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   االقتصادي واالجتماعياجمللس     العامةاجلمعية
  ٢٠١٠الدورة املوضوعية لعام     الدورة اخلامسة والستون

  ٢٠١٠يوليه / متوز٢٣ -يونيه / حزيران٢٨نيويورك،     *من القائمة األولية) أ (٧٠البند 
تعزيز تنـسيق املـساعدة اإلنـسانية واملـساعدة الغوثيـة الـيت

 حـاالت الكـوارث، مبـا يف ذلـكتقدمها األمم املتحـدة يف    
تعزيــز تنــسيق املــساعدة: املــساعدة االقتــصادية اخلاصــة  

 اإلنسانية اليت تقدمها األمم املتحدة يف حاالت الطوارئ

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

  الغوثية يف حاالت الكوارث

      
 الـــيت تقــــدمها األمــــم املتحــــدة يف  تعزيـــز تنــــسيق املــــساعدة اإلنــــسانية     

  الطوارئ حاالت
  

  تقرير األمني العام    
    

  موجز  
 والـذي طلبـت فيـه اجلمعيـة      ٤٦/١٨٢أعد هذا التقرير استجابة لقرار اجلمعيـة العامـة            

عية واجمللس االقتـصادي واالجتمـاعي بـشأن    العامة إىل األمني العام تقدمي تقرير سنوي إىل اجلم  
وقــدم هــذا التقريــر أيــضا اســتجابة لقــراري  . تنــسيق املــساعدة اإلنــسانية يف حــاالت الطــوارئ 

  .٢٠٠٩/٣ وقرار اجمللس االقتصادي واالجتماعي ٦٤/٧٦ و ٦٣/١٤٧اجلمعية العامة 

 
  

  *  A/65/50.  
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نة املاضـية   ويصف هذا التقريـر االجتاهـات والتحـديات اإلنـسانية الرئيـسية خـالل الـس                 
العمـل يف بيئـات تتـسم بارتفـاع معـدل املخـاطر،             : تني للشاغل الراهن  يوحيلل مسألتني مواضيع  

ويقــدم التقريــر عرضــا عامــا للعمليــات الرئيــسية . والعنــف وتأثرياتــه علــى االســتجابة اإلنــسانية
سانية الـيت   الراهنة لتحسني التنسيق اإلنساين وخيتتم بتوصيات لزيادة تعزيز تنسيق املساعدة اإلن          

  .تقدمها األمم املتحدة يف حاالت الطوارئ
  
    

  مقدمة  -أوال   
 ٦٤/٧٦هــذا التقريــر مقــدم اســتجابة للطلبــات الــواردة يف قــراري اجلمعيــة العامــة           - ١
ــاعي    ٦٣/١٤٧ و ــصادي واالجتم ــس االقت ــرار اجملل ــا    . ٢٠٠٩/٣ وق ــيت يغطيه ــرة ال ــد الفت ومتت

  . ٢٠١٠مايو /ر إىل أيا٢٠٠٩يونيه /التقرير من حزيران
  

  عرض عام لالجتاهات والتحديات اإلنسانية  -ثانيا   
استمرت االحتياجات اإلنسانية يف االرتفاع على املـستوى العـاملي والـيت اسـتمرت يف                 - ٢

. االرتفاع وتفاقمت بـسبب النــزاع املـسلح، والكـوارث الطبيعيـة والتحـديات اهليكليـة العامليـة                 
خية معاكسة ترتبت علـى تغـري املنـاخ، واألزمـة املاليـة العامليـة               واشتملت األخرية على أمناط منا    

والتحول االقتصادي والفقر املدقع، وندرة املوارد، ومنو الـسكان، والتحـضر الـسريع، وأسـعار               
ويف حني اخنفضت أسعار األغذية العاملية منذ بلوغهـا أقـصى ارتفـاع هلـا       . الطاقة السريعة التغري  

تفعة باملقارنة باملستويات التارخيية، مما أثر على مـا يقـدر ببليـون             ، فإهنا ظلت مر   ٢٠٠٨يف عام   
ــسمة ــدة     . ن ــة النــداءات املوح ــت عملي ــام   ٧,١وإمجــاال، طلب ــون دوالر لع  لتزويــد ٢٠١٠بلي
ـــ     ٤٨ ــة ب ــسانية، باملقارن ــسمة باملــساعدة اإلن ــسمة يف عــام  ٤٣مليــون ن ــون ن ويف . ٢٠٠٩ ملي

امج يف عـدد مـن حـاالت الطـوارئ اإلنـسانية، مـع              غضون ذلك، يتزايد الضغط املايل على الـرب       
  .إعالن الوكاالت عن قلقها إزاء التخفيضات يف عمليات تقدمي املساعدات املقررة

 مليون نسمة من املشردين داخليـا بـسبب     ٢٧وعلى الصعيد العاملي، أصبح ما يقدر بـ          - ٣
اعدة مـن مفوضـية األمـم       مليون الجـئ املـس     ١٠,٤ تلقى   ٢٠٠٩ويف هناية عام    . النـزاع املسلح 

 حيـث  ،ويف أفريقيـا وآسـيا  . ٢٠٠٨املتحدة لشؤون الالجئني، وهو نفس العدد تقريبـا يف عـام          
 كــان عــدد ،اســتمرت النـــزاعات املــسلحة يف التــسبب يف دمــار اجملتمعــات، ومنــذ مــدة طويلــة 

تــثري األفــراد يف احلــاالت اجلديــدة والقائمــة للتــشرد الــداخلي وطلــب اللجــوء مرتفعــة بــصورة    
ويف عـــدد مـــن الـــسياقات تفاقمـــت االحتياجـــات اإلنـــسانية بتعـــايش الـــصراعات   . االنزعـــاج

واســتمرت إعاقــة الوصــول إىل املــساعدة . املــسلحة، والكــوارث الطبيعيــة، والتحــديات العامليــة
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وتظــل اهلجمــات العنيفــة واملتعمــدة  . اإلنــسانية يف حــاالت طــوارئ عديــدة بــسبب النـــزاعات  
  .ي اإلغاثة اإلنسانية مثرية لالنزعاج بشدةاملستمرة على موظف

وأبلـغ مركـز    .  اخنفاض عدد الكوارث املقترنة بكوارث طبيعية      ٢٠٠٩وُسجل يف عام      - ٤
 بلـدا وأثـرت علـى       ١١١ كارثـة طبيعيـة، انتـشرت عـرب          ٣٢٨أحباث علم أوبئـة الكـوارث عـن         

ــسمة ١١٣ ــون ن ــالغ     .  ملي ــسنوي الب ــا ملموســا عــن املعــدل ال ــل هــذا اختالف ــة ٣٩٢ومث  كارث
ــرة  ومــع ذلــك، وبــدال مــن اإلشــارة إىل اجتــاه عــام، أرجــع    . ٢٠٠٨-٢٠٠٠املــسجلة يف الفت

اخلرباء هذا االخنفاض يف وقوع الكوارث إىل تغريات الدورة املناخيـة، وال سـيما تـأثري النينيـو،                  
مما أدى إىل موسـم هـادئ بـصورة غـري معتـادة للعواصـف يف مشـال احملـيط األطلـسي يف البحـر                         

وال يــزال مــن املتوقــع اســتمرار ارتفــاع درجــات احلــرارة . ارييب وجفــاف يف جنــوب آســياالكــ
ــة  ــام  -العاملي ــثالث      ٢٠٠٩ كــان ع ــسنوات ال ــة بال ــا باملقارن ــر دفئ ــاملي أكث ــستوى الع ــى امل  عل
ــسابقة ــستقبل     - ال ــة متكــررة يف امل ــة عنيف ــوع أحــداث مناخي ــد احتمــال وق ــا أدى إىل تزاي .  مم

ــة أوضــح إلدارة     وإمجــاال، مــن املهــم مالح  ــستند إىل خطــط وطني ــضل، امل ظــة أن التأهــب األف
الكوارث وحتـسني قـدرات إدارة الكـوارث، هـو العامـل احملـدد لتحـسني االسـتجابة للكـوارث            

ــديدة   ــصادية شـ ــسائر اقتـ ــوع خـ ــاليف وقـ ــام  . وتـ ــديرات عـ ــسبة لتقـ ــصلة ٢٠٠٩وبالنـ  ذات الـ
ــراوح متو   ــد تـ ــالكوارث فقـ ــة بـ ــصادية املتعلقـ ــاليف االقتـ ــطها بـــني بالتكـ ــون ٥٠ و ٣٥سـ  بليـ

 البــالغ ٢٠٠٨-٢٠٠٠ممــا يــشكل مــرة أخــرى اختالفــا ملحوظــا عــن متوســط الفتــرة    دوالر،
  .بليون دوالر ٩٤
  

  الكوارث املقترنة باألخطار الطبيعية   -ألف   
 بوقوع زالزل عديدة شـديدة ممـا أثـر علـى ماليـني              ٢٠١٠متيز النصف األول من عام        - ٥

ــسبب يف خــسائر    ــاس وت ــدوالرات مــن الن ــغ باليــني ال ــأثر  . تبل ــسمة  ٣ويف هــاييت، ت  ماليــني ن
ووفقـــا . ينـــاير/ كـــانون الثـــاين١٢ درجـــات والـــذي وقـــع يف ٧بـــالزلزال الـــذي بلغـــت قوتـــه 

 نـسمة آخـرون     ٣٠٠ ٠٠٠ نـسمة مـصرعهم، وأصـيب        ٢٢٠ ٠٠٠ذكرته احلكومـة، لقـي       ملا
 بليـون   ٧,٨ة مببلـغ    درت اخلـسائر االقتـصادي    وقُـ .  مليـون نـسمة    ١,٥جبروح وتـشرد أكثـر مـن        

. ٢٠٠٩ يف املائة تقريبـا مـن النـاتج احمللـي اإلمجـايل هلـاييت يف عـام             ١٢٠دوالر، والذي يشكل    
وبعد انقضاء مخسة أشهر على وقـوع الزلـزال، ال تـزال عـشرات اآلالف مـن األسـر تعـيش يف           

ــة ويف ظــروف صــحية غــري مالئمــة    ــوفري املــساعدة   . مــآوي مؤقت ــاك حاجــة إىل ت ــزال هن وال ت
الطارئة، على الرغم من االستجابة الدولية على نطاق واسع وتـدفق الـسلع واملـوارد مـن مجيـع                   

  . أحناء العامل
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 درجـات يف شـيلي، وعـاىن مـن     ٨,٨، وقع زلـزال بقـوة     ٢٠١٠فرباير  / شباط ٢٧ويف    - ٦
وأفـادت مـصادر حكوميـة وقـوع       .  فـردا  ٤٨٦آثاره أكثر مـن مليـوين نـسمة وتـسبب يف وفـاة              

ويف .  بليون دوالر يف املساكن والصحة والتعليم وسبل املعيشة والبنية التحتيـة           ٣٠خسائر تبلغ   
ــه      ــغ قوتـ ــزال تبلـ ــرب زلـ ــصني، ضـ ــاي يف    ٧,١الـ ــغ هـ ــة كينـ ــات مقاطعـ ــسان١٤ درجـ /  نيـ

 شــخص ١٢ ١٣٥ شــخص، وأصــيب ٢ ٢٠٠وأفــادت األرقــام الرمسيــة وفــاة . ٢٠١٠ أبريــل
تجابت احلكومتـان الـصينية والـشيلية       واس.  شخصا آخر يف عداد املفقودين     ٧٠جبروح وأصبح   

 ي بكــل منــهما بنــشر أفرقــة اإلغاثــة والتقيــيم، ومــواد املــآو  ةســريعا للكــوارث الطبيعيــة اخلاصــ 
. املؤقتة، واألغذية واألدوية وامليـاه يف املنـاطق املتـأثرة، مـع تقـدمي املـساعدة مـن اجملتمـع الـدويل                     

، مبا يف ذلـك     ٢٠٠٩سبتمرب  /ئ يف أيلول  وأصابت زالزل سابقة بنفس القوة منطقة احمليط اهلاد       
 ١ ١٠٠ مليـون نـسمة، وقتـل    ٢,٥الزلزالني املتتـابعني يف إندونيـسيا واللـذين مشلـت أضـرارمها       

  .  مرتل١١٤ ٠٠٠ نسمة، وأحلق أضرارا بـ ٤٦٩ ٠٠٠نسمة، وشرد 
، فقـد   ٢٠٠٩وعلى الرغم من وقوع األعاصري االستوائية مبعدل دون املستوى يف عام              - ٧

أكتــوبر، وأصــابت /ســبتمرب وتــشرين األول/ ثالثــة أعاصــري متتابعــة يف الفلــبني يف أيلــولوقعــت
ــن   ــر م ـــ      ١٠أكث ــدر ب ــا يق ــهم م ــن بين ــسمة بأضــرار، م ــني ن ــسمة تعرضــوا  ٧٠٠ ٠٠٠ مالي  ن
وعلى الرغم من استجابة قوية مـن جانـب احلكومـة، فـإن حجـم األعاصـري وتوابعهـا            . للتشريد

ويف . طلـب املـساعدة اإلنـسانية الدوليـة       إىل  ، ممـا دفـع الفلـبني        وتأثريها فاقت القـدرات الوطنيـة     
منطقة البحر الكـارييب، أدت اآلثـار اإلمجاليـة إلعـصار إيـدا وحالـة الـضغط املـنخفض الـسائدة                     

نوفمرب إىل سقوط أمطار غزيرة بـشكل مل يـسبق لـه     /على ساحل احمليط اهلادئ يف تشرين الثاين      
ــسلفادور، ممــا أدى إىل و  ــل يف ال ــر   مثي ــضان شــديد أصــاب أكث ــوع في ــسمة ٧٥ ٠٠٠  مــنق  ن

وعانـت غواتيمـاال    .  فردا، وتسبب يف وقوع أضرار شديدة بالبنية التحتيـة         ١٩٨بأضرار، وقتل   
 ١٣٦ ٠٠٠ممـا تـسبب يف طلـب أكثـر مـن            و. من اجلفـاف واسـتمرار أسـعار األغذيـة املرتفعـة          

  . أسرة املساعدة يف جماالت األغذية والزراعة والصحة
 األمناط غري املنتظمة لألمطار إىل تأثر ماليـني األشـخاص يف منـاطق عديـدة مـن                 وأدت  - ٨

ــضانات يف حنــو    . العــامل ــرة والفي ــرت األمطــار الغزي ــا  ٨٠٠ ٠٠٠وأث ــسمة يف غــرب أفريقي .  ن
بينما عانت أيضا بنن وغينيـا وغانـا وغامبيـا          . فاسو والسنغال بأضرار شديدة    وأصيبت بوركينا 

وأدى ُشح األمطار إىل اإلضرار بالزراعـة واإلنتـاج         . طقة أيضا باجلفاف  وتأثرت املن . وموريتانيا
 على التـوايل مـن       ماليني نسمة  ٧,٨ و   ٢,٥ حيث عاين     وكذلك يف النيجر،   ،احليواين يف تشاد  

 ماليــني نــسمة يف اجلنــوب  ٣واســتمر أكثــر مــن  . انعــدام األمــن الغــذائي الــشديد أو املتوســط 
ء باحتياجـاهتم الغذائيـة األساسـية كنتيجـة للموسـم الزراعـي          األفريقي يف الكفاح من أجل الوفا     
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، أصــاب ٢٠١٠مــارس /ويف آذار.  واخنفــاض القــوة الــشرائية٢٠٠٩-٢٠٠٨الــشحيح للفتــرة 
  . نسمة يف املنطقة، وال سيما مدغشقر٣٧٠ ٠٠٠اإلعصار االستوائي هوبرت حنو 

 يف اإلغاثـة اإلنـسانية يف       واستمر تقلب املناخ وانعدام األمن وحمدودية وصول العـاملني          - ٩
 مليـون نـسمة يف حاجـة إىل املـساعدة           ٢٣التأثري على القرن األفريقي، حيـث ظـل مـا يقـدر بــ               

 يف املائــة مــن ٨٠وأدى اجلفــاف احلــايل وانعــدام األمــن الغــذائي إىل اإلضــرار بنحــو   . الطارئــة
ملتـصاعدة والقيـود    وأدت أسـعار األغذيـة ا     .  مليـون نـسمة يف إثيوبيـا       ٥,٢السكان يف إريتريا و     

املفروضة حمليا على وصول منظمات اإلغاثـة اإلنـسانية إىل تفـاقم ضـعف الـسكان املتـأثرين يف                    
وممــا زاد يف تعقيــد الوضــع يف إثيوبيــا عمليــات التــشريد احملليــة املــستمرة بــسبب  . كــال البلــدين

عيـة والبنيـة التحتيـة      الصراع على مستوى اجملتمعات احمللية بشأن احلدود اإلدارية، واملوارد الطبي         
ــصومال،         ــا، وال ــدة مــن الالجــئني مــن إريتري ــدفق أعــداد جدي األساســية، وكــذلك اســتمرار ت

 مليـون نــسمة إىل معونـة غذائيـة بــسبب املواسـم املتكــررة     ٥,٨ويف كينيـا، احتــاج  . والـسودان 
ر وال يزال اإلنعـاش صـعبا بـسبب أسـعار أسـواق األغذيـة املرتفعـة؛ وانتـشا              . الشحيحة األمطار 

ميكـن   اخلسائر يف املاشية؛ وانعدام األمـن يف منـاطق املراعـي واسـتمرار األحـوال اجلويـة الـيت ال                   
  .التنبؤ هبا

ــاء علــى طلــب مــن احلكومــات، جــرى نــشر بعثــات فريــق األمــم املتحــدة لتقيــيم        - ١٠ وبن
الكــوارث والتنــسيق اســتجابة حلــاالت الطــوارئ يف ألبانيــا، وبــنن، وبوركينــا فاســو، والــصني،  

ــسيا،      و ــسلفادور، وهــاييت، وإندوني ــة الدومينيكــة، وال جــزر القمــر، وجــزر كــوك، واجلمهوري
وأصـدرت الـشراكة    . ونيكاراغوا، والفلبني، وساموا، وأوكرانيا خالل الفترة املشمولة بالتقرير       

الدولية للغوث اإلنساين ستة نداءات خمتصرة استجابة للكوارث الطبيعيـة، والـيت كانـت أربعـة                
وتوضــح البيانــات املــستمدة مــن نظــام التتبــع املــايل أن النــداءات الــيت  . لة باملنــاخمنــها ذات صــ

وجهت حىت اآلن من أجل الكوارث الطبيعيـة تتلقـى متـويال أقـل بـصورة ملموسـة يف املتوسـط            
وانعكس انعدام التوازن هـذا بـصفة عامـة         . باملقارنة بالنداءات املتعلقة حباالت الطوارئ املعقدة     

الدوليـة للكـوارث الطبيعيـة، والـيت مالـت إىل أن تكـون أقـل قـوة مـن االسـتجابة                 يف االستجابة   
للنـزاعات املسلحة، حيث قامت بتعبئة مـشاركة سياسـية وماليـة دوليـة أقـل وحظيـت باهتمـام                   

  .ملدة أقصر، على الرغم من أن الكارثة يف هاييت مثلت استثناء واضحا
  

  حاالت الطوارئ املعقدة   -باء   
رتاعات املتطاولة األمد وانعدام األمن إىل زيادة االحتياجات اإلنـسانية يف عـدد             أدت ال   - ١١

وظــل الوصــول اآلمــن وغــري املعــاق ويف الوقــت املناســب إىل   . مــن حــاالت الطــوارئ املعقــدة 
اجملتمعات املتأثرة يشكل حتديا رئيسيا للعاملني يف اإلغاثة اإلنسانية كنتيجة للهجمات املوجهـة             
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ومن املتوقع أن يشكل اخلفض احملتمـل لبعثـات   .  اإلغاثة اإلنسانية وانعدام األمن   إىل العاملني يف  
ــا الوســطى، وتــشاد،      حفــظ الــسالم يف ســياقات متعــددة مثلمــا هــو احلــال يف مجهوريــة أفريقي
ومجهوريــة الكونغــو الدميقراطيــة املزيــد مــن التحــديات للمجتمعــات املتــأثرة وعمليــات اإلغاثــة  

  . ك ما يتعلق بالوصول إليها واألمن، ومحاية املدنيني، واللوجستياتيف ذل اإلنسانية، مبا
 مليـون نـسمة،   ٣,٢ففـي الـصومال    . واستمرت معانـاة أفريقيـا مـن الرتاعـات املتعـددة            - ١٢
 مليـون نـسمة مـن األطفـال الـذين           ١,٥ مليون نسمة مـن املـشردين داخليـا و           ١,٤يف ذلك    مبا

ن إىل املــساعدة اإلنــسانية، بــسبب اآلثــار املتراكمــة  يعــانون مــن ســوء التغذيــة والــذين حيتــاجو  
وعلـى الـرغم مـن اجلهـود الراميـة إىل التفـاوض مـع               . للرتاع املطول واجلفاف يف بعـض املنـاطق       

اجلماعات املسلحة احمللية من أجل وصول اإلغاثة اإلنـسانية، فـإن األعمـال القتاليـة العـسكرية،        
صـوهلا، والعوائـق البريوقراطيـة أجـربت منظمـات          واهلجمات على مـوظفي اإلغاثـة اإلنـسانية وأ        

عديدة على االنسحاب أو التعليق املؤقت ألنشطتها يف بعض املناطق، مما أدى بالفعـل إىل منـع                 
 حادثــا أمنيــا موجهــا إىل أفــراد اإلغاثــة     ٨٩، وقــع  ٢٠٠٩ويف عــام . الربجمــة األطــول أجــال  

 آخـرين،   ٧ثـة اإلنـسانية، واختطـاف        مـن أفـراد اإلغا     ١٠اإلنسانية وأصـوهلا، مبـا يف ذلـك قتـل           
، يعـزى إىل حـد      )٢٠٠٨ يف عـام     ١٥٤من  (واخنفاض احلوادث األمنية    .  آخرين ١٠واحتجاز  

كــبري إىل خفــض تواجــد األمــم املتحــدة واملنظمــات غــري احلكوميــة يف بعــض املنــاطق والتحــول 
  .وهلا وإمداداهتاالنوعي من األحداث إىل اهلجمات اليت تستهدف البنية التحتية اإلنسانية وأص

ومـع أن الـربامج   . ويف منطقة دارفور بالسودان ظـل أكثـر مـن مليـوين نـسمة مـشردين             - ١٣
اإلنسانية بدأت يف وضع املزيد من برامج اإلنعاش املبكر، فـإن انعـدام األمـن اسـتمر يف إزعـاج          

وقـد  . جا شديدا وأثار االجتاه املتصاعد لعمليات االختطاف انزعا     . العاملني يف اإلغاثة اإلنسانية   
جرى اختطاف مثانية من العاملني الدوليني يف اإلغاثة وستة أفراد مـن العمليـة املختلطـة لالحتـاد       

ويف جنــوب . األفريقــي واألمــم املتحــدة يف دارفــور وجــرى إطــالق ســراحهم يف وقــت الحــق  
اومـة  السودان، استمرت االشتباكات فيما بني القبائل واهلجمات اليت قام هبا جيش الـرب للمق     

يقـــدر    نـــسمة وتـــشريد مـــا   ٢ ٠٠٠بالتـــسبب يف وقـــوع خـــسائر يف األرواح تزيـــد علـــى     
 نسمة مـن املـشردين بـسبب هجمـات جـيش الـرب            ٨٣ ٠٠٠ومن بني   .  نسمة ٤٤٠ ٠٠٠ بـ

. للمقاومــة، الــذي أظهــر وحــشيته املعتــادة واعتيــاده علــى خطــف األطفــال مــن أجــل جتنيــدهم 
م األمـن الغـذائي، والـذي تفـاقم مـن جـراء األمطـار         مليون نـسمة بانعـدا    ٤,٣جمموعه   وتأثر ما 

الشحيحة، يف حني تركت التغطية الشحيحة للخدمات الصحية املاليني من املعرضني لإلصـابة             
. ســـيما يف ميـــدان صـــحة األمهـــات بـــاألمراض املعديـــة وباحتياجـــات صـــحية غـــري ملبـــاة، ال

 البلـد بـسبب اللوجـستيات       واستمرت حمدودية وصول اإلغاثـة اإلنـسانية إىل منـاطق عديـدة يف            
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املعقــدة وتنفيــذ إجــراءات خاصــة لتنظــيم عمليــات اإلغاثــة، والــيت أثــرت بــصفة خاصــة علــى      
  .املنظمات غري احلكومية املتواجدة يف مشال السودان

 الـشمالية  كيفـو  يف سـيما  وال الدميقراطيـة،  الكونغو مجهورية يف اإلنسانية احلالة وتظل  - ١٤
 علــى منتــشرة تــزال ال اإلنــسان حلقــوق اجلــسيمة فاالنتــهاكات للغايــة مقلقــة اجلنوبيــة، وكيفــو
 .األطفــال وجتنيــد والـسخرة  النــهب وأعمــال واجلنـساين  اجلنــسي العنــف وتـشمل  واســع نطـاق 
 إيـــصال يـــزال الو .داخليـــا شرديناملـــ عـــداد يف شـــخص مليـــون ١,٩ جمموعـــه مـــا يـــزال وال

ــ املتــضررين الــسكان إىل اإلنــسانية املــساعدات  الــيت واالعتــداءات األمــن انعــدام بــسبب لُيعطَّ
ــ تـــستهدف ــة دوافعبـ ــة األطـــراف إجراميـ ــة التحتيـــة البنيـــةو اإلنـــساين اجملـــال يف العاملـ  املترديـ

ــة أو ــيف .املنعدمـ ــة فـ ــال مقاطعـ ــات أدت ،أورينتـ ــيش هجمـ ــرب جـ ــة الـ ــشريد إىل للمقاومـ  تـ
 شـخص  ٢٠٠ ٠٠٠ تـشريد  عـن  احملليـة  العرقيـة  املنازعات أسفرت بينما شخص، ٣٠٠ ٠٠٠
 شـخص  ١٨ ٠٠٠ مـن  وأكثـر  الكونغو يف شخص ١١٨ ٠٠٠ فيهم مبن ،إكواتور مقاطعة يف
  .الوسطى أفريقيا مجهورية يف
 مــن بــالرغم شــديدة اإلنــسانية االحتياجــات تــزال ال الوســطى، أفريقيــا مجهوريــة ويف  - ١٥

 مـن  املائـة  يف ١٦ يواجه املتضررة، املناطق بعض فيف .السالم حتقيق حنو التقدم من نوع إحراز
 .احلـاد  التغذيـة  سـوء  مـن  منـهم  املائـة  يف ٦,٦ يعـاين و التغذيـة  وءسـ  اخلامسة سن دون األطفال

 إىل داخليـا  املـشردين  عـدد  ارتفع بينما شخص ١٣٧ ٠٠٠ من أكثر الالجئني عدد جتاوز قدو
 بــني مــنو .املــدنيني واســتهداف األمــن انعــدام رقعــة اتــساع بــسبب شــخص ١٦٢ ٠٠٠ حنــو

 فيهـا  االقتتـال  نطـاق  اتـساع  عـدم  أدى الـيت  اجملـاورة  تشاد إىل شخص ١٥ ٠٠٠ فّر الالجئني،
ــة يف تحــسنال مــن نــوع إىل  عــدده مــا وجــود تأكــد مــن الــرغم علــى ،عمومــا اإلنــسانية احلال

 انعـدام  تفـشي  أن بيـد  .البلـد  ذلـك  يف داخليـا  املـشردين  مـن  ١٨٠ ٠٠٠ و الجئ ٢٥٠ ٠٠٠
 حيـث  الـسواء،  علـى  وتـشاد  الوسـطى  أفريقيا مجهورية يف كبرية حتديات يشكّل زالي ال األمن
 اإلنـسانية  املـساعدات  إيـصال  إمكانيـة  واسـع  نطاق على الطرق وقطع اإلجرامية األعمال تعيق
  .تاجةاحمل احمللية اجملتمعات إىل
ــ وال  - ١٦ ــيا يف األشـــخاص ماليـــني زاليـ ــأثرين آسـ ــ متـ ــوارئ االتحبـ ــدة الطـ  ففـــي .املعقـ

 األمـن  وانعـدام  املـسلح  الـرتاع  اسـتمرار  بـسبب  للغايـة  مقلقـة  اإلنـسانية  احلالة تظل أفغانستان،
 .شـخص  ٢٩٠ ٠٠٠ بنحـو  داخليـاً  املشردين عدد ويقدر .جمتمعة الطبيعية والكوارث الغذائي
 اخلـسائر  مـن  املائـة  يف ٦٧ ويعزى ،السابقة األعوام عن ٢٠٠٩ عام يف املدنيني من املزيد وقتل

 عــام يف الزراعيــة احملاصــيل وفــرة مــن الــرغم وعلــى .املــسلحة رضــةاملعا اجلماعــات إىل البــشرية
 الوصـول  تقييدل كنتيجة الغذائي، األمن انعدام حالة يف أفغاين ماليني ٧ من أكثر ظل ،٢٠٠٩
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 أدت كمــا  .عمومــا العاديــة  املعيــشية األســر  لــدى الــشرائية  القــدرة واخنفــاض  األســواق إىل
 نفـسه،  الوقـت  ويف .الزراعيـة  األراضـي  ختريـب و نـازل امل آالف دمريت إىل والزالزل الفيضانات

 اإلنـسانية،  األنـشطة  جمـال  يف العـاملني  تستهدف اليت اهلجمات ذلك يف مبا األمن، انعدام أعاق
  .اإلنسانية االستجابة كبرية إعاقة
 .اإلنـسانية  املـساعدة  إىل حاجـة  يف نسمة مليون ٢,٥ من أكثر يزال ال باكستان، ويف  - ١٧
 مـن  أكثـر  يظـل  ديـارهم،  إىل عـادوا  قـد  داخليـا  املشردين من شخص مليوَني حنو أن حني ففي
 علـى  معظمهـم  يف العثـور  من متكنوا قد املشردون كان ولئن .املشردين عداد يف آخرين مليون
 املعوقــات وازدادت .املخيمــات يف ظلــوا شــخص ١٢٠ ٠٠٠ فــإن مــضيفة، أســر لــدى مــأوى
 املتعمـدة  واهلجمـات  األمـن  انعـدام  بـسبب  اإلنـسانية  داتاملساع إيصال على القدرة تعرقل اليت
 جمـال  يف العـاملني  مـن  ١٨ قُتـل  بالتقرير املشمولة الفترة خاللف .اإلنسانية اإلغاثة موظفي على

ــشطة ــسانية األن ــهم مــن( اإلن ــوظفي مــن ١٢ بين  آخــرون أصــيب حــني يف ،)املتحــدة األمــم م
  .كبرية بأعداد
 يف سـببا  ٢٠٠٧ عـام  منذ املدينة على إسرائيل فرضهت لذيا احلصار يزال ال غزة، ويف  - ١٨
 انعـدام  مـن  املعيـشية  األسـر  مـن  املائة يف ٦٠ من أكثر تضرر فقد .اإلنسانية االحتياجات تفاقم
 مـن  التعـايف  إعاقـة  إىل البنـاء  مـواد  اسـترياد  علـى  املفروضة القيود استمرار وأدى .الغذائي األمن

ــيت األضــرار ــسبب ال ــا ت ــذي العــسكري اهلجــوم فيه ــا قامــت ال ــاين كــانون يف إســرائيل هب  /الث
 العـام  األمـني  قـام  وقـد  .“املـسكوب  الرصـاص ” بعمليـة  يعـرف  والـذي  املدينة يف ٢٠٠٩ يناير
 والـسماح  غـزة،  عـن  احلـصار  رفـع  علـى  باحلث ،الطوارئ حاالت يف اإلغاثة منسق مع مرارا،
 الالزمــة  اإلمــدادات ذلــك  يف مبــا والتجــاري،  اإلنــساين الطــابع  ذات البــضائع حركــة  حبريــة

ــسانية للمــشاريع ــضفة ويف .اإلن ــة، ال ــ ال الغربي ــستوطنات الفاصــل احلــائط زالي  وحــاالت وامل
 اسـتمرار  وأدى .واملـوارد  الزراعيـة  األراضـي  إىل الفلـسطينيني  وصـول  مـن  جمتمعة حتد اإلغالق

 وخـالل  .الـشرقية  القـدس  فيهـا  مبـا  الغربيـة،  الـضفة  يف فلـسطينيا  ٢٦٢ تـشريد  إىل املنـازل  هدم
 قتــل يف املــستوطنني وعنــف اإلســرائيلية العــسكرية األعمــال تــسببت بــالتقرير، املــشمولة الفتــرة
ــسطينية يضــااألر يف آخــرين ١ ١٠٦ وإصــابة فلــسطينيا ٤٩ ــة الفل ــسببت .احملتل  اهلجمــات وت

 إســــرائيليني مخــــسة مقتــــل يف ،للــــصواريخ العــــشوائي اإلطــــالق ذلــــك يف مبــــا الفلــــسطينية،
 يف األجانـب  صـفوف  يف واحدة إصابة عن فضال غزة، وقطاع الغربية الضفة يف ١٧٤ ةوإصاب
  .إسرائيل جنوب
 حتقيـــق يف احلكومـــة قـــدرة سنوحتـــ العنـــف مـــستويات اخنفـــاض أســـهم العــراق،  ويف  - ١٩

 يف داخليـا،  مـشردين  يزالـون  ال عراقـي  مليون ٢,٨ أن إال .اإلنسانية احلالة يف تدرجيي استقرار
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 والرتاعــات فالعقوبـات  .اخلــارج يف مـالذ  عـن  يبحثــون يزالـون  ال عراقــي مليـون  ١,٧ أن حـني 
 يف الراهنـة  اإلنـسانية  احلالـة  مالمـح  يرسـم  اموروثـ  جمتمعـة  تشكل واإلمهال النمو ختلف وأوجه
 إمكانيـة  عـن  فـضال  واحلمايـة،  والغـذاء  واملـأوى  امليـاه  نقـص  يستلزم كما .البلد من كثرية أحناء

  .متواصلة إنسانية استجابة الصحية والرعاية التعليم إىل الوصول
 يف الـشمال  يف املـسلح  الـرتاع  عيدتـص  تسبب فقد .تعقيدا تزداد اليمن يف احلالة وباتت  - ٢٠
 ٢٥٠ ٠٠٠ مـن  أكثـر  يـزال  وال .واسـع  نطـاق  علـى  التـشرد  رانتـشا  يف ٢٠٠٩ أغسطس/آب
 علـى  اتعـذر م ذلـك  من أكرب دأعدا إىل الوصولُ يزال الو املساعدة يتلقون اداخلي ينشردامل من

 األمـل  ٢٠١٠ عـام  مطلـع  يف النـار  إطـالق  وقف بعث قدو .اإلنساين اجملال يف الفاعلة اجلهات
ــ أن يف ــشرد تمكني ــا نوامل ــودة مــن داخلي ــارهم، إىل الع ــزال ال هوضــع لكــن دي ــد .هــشا ي  فق

 مـن  واحـدا  أن الغـذائي  األمـن  بـشأن  العاملي األغذية برنامج أجراها استقصائية دراسة كشفت
ــة كــل ــيني ثالث ــشديد، اجلــوع يعــاين مين ــر ال  األمــن انعــدام مــن يعــانون مليــون ٢,٧ مــن وأكث

 جتـاوز  الـذين  والالجئـون  داخليـا  واملـشردون  املضيفة احمللية اجملتمعات من كل كابديو .الغذائي
 مـع  التكيـف  آليـات  تـردي  بـسبب  الـشدائد  وإثيوبيا الصومال من شخص ١٧٠ ٠٠٠ دهمعد

ــا هـــذه ــادو عاألوضـ ــة ازديـ ــاه إىل احلاجـ ــأوى ةالـــصحي واملرافـــق امليـ ــة واملـ  .الـــصحية والرعايـ
 هطــول انتظــام وعــدم األغذيــة أســعار ارتفــاع مــن الــيمن يعــاين الفقــر، انتــشار إىل وباإلضــافة
   .سريعال السكاين نموالو األمطار

 املــشمولة الفتــرة خــالل تحــسنال مــن نوعــا اإلنــسانية الطــوارئ حــاالت شــهدت قــدو  - ٢١
 ومـع  .التدرجيي االنتعاش مرحلة إىل اإلنسانية األزمة ةلمرح من زمبابوي انتقلت فقد .بالتقرير
 األيتـــام مـــن لطفـــ مليـــون ١,٦ و املـــشردين آلالف اإلنـــسانية االحتياجـــات تـــزال ال ذلـــك،

 .الــصحية واملرافــق وامليــاه الغــذائي واألمــن الــصحة جمــاالت يف ســيما وال ضــخمة، احتياجــات
 ســري ويف .اجلــوع موســم خــالل غذائيــة مــساعدات إىل شــخص مليــوين مــن أكثــر واحتــاج
 إيـالم  تاميـل  منـور  وجبهـة  احلكوميـة  القـوات  بـني  لاالقتتـا  مـن  األخـرية  املرحلـة  تتسبب النكا،

 غالبيـــة عـــودة مـــن الـــرغم وعلـــى .شـــخص ٣٠٠ ٠٠٠ مـــن يقـــرب مـــا تـــشريد يف للتحريـــر
 تـزال  ال فإنـه  ،٢٠٠٩ عـام  أواخـر  منـذ  يةاألصل إقامتهم مناطق إىل داخليا املشردين األشخاص

، املخيمـات  يف يزالـون  ال الذين داخليا املشردين إىل الدعم تقدمي مواصلة إىل شديدة حاجة مثة
 املـــشردين عـــدد يظـــل كولومبيـــا ويف .حيـــاهتم بنـــاء إعـــادة أجـــل مـــن العائـــدين، عـــن فـــضال
ــا ــد داخليـ ــى أحـ ــدالت أعلـ ــامل، يف املعـ ــث العـ ــراوح حيـ ــا يتـ ــني مـ ــونم ٣,٣ بـ ــخص ليـ  شـ

   .شخص مليون ٤,٩ و
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  الراهنة التحديات  - ثالثا  
  اخلطورة شديدة بيئات يف العمل  - ألف  

 سبقاملــ شرطالــ واســتمرارها الــسكان إىل الوصــول ســبل علــى احلــصول قــدرة شكّلتــ  - ٢٢
 تقـدمي  وهـي  الرئيـسية  بوالياهتـا  تـضطلع  لكـي  والدوليـة  الوطنيـة  اإلنـسانية  للوكـاالت  ساسياأل

ــساعدات ــسانية امل ــدابري واختــاذ اإلن ــة الت ــوفري الكفيل ــة بت ــسكان احلماي ــاجني، لل ــا احملت ــسق مب  يت
 اإلنـــساين بالطـــابع االتـــصافو واحليـــاد الرتاهـــة يف املتمثلـــة األساســـية اإلنـــسانية واملبـــادئ

 متزايـد،  حنـو  علـى  للتقـويض  تتعـرض  تـزال  ال القـدرة  هـذه  أن لجزعل املثري ومن .واالستقاللية
 املنظمـات  تستهدف اليت املتعمدة اهلجمات عددو لتهديداتل العام املستوى من كال نأل نظرا

 نـال  ذلـك،  علـى  وعـالوة  .كـبرية  زيادة داز قد ومركباهتا ومرافقها ومعداهتا وموظفيها الغوثية
 مقبوليتـها  مـن  وعـسكرية،  سياسـية  صاحلم ختدم اإلنساين اجملال يف الفاعلة اجلهات بأن تصورال

 الوقـائي  الطـابع  ومـن  ،واالستقاللية لتجردوا هةاالرت بادئمل وفقا تعمل نيةإنسا جهات هناأ على
  .السواء على اإلنسانية واملنظمات املتحدة األمم شعارات عليه نطويت الذي
 يف اإلنـسانية  لإلغاثـة  األول العـاملي  بـاليوم  حتفـال اال خـالل  إبرازه جرى ما حنو علىو  - ٢٣
ــسطس/آب ١٩ ــل ،٢٠٠٩ أغـ ــردا ٢٦٠ قتـ ــن فـ ــوظفي مـ ــة مـ ــسانية اإلغاثـ ــوا أو اإلنـ  اختطفـ
 مـن  الفتـرة  ففـي  .١٩٩٨ عـام  يف فـردا  ٦٩ بـ باملقارنة ،٢٠٠٨ عام يف بليغة جبروح أصيبوا أو
ــه/متــوز ١ ــران ٣٠ إىل ٢٠٠٨ يولي ــه/حزي ــادت ٢٠٠٩ يوني ــسالمة شــؤون إدارة أف  واألمــن ال
 املنظمـــات أفــراد  نمــ  ٣٦ و املــدنيني  املتحــدة  األمـــم أفــراد  مــن  ٢٧ فقــدان  املتحــدة  األممبــ 
  .احلكومية غري
 وميكــن .اإلنــساين اجملــال يف العــاملني تــستهدف الــيت اهلجمــات هــذه أســباب وختتلــف  - ٢٤

  :أدناه الوارد الوصف يف مناطاأل هلذه العريضة اخلطوط حتديد
 باحلالـة  تتعلـق  ألسـباب  اإلنـسانية  العمليات تستهدف اليت واملوجهة املتعمدة اهلجمات  - ٢٥

 اجلهـات  أن )أ( :التـايل  النحـو  علـى  هـي  لـذلك  الرئيسية األسباب أن يبدو ‐ والرتاع السياسية
 أن )ب( أو الـرتاع؛  أطـراف  ألحـد  منحـازة  أهنـا  علـى  إليها ُينظر اإلنسانية لمساعداتل املقدمة
 بـسبب  للـهجوم  تتعـرض  حيـث  ،االعتـداءات  لتلـك  الرئيـسي  اهلـدف  تشكل قد نفسها املنظمة

 والبيانـات  األعمـال  هـذه  عتـرب ُت عنـدما  وخاصـة  بيانـات،  مـن  تـصدره  أو أعمـال  من به تقوم ما
 .بعينـها  سـكانية  جمموعـة  إىل عونـة امل إيـصال  منع لغرض )ج( أو ؛“احمللية اتثقافال يف تدخال”

 طالبـان  حلركـة  املواليـة  املـسلحة  املعارضـة  اجلماعـات  هـددت  املثال، سبيل على أفغانستان ففي
 مـع  أو الدوليـة  العـسكرية  القوات مع وثيقا تعاونا تتعاون أهنا ترى اليت الدولية املنظمات بردع

 الـيت  املتعمـدة  ضايقاتواملـ  اهلجمـات  تـزال  ال كمـا  .الـردع  بـذلك  القيـام  إىل وسـعت  احلكومة



A/65/82 
E/2010/88  
 

10-37608 11 
 

 يف وكــذلك والـصومال  العـراق  مثـل  سـياقات  يف القلـق  تـثري  اإلنـساين  اجملـال  يف العـاملني  تطـال 
 /األول تــــشرين يف العــــاملي األغذيــــة برنــــامج مــــلع أمــــاكن اســــُتهدفت حيــــث باكــــستان،

  .٢٠٠٩ أكتوبر
 اهنيـار  فيها يسود اليت املناطق يف هذا نتشري ‐ الطرق وقطع اإلجرام مستويات ارتفاع  - ٢٦

 وحيــث ،تفتيتــها أو املــسلحة اجلماعــات أفــراد تــسريح عمليــة اكتمــال وعــدم والنظــام القــانون
 اجلماعــات لتــزود فرصــة أو مرحبــة حمــصنة غــري افأهــد أهنــا علــى اإلغاثــة إمــدادات إىل ينظــر

 تـشاد  يف التهديـدات  من النوع هبذا اإلنسانية العمليات تأثرتو .اإلمدادات و باملعدات املسلحة
ــة ــا ومجهوري ــة يفو .والــسودان الوســطى أفريقي  موظفــو تعــرض الدميقراطيــة، الكونغــو مجهوري
 ،٢٠٠٩ عـام  يف شـهر  كل اأمني حادثا ١١ متوسطه ملا الشمالية كيفو يف اإلنسانية املساعدات

 أصـناف  وهنـب  الـسيارات  وسـرقة  اجلـسدية  واالعتداءات واالختطاف القتل أعمال ذلك يف مبا
 عـام  مطلـع  يف أكـرب  بـشكل  تيـار ال هـذا  وتفاقم .العمل أماكن على والسطو الغوثية املساعدات
 ،املتعاقــدون تكبــدها لــيتا اخلــسائر عــدد يف تــصاعدا تؤكــد حــديثا املتــوافرة فالبيانــات .٢٠١٠

  .الشاحنات سائقو سيما وال
 عمـل  بيئـات  يف اإلنـساين  اجملـال  يف العاملون يتعرض - واإلرهابية ةالعشوائي تاهلجما  - ٢٧

 واسـتخدام  االنتحاريـة  اهلجمـات  وتـؤثر  .املـدنيني  السكان ضد املوجه العشوائي للعنف عديدة
 العمليـــات علـــى والعـــراق، أفغانـــستان يف اكـــثري تـــستخدم الـــيت ،املرجتلـــة املتفجـــرة األجهـــزة

 يف عمومــا تقـع  اهلجمـات  فهـذه  .مباشـر  حنـو  علـى  مـستهدفة  غـري  كانـت  وإن حـىت  اإلنـسانية، 
 يف العـاملون  يرتادهـا  أن حيتمـل  الـيت  الرئيـسية  النقـل  طـرق  مبحاذاة أو بالسكان املأهولة املناطق
  .اإلنساين اجملال
 عمليـات  تـشكّل  - الربيـة  والعمليات اجلوية الغارات يهاف مبا الفعلية، العدائية األعمال  - ٢٨

 اجملـال  يف العاملة جهاتلل بالنسبة والتنسيق األمن صعيدي على واضحة حتديات الفعلية القتال
 مـن  عاتقهـا  علـى  تخـذه ت مبـا  الـرتاع  أطـراف  تفـي  الأ جـائزا  يكـون  عنـدما  سـيما  وال اإلنساين،
 املتـضررين  للـسكان  املعونـة  وتيـسري  بتقـدمي  للـسماح  الدويل اإلنساين القانون مبوجب تالتزاما
 الفعلــي االقتتــال انــدالع أعــاق ،٢٠٠٩ عــام ففــي .الــرتاع منــاطق يف واحملاصــرين التــاالقت مــن

ــسكان إىل املــساعدات وصــول ــضررينامل ال ــرتاع مــن ت ــل ســياقات يف ال ــة مث  الكونغــو مجهوري
 حالـت  الـصومال  فـي ف .والـسودان  والـصومال،  ،النكا وسري ،وباكستان ،وغزة ،الدميقراطية

 الـضعيفة  الفئـات  مـن  شـخص  ٨٠ ٠٠٠ حنـو  وصـول  دون مـرارا  الـصومال  يف االقتتـال  فترات
   .مطّولة لفترات األساسية الغذائية املعونة إىل مقديشو يف
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  اخلطورة الشديدة البيئات يف لعملل التمكينية املمارسات    
 أن املهـم  مـن  فإنـه  ،فقـط  االحتياجـات  اسأسـ  على املساعدة تقدمي يكون أن إىل سعيا  - ٢٩
 مـع  التواصل خالل من املتضررين السكان إىل اخدماهت اإلنساين اجملال يف العاملة اجلهات قدمت

 يكـون  بـأن  ذلـك  إىل الـضرورة  تدعو حيثما الضمانات وتقدمي وإشراكها، الرتاع أطراف مجيع
 يف العـاملني  قبـول  تعزيـز  إىل هجالنـ  هـذا  ويرمي .ومستقال ومتجردا حمايدا اجلهات تلك سلوك
 املـسلحة  واجلماعـات  وقادهتـا،  احمللية واجملتمعات واحمللية الوطنية السلطات لدى اإلنساين اجملال
 القبـول  هـذا  نيـل  أن بيـد  .مأمونـة  غـري  بيئـة  يف ضعفهم تقليص على يساعد هوو أنواعها، بكل

 يناملـستمر  الثقـة  وبنـاء  التواصـل  قبيل من مبمارسات الطويل املدى وعلى الثابت األخذ يستلزم
 مجيـع  مـع  تواصـل وامل املباشـر  االلتـزام و احمللـي؛  الـصعيد  علـى  والـسلطات  واجملتمعات القادة مع

ــراف ــرتاع؛ أط ــأيوال ال ــي وعــسكرية؛ سياســية أهــداف أي عــن الواضــح ن ــشفافية والتحل  بال
   .فيها املوجودة الفاعلة واجلهات العمل لبيئة صيفاحل والتحليل والدوافع، بالربامج يتعلق فيما
 الطويـل  االلتـزام  أن علـى  ‘النائيـة  املواقـع ’ يف العاملـة  اإلنـسانية  املنظمات جتربة وتربهن  - ٣٠

ــ حــدوث قبــل - األمــد  تعزيــز مفتــاح هــو - انتــهائها وبعــد حــدوثها وخــالل الطــوارئ ةحال
 أطـراف  أوساط يف كذلكو ،املساعدة تتلقى اليت احمللية اجملتمعات لدى املنظمات تلك مقبولية

 املــصلحة أصــحاب مــع فعالــة عالقــات إقامــةو عمــلال بيئــةب املتعلقــة املعــارف بنــاء يفو اع،رتالــ
 اخلـدمات  تقـدميُ  ،أيـضا  املنظمـات  تلـك  قبـول  إجنـاح  زيـادة ب الكفيلـة  العوامل بني ومن .املعنيني
 حـضورها  حيـث  نمـ  العمـل  بيئـة  مـع  هـا فوتكيُّ احملليـة،  جملتمعـات ا يف متميـزا  تغـيريا  حتـدث  اليت

 علــى مميــزة عالمــات رســمو شعاراتالــ اســتخدام قبيــل مــن( بــصمات مــن ختلفــه مــاو املنظــور
 .هبـا  املعمـول  الـسلوك  بقواعـد  تقيدوال واحمللية، الوطنية القدراتب الستعانةبا وذلك ،)ركباتامل

 التحـا  يف اإلغاثـة  منـسق  والية من اجزء الرتاع أطراف مجيع مع املنظم االخنراط يشكّل كما
 يف االخنـراط  ذلـك  مكـن  قـد و ،٤٦/١٨٢ العامـة  اجلمعيـة  قرار يف الوارد النحو على ،الطوارئ
 مثــل احملتــاجني إىل والوصــول األمــن جمــال يف إضــافية ترتيبــات وضــع مــن احلــاالت مــن كــثري

 املؤقـت  الوقـف و اهلـدوء  بأيـام  وااللتزام نسانية،اإل املساعدات إيصال مبمرات املتعلقة الترتيبات
ــ مــا أو العدائيــة عمــاللأل ـــ سمىي  ســياق فــيف .“اإلنــسانية لألغــراض النــار إطــالق وقــف” ب

 العامليـة  الـصحة  منظمـة و للطفولـة  املتحـدة  األمـم  منظمـة  جنحـت  املثـال،  سبيل على أفغانستان،
 متكينـها  أجـل  من اهلدوء أيام احترام قيستن يف اإلنساين اجملال يف العاملني الشركاء من غريمهاو
 .طالبان حركة من بتأييد حظيت اليت التحصني،ب املتعلقة امحالهت تنظيم من

 الوكـاالت  يـة قبولم تعزيـز  إىل الراميـة  اجلهـود  مـن  املزيـد  بذلل ضرورة مثة كانت ولئن  - ٣١
 التجربـة  فـإن  لـذلك،  وفقـا  املاحنـة  واجلهـات  نيواملـستفيد  احلكومـات  توقعات وإدارة اإلنسانية
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 معلومـات  مجـع  تـشمل  سـليمة  أمنيـة  إدارةبـ  اجلهـود  هذه الإكم يتم أن ضرورة إىل أيضا تشري
 الوكـاالت  قـدرة  علـى  اظـ احف احمللـي  الـصعيد  على اتوالتهديد املخاطر بتحديد القيامو شاملة

 ألمـم ا وتـسعى  .االقتـضاء  عنـد  األمنيـة  العمليـة  التـدابري  اختـاذ  عـن  فـضال  العمـل،  على اإلنسانية
ــد هــاهنج خــالل مــن املتحــدة ــسانية العمليــات قــدرة دعــم إىل األمــن إدارة يف اجلدي  علــى اإلن

 مـوظفي  وأمـن  بسالمة املعين املستقل الفريق تقرير شجع قدو .وعملياهتا وجودها على حلفاظا
 دون الـربامج  لتـوفري  سـبيل  ال” مبـدأ  إعمـال  علـى  يالعـامل  الـصعيد  علـى  ومبانيها املتحدة األمم
 وضـع  أمهيـة ب إقـرارا  هـذا  ويعـد  .هامنـ  أيتجـز  ال اجـزء  األمن يشكل برامج وهي “مناأل حتقيق

 والقـدرات  طاقـات ال توفري من ذلك يستتبع ما مع ،هلا وتعزيزا األمن إلدارة فعالة اتاستراتيجي
 للعمليـات  والـدائم  بـه  للتنبـؤ  والقابـل  الكـايف  لالتمويـ  نقص استمرار نأ بيد .امليدان يف الكافية
 علـى  واألمـن  الـسالمة  شـؤون  إدارة قـدرة  ضيقـو  مـا  كـثريا  احمللي، املستوى على حىت األمنية،
 .املعقدة األمنية البيئات يف فعالية أكثر حنو على الربامج إجناز دعم

 مـع  والعمـل  اخلطـورة،  شـديدة  بيئـات  يف العمـل  علـى  القـدرة  علـى  فاظاحل أجل ومن  - ٣٢
 مـن  األمـن  ارةإد متويـل  إىل مـرارا  اإلنـسانية  الوكـاالت  من العديد جلأ وقادهتا، احمللية اجملتمعات

 ألمـن ا يـزال  فـال  .جزئية بصورة إال فعاال يكون ال هذا حىت أنه غري .اإلنسانية النداءات خالل
 املثــال، ســبيل علــىف .التمويــل نقــص حيــث مــن شــيوعا املوحــدة النــداءات عناصــر أكثــر أحــد
 ذلك،لـ  نتيجـة كو .٢٠٠٩ عـام  يف املائـة  يف ٣٥ بنسبة إال التمويل األمنية االحتياجات تتلق مل

 األجـل  القـصرية  نحاملـ  علـى  حلـصول ا طلبات ازدياد لطوارئا ملواجهة املركزي الصندوق شهد
 الــيت األمنيــة األخطــار إدارة أن غــري .اإلنــسانية باالســتجابة املتعلقــة األمــن إدارة عناصــرل ادعمــ
 مـن  األجـل  طويلـة  اسـتثمارات  تـستلزم  فعـال  حنـو  علـى  اإلنـساين  العمـل ب االضطالع من متكن
ــدو ــضاء لال ــاق ميكــن وال األع ــى االتف ــك عل ــن اإلدارة تل ــل خــالل م ــصري التموي  األجــل الق

  .لألمن املخصصو
 يعـزز  الـذي  “األرواح إنقـاذ  أجـل  مـن  معـا ” إطـار  لتحسني أخرى جهود ُبذلت كما  - ٣٣

 تبـادل  طريـق  عن احلكومية غري واملنظمات الدولية واملنظمات املتحدة األمم بني األمين التعاون
 بـاألمن  املعـين  التـوجيهي  الفريـق  أنـشأ  اإلطار، تنفيذ دعم وبغية .املمارسات وأفضل اتاملعلوم
 املتحــدة األمــم مــن مــوظفني تــضم عمــل فرقــة الوكــاالت بــني املــشتركة الدائمــة للجنــة التــابع

 الـصعيد  وعلـى  .املتحـدة  األممبـ  واألمـن  الـسالمة  شؤون إدارة برئاسة حكومية غري ومنظمات
  .اإلنساين العمل هيكل ضمن موحدا عنصرا باعتباره اإلطار نفيذت تواصل امليداين،

 مـن  الوكـاالت  لـتمكني  أساسـية  بأمهيـة  اإلنـسانية  العمليات على املوافقة حتقيق ويتسم  - ٣٤
 للغايـة  املهـم  مـن  أنـه  كمـا  .بوالياهتـا  واالضـطالع  الـشديدة  باملخاطر احملفوفة البيئات يف العمل
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 العمـل  مـن  بـدال  املستهدفة املناطق يف ‘بالبقاء’ للوكاالت تسمح اليت املمارسات وتعزيز حتديد
 اإلنـسانية  الـشؤون  تنـسيق  مكتـب  أمر الصدد، هذا ويف .اإلطالق على العمل عدم أو بعد عن

 باملبــادرات يتعلــق فيمــا املــستفادة والــدروس الــسليمة للممارســات مــستقل اســتعراض بــإجراء
 العمـل  مواصـلة  مـن  اإلنـسانية  الوكـاالت  مكنت اليت يةامليدان والترتيبات واإلجراءات واآلليات

ــ تــــشتد الــــيت البيئــــات يف  /األول كــــانون يف الدراســــة تكتمــــل أن توقــــعوُي .املخــــاطر افيهــ
ــسمرب ــدم وأن ٢٠١٠ دي ــشأن توصــيات تق ــُه ب ــتراتيجياال جالن ــق ةس ــة والطرائ ــضمان العملي  ل
 مـن  دعـم  إطـار  يف إليهـا،  ةالـضرور  دعـت  حيثمـا  اإلنـسانية  بالعمليـات  االضطالع على القدرة
  .املتحدة األممب واألمن السالمة شؤون إدارة أعدته الذي األمن إلدارة اجلديد النهج

  
  اإلنسانية املساعدة إىل اجةواحل الضعف مواطن  - باء  

 العقــود مــدى علــى بــه تطــور الــذي بالــشكل احلــايل، اإلنــسانية االســتجابة نظــام نــشأ  - ٣٥
 الرتاعــات قبيـل  مــن “الـصدمات  عــن النامجـة ” األحـداث ب يــسمى ملـا  كنتيجــة أساسـا  املاضـية، 

 بكـثري  تطـورا  أقـل  هـي  االسـتجابة  لنظام احملركة اآلليات أن غري .املفاجئة الطبيعية الكوارث أو
 عـن  النامجـة  الـشديدة  اهليكليـة  باألزمـات  أو اجلفـاف،  مثـل  الظهـور،  البطيئة بالكوارث مقارنة

 هنـاك  لـيس  ذلك، إىل وإضافة .والطاقة الغذاء أزميت أو املالية ةاألزم قبيل من العاملية التحديات
 ضــمن امللحــة اإلنــسانية لالحتياجــات لالســتجابة الالزمــة لآلليــات راســخ ضــئيل فهــم ســوى

 لإلنـسانية  األساسـي  باملبـدأ  اإلنـساين  اجملتمـع   حتـديا بـالتزام    يشكل مما العامة، اإلمنائية السياقات
  .مصدرها عن النظر بصرف ُوجدت حيثما اإلنسانية حتياجاتلال االستجابة إىل يدعو الذي
 التحـول  يف النظـر  ينبغـي  املـساواة،  مـن  أكـرب  بقـدر  اإلنـسانية  االحتياجـات  تلبيـة  وبغية  - ٣٦

 أكثـر  قائمـة  اسـتجابة  إىل “الصدمات عن النامجة” االستجابة من ةاإلنساني اإلغاثة نظام داخل
 االحتياجـات  بـأن  االعتـراف  علـى  ذلك وينطوي .الضعف مواطن ومواجهة االحتياجات على

 أيـضا  بـل  ،“اإلنـسانية  الطـوارئ  حـاالت ” عتربُت اليت احلاالت يف فحسب تنشأ ال قد اإلنسانية
 أزمـة  اعتبارهـا  إىل الـضعف  يف التدرجييـة  الزيـادة  بالـضرورة  فيها تؤدي ال قد إمنائية سياقات يف

 لالسـتجابة  كـدوافع  الـصدمات  اسـتخدام  وقـف  إىل يـشري  ال التحـول  هـذا  كـان  ولئن .إنسانية
 وضـع  الـدويل  اإلنـسانية  املـساعدة  جمتمـع  مـن  يتطلـب  فهـو  اإلنسانية، لالستجابة قائمة وآليات
 ووضــع بأكملــها، املنظومــة يــشمل واحلــاد، املــزمن الــضعف حلــاالت لالســتجابة أوضــح هنــج

 تزايـــد ةكيفيـــ اســـتيعاب علـــى قـــادرة فعالـــة رصـــد ونظـــم املتعـــددة املخـــاطر علـــى مؤشـــرات
 قبـل،  مـن  املوجـود  الـضعف  أوجه مع العاملية التحديات تزامن جراء من اإلنسانية االحتياجات

 اإلنــساين العمــل نظــام بــأن أيــضا االعتــراف يــتعني أنــه غــري .“احلامســة النقــاط” حتديــد وعلــى
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 ولـذلك  .احملـددة  االحتياجـات  مجيـع  مـع  التعامل يستطيع ال قد احلايل، موارده مبستوى القائم،
  .جديدة بطرق جهودهم بتوحيد واإلمنائي اإلنساين اجملالني يف الفاعلون يقوم أن املهم من هفإن
  

  الضعف ومواطن اإلنسانية املساعدة إىل لحاجةل حمركة كعوامل العاملية التحديات    
 زادت أو اإلنـسانية  االحتياجـات  افيهـ  اشـتدت  الـيت  باحلاالت املتعلقة التحليالت تشري  - ٣٧
ــة دوجــو إىل ــأثري القــائم املــزمن الــضعف مــواطن حــدة تتفــاقم أن ميكــن )أ( :اجتاهــات ثالث  بت

 وشــدة زيــادة إىل يــؤدي ممــا الطبيعيــة، الكــوارث حجــم أو/و تــواتر وزيــادة العامليــة التحــديات
ــواطن ــضعف م ــيت واحلــاالت ال ــاج ال ــساعدة إىل حتت ــسانية؛ امل ــيع ميكــن )ب( اإلن ــاق توس  نط
ــيت احلــاالت ــاج ال ــ إىل حتت ــسانية ساعدةامل ــشمل اإلن ــتفعم لت ــرا جــددا نين ــشار نظ ــواطن النت  م
 فقـراء  مثـل  كافيـة  خـدمات  يتلقـون  ال الـذين  املـستفيدين  أوسـاط  يف احلـال  هـو  كمـا  الضعف،
 يتطلـب  ممـا  املـزمن،  النمـو  ختلف مع امللحة اإلنسانية االحتياجات تتعايش أن ميكن )ج( املدن؛

 .اإلمنائية اجلهود مواصلة عن فضال مؤقتة إنسانية إجراءات

 نـشوء  إىل العامليـة  التحـديات  تـزامن  فيهـا  يـؤدي  الـيت  احلاالت على كثرية أمثلة وهناك  - ٣٨
 زســـــتانيقريغ نـــــتبّي ،٢٠٠٩-٢٠٠٨ الفتـــــرة ففـــــي .اإلنـــــسانية االحتياجـــــات زيـــــادة أو
 مث مـن  ويعتـربان  البـشرية  التنميـة  دليـل  يف الوسـطى  املراتـب  حيـتالن  بلـدان  ومها،  طاجيكستانو
 الـصعيد  علـى  والطاقـة  واملـاء  الغـذاء  يف الـشديد  األمـن  انعـدام  تـزامن  أن كيف إمنائيني، ياقنيس

 االقتـصاد  وتبـاطؤ  والوقـود  الغـذاء  أسـعار  ارتفـاع  مثـل  العامليـة،  العوامـل  مـع  مؤقتا، ولو احمللي،
 يتـسم  سـياق  علـى  مثـاال  النيجـر  وتشكل .ملحة إنسانية احتياجات إىل يؤدي أن ميكن العاملي،

 إنــسانية احتياجــات لتــصبح املزمنــة االحتياجــات تفاقمــت حيــث األوضــاع انفجــار يف البطءبــ
 وارتفـاع  ،البيئـة  وتـدهور  ،املـزمن  الفقـر  قبيـل  من متعددة عاملية حتديات ضغط جراء من ملحة
 الزراعـة  يف أخـرى  مناخيـة  وآثـار  ،امليـاه  يف الـشديد  والشح ،واجلفاف ،والتصحر ،السكان منو

 حنـو  بـأن  ٢٠٠٩ ديـسمرب /األول كـانون  يف أجريـت  استقـصائية  دراسة وتفيد .يالغذائ واألمن
 ســياقا ُتعتــرب الــيت النيجــر، أن بيــد .األغذيــة يف شــديدا نقــصا يواجهــون شــخص ماليــني ٧,٨
 األخـرية،  اآلونـة  ويف .اإلنـسانية  لألنـشطة  الالزمـة  املـوارد  تعبئـة  يف صـعوبات  مـن  تعاين إمنائيا،
 حبـشد  العـامل  يف الغـذائي  األمـن  ألزمـات  بالتـصدي  املعنيـة  املـستوى  ةالرفيعـ  العمـل  فرقـة  قامت
ــد ــدول تعه ــضاء ال ــة ،األع ــصادية واجلماع ــدول االقت ــا غــرب ل ــسانية والوكــاالت ،أفريقي  اإلن

ــدام مبكافحــة ــن انع ــذائي األم ــة يف الغ ــساحل، منطق ــدم إحــراز هبــدف ال ــبيل يف تق ــادل س  التب
 الـيت  املتعـددة  العامليـة  التحـديات  علـى  آخـر  مثـاال  يـا كين تقـدم و .املنطقـة  داخل للغذاء التجاري
ــريفيني الــسكان أوســاط يف فقــط لــيس ،اإلنــسانية واالحتياجــات الــضعف تزيــد  ومجاعــات ال
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 الـيت  الفقـرية،  احلـضرية  األحيـاء  يف يعيـشون  الـذين  النـاس  أفقـر  بـني  أيـضا  بـل  داخليا، املشردين
  .املياه يف وشح جفاف من ليهي وما املطر انعدام جراء من إليها اهلجرة تتواصل

  
 لالحتياجـات  اسـتجابة  إىل الـصدمات  عـن  الناجتة االستجابة من االنتقال :املستقبل آفاق    

  أكرب بقدر
 رصــد وحتــسني والتأهــب الوقايــة علــى التركيــز زيــادة أعــاله نــةاملبّي االجتاهــات تتطلــب  - ٣٩

 مـع  أوثـق  شـراكات  إقامـة و متعـددة،  قطاعـات  يف وحتليلـها  وتقييمهـا  الـشديد  الـضعف  مواطن
 العامليـة  االجتاهـات  حتليـل  علـى  ينالقـادر  اإلمنائيـة،  واملنظمـات  نياإلمنـائي  والـشركاء  احلكومات
 حتديــد فيهــا يــصعب قــد ســياقات مــع التكيــَف ذلــك وسيــسهل .الــضعف مــواطن يف وتأثريهــا
 فهــم تكــوين علــى ويــساعد اإلنــسانية، باإلغاثــة يتعلــق فيمــا واخلــروج الــدخول اتاســتراتيجي
 ويف أكـرب  بفعاليـة  االسـتجابة  مـن  املطـاف  هنايـة  يف نميكّـ  ممـا  واإلقليميـة،  العاملية احلامسة للنقاط
  .املتزايد الضعف حلاالت أنسب وقت
 إىل الـصدمات  عـن  الناجتـة  االسـتجابة  مـن  التحـول  هـذا  يقتـضي  العمليـة،  الناحية ومن  - ٤٠

 يف املــسامهة )أ( :علــى قــادرا نــسايناإل للعمــل نظامــا االحتياجــات علــى القائمــة االســتجابات
 والتأهـب  املخـاطر  من احلد زيادة خالل من املقاومة على القدرة وتعزيز الضعف مواطن تقليل
 اإلنـسانية  واالحتياجـات  الشديد اإلنساين الضعف أوجه وحتديد رصد طرائق حتسني )ب( هلا؛

 علـى  للعمـل  وغريهـا  منائيـة اإل الفاعلـة  والعناصـر  احلكومـات  مـع  الشراكات تعزيز )ج( امللحة؛
 قـد و ).املبكر اإلنعاش جمال يف حاليا نيتبّي مثلما( احملتملة لآلثار املبكر والتحليل املعارف تبادل
 الــصورة  خــسارة خــشية  إنــسانية احتياجــات بوجــود  االعتــراف عــن إحجــام  هنــاك يكــون

 بنــاء الناشــئة، انيةاإلنــس لالحتياجــات املبكــر الكــشف أن غــري اإلمنــائي، والتمويــل االســتثمارية
ــة املؤشــرات مــن نظــام علــى ــابعني املقــيمني ملنــسقنيا ســيمكن ،املوثوق  مــن املتحــدة لألمــم الت

 مـشاورات  إطـار  يف والقيـام،  مبكـر  وقـت  يف االحتياجات تلك إىل احلكومات اهتمام استرعاء
ــة ــسلطات مــع وثيق ــة واجملتمعــات ال ــصلة، ذات احمللي ــصميم ال ــة مالئمــة ةباســتجا بت  ويف وفعال
  .القائمة الشاملة اإلمنائية لألطر دعما املناسب الوقت
 ورصــد حتديــد حتــسني يف الوكــاالت بــني املــشتركة األنــشطة مــن عــدد فعــال ويــسهم  - ٤١

 الدائمـة  اللجنـة  تقريـر  وجيمـع  .لالسـتجابة  احملركـة  واآلليـات  اإلنساين اجملال يف الضعف مواطن
 مـستقاة  آنيـة  معلومـات  بـني  ،“املبكر العمل - كراملب اإلنذار” بشأن ،الوكاالت بني املشتركة

 لرصـــد الطـــوارئ حـــاالت ملـــديري أداة ويتـــيح ،امليـــدان يف اإلنـــسانية املـــساعدة مـــصادر مـــن
 عبّـ وتَت .الظهـور  البطيئـة  األحـداث  عـن  منـها  يـنجم  مـا  خباصـة و والناشـئة،  املـستمرة  التهديدات
ــر ــسانية الظــروف ،٢٠٠٩ عــام يف ،التقري ــدهورة اإلن ــيمن ،النيجــرو ،قريغيزســتان يف املت ، وال
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 الـدعوة  محـالت  خـالل  من األزمات ختفيف يف املساعدة من اإلنسانية املساعدة دوائر مكن مما
 ،للطـوارئ  والتخطـيط  ،الطـوارئ  حـاالت  يف اإلغاثـة  منـسقو  هبـا  اضـطلع  الـيت  املستوى الرفيعة
ــام ــع مــسبقا والقي ــات بتجمي ــة خمزون ــسانية األطــراف مــن عــدد يعمــل كمــا .اإلغاث ــى اإلن  عل
 كتـب مل التـابع  العـاملي  التركيـز  منـوذج  ويركـز  .الداخلي الضعف مواطن رصد أدوات استخدام
 والقـدرات  ،الـضعف  وعوامـل  ،املخـاطر  بتحليـل  املثـال،  سـبيل  علـى  اإلنسانية، الشؤون تنسيق
  .الكمية املؤشرات من طائفة باستخدام القطري، الصعيد على االستجابة على
 يعـد  املتـضررين  الـسكان  لـدى  الوطنية التكيف وآليات للقدرات اجليد تقييمال أن كما  - ٤٢
 وبالتعـاون  املتحـدة  األمـم  إطـار  يف وجيـري  .الفعالـة  االسـتجابة  عناصر من اأساسي اعنصر أيضا
 سـيتيح و .الـضعف  ومـواطن  األزمات بآثار لإلنذار متكامل عاملي نظام وضع الدويل البنك مع

 يف سـيما  وال الـضعف،  مـواطن  وراء الكامنـة  العوامل لتحديد حتليلهاو آنية بيانات جلمع حمفال
 وقــد .الــدعوة جمــال يف جهــود ولبــذل املاليــة، األزمــة قبيــل مــن اخلارجيــة، الــصدمات أعقــاب

 مــواطن حتليــل وحــدة خــربة مــن الــساحل منطقــة غــرب يف حديثــة إقليميــة مبــادرة اســتفادت
 مكـامن  حتديـد  إىل الراميـة  اخلرائط لوضع العاملي ةاألغذي لربنامج التابعة معامله وحتديد الضعف

 تلــك وهتــدف .املعيــشية لألســر شــاملة استقــصاءات مــن البيانــات باســتقاء امللحــة االحتياجـات 
ــادرات ــام دعــم إىل املب ــسانية االحتياجــات بتحديــد دقيــق حنــو وعلــى مبكــر وقــت يف القي  اإلن
  .أنسب وقت ويف فعالية أكثر استجابات تقدمي إىل والدفع
 واإلمنـائي  اإلنساين اجملالني يف الفاعلة العناصر بني أوثق شراكات إقامة الضروري ومن  - ٤٣
 لــضمان واملــوارد اجلهــود وتوحيــد العامليــة التحــديات آثــار بــشأن املعرفيــة الفجــوات ســد بغيــة

 انفجـــار بــبطء  واملتــسمة  املخـــاطر املتعــددة  الــسياقات  يف اإلنـــسانية لالحتياجــات  االســتجابة 
 الدوليـة  كالوكالـة  التقليـديني،  غـري  اإلمنـائيني  الـشركاء  مـع  الـشراكات  وستتيح .فيها اعاألوض
 امليـــدان يف والتنميـــة التعـــاون منظمــة  أو الـــدويل البنـــك أو الــدويل  النقـــد صـــندوق أو للطاقــة 

ــصادي، ــة خــربة االقت ــة تقني ــشأن إضــافية وحتليلي ــة حتــديات ب ــة،معّي عاملي ــا ن ــك يف مب ــل ذل  حتلي
 يتعلقـان  كاتاالـشر  تلك على حديثان مثاالن ومثة .جتاوزها ينبغي ال اليت وياتاملست مؤشرات
 التكيـف  وإجـراءات  ،٢٠٠٩-٢٠٠٨ الفتـرة  شـهدهتا  الـيت  الغذاء أزمة ملكافحة اجلهود بتنسيق
 املـستوى  الرفيعـة  فرقـة ال ودعـت  .الـشديدة  باملخـاطر  احملفوفـة  البيئات يف املناخ تغري مع السريع
 اإلنـساين  اجملـالني  يف الفاعلـة  العناصـر  قيـام  إىل العـامل يف   الغـذائي  األمـن  زمـة ألبالتـصدي    املعنية

 االحتياجـات  تلبيـة  يف االشـتراك  أجل من متتال، حنو على وليس واحد آن يف بالعمل واإلمنائي
 اهليكليـة  سـبابه أل التـصدي  عـن  فضال ،الغذائي األمن انعدام من تعاين اليتللمجتمعات   العاجلة
 دمــج إىل الراميــة جهودهــا أيــضا اإلنــسانية الوكــاالت عــززت وقــد .األطــوال املــدى علــى

 قـدرة  حتـسني  مث مـن  ليتـسىن  املنـاخ،  تغـري  مـع  التكيـف  تـدابري  يف التأهبيـة  وأنـشطتها  استجاباهتا
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 وتـشمل  .القـدرات  تطـوير  مبـادرات  خـالل  مـن  املنـاخ  تغـري  مقاومـة  علـى  الـضعيفة  اجلماعـات 
 واملـوارد  األراضـي  إصـالح ب يتعلـق  فيمـا  احلكومـات  مـساعي  مدعـ  املبـادرات  تلك على األمثلة
 تنطـوي  اليت العمل مقابل الغذاء ومبادرات الغذائي األمن انعدام من تعاين اليت املناطق يف املائية
  .املناخ تغري مع للتكيف جمتمعية أنشطة على
 تطــور الــذي اإلنــسانية، لالحتياجــات االســتجابة نظــام لتعزيــز الوقــت بعــض وســيلزم  - ٤٤

ــه لتحــسني أساســا، األحــداث جــراء مــن العقــود مبــرور  الــضعف مــواطن مواجهــة علــى قدرت
 وتقنيـــات تكنولوجيـــات يف احملـــرز التقـــدم يـــساعد أن وميكـــن .للحكومـــات دعمـــا اهليكلـــي
 علـى  املعنيـة  الفاعلـة  العناصـر  حيفـز  أن شـأنه  مـن  ممـا  التحول، هذا حتقيق يف والتقييم املعلومات
 اإلنــسانية للمــساعدة التمويــل وحــشد التنظيميــة أولوياهتــا يف بالتــأثري أكــرب مبنهجيــة املــشاركة
 مــع النـهج  ذلـك  تبعـات  توضــيح مواصـلة  إىل حاجـة  هنـاك  أن غــري .املـستوى  الرفيعـة  والـدعوة 

ــضيفة احلكومــات ــستفيدة، واجملتمعــات املاحنــة واجلهــات امل ــاة مــع امل ــسياقات مراع ــة ال  الوطني
  .احملتملة واحلساسيات

  
  اإلنسانية املساعدة تنسيق يف احملرز التقدم  - عاراب  

 اإلنسانية املساعدة تنسيق تعزيز  - ألف  
 امليدان يف والتنسيق القدرات    

 قـدرات  بنـاء  لكفالـة  اجلهـود  بـذل  اإلنساين اجملال يف وشركاؤها املتحدة األمم تواصل  - ٤٥
 الــصعيد وعلــى .بــه بــؤالتن وميكــن مــسؤول حنــو علــى اإلنــسانية لالحتياجــات االســتجابة علــى

 علــى لالســتجابة التأهــب حتــسني خــالل مــن اإلنــسانية املــساعدة هيكــل تعزيــز اســتمر العــاملي،
 االحتياجــات لتلبيــة ومعــايري وأدوات قــوائم تطــوير ومواصــلة العامليــة، اجملموعــات كــل نطــاق

 موعــاتاجمل أدوار تعمــيم يف هــام تطــور وحتقيــق امليــدان، يف العــاملني دعــم أجــل مــن املفاجئــة
 الدائمــة للجنــة توجيهــات ووضــع للمجموعــات، القائــدة الوكــاالتيف إطــار  اومــسؤولياهت
 علـى  تنطـوي  اإلنـساين،  للعمـل  قطريـة  ةفرقـ أ إنشاء بشأن ذلك يف مبا الوكاالت، بني املشتركة
  .املتحدة األممخارج  الفاعلة واجلهات املتحدة األمم بني متساوية شراكات

 لرؤسـاء  التـدريب  تـوفري  خالل من التنسيق على القدرة ززتُع ين،امليدا الصعيد وعلى  - ٤٦
ــسقي الوكــاالت ــدراهتم ُبنيــت حبيــث اجملموعــات، ومن ــى ق ــادة عل ــساين العمــل قي  الفعــال اإلن
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 اإلنـسانية، اإلغاثـة    منـسقي  مـع  تقريبا البلدان كل يف حاليا )١(العنقودي النهج وُيّتبع .وتوجيهه
املركـز اجلـامع لتلبيـة مجيـع        ’ هنـج  اتبـاع  فرصـة  احملليـة  لطاتوالـس  املـضيفة  للحكومـات  يتيح مما

 توضـع  كمـا  .النظـام  إىل واضـحة  دخـول  نقاط عرب اإلنسانية املساعدة جمتمع مع ‘االحتياجات
 علـى  تنطـوي  الـيت  اجلديـدة  الطـوارئ  حباالت يتعلق فيما اجملموعات بني للتنسيق آليات بانتظام

 حــاالت يف حتــدث الــيت اجلديــدة األزمــات يف وكــذلك النطــاق، واســعة دوليــة اســتجابات
  .املزمنة الطوارئ

 عنقـودي ال لنـهج ل العملية الفعالية لتقدير مستقل تقييم ٢٠١٠ عام مستهل يف واكتمل  - ٤٧
 أن وينبغـي  قـّيم،  اسـتثمار  أنـه  أثبـت  قـد  نـهج ال ذلـك  أن إىل التقيـيم  وخلـص  .الرئيسية ونتائجه
 اجملموعـات  بني التنسيق آليات أسهمت وعموما، .فيذهتن حتسني يف اإلنسانية املنظمات تستمر

 األنـشطة،  يف االزدواجيـة  حـاالت  وتقليـل  االسـتجابات  تعتـري  الـيت  الثغـرات  حتديـد  حتسني يف
 االســـتجابات يف هبـــا التنبـــؤ ميكـــن بقيـــادة واالضـــطالع االحتياجـــات، تغطيـــة فعاليـــة وزيـــادة

ــة، ــة القطاعي ــراكات وإقام ــنت ش ــني وأمشــل أم ــم ب ــات تحــدةامل األم ــة واجله ــا الفاعل  .خارجه
 وزيـادة  اإلنسانية االستجابة حتسني مواصلة على العنقودي النهج قدرات إىل التقييم أشار كما

 نـهج ال تنفيذ بتعزيز الكفيلة السبل بشأن التوصيات من عددا وقدم .املتضررين لسكانالفوائد ل 
 علــى اجملموعــات بــني الئــمامل التنــسيق ضــمان تــشمل بطــرق ،تــهإمكانا مجيــع لبلــوغ عنقــوديال

 القـدرات  مـن  اجملموعـات  تلـك  اسـتفادة  وضـمان  والوطنيـة،  اجملتمعيـة  واهلياكل امليداين الصعيد
 مـن  اإلنـسانية،  االسـتجابات  يف الشاملة واملسائل األبعاد املتعددة املسائل دمج وزيادة الوطنية؛

 داخـل  التنـسيق  وحتـسني  يـدز؛ اإل/البشرية املناعة نقص وفريوس والبيئة والسن اجلنس نوع قبيل
 إداريـة  خطـة  إعـداد  علـى  حاليـا  الوكـاالت  بـني  املشتركة الدائمة اللجنة وتعكف .جمموعة كل

  .التقييم توصيات تنفيذ كفالة أجل من لالستجابة
  

 اإلنسانية الشؤون ومنسق املقيم املنسق نظام :اإلنسانية الشؤون تنسيق حتسني    

الفاعلـة   األطـراف  أعمـال  جـدول  أولويات من اإلنساين اجملال يف القيادة تعزيز يزال ال  - ٤٨
 القياديـة  للمهمـة  املعياريـة  القاعـدة  جتديـد  :رئيـسية  جمـاالت  ثالثة يف مدتق حرزأُ وقد .اإلنسانية
ــسيق ــات لتن ــسانية؛ العملي ــز اإلن ــة وتعزي ــسقني معرف ــيمني املن ــسقي املق ــشؤون ومن ــسانية ال  اإلن
 لتنــسيق الالزمــة واالحتياجــات بــاألدوات اإلنــسانية لــشؤونا تنــسيق جمموعــة وأفــراد ونــواهبم
 .اإلنـسانية  الـشؤون  تنـسيق  قيـادة  لوظـائف  األكفـاء  املرشـحني  عدد وزيادة اإلنسانية؛ الشؤون

__________ 
ومــع ذلــك فــإن التنــسيق بــني اللجنــة واألمــم  . النــهج العنقــوديال تــشارك جلنــة الــصليب األمحــر الدوليــة يف   )١(  

ملتـضررين بالرتاعـات املـسلحة وسـائر        املتحدة ال يزال يكفل تكامل العمليات وتعزيز االستجابة لألشـخاص ا          
  .حاالت العنف
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ــا ــادة مهمــة كانــت ومل ــسيق قي ــسانية الــشؤون تن  املنــسقني نظــام يف كــبري بــشكل راســخة اإلن
 تنـسيق  مكتـب  يدعمـه  الـذي  املقـيمني  نـسقني امل نظـام  مـع  أمـنت  روابـط  أيـضا  أُقيمـت  املقيمني،
  .التنمية عمليات

 املــؤهلني املرشــحني جمموعــة بــأن الوكــاالت بــني املــشتركة الدائمــة اللجنــة واعترفــت  - ٤٩
ــائف ــسيق قيــادة لوظ ــسانية الــشؤون تن ــة  اإلن ــة فأنــشأت ،غــري كافي  الــشؤون لتنــسيق جمموع
ــسانية ــه/متــوز يف اإلن ــسق وميكــن .٢٠٠٩ يولي ــة ملن ــاريف حــاالت الطــوارئ   اإلغاث  مــن االختي
 ملنــسقي نوابــا أو اإلنــسانية للــشؤون منــسقني بتعيينــهم وظــائف ملــلء هــذه املرشــحني جمموعــة
 .االقتــضاء حــسب اإلنــسانية، الــشؤون تنــسيق لقيــادة أخــرى لوظــائف أو اإلنــسانية، الــشؤون

 لفــة،خمت وكــاالت ١٠ مــن المــؤه فــردا ٢٧ تــضم اجملموعــة كانــت ،٢٠١٠ مــارس/آذار ويف
 املنــسق اختيــار عمليــة إثــراء يف اجملموعــة تــسهم كمــا .املتحــدة األمــم إطــار خــارج منــها أربــع
 يف لوظـائف  مرشـحني  اجملموعـة  مـن  خيتار أنيف حاالت الطوارئ     اإلغاثة ملنسق وميكن .املقيم
 أن حرجَّيُـ  حيـث  أو اإلنـسانية  للـشؤون  كمنـسقني  أيـضا  املقيمـون  املنـسقون  نُيعيَّ حيث بلدان
  .منتظمة غري بصورة اإلنسانية الشؤون تنسيق مهام املرشحون دييؤ
 مهمـة  مـن  اإلنـساين  اجملـال  يف الـشركاء  توقعـات  فـإن  وغريهـا،  اجلهود لتلك نتيجةكو  - ٥٠
 اإلنـسانية  الـشؤون  تنـسيق  قـادة  وأصبح والتقاء؛ وضوحا زادت اإلنسانية الشؤون تنسيق قيادة
ــ الــشؤون تنــسيق مهــام أداء علــى أقــدر  احملــتملني املرشــحني جمموعــة نطــاق واتــسع سانية؛اإلن

  .املرشحني اختيار فرص من أكرب قدرا أتاح مما اإلنسانية، الشؤون تنسيق قيادة لوظائف
  

 اإلنسانية املساعدة متويل :باالستجابة التنبؤ إمكانية    

ــ يف اإلنــسانية املــساعدة متويــل يكــون أن ينبغــي بفعاليــة، االســتجابة أجــل مــن  - ٥١  تالوق
 يف العـاملي  االقتـصاد  تراجـع  ورغـم  .االحتياجـات  فيهـا  تشتد اليت احلاالت ويستهدف املناسب

 ذلـك  مـن  واألهم النمو، يف اإلنسانية املساعدة لتمويل املتحدة األمم نظام استمر ،٢٠٠٩ عام
 االسـتجابة  تيـسري  يف مفيـدة  أداة اجملمعـة  الـصناديق  زالـت  ومـا  .ومـساءلة  فعالية أكثر أصبح أنه
 لطــوارئ،ملواجهــة ا املركــزي الــصندوق ســيما وال احليــاة، إلنقــاذ العاجلــة واملــساعدة لــسريعةا

ــصناديق ــة وال ــة اجملمع ــصناديق( القطري ــشتركة ال ــسانية للمــساعدة امل  االســتجابة وصــناديق اإلن
ــوارئ ــات )للط ــل أخــرى وآلي ــساعدة لتموي ــسانية، امل ــل اإلن ــة صــندوق مث  حــاالت يف اإلغاث
  .األمحر واهلالل األمحر الصليب جلمعيات الدويل حتادلال التابع الكوارث

 ،٢٠٠٩ عـام  يف دوالر باليني ٦,٩ ةوحدامل اتنداءال لعملية املقدمة التربعات وبلغت  - ٥٢
 يف كـبرية  فـوارق  هنـاك  تـزال  ال ذلـك  ومع سنتني،منذ   ُجمع الذي املبلغ ضعف تقريبا ميثل مما

ــ .املختلفــة القطاعــات بــني التمويــل مــستوى ملواجهــة  املركــزي الــصندوق متويــل تراجــع ئنول
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 فـإن  ،٢٠٠٩ عـام  يف دوالر مليون ٤٠١ إىل ٢٠٠٨ عام يف دوالر مليون ٤٥٣ من لطوارئا
 وزادت .العمـالت  لـصرف  العامليـة األسـعار    دهتاهشـ  الـيت  التقلبـات  إىل أساسا يعزى االخنفاض

ــة ٢٢ ــا عــضوا دول ــة، بعمالهتــا تربعاهتــا تقريب ــدا ١٧ انــضم بينمــا الوطني  صــفوف إىل آخــر بل
 عــدد جممــوع أصــبح حبيــث ،٢٠٠٩ عــام يف  املركــزي ملواجهــة الطــوارئ للــصندوق املــاحنني
 الـصناديق  متويـل  مستويات أيضا وتراجعت .دولة ١١٧ للصندوق تربعت اليت األعضاء الدول
ــة ــة اجملمعـ ــن القطريـ ــام يف دوالر ماليـــني ٤٠٧ مـ ــون ٣٣٩ إىل ٢٠٠٨ عـ ــام يف دوالر مليـ  عـ
 املـــشمولة الفتـــرة يف الطـــوارئ، ملواجهـــة جديـــدة قطريـــة صـــناديق مخـــسة نـــشئتوأ .٢٠٠٩
  .صندوقا ١٨ إىل اجملموع ليصل بالتقرير،

 فعاليتــها حتــسني مواصــلة علــى التركيــز يف املــذكورة التمويــل آليــات كــل واســتمرت  - ٥٣
 اتداءنـ ال وعمليـة  لطـوارئ ملواجهـة ا   املركـزي  بالـصندوق  يتعلـق  ففيمـا  .املـساءلة  على وقدرهتا

 اإلبـالغ  نتـائج  وجتريـب  واملـساءلة  لـألداء  إطـار  مشروع بوضع املساءلة تدابري ُعززت ،ةوحدامل
 يف القطريـة  اجملمعـة  بالـصناديق  يتعلـق  فيمـا  الرصـد  نظـم  تعزيـز  وتواصل .اجملموعات جانب من

 زعــز كمــا .والعــراق ،الدميقراطيــة الكونغــو ومجهوريــة ،احملتلــة الفلــسطينية واألراضــي ،إثيوبيــا
ــب ــسيق مكت ــشؤون تن ــسانية ال ــه اإلن ــى قدرات ــذه إدارة عل ــصناديق ه ــشاء ال ــة وحــدة بإن  إداري
 .جنيف يف خمصصة

  
 االحتياجات تقييمات تنسيق    

 املعونــة تقــدمي ودقــة فعاليــة لتحــسني ضــرورية لالحتياجــات املوثوقــة التقييمــات تعتــرب  - ٥٤
 إنـساين  نظـام  مـن  لالنتقـال مـسبق    شـرط  أهنـا  كما .املصلحة أصحاب أمامواملساءلة   للمنتفعني

 املتحــدة األمــم واســتمرت .لالحتياجــات أكثــر يــستجيب إنــساين نظــام إىل اإلمــداد علــى قــائم
 علـى  قـدراهتا  وتعزيـز  لالحتياجات تقييماهتا وتوحيد لتنسيق اجلهود بذل يف كةيالشر واجلهات

 .والــسن اجلــنس عنــو حــسب املوزعــة البيانــات حتليــل ذلــك يف مبــا ومجعهــا، املعلومــات إدارة
 الوكـاالت،  بـني  املـشتركة  الدائمـة  للجنـة  التابعـة  االحتياجات بتقييم املعنية العمل فرقة وقامت
 ومؤشـرات  توجيهـات  بوضـع  للجنـة،  التابعـة  املعلومـات  بـإدارة  املعنية العمل فرقة مع بالتشاور
 جمتمـع  اطأوسـ  يف القـدرات  وتعزيـز  القطاعـات،  مجيـع  صـعيد  علـى  االحتياجـات  لتقيـيم  عملية

 املراحـل  يف االحتياجـات  تقييمـات  لدعم اخلرباء من احتياطية قدرة بتشكيل اإلنسانية املساعدة
  .وعرضها اإلنسانية املعلومات لتوحيد أداة وضعت كما االستجابة، من األوىل
 مـــن جمموعـــة االحتياجـــات بتقيـــيم املعنيـــة العمـــل فرقـــة وضـــعت لـــذلك، نتيجـــةكو  - ٥٥

 تـضم  شـبكية  أدوات وجمموعـة  للتقييمـات؛  الرئيـسية  املؤشـرات  مـن  عـددا  تتـضمن  التوجيهات
 منــها االســتفادة فــرص تيــسري بغيــة االحتياجــات لتقيــيم توجيهيــة ووثيقــة أداة ١٠٠ مــن أكثــر
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 لألفرقـة  األساسـية  اإلنـسانية  املعلومـات  توّحـد  القطاعـات  متعددة وأداة امليدان؛ يف للممارسني
ــة ــل القطري ــساين للعم ــة اإلن ــ بطريق ــّسرة، سقةمت ــشار ومي ــا ي ــة باســم إليه ــة لوح ــة متابع  احلال
 إطــار بإتاحــة العنقــودي النــهج ســتدعم جاريــا، تطويرهــا يــزال ال الــيت األداة وهــذه .اإلنــسانية

 االحتياجـات  توحيـد  مـن  ميكّـن  قالـب  يف االحتياجـات  تقيـيم  عـن  وكالـة  كـل  معلومات لدمج
 القطريـة  األفرقـة  يفيـد  ممـا  اجملموعات، لفخمت يفالتحليلية   واالجتاهات والثغراتعرب جمموعات   

  .اإلنسانية املساعدة جمال يف الرئيسيني املصلحة أصحاب وسائر اإلنساين للعمل
  

 الشراكات    

 جنيـف،  يف ٢٠١٠ فربايـر /شـباط  يف العـاملي  اإلنـساين  منـهاج  االجتماع الثالث لل   قدُع  - ٥٦
 الدوليـة  واحلركـة  ،أخرى دولية حكومية وهيئات ،املتحدة األمم من مشاركا ١١ فيه واجتمع
 يف معظمهـا  مقـر  يوجـد  حكومية، غري منظمة ٣١عالوة على    ،األمحر واهلالل األمحر للصليب
 اإلنـسانية  املـساعدة  جملتمـع  فرصـة  العـام  هـذا اجتمـاع    وأتـاح  .وآسـيا  أفريقيـا  يف الناميـة  البلدان
 “الـشراكة  مبـادئ ” نـشر  ٢٠٠٦ عام منذ وجيري .بالشراكات يتعلق فيما احملرز التقدم لتقييم

ــشغيلها ــدرجييا وت ــى ت ــصعيدين عل ــاملي ال ــداين الع ــةيف إطــار  واملي ــشتركة الدائمــة اللجن ــني امل  ب
 باألفرقـة  املـشاركون  ورحـب  .نطاقـا  األوسـع  احلكوميـة  غـري  املنظمـات  أوساط يفو الوكاالت
 الـيت  الرئيـسية  ضـيع املوا بـني  مـن  وكـان  .مشوليتـها  تتزايـد  الـيت  اإلنـساين  للعمـل  املوسعة القطرية
 املبـادئ  عـن  فـضال  ،احملددة املبادئ حيترم حنو وعلى بأمان املساعدة تقدمي على القدرة نوقشت
 أيـضا االجتماع   وناقش .العسكري - املدين بالتنسيق يتعلق فيما الصلة ذات جوالنُه التوجيهية
 الـدويل  اإلنـساين  ظـام الن “آثار” من حيد “اإلنساين اجملال يف جديد أعمال منوذج” إىل احلاجة
 ،اإلنـساين  العمل حمور جلعلها واحمللية، الوطنية الفاعلة العناصر قدرات تطوير يف أكثر رمويستث
  .اجملتمعي الصعيد على سيما وال
  

  اإلنسانية لالستجابة التأهب أجل من القدرات بناء    
 علـى و بـسرعة  انيةاإلنـس  اإلغاثـة  تقدمي أجل من أساسيا شرطا لالستجابة التأهب ميثّل  - ٥٧
 والــوطين احمللــي ديالــصع علــى األنــشطة مــن جمموعــة يــشمل وهــو وفعــال، بــه التنبــؤ ميكــن حنــو

 تنـسيق  ملكتـب  األويل التركيـز  ينـصب  لالسـتجابة،  التأهـب  من الواسعة الفئة وضمن .والعاملي
 هـذا  ويـشمل  .الـدويل  الـصعيد  على اإلنسانية لالستجابة التأهب تنسيق على اإلنسانية الشؤون
 علــى اإلنــسانية للمــساعدة الــدويل النظــام ومــساعدة االســتجابة علــى املكتــب اســتعداد حتــسني
 بـشكل  يـستعدا  لكـي  الـوطين  املدين واجملتمع الوطنية السلطات مع والعمل لالستجابة، التأهب
  .مقدميها مع والتعاون وتلقيها الدولية اإلنسانية املساعدة لطلب أفضل
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 واملنظمـات  اإلنـسانية  واملنظمـات  املتحـدة  األمـم  وكـاالت  مـن  ةواسع جمموعةٌ وتدعم  - ٥٨
ــة غــري ــشطة احلكومي ــيت لالســتجابة التأهــب أن ــستهدف ال ــز ت ــدرات تعزي ــ ق ــى اتاحلكوم  عل

 الراميـة  وجهودهـا  املتحـدة  األمـم  آليـاتُ  تـشمل  وحاليا .اإلنسانية الطوارئ حلاالت االستجابة
 والفريــق الكــوارث، مــن احلــد قــدرات عزيــزت مبــادرة :يلــي مــا االســتجابة قــدرات تعزيــز إىل

ــيم وبعثــات واإلنقــاذ، للبحــث الــدويل االستــشاري ــهاج ،التأهــب وتنــسيق الكــوارث تقي  ومن
 لبنـــاء املنتظمــة  والتــدريبات  الـــصحة، علــى  الكــوارث  أخطــار  مـــن للحــد  املواضــيعي  العمــل 

 .لطـــوارئا حلـــاالت بالتأهـــب املتعلقـــة التوجيهـــات ونـــشر التدريبيـــة، والـــدورات القـــدرات،
 واهلــالل األمحــر الــصليب جلمعيــات الــدويل االحتــاد مــع تعاوهنــا أيــضا املتحــدة األمــم وواصــلت

 العمليـات  لتـسهيل  التوجيهية املبادئ من االستفادة على ودعمها احلكومات تشجيع يف األمحر
   .األويل االنتعاش أجل من املقدمة املساعدةو لإلغاثة الدولية
 الوكـاالت  بـني  مشترك برنامج وهي الكوارث، من احلد قدرات تعزيز مبادرةُ وتدعم  - ٥٩
 الدوليـة  ةسـتراتيجي واال اإلنـسانية  الـشؤون  تنـسيق  ومكتـب  اإلمنـائي  املتحدة األمم برنامج يضم
 مــن الــداخلي الــصعيد علــى االســتجابة علــى اتاحلكومــ قــدرات تعزيــَز الكــوارث، مــن للحــد
 وتبـادل  والتيـسري،  والتـدريب  ونـشرها،  هاتالتوجي ووضع االستشارية، اخلدمات توفري خالل

ــشركاء ملــصلحة والتواصــل املعــارف ــوطنيني ال ــدوليني واإلقليمــيني ال ــادرة واضــطلعت .وال  املب
 إلدارة وطنيـة  هيئـة  ١٢ و وناميبيـا،  وكينيا جامايكا يف الوطنية الفاعلة لألطراف دعما بأنشطة

ــاوأور يف الكــوارث ــشرقية ب ــاء .ال ــى وبن ــسلطات طلــب عل ــة،ا ال ــضا أجــرت لوطني ــة أي  األفرق
 وبـابوا  إندونيسيا مشلت آسيا، يف القدرات بناء تدريبات من عددا ةاإلنساني للمساعدة القطرية
 هـذه  لالسـتجابة  التأهـب  أنـشطة  أن املبـادرة  وتعتـرب  .نـام  وفييـت  وتايلنـد  وبوتان اجلديدة غينيا
 أنـشطة  أيـضا  تـشمل  واليت ث،الكوار أخطار من للحد الرامية اجلهود من واسعة جمموعة تعترب

 يف أفــضل قــوانني وضــع علــى التــشجيع قبيــل مــن الطبيعيــة، األخطــار آثــار مــن للتخفيــف
  .البناء جمال
 أفريقيـا  غـرب  يف املتحـدة  األمم دعمت االستجابة، على احلكومة قدرات تعزيز وبغية  - ٦٠

 لـإلدارة  نظـم  اءإنـش  دعمـت  كمـا  وغانا، والسنغال توغو يف للكوارث للتأهب الوطنية اخلطط
ــشتركة ــات امل ــنن يف لألزم ــا ب ــا وغان ــى .ونيجريي ــصعيد وعل ــت اإلقليمــي، ال ــشطة مشل ــاء أن  بن
 الطبيعـة،  للكـوارث  االسـتجابة  علـى  قدراتـه  لتعزيـز  جهـود  بـذل  األفريقـي  االحتاد مع القدرات
 الـسلطتني  بـني  التنـسيق  بـشأن  توجيهيـة  مبـادئ  وضـع  ودعم اإلنسانية األنشطة صناديق وإدارة
  .املدنيني ومحاية والعسكرية املدنية
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  العاجلة اإلنسانية باالستجابة املتعلقة العامة األمانة وإجراءات قواعد    
 رُتظهِـ  فمثال .اإلنسانية الطوارئ حاالت يف األمهية فائق عامال العاجلة االستجابة لمتثِّ  - ٦١

 سـاعة  ٧٢ مـرور  بعـد  ريكـب  بشكل تنخفض أرواح إنقاذ فرصة أن الزالزل من املكتسبة اخلربة
 قرارهـا  يف املتحـدة  األمم إىل العامة اجلمعية طلبت األمر، هذا مراعاة ومع .الزلزال وقوع على
 بتوظيــف الــسرعة وجــه علــى القيــام مــن لتمكينــها خاصــة وإجــراءات قواعــد وضــع ٤٦/١٨٢

 يـة اجلمع وطلبت .الطوارئ صناديق ومدفوعات واملعدات، اإلمدادات وشراء الطوارئ، عمال
 واإلجـراءات  القواعـد  تطـابق  مـدى  عـن  تقرير تقدمي ٦٤/٧٦ قرارها يف العام األمني إىل العامة
  ).٤٩ إىل ٤٧ من الفقرات( الضرورة هذه مع العامة لألمانة احلالية
 زيـادة  علـى  األوليـة  القـدرة  اإلنـسانية  الـشؤون  تنـسيق  ملكتـب  القطريـة  املكاتب توفرو  - ٦٢

 إيفـاد  آليـات  ذلـك  يف يدعمهاو العامة، األمانة يف اإلنسانية املساعدة بتنسيق املتعلقة االستجابة
 .االحتياطيـة  الـشراكة  وبرنـامج  الطـوارئ  حلـاالت  االسـتجابة  قائمـة  قبيـل  مـن  املكتـب  موظفي

 مــن الكــثري أن إال .املناســب الوقــت ويف متزايــد حنــو علــى بالفعاليــة متتــاز هــذه وأصــبحت
 قائمـة  منظمة احتياجات لتلبية العموم وجه على ُوضعت اليت العامة، لألمانة احلالية اإلجراءات

 لكـي  بـسهولة  حتويلـها  ميكـن  ال والـيت  الدوليـة،  احلكوميـة  اهليئـات  إىل اخلـدمات  ميتقدل املقر يف
 الــشؤون تنــسيق مكتــب قبيــل مــن امليــدان يف تقــوم الــسريعة لالســتجابة هيئــة احتياجــات تلّبــي

 حلــاالت لالســتجابة الــسرعة وجــه علــى املــوظفني إيفــاد يف لتــأخريل متيــل فإهنــا ولــذا .اإلنــسانية
 ملكتـب  قائمـة  الرمسيـة،  بـاإلجراءات  عمـال  العامـة،  األمانـة  وضعت مؤقت، وكتدبري .الطوارئ
 جمموعـة  بـني  من املوظفني اختيار هذا يتيحو .امليداين التوظيف لتيسري اإلنسانية الشؤون تنسيق
 تقـصري  وبالتـايل  الوظيفيـة،  اجملـاالت  خمتلـف  يف مـسبقا  فـرزهم  مت الـذين  املـؤهلني  املرشـحني  من

 أيـضا  العامـة  األمانـة  اختـذت  هـاييت،  يف للزلـزال  االسـتجابة  أجل ومن .للتوظيف الالزمة الفترة
 غـري  .املـدة  حمـددة  تعيينـات  يف إضافيني خارجيني ملرشحني السريع التوظيف تتيح خاصة برياتد
 وجــه علــى بالقيــام املتعلقــة اإلجــراءات توحيــد ىلإ حاجــة ومثــة خمصــصة تظــل التــدابري هــذه أن

  .الطوارئ عمال بتوظيف السرعة
ــزهم إىل أيــضا حاجــة فثمــة للعمــل جــاهزين امليــدان يف املوظفــون يكــون ولكــي  - ٦٣  جتهي

 والـــدعم باملــشتريات  املتعلقــة  احلاليــة  اإلداريــة  اإلجــراءات  أن غــري  .وســريعة  كافيــة  بــصورة 
 وكأحـد  .التـأخري  إىل تـؤدي  ورمبـا  الطـوارئ  حلـاالت  مـصممة  ليست العامة لألمانة اللوجسيت

 حـشد  يتـيح  ،الـسريع  سـتراتيجي اال للنـشر  صغريا مركزيا خمزونا كتبامل أنشأ التخفيف، تدابري
 هلــذه وحتقيقــا ضــروري أمــر إضــافية حتــسينات إضــفاء أن غــري .عاجلــة بــصورة املعــدات بعــض
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 إقامـة  علـى  أيـضا  ويعمـل  باملـشتريات  التفـويض  مـن  مزيـد  علـى  للحصول املكتب يسعى الغاية
  . امليداينالدعم إدارة مع انتظاما أكثر تعاون

  
 جمـال  يف لـه  والتـصدي  اجلنـساين  العنـف  ومنع اجلنسني بني املساواة مسألة تناول  - باء  

  اإلنساين العمل
 ةاملـساوا ب النـهوض  بـربامج  يتعلـق  فيمـا  والقدرة واملساءلة التنسيق تعزيز برامج تزال ال  - ٦٤
 قـدم  فقـد  .اإلنـساين  لمجتمـع ل بالنـسبة  أولويـة  تـشكل  اجلنـساين  العنـف  مكافحةو اجلنسني بني

ــشارو  يف اجلنــساين املنظــور مراعــاة تعمــيم أجــل مــن الــتقين الــدعم اجلنــسانية لــشؤونا مست
 األدوات مــن جمموعــة الوكــاالت بــني املــشتركة الدائمــة للجنــةا وطــورت طــوارئ، حالــة ٢٥

 يتعلـق  فيمـا  التنـسيق  وتعزيـز  اإلنـسانية  اإلغاثـة  جهود يف اجلنساين ملنظورا إلدماج والتوجيهات
 .اجلنساين بالعنف

 اجلنـسني  بـني  للمـساواة  مؤشـرا  الوكاالت بني املشتركة الدائمة اللجنة وضعت فمثال،  - ٦٥
 للمـساواة  للتـصدي  ميمصالتـ  جيـد  إنـساين  مـشروع  إذا مـا  ،٣ إىل صـفر  مـن  بدرجات ،تعيش
 هــذه وسـتتيح  .اجلـنس  نــوع أسـاس  علـى  الالمــساواة وأوجـه  التميـز  مــن احلـد  أو اجلنـسني  بـني 
 إنـساين  نـداء  أي يف اجلنـساين  والعنـف  اجلنسانية للربامج املخصصة لألموال أفضل متابعة األداة
 الطـوارئ  ملواجهـة  املركـزي  والـصندوق  املوحـدة  النـداءات  عملية ذلك يف مبا للتمويل، آلية أو

 اجلـنس  نـوع  إدمـاج  إىل الراميـة  جهودهـا  يف متعـددة  فاعلـة  أطرافـا  عموتـد  اجملمعـة،  والصناديق
 خــالل اجلنــسانية للقــضايا أفــضل متابعــة أجــل مــن أداة تطــوير حاليــا وجيــري .اهتااســتراتيجي يف
   .االنتعاش فترة
 علـى  دورة الوكـاالت  بـني  املـشتركة  الدائمـة  اللجنة أطلقت ،٢٠١٠ مارس/آذار يفو  - ٦٦

زيـادة فعاليـة العمـل اإلنـساين بالنـسبة      : فـرص متكافئـة    - تياجـات خمتلفـة   اح ”اإلنترنت بعنوان 
 املـوظفني يف اجملـال اإلنـساين بـشأن سـبل            ات، لتعزيـز قـدر    “لنساء والفتيات والفتيان والرجال   ل

 اللجنــة دليــل إىل الــدورة ههــذ ستندتــو .اإلنــسانية الــربامج يف بفعاليــة اجلنــساين املنظــور إدراج
 املواقـع  يف بالتـدخالت  املتعلقـة  التوجيهيـة  واملبـادئ  اإلنـساين  العمـل  جمال يف ةاجلنساني لشؤونل

 جـزءا  باعتبـاره  اعتمـاده  علـى  اإلنـسانية  املنظمـات  وتـشجَّع  .اجلنساين بالعنف املتعلقة اإلنسانية
  .املوظفني تعليم من إلزاميا
 التوجيـه  تأدوا من جمموعة على الوكاالت بني املشتركة الدائمة اللجنة تصادق كما  - ٦٧

 للمجموعـات  الرئيـسية  األنـشطة  حتـدد  الـيت  الطبخ وقود ات استراتيجي  بشأن القطاعات املتعدد
ــتراتيجي وحتــدد الوكــاالت أو ــة اتاس ــة الطاق ــازل، املالئم ــد يف للمن ــي جه ــن حلــدا إىل يرم  م
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ــا ــى أخطاره ــشردين ســالمة عل ــهم، امل ــساء ســيما وال وأمن ــات، الن ــاء والفتي  احلطــب مجــع أثن
  .مالئمة غري إنسانية بيئات يف هواستخدام

 مـن  مزيـدا  اجلنـساين  العنـف  ملنـع  املتحـدة  األمـم  منظومـة  تبـذهلا  الـيت  اجلهود وأحرزت  - ٦٨
 يف اجلنــساين بــالعنف املعــين العــام لألمــني اخلــاص املمثــل تعــيني ييــؤد أن املتوقــع ومــن .التقــدم
 الــصعيد علــى العمــلو ةالــدعو جهــود تكثيــف إىل ،٢٠١٠ فربايــر/شــباط يف الــرتاع، حــاالت
 األمـم  مبـادرة  مجعـت  الـصدد،  هـذا  ويف .بـاحلروب  املتـصل  اجلنـساين  العنف خيص فيما العاملي
ــة املتحــدة ــف ملكافح ــسي العن ــرتاع حــاالت يف اجلن ــتراتيجي ال ــربامج اتاس ــة ال ــدى واحلماي  ل
 منـع  جمـال  يف الـسالم  حفـظ  بعثـات  بـه  تقـوم  ما جانب إىل اإلنساين اجملال يف الفاعلة األطراف
 تــشاد يف القــانون ســيادة مبــادرات إىل باإلضــافة واألمــن، اإلنــسان وحقــوق اجلنــساين، العنــف

 املـشتركة  الدائمـة  اللجنة وضعت ذلك، غضون ويف .السودانو الدميقراطية الكونغو ومجهورية
 البيانـات  عْمَج بشأن امليدان إىل الدعم وقدم اجلنساين العنف بشأن املنسق دليل الوكاالت بني
  .اجلنساين العنف بشأن القطاعات املتعدد لتنسيقل املوحدة التشغيل إجراءات رْشَنو
  

  اجلديد الدويل اإلنساين النظام بشأن التطورات آخر  - جيم  
 تقــارير علــى احلــصول العامــة اجلمعيــة فيــه طلبــت الــذي ،٦٣/١٤٧ للقــرار اســتجابة  - ٦٩
 اإلنـساين  النظـام  أن إىل اإلشـارة  جتـدر  ديـد، اجل الـدويل  اإلنـساين  بالنظـام  املتعلقة املسائل بشأن
 يف نوقـشت  الـيت  للتوصـيات  اعتمـاده  خـالل  مـن  الراهنـة  التحـديات  مـع  وتكّيـف  تطّور الدويل
 األسـاس  يرسي الذي ،٤٦/١٨٢ القرار تنفيذ منها بطرق األعمال، جدول من البند هذا إطار
  .املتحدة لألمم احلايل التنسيق إلطار
 أخـرى  فـروع  يف اإلنسانية املساعدة بتنسيق املتصلة املسائل من الكثُري ُجعالََُي حني ويف  - ٧٠
 الدائمـة  اللجنـة  بذهلات اليت اجلهود على خاص بشكل الضوء القرار هذا يسلط التقرير، هذا من

 احلكوميــة  غــري  واملنظمــات  املــدين  واجملتمــع  اإلقليميــة  واملنظمــات  الوكــاالت  بــني  املــشتركة
 قيـام  إىل ويـدعو  اإلنـسانية،  األزمـات  وقـوع  ومنع اإلنسانية املساعدة جمال يف اخلاص والقطاع
 ميــثالن أهنمــا واللجنــة العــاملي اإلنــساين املنــهاج أثبــت حــني ويف .الــصدد هــذا يف أقــوى تعــاون
 مزيـد  تعزيـز  طريقـة  يف ملّيـا  للتفكّر مدعوة األعضاء الدول فإن الصدد، هذا يف نشيطتني آليتني
  .اخلاص والقطاع احلكومية غري املنظمات ذلك يف مبا املدين، عاجملتم مع املشاركة من
                          



A/65/82 
E/2010/88  
 

10-37608 27 
 

  والتوصيات االستنتاجات  - خامسا 
  :ع الدول األعضاء على النظر فيما يليجََّشبالنظر إىل ما تقدم، ُت  - ٧١

الــدول األعــضاء واجلهــات الفاعلــة مــن غــري الــدول واملنظمــات        حــث   )أ(  
ــسانية  ــادة  ااإلن ــى زي ــارات     لعمــل عل ــب االعتب ــة يف تغلي ــسانية املتمثل ــادئ اإلن ــرام املب  احت

  ؛اإلنسانية واحلياد والتجرد واالستقالل، وااللتزام بتلك املبادئ
ــد  )ب(   ــق إىل    يعـ ــب ودون عوائـ ــت املناسـ ــن ويف الوقـ ــول اآلمـ ــات  الوصـ الفئـ
جيـري  و. من السكان شرط أساسي من شروط تقـدمي املـساعدة اإلنـسانية بفعاليـة             الضعيفة  

تـــسهيل املـــرور الـــسريع دون عراقيـــل للعـــاملني يف اجملـــال اإلنـــساين  علـــى  الـــدولث حـــ
  ؛واإلمدادات اإلنسانية إىل اجملتمعات احمللية املتضررة

ــز  ىلــعمنظومــة األمــم املتحــدة والــشركاء يف اجملــال اإلنــساين   حــث   )ج(   تعزي
لبيئـات شـديدة    التدابري اليت تـدعم القـدرة علـى االحتفـاظ حبـضور وعمليـات إنـسانية يف ا                 

، بطرق منها تشجيع قبول مجيع أطراف الرتاع لألطراف اإلنسانية          مبدئيةاخلطورة بطريقة   
  ؛أفضل بصورة

تعزيز التزامها مبواصلة تعزيز نظام إدارة األمن       على  الدول األعضاء   حث    )د(  
  ؛يف األمم املتحدة واالستثمار فيه

ة وكـل مـن الـشركاء يف        الـدول األعـضاء ومنظومـة األمـم املتحـد         تشجيع    )هـ(  
ــة        ــصورة فعال ــام ب ــة علــى مواصــلة وضــع آلياهتــا للقي ــشركاء يف التنمي ــساين وال اجملــال اإلن
بالكشف عن االحتياجات اإلنسانية النامجة عن التحديات العاملية وأوجه الضعف األخرى           

 والتنسيق يف رصد ،أو املزمنة وتلبيتها من خالل شراكات قوية ومؤشرات أوضحاهليكلية 
 واحلـد مـن األخطـار علـى       ، وتعزيـز التأهـب    ،االسـتجابة فعالة لبـدء    آليات  وأوجه الضعف   

  األصعدة؛مجيع 
 الدول األعضاء ومنظومة األمم املتحدة والـشركاء علـى مواصـلة            تشجيع  )و(  

تعزيــز القــدرات والتأهــب علــى الــصعيدين الــوطين واحمللــي لالســتجابة حلــاالت الطــوارئ  
  ؛اإلنسانية
الحتفــاظ بقنــوات متنوعــة لتمويــل العمــل     إىل اول األعــضاء  الــددعــوة  )ز(  

ــساين، وتقــدمي دعــم   ــه   اإلن ــؤ ب ــل للتنب ــوات حــىت تلــيب االحتياجــات   متــسق وقاب هلــذه القن
وهذا يشمل تقدمي تعهدات مبكـرة وممتـدة علـى عـدة سـنوات              . اإلنسانية القائمة واملتنامية  

ضال عــن تقــدمي الــدعم التكميلــي   فــ،إىل الــصناديق اجملمعــة ألمــوال املــساعدات اإلنــسانية 
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الحتياطيات الطوارئ اخلاصـة بكـل وكالـة مـن الوكـاالت اإلنـسانية وغريهـا مـن املـصادر                  
  ؛التقليدية لتمويل الربامج اإلنسانية

ــا      )ح(   ــذل جهوده ــم املتحــدة ب ــة ستواصــل األم ــيني   بغي ــى تع ــدرهتا عل ــز ق تعزي
اد اإلغاثة يف حاالت الطوارئ املوظفني وإيفادهم بصورة سريعة ومرنة، واحلصول على مو 

بسرعة وبصورة فعالة من حيث التكلفة من أجـل دعـم احلكومـات وأفرقـة األمـم املتحـدة           
  ؛ مباشرةوقوع الكوارثعقب القطرية يف تنسيق املساعدة اإلنسانية الدولية 

تعزيــز اجلهــود الراميــة إىل التــصدي للعنــف   إىل مــدعوة الــدول األعــضاء   )ط(  
 منــع ارتكــاب هــذا النــوع مــن بطــرق منــهاشــكال العنــف اجلنــساين،  وغــريه مــن أياجلنــس

ومــساعدة منظومــة العنــف يف ظــل الطــوارئ اإلنــسانية والتحقيــق فيــه ومالحقــة مرتكبيــه، 
األمم املتحدة والشركاء يف اجملال اإلنساين على تعزيز التنسيق املتعدد القطاعات للتصدي            

  ؛للعنف اجلنساين
الشركاء يف اجملال اإلنساين علـى تنفيـذ املؤشـرات          األمم املتحدة و  تشجيع    )ي(  

اجلنسانية يف آليات متويل العمل اإلنساين بغية تتبع خمصصات التمويل املوجهة إىل الربامج            
  ؛العنف اجلنسايناملتعلقة بربامج والاجلنسانية 
الـدول األعـضاء علـى      تـشجيع   بغية تعزيز النظام اإلنساين الدويل اجلديد،         )ك(  

سيما املنظمـات الوطنيـة غـري احلكوميـة، يف جمـال             اركتها يف اجملتمع املدين، وال    مواصلة مش 
  .املساعدة اإلنسانية

  


