاد 
حـرب“. فـاخلراب الـــذي يصيــب البنيــة األساســية، وغيــاب 
الرؤية السياسية أو االجتماعيــة، وتقلـص، إن مل يكـن انعـدام، 
االحـترام للـهيئات احلاكمـة يـؤدي إىل زيـادة اغـتراب هيـــاكل 
احلكـم مـن قطاعـات عديـدة يف املنـاطق الـيت يسـيطرون عليـها 
ـــاطق الغنيــة بــاملوارد. والفــراغ الــذي  امسيـا، وال سـيما يف املن
ــة  يتركـه ضعـف السـلطة السياسـية أو اإلداريـة يف املنـاطق الغني
بــاملوارد يســمح بظــهور هيــاكل بديلــة وانتزاعــها الســــيطرة 
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ـــة  الكاملــة علــى األصــول االقتصاديــة. وهــذه اهليــاكل البديل
ال تم يف معظم األحيان مبسائل احلكم، بل أـا يف األغلـب، 
تكــون أول مــن يفجــر أعمــال العنــف ويزيدهــا اشـــتعاال يف 
مناطق الصراع. ويكون ذلك ما حيـدث بصفـة خاصـة عندمـا 
تتصـــل املـــوارد باالجتـــار غـــري املشـــــروع، مثلمــــا يف حالــــة 
املخدرات. وميكن أن تنشأ ”اقتصادات حرب“ أخرى، مثـل 
جتارة السالح واختالس وبيع املساعدة اإلنسانية. وقد استفاد 
ــــني الذيـــن  البعــض مــن العوملــة ومــن دور املســتثمرين الدولي
ــــاظ بنفوذهـــم، مثـــل  يوفــرون هلــم الوســائل الالزمــة لالحتف

األسلحة وغريها من لوازم النقل واإلمداد. 
ـــاكل البديلــة تســحق الســلطة الــيت  ١١٠ -كمـا أن هـذه اهلي
ميارسـها القـادة احملليـــون. وبيئــة الصــراع الــيت تســيطر عليــها 
الشخصيات االقتصادية القوية كثريا ما تتطـور إىل شـكل مـن 
العنف اجلزئي واحمللي حيث تكتسب أطراف أصغر مزيدا مـن 
القـوة مـن خـالل اسـتغالل املـوارد احملليـة والتالعـب بالســكان 
املدنيني احملليني. ويف كثري من حاالت الصـراع احلاليـة، مثلمـا 
يف أنغـوال ومجهوريـة الكونغـو الدميقراطيـة وسـرياليون، تكــون 
هنـاك مصلحـة ثابتـة للشـــخصيات احملليــة القويــة يف اســتمرار 
عـدم االسـتقرار حـىت أـا تعتـرب اسـتعادة اهليـــاكل اإلداريــة أو 

هياكل احلكم القوية مبثابة ديد ألهدافها. 
١١١ -والربامج اإلنسانية ذات املعىن جيب أن تأخذ ذلك يف 
احلسبان، وأن تنتبه إىل السياق الذي تقع فيـه األحـداث، وأن 
تشرك ممثلي السكان املستفيدين يف تصميـم الـربامج. كمـا أن 
من األمهية أن يـزداد الدعـم آلليـات التصـدي احملليـة ولتمكـني 
ــــن خـــالل متويـــل  القيــادات التقليديــة للمجتمعــات احملليــة م
املبـادرات احملليـة. وعلـى هـــذا املنــوال، جيــب تشــجيع ودعــم 
جهود اجلهات املعنيـة حبقـوق اإلنسـان وغريهـا مـن األطـراف 
مـن أجـل تدعيـم وتعزيـز سـيادة القـانون وإقامـة العـدل. ومثـــة 
مسؤولية مشتركة تقع على عاتق مجيـع أجـزاء منظومـة األمـم 

املتحــدة يف تعزيــز منــاخ املســاءلة عــــن األعمـــال اإلجراميـــة 
وانتهاكات حقوق اإلنسان. 

 
اجلزاءات   دال –

١١٢ -ال تــزال أنظمــة اجلــزاءات تشــكل معضلــــة مـــتزايدة 
الصعوبة بالنسبة لوالية األمم املتحدة املزدوجة اليت جتمـع بـني 
صـون السـالم ومحايـة االحتياجـات اإلنسـانية. وكمـــا الحــظ 
األمني العام، ال ميكن بسهولة التوفيق بني أهـداف السياسـات 
اإلنسـانية وسياسـات حقـوق اإلنســـان وبــني أهــداف أنظمــة 
ــالب  اجلـزاءات(٣). فـاجلزاءات االقتصاديـة تعـد أداة فظـة يف الغ
ـــى  األعــم مــن احلــاالت(٤)، وميكــن أن تفــرض صعوبــات عل
السـكان املدنيـني بصـورة ال تتناسـب مـع املكاسـب السياســـية 
اليت يرجح حتقيقها. وقد تطور وعي عـام داخـل جملـس األمـن 
بأنه ينبغي توجيه املزيد من اجلهود اجلماعية يف جملـس األمـن، 
يف سـياق أي أنظمـة أخـــرى للجــزاءات، إىل التقليــل إىل أدىن 
حـد مـن اآلثـار اجلانبيـة السـلبية غـري املقصـــودة علــى الفئــات 
األكـثر ضعفـا مـــن ســكان البلــدان املســتهدفة(٥). ويف القــرار 
١٣٢٥ (١٩٩٩)، أشـــار جملـــس األمـــن بصفـــة خاصــــة إىل 
ضرورة مراعاة املصاحل اخلاصة للنساء والفتيات عنـد النظـر يف 
إقــرار االســتثناءات اإلنســانية املناســبة. فمــــن الضـــروري أن 
تـدرج يف أنظمـة اجلـزاءات منـذ بداياـــا األوىل اســتراتيجيات 
للتخفيف من اآلثار اإلنسانية السلبية على القطاعات الضعيفة 

من السكان. 
١١٣ -وقــد اســتجاب جملــس األمــن بصــورة إجيابيــــة هلـــذا 
التحدي، وصــار يلجـأ بشـكل مـتزايد إىل اسـتخدام اجلـزاءات 
األكثر حتديدا ألهدافها، مثلما هو احلال يف أفغانسـتان وليربيـا 
وسـرياليون. ويسـتخدم جملـس األمـن آليـات الرصـد واإلبــالغ 
ــــار اإلنســـانية لنظـــام اجلـــزاءات املفـــروض علـــى  لتقييــم اآلث
ــــى معاجلـــة بعـــض  أفغانســتان. وقــد ســاعد هــذا التطــور عل
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ــــاة املتصلـــة  الشــواغل املتعلقــة بــدور األمــم املتحــدة يف املعان
باجلزاءات. 

 
االرتباطات بني اإلغاثة واإلصـالح وبـني التنميـة  هاء –
يف حــاالت مــا بعــد انتــهاء الصــراع ومــا بعــــد 

الكوارث الطبيعية   
ـــة الربــط  ١١٤ -يعكـس قـرار اجلمعيـة العامـة ١٨٢/٤٦ أمهي
بني أنشطة اإلغاثـة واألنشـطة اإلمنائيـة، وهـو مـا كـرر الـس 
االقتصـادي واالجتمـاعي التـأكيد عليـــه يف اســتنتاجاته املتفــق 
عليها لعامي ١٩٩٨ و ١٩٩٩. كمـا أنـه شـاغل رئيسـي مـن 
شــواغل منظومــة األمــم املتحــدة. ففــــي كـــل مـــن حـــاالت 
الكوارث الطبيعية وحاالت الطوارئ املركبة، جيب أن تكـون 
مسـألة اإلغاثـة واإلصـالح حمـل نظـــر مــن البدايــة، وجيــب أن 
ـــة. وقــد اســتخدم  تطبـق األدوات اإلمنائيـة يف أول فرصـة ممكن
النداء االنتقايل املشترك بني وكاالت األمـم املتحـدة كـأداة يف 
عدة حاالت طوارئ، منها توجيهه عقـب زالزل السـلفادور، 
يف حماولة لتسليط الضوء على الفجوة اليت تفصـل بـني اإلغاثـة 
والتنمية وسد تلـك الفجـوة. وجيـري حاليـا صقـل هـذه األداة 
ـــادا علــى االســتجابات املتباينــة مــن قبــل  بدرجـة أكـرب، اعتم
املـاحنني. وعمليتـا التقييـم القطـري املوحـد وإطـار عمـل األمــم 
املتحـدة للمسـاعدة اإلمنائيـة تتيحـــان علــى حــد ســواء فرصــا 
لتحديد وتنفيذ االستراتيجيات االنتقالية، وتتطلبـان ترابطـا يف 
التحليــل والتخطيــط والربجمــة يف األجلــني املباشــر والطويـــل. 
وتستكشف األمم املتحدة، من خالل عملية بروكنجز، سـبل 
حتسـني شـراكات التنفيـذ بـني املـــاحنني واحلكومــات واتمــع 
ـــوارد وأدوات املعونــات  املـدين، حتديـدا مـن أجـل اسـتخدام م

املتاحة وتوزيع املسؤوليات بني الشركاء. 
ــــة  ١١٥ -ويعـــد الصـــراع أكـــرب ديـــد لالنتقـــال إىل التنمي
املسـتدامة. ويف أيـار/مـــايو ٢٠٠١، اخنرطــت اللجنــة الدائمــة 
املشـتركة بـني الوكـاالت يف مناقشـــات واســعة حــول مســألة 

إعـادة االندمـاج يف حـاالت مـا بعـد انتـــهاء الصــراع لتحديــد 
سـبل تعزيـز ودعـم املبـادرات االنتقاليـة، وخباصـة فيمـــا يتعلــق 
ــــها واســـتراتيجيتها وعملـــها  بتحليــل هيــاكل التنســيق ورؤيت
اجلمـاعي. وسـينطوي تنفيـذ تلـك املبـــادرات علــى ارتباطــات 
بأنشطة أخرى تتصل حباالت ما بعـد انتـهاء الصـراع وبوضـع 
خالصــة مركــــزة للممارســـات واخلـــربات امليدانيـــة املتصلـــة 
باملرحلـة االنتقاليـة، فضـال عـــن تصميــم موقــع تفــاعلي علــى 
شبكة ”اإلنترنت“ العاملية. كما أن جناح أنشطة نـزع سـالح 
ـــد عنصــرا  احملـاربني السـابقني وتسـرحيهم وإعـادة إدماجـهم يع
بـالغ األمهيـة يف االنتقـال إىل التنميـة املسـتدامة. وقـد أصــدرت 
اللجنـة التنفيذيـة للشـــؤون اإلنســانية توجيــها بشــأن التنســيق 
ـــز قــدرة  وتقسـيم العمـل بـني املؤسسـات، وبشـأن كيفيـة تعزي
األمم املتحدة على معاجلـة هـذه املسـألة علـى الصعيـد امليـداين 

ويف املقر على حد سواء. 
١١٦ -ويعد تأمني اهتمـام احلكومـات وسـائر األطـراف مـن 
خارج منظومة األمم املتحدة حتديا رئيسـيا آخـر يف سـد تلـك 
الفجـوة. وقـــد شــددت احلكومــات علــى ضــرورة مشــاركة 
األطراف اإلمنائية من البدايات األوىل قدر اإلمكان يف صياغـة 
ـــداءات  خطــة عمــل إنســانية مشــتركة مــن خــالل عمليــة الن
املوحــدة، وإن كــانت قــد قــالت أيضــا إن مشــــاركتها هـــي 
املبكـرة تظـل عنصـرا شـديد األمهيـة. وأشـــارت إىل أن حتقيــق 
االتساق أمر مطلـوب مـن الـدول األعضـاء يف جمـالس إدارات 
خمتلــف مؤسســات األمــم املتحــدة، ومــن املؤسســات املاليـــة 
الدوليـة (مؤسسـات بريتـون وودز)، مـن أجـــل تعزيــز الربجمــة 
االسـتراتيجية املتكاملـة. وأضـافت أنـه ينبغـي علـى املـــاحنني أن 
يواصلوا استكشاف األساليب املبتكرة للتغلب علــى املعوقـات 
يف متويـل أنشـطة االنتقـال إىل التنميـة، مثـال مـن خـالل إنشــاء 

آليات متويل خاصة ملرحلة اإلنعاش االنتقالية. 
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واو - املسائل اإلدارية 
 

قواعـــد وإجـــراءات مكتـــب تنســـيق الشـــــؤون  - ١
اإلنسانية يف حاالت الطوارئ 

١١٧ -يف القرار ١٨٢/٤٦ قررت اجلمعية العامـة أنـه ينبغـي 
ـــالطوارئ  لألمـم املتحـدة أن تضـع قواعـد وإجـراءات خاصـة ب
لتمكـــني مجيـــع املنظمـــات مـــن صـــــرف أمــــوال الطــــوارئ 
بسرعة واحلصول على إمدادات ومعدات الطوارئ فضال عـن 
تعيني موظفي الطوارئ. ومن أجـل حـل معظـم املشـاكل الـيت 
كانت تعوق االستجابة السريعة حلاالت الطوارئ ويف حـدود 
اإلجراءات اإلدارية املعمول ا حاليا يف األمم املتحدة، طلـب 
منسق اإلغاثة يف حــاالت الطـوارئ مـن األمـني العـام تفويضـه 
صالحيــات اســتخدام األمــوال اخلارجــة عــن امليزانيــة لدعـــم 
احلاالت الطارئة اإلنسانية يف امليـدان وذلـك يف جمـاالت املاليـة 

والشراء وتعيني موظفي الطوارئ. 
١١٨ -منح مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية يف عـام ١٩٩٩ 
تفويضــا للســلطات إلصــدار األذون املاليــة وقبــول تربعــــات 
املـــاحنني دون موافقـــة اخلدمـــات املركزيـــة لألمـــم املتحــــدة. 
ووضعت ترتيبات أيضا لكي يسـتند املكتـب إىل الدعـم املـهم 
الذي توفره اخلدمات اإلدارية العامة يف جنيف وذلك لضمان 
الـوزع الســـريع للموظفــني واملعــدات يف حــاالت الطــوارئ. 
وأثبت كل ذلك فـائدة كبـرية يف توحيـد اإلجـراءات اإلداريـة 
يف حـاالت الطـوارئ بـالرغم مـن أن املكتـب ال يـــزال يواجــه 
صعوبـات يف توفـري الدعـم السـريع. ودعـا الـس االقتصــادي 
واالجتمــاعي يف جزئــه اإلنســاين يف عــــام ٢٠٠٠ إىل وضـــع 
قواعـد وإجـراءات إداريـة خاصـة لتتيـح لألمـــم املتحــدة توفــري 
املوظفــني والســوقيات مــــن أجـــل االســـتجابة لالحتياجـــات 
اإلنسانية. وأكمل مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية اسـتعراضا 
لإلجراءات اإلدارية يف حاالت الطوارئ كمـا أوصـى اسـتنادا 
إىل اخلـربة املكتســـبة يف العمليــات اإلنســانية األخــرية بــإجراء 
تغيـريات حمـددة ملعاجلـــة أوجــه القصــور. ومشــل ذلــك تعزيــز 

ـــة أثنــاء  تفويـض السـلطات وزيـادة توحيـد اإلجـراءات اإلداري
املرحلــة األوليــة حلالــة الطــوارئ مــن أجــــل تعيـــني موظفـــي 
الطــوارئ وإجــــراء املعـــامالت املاليـــة وعمليـــات الشـــراء يف 
امليـدان. وجيـري النظـر حاليـا يف التوصيـات مـن قبـل املكــاتب 
ذات الصلة التابعة للخدمات املركزية لألمم املتحدة بالتشـاور 

مع مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية. 
ــــض الســـلطات واإلجـــراءات اإلداريـــة  ١١٩ -بيــد أن تفوي
اخلاصة ال يكفيان وحدمها لضمان االستجابة الفعالـة حلـاالت 
الطوارئ إذا مل تكملهما آليات للتـأهب واالسـتجابة حلـاالت 
الطوارئ. ويعمل مكتب تنسيق الشؤون اإلنسـانية يف الوقـت 
احلايل واستنادا إىل عمليات االستعراض الداخلية الـيت أجراهـا 
ـــدان وتعزيــز قدرتــه  مؤخـرا علـى تعزيـز دعمـه اإلداري يف املي

لالستجابة بطريقة فعالة أكثر حلاالت الطوارئ. 
احلالة املالية ملكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية  - ٣

١٢٠ -متثـل تقديـــرات املــوارد اخلارجــة عــن امليزانيــة لفــترة 
السـنتني احلاليـة نسـبة ٨٩,٥ يف املائـــة ومتثــل امليزانيــة العاديــة 
نسبة ١٠,٥ يف املائة من املوارد اإلمجالية اليت حيتاجها املكتب 
باملقارنة إىل نسبة ٨٩,١ يف املائة ونسبة ١٠,٩ يف املائة علـى 
التوايل يف فترة السنتني ١٩٩٨-١٩٩٩. واقترح األمني العـام 
ومن أجل امليزانيـة الربناجميـة املقترحـة للمكتـب لفـترة السـنتني 
ــــترة  املقبلــة زيــادة مبعــدل ٥,٦ يف املائــة علــى اعتمــادات الف
٢٠٠٠-٢٠٠١. وبــالرغم مــن هــذه الزيــادة يظــل املكتــــب 
يعتمـد إىل حـد بعيـد علـى املـوارد اخلارجـة عـن امليزانيـــة الــيت 
ميول منها مجيـع أنشـطته امليدانيـة. ويظـل دعـم املـاحنني حيويـا 
للمكتـب، وال سـيما مـن أجـل متويـل بعـض املشـاريع يف املقــر 
ومتطلبات التنسيق يف امليدان، اليت ظلت تفتقـر للتمويـل علـى 
الـدوام. ومثلمـا طلـب مـــن الــدول األعضــاء أيضــا ينبغــي أن 
تتواصـل اجلـهود لتـأمني قـاعدة ماليـة مسـتدامة ملكتـب تنســيق 

الشؤون اإلنسانية. 
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 سادسا – مالحظات وتوصيات 
١٢١ -يبـني الطـــابع العــام هلــذا التقريــر نــوع القضايــا الــيت 
واجهتها األمم املتحدة وشركاؤها اإلنسانيون على مدى ١٠ 
سـنوات منـذ اعتمـاد قـرار اجلمعيـة العامـة ١٨٢/٤٦ وظـــهور 
بعـض التحديـات اإلنسـانية والفـرص اجلديـدة. ويؤكـــد عــدد 
املنظمــات اإلنســانية يف حــد ذاتــه واألنشــــطة املتنوعـــة الـــيت 
تضطلـــع ـــا احلاجـــة إىل مواصلـــة تعزيـــز آليـــات التنســـــيق 
اإلنسانية. إال أن البيئة اإلنسـانية وإطـار عمـل هـذه املنظمـات 
قد تغري أيضـا ممـا زاد مـن املطـالب علـى املنظومـة. وأصبحـت 
حـاالت الطـوارئ املعقـدة تتمـيز وبشـــكل مــتزايد بصراعــات 
داخلية وبتعدد األطـراف واملصـاحل وجيـدر بـالذكر هنـا الـدور 
الذي تلعبه بعـض اقتصـادات احلـرب يف تكريـس الصراعـات. 
كمـا أصبـح التشـريد بسـبب الصراعـات أوسـع نطاقـــا وأكــثر 
تعقيدا وانتشارا من الناحيـة اجلغرافيـة. وأصبـح املدنيـون أكـثر 
اسـتهدافا واشـتراكا يف الصراعـات. كمـا أصبـــح العــاملون يف 
األنشطة اإلنسانية يوجدون بالقرب من مناطق الصـراع أكـثر 
مـن أي وقـت مضــى ويتعرضــون ملخــاطر جســيمة وخلســائر 
ال ميكـن قبوهلـا. وبـالرغم مـن ذلـك فتظـــل الصعوبــات حتــول 
دون الوصـول إىل أعـداد كبـرية مـن الســـكان املســتضعفني أو 
مساعدم. ويف الوقت ذاتـه ظلـت الكـوارث الطبيعيـة حتـدث 
من حني إىل آخر واستهدفت مناطق معينـة بشـكل متكـرر يف 
بعــض األحيــان ويف تواتــر ســريع حيــث ال تكــون عمليــات 
اإلنعـاش قـد بـدأت قبـل أن حتـدث األزمـة التاليـة. ومل يقتصــر 
األمر على تكرارها فقـط وإمنـا أصبحـت أكـثر دمـارا وتكلفـة 
للمـوارد البشـرية واملاليـة، وال سـيما يف البلـدان الناميـــة. كمــا 
أصبحت اتمعات أكثر ضعفا يف مواجهـة الكـوارث بسـبب 
عـدة أسـباب منـها الفقـر وســوء التخطيــط وحمدوديــة آليــات 

الوقاية والتأهب واالستجابة. 
١٢٢ -لقد أتاح العقد بعض الفرص لتقدمي اسـتجابة بسـرعة 
وكفاءة أكرب للطوارئ اإلنسانية. ويف الوقت الذي فـرض فيـه 

حجـم العنـاصر اإلنسـانية طلبـات كبـرية علـى آليـات التنســيق 
فإنـه أتـاح أيضـا حتقيـق اســـتجابة واســعة مــن خــالل اجلــهود 
ـــه املزيــد مــن التركــيز علــى تعزيــز قــدرة  املوحـدة. ومت توجي
احلكومـات واتمعـات احملليـة يف املنـاطق املعرضـــة للكــوارث 
مــن أجــل التــأهب واالســتجابة لألزمــات وتقليــل األضــــرار 
احملتملــة. وبــدأت اآلليـــات اإلقليميـــة تـــؤدي دورا مـــهما يف 
االستجابة املنسقة للكوارث الطبيعية والطوارئ املعقدة إال أن 
إمكانياـــا الكاملــــة مل تســــتغل حــــىت اآلن. وأصبــــح ــــج 
االسـتجابة املنســـقة لألزمــات أكــثر اســتراتيجية. وبــدأ ربــط 
عمليات إعادة التـأهيل والتنميـة بعمليـات التخطيـط يف وقـت 
ــــة. واملطلـــوب هـــو  مبكــر رغــم أن الفجــوات ال تــزال قائم
مشاركة العناصر اإلمنائية يف الوقت املالئم وحتسني إمكانيـات 
التمويل من قبل املاحنني أثناء الفترة االنتقاليـة. أمـا يف حـاالت 
الصراع فقد مت حتقيق درجة عالية مـن التنسـيق بـني العمليـات 
السياســية وعمليــات حفــــظ الســـالم والعمليـــات اإلنســـانية 
وعمليات حقوق اإلنسان. ولكن ومرة أخـرى فـإن املطلـوب 
هو بذل جهود إضافية وال سيما لضمان تقدمي الدعم الكـامل 
واالحـــترام للواجبـــات واملبـــادئ اإلنســـــانية يف مثــــل هــــذه 

الظروف. 
١٢٣ -أتـاحت التكنولوجيـا إجـراء تقييمـات ســـريعة وأكــثر 
دقة آلثار الطـوارئ. ويسـرت إدارة املعلومـات بشـكل أفضـل 
وإمكانية مجع املعلومات احليوية بسهولة أكرب مث تقييمـها بعـد 
ـــل جمموعــة واســعة مــن العنــاصر املهمــة. إال أن  ذلـك مـن قب
اتمع اإلنساين ال يزال يف املراحل األوىل لتسخري واسـتخدام 
مجيع املزايا اليت ميكن أن توفرها التكنولوجيـا لتقـدمي اسـتجابة 
إنســانية فعالــة ومنســقة. اســتجاب القطــاع اخلــاص بســـخاء 
لطلبات األمم املتحدة من أجل املساعدة ولكن ميكن إشـراكه 
بقدر أكرب يف مباشرة مسـؤولية أوسـع واقـتراح السـبل للدعـم 
اإلجيـايب. ويف مجيـع هـــذه اجلــهود ميثــل الدعــم الــذي تقدمــه 
الـدول األعضـاء عـامال رئيسـيا. فبـالرغم مـن التحســـن الــذي 
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حـــدث علـــى مـــدى الســـنوات العشـــر الســـابقة يف تنســـيق 
االسـتجابة اإلنسـانية فقـد أوضـــح العقــد أن العمــل اإلنســاين 
ال يكون بديال عن العمل السياسي. وبدون اجلهود السياسـية 
والدبلوماسية املنسقة فال ميكن االستجابة لكثري مـن األزمـات 

بطريقة مالئمة. 
١٢٤ -أثبتت األزمــات واآلليـات الـيت وضعـها قـرار اجلمعيـة 
العامـة ٢٨٢/٤٦ فعاليتـها علـى نطـاق العقـد بـالرغم مـن أـــا 
سـوف تسـتفيد أكـثر مـن زيـادة التعزيــز والتعديــل. ويتطلــب 
التصدي للتحديات املتبقيـة اسـتمرار اشـتراك الـدول األعضـاء 
والكيانات اإلنسانية لألمم املتحـدة وشـركائها. كمـا يتطلـب 
األمر أيضا التزاما معززا مـن جـانب الـدول األعضـاء بضمـان 
توفـري املـوارد الالزمـة بطريقـة ثابتـة وميكـن التنبـــؤ ــا لكفالــة 

االستجابة املنسقة القوية للطوارئ اإلنسانية. 
١٢٥ -ربـــــما تــــود اجلمعيـــة العامـــة والـــس االقتصـــادي 

واالجتماعي يف هذا الصدد أن تقوما مبا يلي: 
تعزيز تنسيق املساعدة اإلنسانية 

ــانية  دعـوة الـدول األعضـاء واملنظمـات اإلنس (أ)
إىل دعـم جـهود منسـق اإلغاثـــة يف حــاالت الطــوارئ يف أداء 
وظائفه، مبا يف ذلك التفاوض من أجل حتسـني سـبل الوصـول 
إىل السـكان املسـتضعفني مـن أجـــل تســهيل تقــدمي املســاعدة 

اإلنسانية هلم؛ 
دعــم تعزيــز اللجنــة الدائمــة املشــتركة بـــني  (ب)
الوكـاالت يف جـهودها الراميـة إىل حتسـني االسـتجابة املنســـقة 

للطوارئ اإلنسانية؛ 
دعــوة اجلمعيــة العامــة إىل النظــــر بعنايـــة يف  (ج)
توصيــات األمــني العــام املتعلقــة بزيــادة االســــتخدام الفعـــال 
للصنـدوق الدائـر املركـزي للطـوارئ، وال ســـيما فيمــا يتعلــق 
باستخدامه يف دعم املسـاعدة اإلنسـانية يف حـاالت الكـوارث 

الطبيعية والطوارئ والترتيبات األمنية من أجل موظفـي األمـم 
املتحدة واملوظفني املرتبطني ا؛ 

حـث الـدول األعضـاء علـــى تنســيق ختطيــط  (د)
املوارد املقدمة إىل عمليـة النـداءات املوحـدة وضمـان التمويـل 

املتوازن مل املشاريع؛ 
دعـــوة الـــدول األعضـــاء إىل إيـــالء اهتمـــام  (هـ)
خاص لتمويل أمن املوظفني عن طريـق القنـوات املختلفـة، مبـا 

يف ذلك عملية النداءات املوحدة؛ 
دعـوة احلكومـات املاحنـة إىل النظـر يف الســبل  (و)
والوسائل الكفيلة بضمان متويل األنشـطة االنتقاليـة يف الوقـت 
املناسـب، مبـا يف ذلـك توفـري املـوارد الالزمـة لتمكـني الســكان 
املتـــأثرين بـــالكوارث مـــن اســـتئناف أنشـــطتهم االقتصاديــــة 
وأنشطتهم األخرى املتصلة باملساعدة الذاتيـة يف أسـرع وقـت 

ممكن؛ 
مناشدة الدول األعضاء لدعم املبـادرات الـيت  (ز)
تشجع تبادل املعلومات ونشرها فيما بني املنظمـات اإلنسـانية 
واحلكومـات وزيـادة اسـتخدام تكنولوجيـا املعلومـــات لزيــادة 
تعزيــز القــدرات للتــأهب واالســتجابة لألزمــات اإلنســــانية، 

والسيما يف البلدان النامية؛ 
الوقاية والتأهب واالستجابة 

تطلـب إىل اتمـع الـــدويل تقــدمي مزيــد مــن  (ح)
الدعم لتعزيز القـدرات اإلقليميـة والوطنيـة يف جمـاالت الوقايـة 

والتأهب واالستجابة وذلك بتوفري املساعدة التقنية واملالية؛ 
ـــة  تشـجيع الـدول األعضـاء واهليئـات اإلقليمي (ط)
على وضع خطط طارئة للكـوارث الطبيعيـة واألزمـات البيئيـة 
املعقدة وذلك بدعـم مـن منسـقي الشـؤون اإلنسـانية املقيمـني 

التابعني لألمم املتحدة واألفرقة القطرية لألمم املتحدة؛ 
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اإلحاطــة بعمـــل األفرقـــة اإلقليميـــة للتقييـــم  (ي)
والتنسـيق يف حـاالت الكـوارث التابعـة لألمـم املتحـدة وذلـــك 
بتنسـيق املسـاعدة اإلنسـانية أثنـاء حـاالت الطـوارئ اإلنســـانية 
ــــم جـــهود مكتـــب تنســـيق  ودعــوة الــدول األعضــاء إىل دع
الشــؤون اإلنســانية الراميــة إىل إنشــاء أفرقـــة إقليميـــة آلســـيا 

وأفريقيا؛ 
تشـجيع الـدول األعضـاء يف املنـاطق املعرضــة  (ك)
للـــرباكني علـــى االشـــتراك يف األنشـــــطة اإلقليميــــة للفريــــق 
االستشاري الدويل للبحث واإلنقـاذ مـن أجـل تعزيـز التـأهب 
علـى الصعيـد الوطـين واالسـتجابة حلـــدوث الــرباكني وتعزيــز 
قدراــا علـــى املشـــاركة يف اهليـــاكل اإلقليميـــة والدوليـــة يف 

البحث واإلنقاذ؛ 
تشـجيع الـدول األعضـاء علـــى دعــم جــهود  (ل)
األمــم املتحــدة وشــــركائها اإلنســـانيني يف إجـــراء دراســـات 
للـــدروس املســـتفادة ودراســـات للتقييـــم بشـــأن االســــتجابة 
للكوارث الطبيعية يف حاالت الطوارئ املعقدة وذلـك بغـرض 

تعزيز استجابة املنظومة يف املستقبل؛ 
اجلماعات ذات االحتياجات اخلاصة 

تشــجيع الــدول األعضــاء علــــى االعـــتراف  (م)
ـــوم بــه الســكان املتــأثرون  بـالدور اإلجيـايب الـذي ميكـن أن يق
ـــذ  باألزمـات يف تقـدمي املسـاعدة اإلنسـانية وبعـد ذلـك يف تنفي

أنشطة إعادة التأهيل وبناء السالم؛ 
دعـوة الـدول األعضـاء للنظـر يف السـبل الـــيت  (ن)
ميكـن ـا دعـم اموعـات النســـائية وتعزيزهــا لتمكينــها مــن 
القيــام بدورهــا بالكــــامل يف املبـــادرات الراميـــة إىل تشـــجيع 

السالم واألمن واحترام حقوق اإلنسان والتنمية؛ 
تشـجيع الـدول األعضـاء علـــى دعــم جــهود  (س)
ـــة األمــم املتحــدة  األمـني العـام الراميـة إىل تعزيـز قـدرة منظوم

لتلبية احتياجات األشـخاص املشـردين داخليـا بطريقـة منسـقة 
ضمن السياق العام لرباجمها اإلنسانية؛ 

تشـجيع الـدول األعضـاء علـى محايـة حقــوق  (ع)
الطفل وتلبية احتياجاته املالية، وال سـيما فيمـا يتعلـق حبصولـه 
علـى اخلدمـات الصحيـــة والتعليميــة األساســية أثنــاء الصــراع 
وبعده، وذلك كجزء مـن جـهودها لتحقيـق اإلنعـاش الطويـل 

األجل وإعادة التعمري؛ 
تشـجيع مجيـع العنـاصر الفعالـة الدوليـة علـــى  (ف)
توفـري التدريـب للجنســني وجلميــع املوظفــني لضمــان إدمــاج 
ــــل  املنظــورات اجلنســانية ذات الصلــة يف مجيــع جمــاالت العم

اإلنساين. 
احلواشي 

 .S/2001/331 (١)
دعـم املعلومـات اجلغرافيـة فريـق عـامل خمصـص الغـرض تقــوده  (٢)
األمـم املتحــدة ويتــألف مــن برامــج األمــم املتحــدة اإلنســانية 
الرئيسية والوكاالت املتخصصة وهيئات أخرى (مكتب تنسيق 
الشـؤون اإلنسـانية، واليونيســـيف، وبرنــامج األغذيــة العــاملي، 
ومفوضية شؤون الالجئـني والفـاو والبنـك الـدويل، ووكـاالت 
ـــابع للواليــات املتحــدة واالحتــاد  ماحنـة، مثـل وكالـة املعونـة الت

األورويب. 
انظــــر تقريــــــر األمني العام لعام ١٩٩٨ عـن أعمـال املنظمـة،  (٣)
الوثـائق الرمسيـة للجمعيـة العامـة، الـدورة ٥٣، امللحــق رقــم ١ 

 .(A/53/1)

(تقرير األمني العم إىل جملس األمن، املـؤرخ ١٣ نيسـان/أبريـل  (٤)
١٩٩٨ عـن أسـباب الصـراع وتعزيـز الســـالم الدائــم والتنميــة 

 .(A/52/871-S/1998/318) املستدامة يف أفريقيا
S/1995/300، املرفق األول.  (٥)

 


