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   االقتصادي واالجتماعياجمللس     العامةاجلمعية
                        الدورة الثامنة والستون

   *                 من القائمة األولية  )  أ   (  ٧٠      البند 
                                                 تعزيز تنـسيق املـساعدة اإلنـسانية واملـساعدة الغوثيـة الـيت
                                           تقدمها األمم املتحـدة يف حـاالت الكـوارث، مبـا يف ذلـك

                   تعزيــز تنــسيق املــساعدة  :                                املــساعدة االقتــصادية اخلاصــة  
                                              إلنسانية اليت تقدمها األمم املتحدة يف حاالت الطوارئ ا

      ٢٠١٣                     الدورة املوضوعية لعام   
      ٢٠١٣      يوليه  /     متوز  ٢٥- ١      جنيف، 

    **                      من جدول األعمال املؤقت ٥      البند 
                                                  املساعدة االقتصادية اخلاصة واملساعدة اإلنسانية واملـساعدة

                        الغوثية يف حاالت الكوارث

    
                                                                                      تعزيـــز تنــــسيق املــــساعدة اإلنــــسانية الـــيت تقــــدمها األمــــم املتحــــدة يف       

         الطوارئ     حاالت
    

                  تقرير األمني العام    
  

  موجز  
                                  ، الـذي طلبـت فيـه اجلمعيـة إىل        ١٨٢ /  ٤٦ ُ                                           أُعد هذا التقرير عمال بقرار اجلمعية العامـة      

                        االجتمــاعي عــن تنــسيق                                                                        األمــني العــام تقــدمي تقريــر ســنوي إىل اجلمعيــة واجمللــس االقتــصادي و  
 ُ    َّ                                                      وُيـــقدَّم هــذا التقريــر أيــضا اســتجابة لقــرار اجلمعيــة   .                                        املــساعدة اإلنــسانية يف حــاالت الطــوارئ

                                    ويغطـي هـذا التقريـر الفتـرة           . ٣ /    ٢٠١٢                                     وقرار اجمللس االقتصادي واالجتماعي        ٨٧ /  ٦٧        العامة  
   .    ٢٠١٣     مايو  /         إىل أيار    ٢٠١٢      يونيه  /         من حزيران
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                                                   ديات الرئيــسية يف جمــال الــشؤون اإلنــسانية خــالل                                    ويــصف التقريــر االجتاهــات والتحــ  
                 إدارة املخـاطر،       إىل                                      احلاجـة إىل احلـد مـن الـضعف و           :                                       العام املاضي، وحيلل مسألتني مواضيعيتني    

                                             ويقـدم التقريـر حملـة عامـة عـن اجلهـود           .  ة         اإلنـساني                   يف جمال الـشؤون                                 واحلاجة إىل تعزيز االبتكار     
                                                 تجابة يف جمـــال الـــشؤون اإلنـــسانية، إىل جانـــب                                                  احلاليـــة الراميـــة إىل حتـــسني املـــساعدة واالســـ

   .                              توصيات إلدخال مزيد من التحسينات
  
    

        مقدمـة  -     أوال  
ُ                                                                                        ُتـــعد االحتياجــات اإلنــسانية الــيت تفاقمــت بــسبب االضــطرابات املدنيــة، وانتــهاكات     -   ١

      يـدا                                                                                                        حقوق اإلنسان والرتاع خالل الفترة املـشمولة بـالتقرير تـذكريا ببيئـة العمـل الـيت تـزداد تعق                 
                                                                                                      وصعوبة واليت جيب تقدمي املساعدات اإلنسانية فيهـا، واحلاجـة إىل مزيـد مـن االلتـزام باملبـادئ                   
    .                                                                             اإلنسانية، والوصول يف الوقت املناسب إىل السكان املتضررين، وتوفري محاية أفضل للمدنيني

                                                                                                ويقدر العدد اإلمجـايل للمـشردين داخليـا بـسبب الرتاعـات املـسلحة والعنـف العـام يف                    -   ٢
                                  مليـون شـخص املبلـغ عنـهم            ٢٦,٤                              مليون شخص، مرتفعا مـن           ٢٨,٨         بنحو       ٢٠١٢           هناية عام   

                     ومتكـن مـا يقـدر        .                                                              ويعد ذلك أعلى رقم يسجله مركز رصد الـرتوح الـداخلي            ،    ٢٠١١        يف عام   
                          ، ومع ذلك، كان هنـاك          ٢٠١٢                                   من العودة إىل ديارهم يف عام                    مشرد داخليا           مليون      ٢,١      بنحو  

  .     ٢٠١١                                           أي ما يقرب من ضعف عددهم يف عـام           -      ديثا      ح      شردوا               مليون شخص       ٦,٥      حوايل  
ــة       ٢٠١٢                  ويف هنايـــة عـــام  ــية األمـــم املتحـــدة لـــشؤون الالجـــئني تـــوفر احلمايـ                                                                              ، كانـــت مفوضـ

          مليــون    ١,١                         وقـد أصــبح أكثـر مـن      .                                  مليـون مــن املـشردين داخليـا       ١٧,٧                 املـساعدة لنحـو      أو / و
            وبلغ عـدد     .         الزمن                                          ، وهو أعلى رقم منذ أكثر من عقد من            ٢٠١٢     عام           يف هناية              شخص الجئني   

   .    ٢٠١٢                      ماليني شخص يف هناية عام     ١٠,٥      فوضية   امل                         الالجئني الذين تشملهم والية 
ــة الكــوارث     -   ٣        ، أودت     ٢٠١٢                   كــوارث يف عــام     ٣١٠                                              وســجل مركــز حبــوث علــم أوبئ

                                  ماليـني شـخص وتـسببت يف أضـرار        ١٠٦                   شخص، وأثرت علـى   ٩     ٣٠٠                     حبياة ما يقدر بنحو    
                                            وميكن تفسري حدوث اخنفاض كـبري يف عـدد األشـخاص      .     دوالر       بليون       ١٣٨                   تربو قيمتها على    

  .     ٢٠١٢             يف عـام      “      ضـخمة  ”                                               جزئيـا بعـدم حـدوث كـوارث طبيعيـة                ٢٠١١                  املتضررين يف عام    
                                                                                             وعلى الرغم من االخنفاض يف الوفيات، وفقا ملركز رصد الرتوح الـداخلي، تـسببت الكـوارث                

                            ا، وهو تقريبـا ضـعف عـدد         بلد  ٨٢            اجلدد يف               من املشردين           مليون       ٣٢,٤    حنو        نزوح               الطبيعية يف   
                                                                                وكان ذلك أيضا هـو العـام الثالـث علـى التـوايل الـذي جتـاوزت فيـه                   .     ٢٠١١                 النازحني يف عام    

    .       دوالر     بليون     ١٠٠                                   اخلسائر االقتصادية النامجة عن الكوارث 
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                                                                                       وكما هو احلال يف السنوات السابقة، كانت هناك زيادة يف الطلـب علـى املـساعدات                  -   ٤
                    وصـار املـستجيبون      .            تعقيـدا         تـزداد                                              بيئة العمل لتقدمي مثـل هـذه املـساعدة                                اإلنسانية، يف حني أن     

                                                                                                     يف جمال الشؤون اإلنسانية أكثر عددا وتنوعـا، وعـززت الـدول املتـضررة واملنظمـات اإلقليميـة                  
                                                                                                          والــدول اجملـــاورة قــدرهتا علـــى االســـتجابة حلــاالت الطـــوارئ اإلنـــسانية، بينمــا وفـــر التقـــدم     

                          وسـيكون مـن الـضروري        .   َّ                               غيَّـر طبيعة أسلوب تقدمي املساعدة                                  التكنولوجي صوتا للمتضررين و   
ــة مــن       ــدويل إىل ســبل لتحقيــق االســتفادة الكامل ــة أن يتوصــل النظــام ال ــسنوات املقبل                                                                                                       خــالل ال
                                                                                                           الفرص اليت تتيحها هـذه البيئـة اجلديـدة، وإىل كيفيـة مواجهـة التحـديات وتلبيـة املطالـب علـى                   

   .              حنو أكثر فعالية
    

                           على حاالت الطوارئ اإلنسانية          نظرة عامة   -       ً ثانياً  
                     حاالت الطوارئ املعقدة  -    ألف   

ــضاعف عــدد       -   ٥ ــسرعة، إذ ت ــسورية ب ــة ال ــة العربي ــساين يف اجلمهوري ــدهور الوضــع اإلن                                                                                         ت
      ٢٠١٢        مـارس    /          يف آذار       شـخص             مليـون     ١                                                األشخاص احملتاجني إىل املساعدات أربع مرات مـن         

                               ، كـان مـا يقـدر بنحـو             ٢٠١٣         أبريـل    /          نيـسان    ٢٦     وحىت    .                           ماليني حبلول هناية العام     ٤          ليصل إىل   
ــساعدة،        ٦,٨                 ماليــني شــخص      ٤,٢٥         حــوايل       منــهم                                                  مليــون شــخص يف حاجــة ماســة إىل امل

                                               آخـرون فــروا مـن الـرتاع كالجــئني إىل األردن         شـخص           مليــون    ١,٤        وهنـاك    .                  مـشردين داخليـا  
   .                                                     وتركيا ولبنان والعراق ومصر وأجزاء أخرى من مشال أفريقيا

ــرتاع يف مشــال مــايل   -   ٦ ــة يف املنطقــة، إىل                               وأدى ال ــأثري أزمــة الغــذاء والتغذي                                                                 ، إىل جانــب ت
ــشرد  ــر مــن         ت ــذ آذار     شــخص     ٤٦٧     ٠٠٠             أكث        مــشرد      ٢٩٢     ٧٠٠       حــوايل    (    ٢٠١٢       مــارس  /            من

                        ويوجــد مــا يقــارب       ).                                                    الجــئ يف موريتانيــا والنيجــر وبوركينــا فاســو         ١٧٥     ٣٠٠            داخليــا و
                    مليـون آخـرين      ٣ , ١                                                              شخص يف حاجة إىل املساعدة الغذائية العاجلـة، يف حـني أن                  ٧٥٠    ٠٠٠

                                      ماليني شـخص حباجـة إىل املـساعدة          ٤                     ويوجد ما يقرب من       .                                  يعانون من انعدام األمن الغذائي    
                                                                                     يف جمايل املياه والصرف الصحي يف مجيع أحناء البالد، يف حني يوجد مليونـا شـخص يف حاجـة            

                     وتـستمر العمليـات      .                            طفل ال حيصلون على التعليم         ٢٠٠     ٠٠٠                              إىل الدعم الصحي، كما يوجد      
    .                                                                          عسكرية وحوادث األلغام والعنف من قبل اجلماعات املسلحة يف خلق بيئة شديدة التقلب  ال
ــران        -   ٧ ــة راكــني يف حزي ــدلع يف والي ــذي ان ــائفي ال ــف الط ــار، أدى العن ــه  /                                                                                  ويف ميامن         يوني

    ١٠     ١٠٠                   آخرين وتـدمري        ٢٢٣                 شخصا وإصابة       ١٦٧            يف وفاة        ٢٠١٢        أكتوبر   /            وتشرين األول 
      شـخص       ١٢٥     ٠٠٠         ، ظـل        ٢٠١٣        مـارس    /       آذار   ٢٧       وحـىت     .         والدينية                           من املباين اخلاصة والعامة     

                                           وانـدلعت أعمـال عنـف بـني الطوائـف            .                           َّ                               مشردين، وظل حظر التجـول مطبَّــقا يف تـسعة مواقـع           



A/68/84
E/2013/77

 

4 13-34112 
 

                     ، ممـا أدى إىل مقتـل       ٢٠١٣             مـارس عـام    /      آذار  ٢٠                                                أيضا يف ميكتـيال، يف منطقـة مانـداالي، يـوم         
                        يقيــا الوســطى، تــسبب                ويف مجهوريــة أفر  .      شــخص    ١٢     ٠٠٠                               شخــصا وتــشريد أكثــر مــن    ٤٤

           شـخص حـىت        ٢٢٢     ٠٠٠                              يف تـشريد مـا يربـو علـى         ٢٠١٢        ديـسمرب   /                          القتال منذ كـانون األول    
ــار  ٧ ــايو  /       أيـ ــا و       ١٧٣     ٠٠٠   (    ٢٠١٣        مـ ــشردين داخليـ ــن املـ ــئني إىل      ٤٩     ٠٠٠                                مـ ــن الالجـ                     مـ

    ).                                                            مجهورية الكونغو الدميقراطية، ومجهورية الكونغو، والكامريون، وتشاد
                                                        تقرير أيــضا اشــتداد حــدة حــاالت الطــوارئ والرتاعــات                                 وشــهدت الفتــرة املــشمولة بــال  -   ٨

               ، كــان هنــاك     ٢٠١٣       مــارس  /      آذار  ٣١   ويف   .                                                        املعقــدة القائمــة، ممــا تــسبب يف مزيــد مــن التــشرد 
ــا ــن       م ــن     ٢,٦             يقــرب م ــون م ــشردين                ملي ــة،            امل ــو الدميقراطي ــة الكونغ ــا يف مجهوري ــهم                                                داخلي         من

                                   ميـة واجلماعـات املـسلحة مثـل                                                كيفو، نتيجة القتال بني القـوات احلكو              مقاطعيت            مليون يف       ١,٦
                                                             أيـضا يف مقـاطعيت مانيمـا وكاتانغـا، وجنـم عنـه تكـرر                     النــزاع            وتوسـع   .    مارس /       آذار   ٢٣      حركة  

      وقـد    .                                                                                                اآلثار اإلقليمية بـسبب وصـول موجـات مـن الالجـئني الكونغـوليني إىل روانـدا وأوغنـدا                  
                        لـسودانية يف دارفـور                                                                              أدى القتال بني القبائل والرتاع بني اجلماعات املسلحة والقوات املسلحة ا          

         ُّ                              شـخص، وتدفُّــق مـا يقـدر بنحـو               ٢٣٧     ٠٠٠                                            إىل التشريد الـداخلي ملـا يقـرب مـن             )        السودان (
                                    بني حكومـة الـسودان واحلركـة               النـزاع                           ويف السودان أيضا، استمر       .              الجئ إىل تشاد      ٢٧     ٠٠٠

                                                                قطـــاع الـــشمال، يف واليـــيت جنـــوب كردفـــان والنيـــل األزرق،   -                                 الـــشعبية لتحريـــر الـــسودان
      الجـئ       ١٩٧     ٠٠٠                     الجـئ يف إثيوبيـا و      ٣٢     ٠٠٠                مـشرد، منـهم          مليون    ١,٣           سفر عن حنو   أ   مما

   .              يف جنوب السودان
ــسودان     -   ٩ ــوب ال ــضيف جن ــة        ٢٧     ٨٠٠                             ويست ــو الدميقراطي ــة الكونغ ــن مجهوري                                               الجــئ م

                                                           ويف والية جونقلي، جنوب السودان، تشرد ما يربـو علـى             .                                   وإثيوبيا ومجهورية أفريقيا الوسطى   
                      ، ويعتقــد أن عــشرات     ٢٠١٣                                            قتــال بــني القبائــل منــذ بدايــة عــام                  شــخص بــسبب ال    ١٢     ٤٠٠

                                      زال هناك أكثر مـن مليـون الجـئ              وما  .                                                   اآلالف غريهم تضرروا يف مناطق يتعذر الوصول إليها       
  )             يف إثيوبيـا       ٢٤٠     ٠٠٠                       يف كينيا وأكثر مـن           ٤٩٢     ٠٠٠          أكثر من    (                          صومايل يف القرن األفريقي     

    .            يف الصومال             مشرد داخليا       مليون   ١,١  و
                         شـخص آخـرين يف الـشمال        ٣٨     ٥٠٠                                                   وأدى القتال بـني القبائـل يف الـيمن إىل تـشريد          -    ١٠

                       شــخص مــشردين يف مجيــع      ٣٤٤     ٠٠٠                            ومــا زال مــا يربــو علــى    .    ٢٠١٢            خــالل عــام   )      حجــة (
                                                                يف املائة من املشردين داخليا يف اجلنـوب قـد عـادوا إىل                ٨٠                         ويف حني أن أكثر من        .           أحناء البالد 

                                      ، حيث مـا زال مـا يقـرب مـن                                  عودة على نطاق ضيق          د سوى                   مشال البالد مل يشه                 ديارهم، فإن   
      يف   ٩٥                            الجـئ، مـا يقـرب مـن              ٢٤٢     ٠٠٠                    ويستـضيف الـيمن       .              شخص مـشردين       ٣٢٢     ٤٥٠

  .                                    مهـاجر، معظمهـم مـن إثيوبيـا            ١٠٠     ٠٠٠                      مـا يقـدر بنحـو                                          املائة منهم من الصومال، فـضال ع      
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                         ، الفلـبني، يف تـشريد                                                                                   وتسببت أعمال العنف القبلية والرتاعات املسلحة يف مجيـع أحنـاء مينـداناو            
   .    ٢٠١٢                   شخص على األقل يف عام      ١٥٠     ٠٠٠
                                                                                                    ويف أفغانستان، استمر الـرتاع املـسلح الـذي طـال أمـده يف تـشريد النـاس، وظـل يـؤثر                        -    ١١

                                        شــخص مــشرد داخليــا بــسبب الــرتاع يف       ٥٣٤     ٠٠٠               ويوجــد حــوايل   .                       علــى عــودة الالجــئني 
  .                             املــشمولة بــالتقرير وحــدها                   شــخص يف الفتــرة   ٨١     ٠٠٠                                          أفغانــستان، إذ تــشرد مــا يربــو علــى  

ــن       ــا يقــرب م ــيش م ــه املفوضــية، يع ــا ذكرت ــا مل ــاين يف باكــستان      ٢,٥                                                             ووفق ــون الجــئ أفغ                                       ملي
                        الجـئ إىل أفغانـستان،         ٩٤     ٣٠٠                      ، عاد أكثـر مـن           ٢٠١٢         ويف عام     .                        ومجهورية إيران اإلسالمية  

                                             من مجهوريـة إيـران اإلسـالمية، يف إطـار              ١٤     ٨٠٠                 من باكستان، و      ٨٣     ٠٠٠               وما يقرب من    
                  يف املائـة عمـا     ٦٢                           ممـا ميثـل زيـادة بنـسبة      (                                                      رنامج العودة الطوعية إىل الوطن مبـساعدة املفوضـية         ب

                       األمنيــة والــسياسية                     أوجــه عــدم الــيقني                                ومــع ذلــك، فهنــاك عــدد مــن    ).     ٢٠١١              حــدث يف عــام 
                                                                                                       املتصلة بالعملية االنتقالية اجلارية من املرجح أن تستمر يف عرقلة عمليات العـودة وأن حتـد مـن                  

    .                          لبلد على استيعاب العائدين      قدرة ا
                                                                                                  ويف باكستان، أدى تصعيد األعمـال العدائيـة يف وادي تـرياه الواقـع يف املنـاطق القبليـة                     -    ١٢

ــة يف آذار  ــإلدارة االحتاديـ ــعة لـ ــارس  /                                      اخلاضـ ــشريد      ٢٠١٢        مـ ــن التـ ــدة مـ ــة جديـ    ويف   .                                         إىل موجـ
ــار  ٧ ــايو  /      أي ــد ســجلت حنــو        ٢٠١٣       م ــشردين       ٨٠     ٠٠٠                                       ، كانــت املفوضــية ق ــن امل                        شــخص م
                        زال يوجــد حنــو مليــون                                                                  ويف حــني ظلــت هنــاك عمليــات عــودة كــبرية كــل عــام، فمــا    .     ديثا   حــ

    .                                                                  شخص مشرد يف خيرب خبتوخنوا واملناطق القبلية اخلاضعة إلدارة احلكومة االحتادية
                        مـدنيني إسـرائيليني      ٤                       مـدين فلـسطيين و          ١٠٠          ، قتـل        ٢٠١٢       نوفمرب   /                ويف تشرين الثاين    -    ١٣

ــدالع ألعمــال العنــف    ــرتاع                                    يف أســوأ ان ــة الرصــاص     -             اإلســرائيلي          يف ال ــذ عملي ــسطيين من                                     الفل
                                                                      وعلى الرغم من بعض التعديالت اليت أجرهتـا الـسلطات اإلسـرائيلية              .     ٢٠٠٩                املصبوب يف عام    

                                                                   زال احلــصار املفــروض علــى قطــاع غــزة، والــذي يــدخل اآلن ســنته                            يف الــسنوات األخــرية، مــا
                                              األمن الغذائي، ممـا جيعـل غالبيـة الـسكان                                                           السابعة، يتسبب يف ارتفاع مستويات البطالة وانعدام      

                         عــدد عمليــات اهلــدم      ٢٠٠٩                                  وقــد ازداد بــاطراد منــذ عــام    .                                   يف غــزة معتمــدين علــى املعونــات 
  ،     ٢٠١٢           ويف عـام      .                                                  بالضفة الغربية، يف األراضي الفلسطينية احملتلة       “  يم ج ”                     والتشريد يف املنطقة    

ــشريد  ــسان  ١٥        وحــىت  .                             مــبىن ميتلكهــا فلــسطينيون    ٥٩٨                     فلــسطينيا وهــدم     ٨٨٦          مت ت ــل  /         ني         أبري
ِ   ، ُهـِدم     ٢٠١٣    .     أشخاص     ٣٠٩                  ، مما أدى إىل تشريد     ٢٠١٣            مبىن يف عام    ١٥٦   ُ 

                                                                                     وقــد حــدث بعــض التقــدم اإلجيــايب، رغــم أنــه مؤقــت، يف مفاوضــات الــسالم وعــودة    -    ١٤
ــشردين ــدان           امل ــن البل ــد م ــشرين األول ٧   ويف   .                              يف العدي ــوبر  /              ت ــة      ٢٠١٢         أكت                    ، توصــلت حكوم

                                                                          اإلسالمية، وهي أكـرب مجاعـة متمـردة إسـالمية يف البلـد، إىل اتفـاق                                          الفلبني وجبهة حترير مورو     
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                                                                                                              سالم تارخيي يضع إطـارا التفـاق سـالم هنـائي يرمـي إىل إهنـاء أربعـة عقـود مـن الـرتاع املـسلح                          
      شـخص       ١٤٣     ٠٠٠                                  ويف اليمن، عاد إىل أبني حـوايل          .    شخص     ١٢٠     ٠٠٠                  الذي راح ضحيته    

ــوب م     ــال يف اجلن ــسبب القت ــد نزحــوا ب ــذ منتــصف عــام                                                           ممــن كــانوا ق                 حــىت منتــصف      ٢٠١١                    ن
                                    واسعة النطاق اليت حلقـت باملبـاين         ال                                             لكنهم يواجهون وضعا صعبا بسبب األضرار         ،    ٢٠١٢    عام

                                                                                                واهلياكل األساسية املدنية، واأللغام األرضية والذخائر غري املنفجرة، واالفتقار إىل سـبل العـيش             
         ، بــدأت     ٢٠١٢         أكتــوبر  /              تــشرين األول  ١٨   ويف   .                                            واخلــدمات، وضــعف ســيادة القــانون واألمــن

                                                                                                 مفاوضــات الــسالم بــني حكومــة كولومبيــا والقــوات املــسلحة الثوريــة الكولومبيــة يف أوســلو،   
                                  ُ                                        ومع ذلك، منذ مت اإلعالن عن احملادثات، ُتـظهر األرقام اجتاهـا تـصاعديا               .                   واستمرت يف هافانا  

   .                                            يف األعمال العدائية واهلجمات على اهلياكل األساسية
  

                   بطة بأخطار طبيعية            الكوارث املرت  -     باء  
   /               كـانون األول   ٤  ّ                                                                  خلّف إعصار بوفا الذي أصاب شرق جزيرة مينداناو، بـالفلبني، يف              -    ١٥

        وتفيــد   .     ٢٠١٢                                                             أكــرب خــسارة يف األرواح جنمــت عــن كارثــة طبيعيــة يف عــام     ٢٠١٢        ديــسمرب 
ــة أن                                                                      شــخص علــى األقــل قــد لقــوا مــصرعهم أو أصــبحوا يف عــداد      ١     ٩٠٠                     مــصادر حكومي

ّ                                     وتـضّرر مـن جـراء اإلعـصار أكثـر            .                               مرتل قد حلقت هبـا أضـرار          ٢٣٣     ٠٠٠   و                  املفقودين وأن حن      
             ومـع ذلـك      .                           شخص أصبحوا بال مـأوى        ٩٣٤     ٠٠٠          أكثر من         منهم              ماليني شخص،        ٦,٢    من  

                                                                                              يسود اعتقاد واسع النطاق بأن تدابري التأهب للكوارث، مبا يف ذلـك اإلنـذار املبكـر وعمليـات           
            ُ                          ّ                      ية يف املواقـع ُمـسبقا، وإتاحـة العـاملني املـدّربني يف                                                            اإلجالء الوقائيـة وتـوفري املخزونـات األساسـ        

                يفوق عـدد مـن                            من األرواح خالل إعصار بوفا     عدد                                          جمال االستجابة، يعود هلا الفضل يف إنقاذ      
                         هـذا رغـم أن سـرعة         .     ٢٠١١ ُ                                                                  أُنقذوا خالل عاصفة واشي املدارية اليت أصابت الفلـبني يف عـام             

                                              عاصفة واشـي املداريـة وكميـة األمطـار الـيت                                               رياح إعصار بوفا فاقت ثالث مرات سرعة رياح  
   .                                          كانت ضعفي الكمية اليت هطلت خالل عاصفة واشي         هطلت خالهلا

        وأفــدح                                                                                    ومــع أن آســيا كانــت القــارة الــيت شــهدت أكــرب عــدد مــن الكــوارث الطبيعيــة   -    ١٦
ــام   ــسائر يف األرواح يف عـ ــدتا      ٢٠١٢                            خـ ــريكتني تكّبـ ــإن األمـ ــسائر    ٦٣                 ّ               ، فـ ــن اخلـ ــة مـ                               يف املائـ

 ُ                                                                                  وُيعزى ذلك أساسا إىل إعصار سـاندي الـذي ضـرب الـساحل الـشرقي للواليـات                  .          االقتصادية
    ّ              ، خملّفــا أضــرارا     ٢٠١٢         أكتــوبر  /                                                               املتحــدة األمريكيــة ومنطقــة البحــر الكــارييب يف تــشرين األول  

                 يف املائــة مــن   ٦٢                                                            بليــون دوالر، واجلفـاف الــذي أحلــق أضــرارا مبـا نــسبته     ٥٠                 جتـاوزت قيمتــها  
ّ         للواليات املتحدة، ُمسبِّبا خسائر قُّدرت مببلغ    سي          الرب الرئي           اليابسة من      كتلة     .            بليون دوالر  ٢٠                ُ   ِّ          ُ
           مليـون      ١,١                                                               مليـون نـسمة يف منطقـة الـساحل، مبـن فـيهم حنـو                   ١٨                    وال يزال أكثر من       -    ١٧

                                                                                                       طفل معرض خلطر سـوء التغذيـة احلـاد، متـضررين مـن اجلفـاف الـذي تـستفحل آثـاره بـسبب                       
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      ّ                          وقـد مكّـن اإلنـذار املبكـر          .                            ارتفـاع أسـعار األغذيـة                                                      الفقر املزمن واخنفـاض اإلنتاجيـة الزراعيـة و        
                                                                  ّ                                        واإلسراع بتعبئة األموال من التعجيل بالعمـل اإلنـساين يف تـسعة بلـدان، ممـا خفّـف مـن اآلثـار                      

               ، علـى سـبيل       ٢٠١٢        سـبتمرب   /            يونيه وأيلول /                         ففي الفترة ما بني حزيران    .                       اإلنسانية لتلك األضرار  
ُ      ، ُسـجل      ٢٠١٢             وخـالل عـام     .                يـة كـل شـهر                               ماليـني شـخص مـساعدة غذائ    ٥                املثال، تلقى حنو     

   .                                                      طفل إىل مراكز التغذية العالجية يف شىت أرجاء منطقة الساحل   ٩١٥     ٠٠٠        دخول حنو 
  ،   ّ    خلّفــت          عامـا،    ٤٠                  منـذ أكثـر مـن                    شـهدها البلــد            فيـضانات        ألشـد                    وتعرضـت نيجرييـا     -    ١٨

ّ   ضّرر       ، وتـ           املـسجلني                       من املشردين داخليـا     ٢,١             شخصا، و     ٣٦٣                                وفقا ملا ذكرته احلكومة، وفاة        
ّ                    وأصابت باكستان من جديـد فيـضانات واسـعة النطـاق تـضّرر               .             ماليني شخص     ٧,٧    حنو        منها                                                 

ّ        جبـروح وتـضّرر    ٢     ٩٠٠                  شخـصا وإصـابة      ٤٧٣                             ماليني شخص وتـسببت يف وفـاة    ٥         منها حنو            
  .                                                                                وقــد كانــت أقــاليم بلوشــستان والبنجــاب والــسند أكثــر األقــاليم تــضررا    .        مــرتل   ٤٦٦     ٠٠٠

                                 شـخص وتـشريد أكثـر مـن            ١٠٠                                سفرت عن وفـاة أكثـر مـن                                        واجتاحت اهلند أيضا فيضانات أ    
ّ                           ويف أفغانـستان، ُسـّجل، خـالل الفتـرة           .     ٢٠١٢         يوليـه    /    َ                                   مليوَني شخص يف منطقة أسـام يف متـوز          ُ               

ــها       ــة بــدرجات خمتلفــة تــضـرر من ــالتقرير، عــدد مــن الكــوارث الطبيعي      ٢٨٠     ٠٠٠                                                                                           املــشمولة ب
   .                      مرتل أو إحلاق أضرار هبا  ٣٥     ٠٠٠                 شخص وأدت إىل تدمري 

      ٢٠١٢        أغــسطس  /    آب  ١١                                                         وأدى الزلـزال الـذي ضــرب مجهوريـة إيــران اإلسـالمية يف       -    ١٩
   ويف   .                                                                      شخص، وكان أشد الزالزل تدمريا يف الفتـرة املـشمولة بـالتقرير               ٣٠٠                    إىل وفاة أكثر من     

                                      درجــات مدينــة يــان يف مقاطعــة     ٧                                 ، ضــرب زلــزال بلغــت قوتــه        ٢٠١٣        أبريــل  /         نيــسان  ٢٠
                  شخصا وإصـابة       ١٩٣                       ، جرت اإلفادة بوفاة       ١٣  ٢٠       أبريل   /        نيسان   ٢٣    ويف    .              شوان يف الصني   ي س

                                                  َ                  وذكــرت إدارة الــشؤون املدنيــة ملقاطعــة سيــشوان أن حنــو مليــوَني    .                 آخــرين جبــروح  ١٢     ٢٠٠
   .   ّ                        حملّية قد تضرروا من الزلزال   ١٥٥      شخص يف 

    
                                       التقدم احملرز يف تنسيق املساعدة اإلنسانية   -       ثالثا  
                               تعزيز تنسيق املساعدة اإلنسانية   -     ألف  

                      ت والتنسيق يف امليدان       القدرا    
                                                                          ، اتفق األعضاء األساسيون يف اللجنة الدائمة املـشتركة بـني الوكـاالت                 ٢٠١٢        يف عام     -    ٢٠

                                                        عن تنفيذ توصيات جدول أعمـال اللجنـة مـن أجـل                   احملددة                                  على خطة عمل توجز املسؤوليات      
ــسيقها وخــضوعها للمــساءل      ــسانية وتن ــساعدة اإلن ــادة امل ــة إىل حتــسني قي ّ                                                                                        التحــّول الرامي ــى              ة عل

                                                                            وكفلت البعثات املشتركة بـني الوكـاالت املوفـدة إىل تـشاد، وميامنـار،                .                     صعيدي املقر وامليدان  
ّ                        وجنوب السودان، إجراء اختبار ميداين للسياسات واإلجراءات اجلديدة وحـّددت املمارسـات                                                                         
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               علــى مخــسة      ٢٠١٢  ُ                       واُتفــق يف هنايــة عــام     .                                                         اجليــدة الــيت ميكــن تطبيقهــا علــى بلــدان أخــرى      
ّ       ُّ                                      ت مــن جــدول أعمــال اللجنــة مــن أجــل التحــّول، فيمــا تقــّرر أن ُيّتفــق علــى ثالثــة            بروتوكــوال            ّ                                   

ــا للمــوظفني      .     ٢٠١٣                            بروتوكــوالت أخــرى يف عــام   ــا عملي ــوفر توجيه                                                        وهــي بروتوكــوالت ت
 (                                                      امليدانيني لدعم حتسني العمل اجلماعي يف حاالت الطوارئ اإلنسانية

 

١( .   
                                           ون اإلنــسانية عنــد ظهــور حالــة طارئــة                                                        وســعيا إىل كفالــة تــوافر القيــادة املناســبة للــشؤ   -    ٢١

                                                    مرشـحا مقبـوال مـن األمنـاء العـامني املـساعدين         ١٨                   قائمة تـضم أمسـاء   ُ     ُوضعت                 واسعة النطاق،   
                                                                                            ومرشحني برتبة مدير من ست وكاالت تابعة للجنة الدائمة املشتركة بني الوكـاالت يكونـون               

                  وتظـل القيـادة      .                                                      سـاعة لإلشـراف علـى أزمـة واسـعة النطـاق              ٧٢                              جاهزين لالنتـشار يف غـضون       
ُ         ُشـــغلت     ٢٠١٢              ففـــي عـــام   .                               حـــاالت الطـــوارئ اإلنـــسانية  يف                                      الفعالـــة مـــسألة حامســـة األمهيـــة   

                                                                                         وظيفة ملنسقني مقيمني ومنسقني للشؤون اإلنسانية مـن جمموعـة املنـسقني املقـيمني، وهـي                   ١٢
       حيظـون                                                                                          قائمة بأمساء املرشحني املقبولني ممن يستوفون اخلربة يف جمال قيادة األعمـال اإلنـسانية و              

                                                ولتقــدمي مزيــد مــن الــدعم ملنــسقي الــشؤون     .                                                       بتأييــد اللجنــة الدائمــة املــشتركة بــني الوكــاالت  
                   ّ                      ُ                                                اإلنسانية الذين يتولّون مهام للمرة األوىل، اسُتحدث برنـامج تـوجيهي، يـشمل كبـار املنـسقني       

  ء                                                                                                منسقي الـشؤون اإلنـسانية املـستوفني للخـربة الالزمـة واملتمـتعني بالقـدرة علـى إسـدا                   /      املقيمني
ــة واالســتراتيجية    ــة واهليكلي ــسائل اإلداري ــشأن امل ــسريعة     .                                                                املــشورة ب ــة االســتجابة ال ــشاء آلي                                        وإن

                                                 إليفـــاد كبـــار مـــوظفي املـــساعدة اإلنـــسانية                            ســـيوفر دعمـــا إضـــافيا                             املـــشتركة بـــني الوكـــاالت 
   .                               اخلربة فيها عقب وقوع أزمة إنسانية     وذوي
          شـركائها                           يـق األمـم املتحـدة و                                            ، تواصلت اجلهود املبذولة لتحـسني حتق          ٢٠١٢         ويف عام     -    ٢٢

ــة استقـــصائية وحتليـــل    .                                                               نتـــائج مجاعيـــة مـــن خـــالل آليـــات التنـــسيق الفعـــال                                             وأشـــارت دراسـ
              يف املائـة      ٧٨                   بلـدا إىل أن        ٢٥      يف       ٢٠١٢        أكتوبر   /              يف تشرين األول                   اليت مت تفعيلها               للمجموعات  

            تقييمـا                                         يف املائـة مـن اجملموعـات أجـرت           ٨١                                                   من اجملموعات لديها اآلن خطـط اسـتراتيجية وأن          
                                                                         وال يـزال توسـيع نطـاق مـشاركة احلكومـات واجلهـات الفاعلـة الوطنيــة          .                    منـسقا لالحتياجـات  

            ويف الوقـت     .                                                                                 املناسبة، مبا يف ذلك املنظمات غري احلكومية، يف اجملموعات، مـسألة ذات أولويـة             
                                                              يف املائة من اجملموعات فيما تشارك منظمات غـري حكوميـة              ٧٥                           الراهن، تشارك حكومات يف     

          اجملموعـات                                    وجتـري استعراضـات منتظمـة ألداء       .                                       يف املائة مـن اجملموعـات املنـشأة          ٩٠      يف        وطنية
                                              ومتوافقـة مـع اهلياكـل الوطنيـة، عنـد                     الناشـئة           حلـاالت               جـدوى يف ا                                  للتأكد من أهنا ال تزال ذات       

__________ 
                                                                                                    نة الصليب األمحر الدولية، واالحتاد الدويل جلمعيات الصليب األمحر واهلالل األمحر، ومها ليسا من أعضاء                جل   )١ (  

                                                                                                                              اللجنة الدائمـة املـشتركة بـني الوكـاالت، لكنـهما مـن مـدعوييها الـدائمني للمـشاركة يف أعماهلـا، ليـسا مـن                          
ّ                   اللجنة مـن أجـل التحـّول لعـام            ّ                                 املوقّعني على بروتوكوالت جدول أعمال                                   ، حفاظـا علـى اسـتقالهلما،        ٢٠١٢                  

ّ  رغم دعمهما التام لعملية جدول األعمال من أجل التحّول                                                .   
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                                                                                          ففــي بورونــدي، علــى ســبيل املثــال، توقــف العمــل رمسيــا بنظــام اجملموعــات يف            .          االقتــضاء
 ُ                           وُيقـدم الـدعم اآلن عـن         .                                              يعكـس اخنفاضـا يف احتياجـات الطـوارئ                ، ممـا      ٢٠١٢       أغسطس   /  آب

   .                              طريق قطاعات تتوىل احلكومة قيادهتا
ــني الوكــاالت هبــدف حتــسني          -    ٢٣ ــشتركة ب ــة امل ــة الدائم ــات اللجن ــذ التزام                                                                                             وملواصــلة تنفي

ّ                                                                                     املـــساءلة جتـــاه الـــسكان املتـــضّررين، بطـــرق منـــها توســـيع نطـــاق الـــشفافية، وآليـــات تقـــدمي                            
ــيم، اختــذ عــدد مــن      و          املالحظــات  ــربامج، والرصــد والتقي                                                                                     الــشكاوى، واملــشاركة يف تــصميم ال

ــم املتحــدة خطــوات لتحــسني دمــج هــذه العناصــر يف براجمــه وسياســاته             ففــي   .                                                                                         وكــاالت األم
ــة العــاملي، بالتعــاون مــع منظمــة الــشفافية       ــال، أنــشأ برنــامج األغذي                                                                                                             باكــستان، علــى ســبيل املث

                لقيـام بـذلك،    ا                                         والـشكاوى، يتـيح للـسكان احمللـيني،                 حظـات      املال                                      الدولية، نظامـا مباشـرا لتقـدمي        
                               ويـستجيب النظـام للـشكاوى        .                                                                    استخدام اهلواتف احملمولـة والربيـد اإللكتـروين والربيـد العـادي           

                                                                                              والشواغل ويقدم معلومات عن املساعدة املتاحة، مما يساعد برنامج األغذية العاملي على جعـل              
                        وقـد بـدأ الربنـامج        .                            لة ومـستجيبا لالحتياجـات                                                           ما يـضعه مـن بـرامج مـستنريا وخاضـعا للمـساء            

   .                                                                       تكرار هذا النموذج يف بلدان أخرى، منها أفغانستان وسري النكا والفلبني وكينيا
                                                                         ، ستواصــل اللجنــة الدائمــة املــشتركة بــني الوكــاالت االســتفادة مــن       ٢٠١٣         ويف عــام   -    ٢٤

                            ك لبنـاء القـدرات مـن                        وضع إطار مـشتر                     تعمل حاليا على         فهي    .                                 التزامها بتعزيز التأهب القطري   
                                                                                                 أجل التأهب حلاالت الطوارئ، سيجمع بني اجلهـود الـيت تبـذهلا املنظمـات اإلنـسانية واإلمنائيـة                
ــة علــى       ــة واجملتمعــات احمللي ــة واحمللي ــة قــدرات احلكومــات الوطني                                                                                                     علــى املــستوى القطــري لتنمي

    .   ها ل                                              االت الطوارئ والتأهب هلا، ودعم تلك القدرات وتكمي        التحسب حل
                                                                                             يــزال تعزيــز التأهــب القــانوين أمــرا أساســيا لتقــدمي املــساعدة اإلنــسانية يف الوقــت     وال  -    ٢٥

                         املبـادئ التوجيهيـة       إىل                                                               وقد اعتمدت املكسيك وناميبيا ترتيبات قانونية جديدة تستند           .       املناسب
ــى        ــا عل ــاش األويل يف حــاالت الكــوارث وتنظيمه ــة واالنتع ــة لإلغاث ــات الدولي ــسهيل العملي                                                                                                  لت

                                                              اثــنيت عـشرة دولــة تــشريعات ذات صـلة باملوضــوع هــي قيــد               أكثـر مــن         ولــدى                   الـصعيد الــوطين 
                                                                                           وتدعو احلاجة إىل أن يـضع مزيـد مـن الـدول قواعـد وإجـراءات واضـحة لتفـادي                      .             النظر حاليا 

                                                                                                  أكثــر املــشاكل التنظيميــة شــيوعا، مثــل حــاالت التــأخر يف إصــدار تــصاريح الــدخول ملــوظفي    
                                                          الرقابية فيما يتعلـق بنوعيـة ومـدى مالءمـة املـساعدة                                            اإلغاثة والسلع واملعدات والنقل والثغرات 

                            وميكــن أن تــساعد املبــادئ    .                                                                       الــواردة يف إطــار عمليــات اســتجابة كــبرية علــى الــصعيد الــدويل   
   .                ذه املشاكل وجتنبها        التحسب هل                                                       التوجيهية املذكورة والقانون النموذجي املرفق هبا الدول على 
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                      توسيع نطاق الشراكات     
                                                         ُّ                           املشمولة بـالتقرير، واصـلت األمـم املتحـدة تعزيـز شـراكاهتا علـى الـصُّعد                              خالل الفترة     -    ٢٦

       األمـم              مـا برحـت                                                               ففـي أمريكـا الالتينيـة ومنطقـة البحـر الكـارييب،               .                             العاملي واإلقليمـي والـوطين    
                                                                                      بلــدا ومنظمــة إقليميــة يف إطــار عمليــة تعزيــز الــشراكات اإلنــسانية الدوليــة    ٢٩    دعم    تــ         املتحــدة 

ّ                                                                            وتتوّخى الـشراكات تعزيـز الـشفافية واملـساءلة يف تعبئـة املـوارد والرفـع              .                      بقيادة الدول األعضاء       
ــهوض          ــق الن ــن طري ــستويات ع ــع امل ــى مجي ــسيق عل ــز التن ــات وتعزي ــستوى إدارة املعلوم ــن م                                                                                                      م
                                                                                                  بالتحالفــات بــني اإلدارات احلكوميــة الــيت تتــوىل املــسؤولية عــن املــساعدة اإلنــسانية، والقطــاع  

   .                 اخلاص، واجملتمع املدين
                                                                                              إطار شراكة مع اجلماعـات االقتـصادية اإلقليميـة األفريقيـة، تعمـل األمـم املتحـدة                    ويف  -    ٢٧

ــز         ــولني حلــاالت الطــوارئ، وتعزي ــوائم املرشــحني املقب ــى وضــع ق ــريقيني عل ــشركاء األف                                                                                                    مــع ال
                                                             أفرقـــة االســـتجابة الـــسريعة، وصـــرف أمـــوال املـــساعدة        نـــشر                                شـــبكات مـــديري الكـــوارث، و
                                ودعــم مكتــب تنــسيق الــشؤون    .                         ات ذات الــصلة باألزمــات                                  اإلنــسانية، وحتــسني إدارة املعلومــ 

                                                                                                  اإلنــسانية إدارة الــشؤون اإلنــسانية التابعــة ملنظمــة التعــاون اإلســالمي، بطــرق منــها االضــطالع 
                                                                                                             بأعمال التوعية وبناء القدرات بالتعـاون مـع منظمـات غـري حكوميـة، باإلضـافة إىل إيفـاد بعثـة                     

                                          ويف منطقــة آســيا واحملــيط اهلــادئ، أعلــن   .     ســو                                                 شــراكة مــشتركة إىل مــايل والنيجــر وبوركينــا فا
                                                                                                  مكتــب تنــسيق الــشؤون اإلنــسانية عــن صــدور دليــل مــديري الكــوارث ملنطقــة آســيا واحملــيط    
                                                                                                    اهلادئ، الذي يرمي إىل توفري املساعدة للمنظمات الوطنية املعنيـة بـإدارة الكـوارث فيمـا يتعلـق             

   .                          هتا على االستجابة والتأهب هلا ا                                                باخلدمات واألدوات املتاحة على الصعيد الدويل لدعم قدر
                                                                                      وتعــززت أيــضا املــشاركة علــى الــصعيدين العــاملي واالســتراتيجي يف جمــال الــسياسات    -    ٢٨

                                        ، نظمــت حكومــة تركمانــستان ومنظمــة      ٢٠١٢       مــايو  /            ففــي أيــار  .      غيلية ش                          العامــة والقــضايا التــ 
              لـدويل بـشأن                                                                                          التعاون اإلسـالمي ومفوضـية األمـم املتحـدة لـشؤون الالجـئني، املـؤمتر الـوزاري ا               

                                                               املـؤمتر أن معظـم الالجـئني يف العـامل تستـضيفهم الـدول                     الحـظ    و  .                         الالجئني يف العامل اإلسالمي   
                                الذي حيث اجملتمع الـدويل علـى                  عشق أباد         إعالن          واعتمد                                    األعضاء يف منظمة املؤمتر اإلسالمي،      

              ذولة ملعاجلـة                                                                                     أن يقوم، بالتعاون مع املفوضية ومنظمات دولية معنية أخرى، مبضاعفة اجلهود املب           
                                                        وواصــلت الــدول األعــضاء ومكتــب تنــسيق الــشؤون        .                                     األســباب اجلذريــة حلــاالت اللجــوء   

                                                                                                       اإلنسانية أيضا حتسني احلوار بـشأن القـضايا اإلنـسانية، بطـرق منـها احلـوار غـري الرمسـي بـشأن                  
ــسويد والربازيــل يف رئاســته، واحلــوار بــشأن االســتجابة      ــسانية، الــذي تــشترك ال                                                                                                     الــشراكة اإلن

                                                                                       ث، وهــو مبــادرة مــشتركة بــني سويــسرا ومكتــب تنــسيق الــشؤون اإلنــسانية، واالحتــاد         للكــوار
   .                                                               الدويل جلمعيات الصليب األمحر واهلالل األمحر، واجمللس الدويل للمؤسسات اخلريية
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                      متويل األنشطة اإلنسانية    
                                         بلد، فضال عن منظمـات القطـاع اخلـاص         ١٠٠                         ، ساهم ما ال يقل عن           ٢٠١٢        يف عام     -    ٢٩

                            إطـار عمليـة النـداءات             ضـمن      )٢  ( ا                بليـون دوالر       ١٢,٧                 مببلـغ جمموعـه                         ، يف تقـدمي متويـل              واألفراد
                                                  باملقارنة مع السنوات األخـرية ميكـن عـزوه إىل                عاما                         وقد مثل ذلك اخنفاضا       .          ة وخارجه      املوحد

   ة                                                            وكـان التمويـل مـن خـالل عمليـة النـداءات املوحـد               .  “     كـربى  ”                                عدم وقـوع كـوارث طبيعيـة        
          مت تـدبري     :     ٢٠١١                                                            بالنسبة إىل متطلبات النداء املوحد مماثال لتمويـل عـام                                     سواء بالقيم املطلقة أو   

ــدره       ٥,٦ ــوب وقــ ــغ املطلــ ــن املبلــ ــني دوالر مــ ــني دوالر    ٨,٩                                                         باليــ ــة  ٦٣ (                باليــ   يف   )              يف املائــ
   .      السنتني     كلتا
                         مليـــون دوالر يف شـــكل    ٤٢٧                                                         وســـامهت الـــدول األعـــضاء والقطـــاع اخلـــاص مببلـــغ     -    ٣٠

                 هــذه املــسامهات،   ّ     مكّنــت  و  .                           ملركــزي ملواجهــة الطــوارئ                                      تعهــدات ماليــة وتربعــات للــصندوق ا 
                                                                                                   باإلضـافة إىل األمـوال احملولــة مـن آليــة القـروض التابعــة للـصندوق املركــزي ملواجهـة الطــوارئ       

ــة مــن عــام   ــة يف حــاالت الطــوارئ      ٢٠١١                               واألمــوال املرحل              ختــصيص حنــو       مــن                                       ، منــسق اإلغاث
         بلـدا    ٤٤                       ح يف حـاالت الطـوارئ يف                                                          مليـون دوالر لتنفيـذ األنـشطة املتعلقـة بإنقـاذ األروا         ٤٨٥

    .     ٢٠٠٦                        منذ إنشاء الصندوق يف عام ُ    ُخصص                              وإقليما، وهو أعلى مبلغ سنويا 
                                             الـــصناديق املـــشتركة لألنـــشطة اإلنـــسانية      ، أي                                           وتلقـــت الـــصناديق املـــشتركة القطريـــة  -    ٣١

                                             مليـون دوالر يف شـكل مـسامهات مـن املـاحنني         ٤٧٢                  مـا جمموعـه       ،                        وصناديق مواجهة الطوارئ  
                                                                                ومت هــذا العــام إنــشاء صــناديق مــشتركة قطريــة جديــدة يف جنــوب الــسودان     .     ٢٠١٢         يف عــام

          لتـوفري      ٢٠٠٦                                               حدثت الصناديق اإلنـسانية املـشتركة يف عـام           ُ اسُت و  .                            واجلمهورية العربية السورية  
                                                     لالحتياجـات اإلنـسانية األكثـر إحلاحـا علـى النحـو                            وميكـن التنبـؤ بـه                              متويل يف الوقـت املناسـب     

                                                    ، وصـلت التربعـات املقدمـة للـصناديق اخلمـسة               ٢٠١٢         ويف عام     .            نداء املوحد                   احملدد يف عملية ال   
     يف    ٥٨                           مليـون دوالر، وخـصص          ٣٨٦                                                               املشتركة لألنـشطة اإلنـسانية مبلغـا غـري مـسبوق قـدره              

   .                                        املائة من جمموع األموال للمنظمات غري احلكومية
          إلنـسانية                                                            ، أنشئت صناديق مواجهة الطوارئ بغـرض تـوفري املـساعدة ا          ١٩٩٧         ويف عام     -    ٣٢

                                                                                                  الحتياجــات الطــوارئ اجلديــدة وغــري املتوقعــة عــن طريــق تقــدمي الــدعم إىل املنظمــات الدوليــة   
  .          بلـدا    ١٣      يف    ا            ارس نـشاطه     متـ                  ملواجهة الطوارئ           صناديق         حاليا        توجد   و  .                      والوطنية غري احلكومية  

          وخصــصت          مــسامهات،                       مليــون دوالر يف شــكل   ٨٦                           ، تلقــت الــصناديق مبلــغ     ٢٠١٢         ويف عــام 
                                            وتوصل تقيـيم عـاملي لـصناديق مواجهـة           .                      للمنظمات غري احلكومية                  من ذلك املبلغ                 يف املائة      ٧٠

__________ 
ــشرة       )٢ (   ــجلته نـ ــا سـ ــا ملـ ــىت Financial Tracking Service                                  وفقـ ــسان ٣         حـ ــل  /          نيـ ــع     ٢٠١٣         أبريـ ــى املوقـ                     علـ

http://fts.unocha.org/.  
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ــالتقرير إىل أن الــصناديق    ــرة املــشمولة ب ــة حجمهــا                                                                          الطــوارئ أجــري خــالل الفت                           ، رغــم حمدودي
   . ة       اإلنساني       األنشطة               م يف هيكل متويل                      ِّ ميكن أن يكون هلا دور قيِّ       نسبيا، 
                   وتعزيــز اســتجابة                       الــيت طــال أمــدها       زمــات                                          ومــن أجــل حتــسني االســتجابة اإلنــسانية لأل  -    ٣٣

                          جيـري حاليـا جتريـب        ،                                                                         تسهم يف بناء قدرة اجملتمعات احمللية الضعيفة على التكيف مـع األزمـات            
                          ، مت إطـالق عمليـة نـداء        ٢٠١١         ويف عـام    .                                جديـدة متعـددة الـسنوات       ة      موحـد     ات              عمليات نداء 

                     جديـدة مـدهتا ثـالث                      أطلقت عمليـة        ٢٠١٣                                               موحد مدهتا ثالث سنوات لصاحل كينيا، ويف عام         
            وتتبـع                                                                                             سنوات لفائدة الصومال وتضمنت أهدافا وغايات مرحليـة تـتالءم مـع الـسياق القطـري               

  .                                                                                              نــائي املنحــى يركــز علــى تــدخالت إنقــاذ احليــاة ومبــادرات بنــاء القــدرة علــى التكيــف ث   ا    هنجــ
       اليـة                                                         املتعددة السنوات إىل حتسني التخطيط للمرحلـة االنتق         ة        املوحد   ات                      وستؤدي عمليات النداء  

                وميكـن النظـر      .                                              املـساعدة اإلنـسانية والربجمـة اإلمنائيـة                    االتساق بـني                            ومتويلها واملسامهة يف حتسني     
      الـيت                                                          املتعـددة الـسنوات للتعامـل مـع األزمـات األخـرى          ة        املوحد   ات                          يف استخدام عمليات النداء   

       ممتـدة                                                                                       اليت من غري احملتمل أن تتغري األحـوال فيهـا بـشكل كـبري علـى مـدى فتـرة                      و   !          طال أمدها 
    .         من الوقت

  
                                  إدارة املعلومات وتقييم االحتياجات     

       َ                                                                                استجابةَ للزيادة يف حجم ونطـاق البيانـات املنتجـة يف حـاالت الطـوارئ اإلنـسانية، مت             -    ٣٤
ــشأن أفــضل           إطــار                             االضــطالع بأعمــال هامــة يف   ــدويل لوضــع توجيهــات ب ــساين ال                                                             النظــام اإلن

ــ ــ                            ستند إليهــا يف تقيــيم االحتي              ُ     املمارســات الــيت ُي         هــذا  ا               يقــوم عليهــ يت                             اجــات وإدارة املعلومــات ال
                                                                                         وهناك أيضا زيادة يف الوعي بأمهية تقيـيم االحتياجـات وإدارة املعلومـات واملمارسـات               .        التقييم

                                                                                على سبيل املثال، قام كل مـن مفوضـية األمـم املتحـدة لـشؤون الالجـئني                  ف  .                    اجليدة املرتبطة هبما  
ــة                                                باســتحداث اســتراتيجيات إلدارة املعلومــات،    )            اليونيــسيف (                                     ومنظمــة األمــم املتحــدة للطفول

                                                                                              والقــى إطــالق التوجيهــات العمليــة إلجــراء تقييمــات منــسقة يف حــاالت األزمــات اإلنــسانية،   
                                                                                                            الصادرة عن اللجنة الدائمة املـشتركة بـني الوكـاالت املعنيـة بإعـادة الـتعمري والتأهيـل لفتـرة مـا                

                                       ومـات املـضيفة واألفرقـة القطريـة                                                                         بعد احلـرب والكـوارث، اسـتجابة إجيابيـة حيـث طلبـت احلك             
                         وقــد أدى إطــالق بوابــة   .                                                                        للمــساعدة اإلنــسانية املــساعدة يف تكييــف وتنفيــذ املبــادئ التوجيهيــة

humanitarianresponse.info والبوابــــات الــــشبكية اإلقليميــــة للمفوضــــية املعنيــــة باالســــتجابة                                                                               
ــئني   ــات الالجـ ــول اجلهـــ    ) http://data.unhcr.org (                      ملتطلبـ ــسري وصـ ــال                             إىل تيـ ــة يف جمـ                         ات الفاعلـ

    .                                                         املساعدة اإلنسانية إىل املعلومات التشغيلية واملوارد ذات الصلة
          ال تـزال           ولكـن                                                                           أحـرز تقـدم يف وضـع توجيهـات بـشأن حتـسني إدارة املعلومـات،                     قد   و  -    ٣٥

  .                                                                                          هناك حتديات قائمة يف سبيل وضع هـذه التوجيهـات موضـع التنفيـذ علـى املـستوى التـشغيلي        
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ــدرات           فالطلـــب ــى القـ ــة                     علـ ــة              املتمتعـ ــات فعالـ ــطالع بتقييمـ ــة لالضـ ــة الالزمـ ــارات الفنيـ                                                                     باملهـ
              ولـئن كـان      .                                    املعروض منها حاليا إىل حد بعيـد            يفوق                                          لالحتياجات وإدارة املعلومات يف امليدان      

                                                   ميكن بذل املزيد من اجلهود لبناء قدرة احلكومـات                             هذه املسألة، فإنه                            جيري بذل اجلهود ملعاجلة     
                                                 ويتطلب بناء قاعدة أدلـة غنيـة بالبيانـات           .                            كومية على إدارة املعلومات         غري احل        احمللية            واملنظمات  

                                                                                                         الوصول املادي إىل منـاطق االحتياجـات اإلنـسانية، وإمكانيـة الوصـول إىل البيانـات الـيت سـبق                    
                                                         التحليـل الـشامل للبيانـات، وهـي مـسائل مـا زالـت                 ليتـسىن                         جمموعـات البيانـات          ُ     وتوافُـق         مجعها  

   .              ن حاالت الطوارئ                      تشكل مجيعا حتديا يف كثري م
                                      عنـد قيامهـا بتنظـيم بياناهتـا،                   أن تتبع،                                          املنظمات املشاركة يف األعمال اإلنسانية      ُ       ُيهاب ب   -    ٣٦

                                                                         معايري جمموعات البيانات التشغيلية املشتركة اخلاصة باللجنـة الدائمـة                قبيل       ومن                   معايري البيانات   
                               بيانـات عنـدما تـسمح بـذلك                                             توفر إمكانية الوصـول املطلـق إىل ال           أن                          املشتركة بني الوكاالت؛ و   

                                                                      ومـن شـأن هـذه التـدابري أن تيـسر تـصنيف جمموعـة واسـعة                   .                                   الشواغل املتعلقة باحلماية واألمـن    
ــا          ــل معه ــسهل التعام ــيت ي ــة ال ــن املنتجــات اإلعالمي ــسلة م ــات يف شــكل سل ــن البيان                                                                                                         النطــاق م

                                                  وسـوف تـدعم هـذه املنتجـات بـشكل مباشـر              .                                              وتستهدف صناع القـرار يف حـاالت الطـوارئ        
                                                                                                   هـــات املـــستجيبة الوطنيـــة والدوليـــة واجملتمعـــات احملليـــة املتـــضررة يف االســـتعداد لألزمـــات    اجل

   .            واالستجابة هلا
  

                         حتسني العمل اإلنساين للجميع    
              ولكــي يكــون   .                                                                      ال تــؤثر األزمــات اإلنــسانية علــى مجيــع األشــخاص بــصورة متــساوية    -    ٣٧

                                  ات املختلفـة للنـساء والفتيـات،                   فهـم لالحتياجـ              قائما علـى                                  العمل اإلنساين فعاال جيب أن يكون    
                                                                                          والفتيان والرجال، واألشخاص ذوي اإلعاقة واملراهقني واملسنني لضمان املـساواة يف الوصـول             

   .                        إىل اخلدمات واالستفادة منها
                                                                                        ويعترب مؤشر املساواة بني اجلنسني للجنة الدائمـة املـشتركة بـني الوكـاالت أداة عمليـة              -    ٣٨

ــداء  ــشاريع الن ــصنف م ــاج االحتياجــات        ة         املوحــد  ات                         ت ــة إدم ــى كفال ــدرهتا عل                                                           حبــسب مــدى ق
              ، مت تطبيـق        ٢٠١٣           ويف عـام      .                                                                        املختلفة للنساء والفتيات والفتيان والرجـال يف الـربامج اإلنـسانية          

         ومخــسة  ة         املوحــد  ات                        مــن عمليــات النــداء  ١٦                                                   مؤشــر املــساواة بــني اجلنــسني للجنــة الدائمــة يف  
                  إسـهاما كـبريا يف          اإلسهام       على  ا          شاريع قادر               يف املائة من امل  ٥٢   رب      ُ واعُت  .                      صناديق مشتركة قطرية  

ــا يف      .                               حتقيــق املــساواة بــني اجلنــسني                                                                   ونظــرا ألن مؤشــر املــساواة بــني اجلنــسني مل يــصبح إلزامي
                                                ، سيكون من املهم ضمان تنفيذ اجلهـود الراميـة          ٢٠١٢                 إال منذ عام      ة        املوحد   ات              عمليات النداء 

                                               دها مـن أجـل كفالـة اسـتفادة النـساء                                                                       إىل إدماج الشواغل اجلنـسانية يف تـصميم املـشاريع ورصـ           
    .                                                             والفتيات والفتيان والرجال من الربامج اإلنسانية على قدم املساواة
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ــادة خطــر العنــف       -    ٣٩ ــسانية ميكــن أن يتعــرض األشــخاص لزي                                                                                     ويف حــاالت الطــوارئ اإلن
  و                                                                                                 اجلنساين حيث إن املؤسسات والنظم اليت توفر احلماية املادية واالجتماعية قد يـتم إضـعافها أ               

                                                                                                   وغالبا ما تتفكك األسـر واجملتمعـات احملليـة، وهـو مـا ميكـن أن يـؤدي إىل املزيـد مـن                         .       تدمريها
                                                وكثفـت اللجنـة الدائمـة اجلهـود الراميـة إىل        .          القائمة              وآليات احلماية          اجملتمعية       دعم    ال            اهنيار نظم   

  ق                 ومت نـشر فريـ      .                                                                                    تعزيز مكافحة العنـف اجلنـساين والتـصدي لـه يف حـاالت الطـوارئ اإلنـسانية                
                                                  حالــة مــن حــاالت الطــوارئ اإلنــسانية لــدعم    ١٤           بعثــة يف   ١٨                              جديــد لالســتجابة الــسريعة يف 

                                اإلجــراءات الراميــة إىل منــع         إدراج                                                               اجلهــات الفاعلــة يف جمــال املــساعدة اإلنــسانية يف كفالــة      
                                          وميكـن أن تقـوم احلكومـات واملنظمـات           .                        براجمهـا القطاعيـة          يف مجيع                         ومواجهة العنف اجلنساين    

                                                                            بـرامج حمـددة تعـاجل الـشواغل املتعلقـة بـالعنف اجلنـساين، مبـا يف                        ومتويل               ملزيد لتقدمي               اإلنسانية با 
                                  وتــوفري ســبل الــسالمة للنــساء                      الــذين تعرضــوا لــه                                              ذلــك إســداء املــشورة، وإيــصال املــساعدة إىل 

    .                                 والفتيات يف حاالت الطوارئ اإلنسانية
                  تياجــات األشــخاص                                                                  وقـد أحــرزت وكــاالت األمــم املتحــدة أيــضا تقــدما يف إدمــاج اح   -    ٤٠

                                                                 على سبيل املثال، اعتمـدت مفوضـية األمـم املتحـدة لـشؤون              ف  .                              ذوي اإلعاقة يف العمل اإلنساين    
                                      العمل مـع األشـخاص ذوي اإلعاقـات         ”      بشأن                                                   الالجئني املبادئ التوجيهية التشغيلية اخلاصة هبا       

            بعـة هلـا                                                                           ، وهـي بـصدد تقـدمي الـدعم الـتقين للعمليـات القطريـة التا                “  ري س                   يف حاالت الرتوح الق   
                                     وتقوم اليونيـسيف أيـضا بإعـداد         .                                                      دماج مسائل اإلعاقة، وذلك من خالل املنظمات الشريكة        إل

                                                                                          استراتيجية متعلقة باإلعاقة تتناول مسائل املساواة بالنسبة لألشخاص ذوي اإلعاقـة يف حـاالت         
  ت                                                                                     ومع ذلك، بينمـا تقـوم فـرادى املنظمـات اإلنـسانية حاليـا باختـاذ خطـوا                   .                  الطوارئ اإلنسانية 

ــة احتياجــات        ــصورة منهجي ــدمج ب ــة ت ــادئ توجيهي ــايري ومب ــة حاجــة إىل مع ــصدد مث                                                                                                    يف هــذا ال
ــساعدة اإل    ــرامج املـ ــسنني يف بـ ــة واملـ ــخاص ذوي اإلعاقـ ــسانية                                                             األشـ ــال،     .          نـ ــبيل املثـ ــى سـ                             وعلـ

 (                                                                                        دراسة أجرهتـا الرابطـة الدوليـة ملـساعدة املـسنني واملنظمـة الدوليـة للمعـوقني                     خلصت
 

          إىل أن    )٣
      أو   ة          املوحـد    ات                                                               يف املائة فقط من املشاريع املقدمة يف إطار عملية النـداء              ٧٨, ٠                يف املائة و        ١,٦

                                      اشـتمل علـى واحـد أو أكثـر مـن                      ، علـى التـوايل      ٢٠١١    و     ٢٠١٠                              النـداءات العاجلـة يف عـامي    
   .                                          األنشطة اليت تستهدف األشخاص ذوي اإلعاقة واملسنني

                     س والــسن واإلعاقــة،                                                                    وبينمــا أحــرز تقــدم يف مجــع البيانــات املــصنفة حــسب نــوع اجلــن  -    ٤١
                                                                                               ميكن عمل املزيد من أجل القيام بشكل منهجي جبمع وحتليل هذه البيانات ليتم االسترشاد هبـا                

   .                                       يف تصميم الربامج اإلنسانية وتنفيذها ورصدها

__________ 
  ) ٣(    “A Study of Humanitarian Financing for Older People and People with Disabilities, 2010-2011” 

(HelpAge International and Handicap International, Lyon, 2012).   
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                                                          تعزيز التقيد باملبادئ اإلنسانية وإمكانية الوصول إىل السكان   -     باء  
            شديدة اخلطر              العمل يف بيئات     

                               تعزيـز األمـن التـشغيلي              من أجل                                              من جهود العاملني يف جمال األنشطة اإلنسانية                بالرغم    -    ٤٢
                                                                                                   يف البيئات غري اآلمنة، مـا زالـت اهلجمـات الـيت تـؤدي إىل الوفـاة أو االختطـاف أو اإلصـابات                

                                    وتظهــر األرقــام األوليــة بقاعــدة    .                                                              اخلطــرية تــسبب خــسائر فادحــة ملــوظفي املــساعدة اإلنــسانية  
 (    ٢٠١٢       عــام                               املني يف جمــال تقــدمي املعونــة ل                           البيانــات األمنيــة للعــ 

 

                                أن أعــداد العــاملني يف جمــال   )٤
    يف   ١٨                يف املائـة و      ٥٨                                                                                   تقدمي املعونة الـذين قتلـوا وأصـيبوا جبـروح خطـرية قـد اخنفـضت بنـسبة                   

                           وأضـحت عمليـات االختطـاف      .                                                                        املائة، على التـوايل، مقابـل متوسـط الـسنوات العـشر الـسابقة             
                                                                    املنــاطق املأهولــة بالــسكان الوســيلة األكثــر شــيوعا ملمارســة                                   واســتخدام األســلحة املتفجــرة يف 

     يف    ٤٩                              عمليـات االختطـاف بنـسبة                      حيـث ازدادت                                                 العنف ضد العاملني يف جمال تقدمي املعونـة،         
                                                                                                استخدام األسـلحة املتفجـرة عـن مقتـل سـتة مـن العـاملني يف جمـال تقـدمي املعونـة،                             وأسفر         املائة  

                                                    ا يــدل علــى اتــساع نطــاق القلــق إزاء اآلثــار        وهــذ  .                         آخــرون جبــراح خطــرية   ٢٣               بينمــا أصــيب 
       ومـــن   .                                                                                                  اإلنـــسانية املترتبـــة علـــى اســـتخدام األســـلحة املتفجـــرة يف املنـــاطق املأهولـــة بالـــسكان  

                                                                                                الــضروري أن تقــوم الــدول األعــضاء واألمــم املتحــدة وشــركاؤها بتحديــد خيــارات الــسياسة    
                                مــن اآلثــار القــصرية األجــل                    حلمايــة املــدنيني          اعتمادهــا                                             العامــة واخليــارات التــشغيلية الــيت ميكــن  

   .                        والطويلة األجل هلذه األسلحة
                                                                                             وبــالرغم مــن احلمايــة اخلاصــة الــيت يوفرهــا القــانون الــدويل اإلنــساين وقــانون حقــوق      -    ٤٣

                                                                                                  اإلنــسان الــدويل الــساري للرعايــة الــصحية ومقــدمي الرعايــة الــصحية، مــا زالــت اهلجمــات أو 
ــصحية،      ــة ال ــوظفي الرعاي ــة ضــد م ــدات املوجه ــة                                                             التهدي ــات وخــدمات الرعاي ــق ومركب                                         ومراف

                                                                                                الصحية يف كثري من البلدان حتول دون حصول اجلرحـى واملرضـى علـى الرعايـة واحلمايـة الـيت                 
                 ، وثقـت جلنـة         ٢٠١٢         ديـسمرب    /                          ينـاير إىل كـانون األول      /                                ويف الفترة من كـانون الثـاين        .        حيتاجوهنا

  .                        الـصحية للمحتـاجني                                            حادثة أثرت علـى تقـدمي الرعايـة           ٩٢١                                 الصليب األمحر الدولية أكثر من      
                                                                                              يف املائة مـن احلـوادث املـسجلة، تـضرر مقـدمو الرعايـة الـصحية احملليـون مباشـرة مـن                ٩١    ويف  
    .           شكل هتديدات                 الذي اختذ أساسا      العنف
                                                                                   ويف ضوء هذه التحديات، يتعني على العاملني يف جمـال األنـشطة اإلنـسانية، مبـن فـيهم            -    ٤٤

ــى إ    ــا عل ــصحية، العمــل مع ــة ال ــر                                                     موظفــو الرعاي ــة يف أكث ــدا،                                    دارة املخــاطر األمني ــات تعقي                      البيئ
                                                                                                                بوسائل من بينها التعاون مع اجملتمعـات احملليـة يف بنـاء القبـول والثقـة؛ عـن طريـق تنفيـذ تـدابري                     

__________ 
                                                         قد تتغري األرقام نظرا لعدم اكتمـال مجـع البيانـات             . https://aidworkersecurity.org/incidents  :                متاحة يف املوقع     )٤ (  

  .    ٢٠١٢     لعام 
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                                                     مقتضيات الواجب اإلنساين؛ وتبادل املعلومـات األمنيـة،      و                حجم املخاطر             توازن بني               أمنية فعالة   
                                     وتقــع علــى عــاتق الــدول املــضيفة   .                   نــسانية الفاعلــة                                         واألصــول واخلــربات فيمــا بــني األطــراف اإل

                وميكـن القيـام     .                                                                                         مسؤولية رمسية ال لبس فيهـا عـن سـالمة وأمـن العـاملني يف جمـال تقـدمي املعونـة                  
                                                                                                              باملزيد لتعزيز التنـسيق بـني الـدول املـضيفة واملنظمـات اإلنـسانية لتعزيـز سـالمة وأمـن مـوظفي                      

                                                        علـى إمكانيـة إيـصال املـساعدات اإلنـسانية مـن                                                               املساعدة اإلنـسانية ويف الوقـت نفـسه احلفـاظ           
   .                                        أجل الوصول إىل الذين هم يف أمس احلاجة إليها

  
                                 إمكانية إيصال املساعدات اإلنسانية    

                                                                          قدرة املنظمات اإلنسانية على الوصول إىل األشخاص احملتاجني للمساعدة أمـر                 ضمان    -    ٤٥
                                    قـل الـسلع واألفـراد إىل حيـث                                                      فمـن الـضروري، علـى سـبيل املثـال، ن            .                       أساسي إلنقـاذ األرواح   

                                                                                             توجد حاجة إليهم، وكفالة استفادة األشخاص املتضررين استفادة تامة من املساعدة واحلمايـة             
          األساسـية                     بـأن املـسؤولية             اإلنساين       الدويل                                          ويف حاالت الرتاع املسلح، يقضي القانون         .        املتاحتني

                                   ي يوجـد هـؤالء املـدنيون حتـت                                                                        عن محاية املدنيني وتلبية احتياجاهتم تقع على عاتق الطرف الذ         
ــستطيع وكــاالت املــساعدة        .        ســلطته ــك، ت ــد فعــل ذل ــستطيع أو ال يري                                                                                        وإذا كــان الطــرف ال ي

                               تدخال يف الـشؤون الداخليـة،           هذه         خلدمات   ا      عروض     ُ  َ     أال ُتعَترب        وجيب    .                      اإلنسانية عرض خدماهتا  
ّ         ن ُتجيـز وُتيـّسر                                      ويتعني علـى أطـراف الـرتاع أ         .      تعسفا                                 ض املوافقة على عمليات اإلغاثة        َ رفَ ُ ُت   ال   أ و   ُ      ُ  

                وجيـب احتـرام      .                             بـسرعة وبـدون عرقلـة                                                     إلغاثة اإلنسانية إىل املدنيني احملتاجني للمـساعدة       ا      مرور  
                                     تكـون فيهـا أجنـع وسـيلة للوصـول                                 مبا يف ذلك احلـاالت الـيت                     يف شىت احلاالت                     هذه االلتزامات،   

   .                                                        القيام بعمليات إنسانية تعرب خطوط املواجهة أو احلدود الدولية   هي        السريع 
                                                                                 وتشري بيانات إطار الرصد واإلبالغ بشأن إيصال املـساعدات اإلنـسانية التـابع ملكتـب         -    ٤٦

         وأشـدها        ٢٠١٢           ت يف عام     ا             إيصال املساعد                 العراقيل أمام                                          تنسيق الشؤون اإلنسانية إىل أن أكثر       
                                                   القيــود املفروضــة علــى تنقــل العــاملني يف اجملــال   )  أ   : ( ت                               علــى األشــخاص املتــضررين كانــ        تــأثريا 

                                         التــدخل يف أنــشطة املــساعدة اإلنــسانية؛   )  ج (                      االشــتباكات اجلاريــة؛   )  ب (              أو الــسلع؛         اإلنــساين
   .                                    أعمال العنف ضد العاملني يف اجملال اإلنساين  )  د (

                                                                     إيــصال املــساعدات اإلنــسانية باســتعمال القــوة، حيــث أن ارتبــاط     ُ       أال ُيفــرض          وينبغــي   -    ٤٧
       وصــول          ويعرقــل            التــصدي                     قــوض حيــاد تــدابري    أن ي                                              العمــل اإلنــساين بعناصــر مــسلحة مــن شــأنه 

ــساين                                                                 ويعــرض للخطــر ســالمتهم وســالمة األشــخاص املــستفيدين مــن                                 العــاملني يف اجملــال اإلن
                                                                                             ولذلك، يتعني التفـاوض بـشأن إيـصال املـساعدات اإلنـسانية علـى حنـو مـستمر مـع                      .       خدماهتم

ــة   ــراف املعني ــع األط ــم   .                          مجي ــسانية    ” ُ       وُتفه ــسائل اإلن ــشأن امل ــا    “                                        املفاوضــات ب ــى أهن ــا عل                         عموم
                                                                                              فاوضـات جتريهــا األطــراف الفاعلــة يف اجملــال اإلنــساين مــع األطــراف املعنيــة لتحقيــق أهــداف   م
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       تـوفري                                                         إجراء عمليات تقييم االحتياجات، وتقـدمي املـساعدة و                     الوصول هبدف                       إنسانية حبتة، مثل    
  .                                    بني املفاوضـات والوسـاطة الـسياسية            أو الربط      اخللط     عدم                           وينبغي، على سبيل املثال،     .       احلماية
                                                                                   تفسري التعامل مع اجلماعات املسلحة غري التابعة للدول ألغـراض التفـاوض بـشأن                   عدم     ي       وينبغ

   .                                                                   املسائل اإلنسانية على أنه مينح أي درجة من الشرعية السياسية هلذه اجلماعات
                                                                                           ومن بني األمثلة على املمارسات اجليـدة النـهج اجلديـد إليـصال املـساعدات اإلنـسانية                   -    ٤٨

                                                                       دة ووكـاالت أخـرى للمـساعدة اإلنـسانية يف أفغانـستان خـالل محلـة                                         الذي طبقتـه األمـم املتحـ      
              وانـبىن هـذا     .                 مليـون طفـل     ١١       حتـصني                 اليت مت خالهلا      )     ٢٠١٣ /    ٢٠١٢ (             شلل األطفال           مكافحة  

         ونتيجـة    .                                                 ُ                                       النهج على زيادة املشاركة على مستوى اجملتمع احمللي حىت ُتالقـي احلملـة تقـبال أكـرب                
ــذلك،  ــت         ل ــى          حتــسينات  ُ       أُدخل ــل األ      عل ــا أدى إىل إجــراء            حتلي ــة، مم               تقييمــات أدق                                       وضــاع احمللي
                 مجيــع األطــراف يف         إشــراك                           ُ                              واخلطــوة األساســية األخــرى الــيت اُتخــذت هــي زيــادة     .          للمخــاطر

ّ                 وملا اقترن ذلك بتوافر معلومات آنية وأفـضل جـودة، عـّزز                                             التفاوض بشأن إيصال املساعدات،                                                     
   .                                            سالمة وأمن عاملي القطاع الصحي املشاركني يف احلملة

                                                                                             وعلى الرغم من أمثلة املمارسات اجليدة وااللتزامـات الواضـحة الـيت يفرضـها القـانون                  -    ٤٩
   ويف   . ُ              ُيحـال دونـه                                                                         كثريا ما يتعرض إيـصال املـساعدات للتـأخري أو العرقلـة أو                ،      اإلنساين       الدويل  

   .        اإلنـساين          الـدويل            للقانون           انتهاكا                                     فرض القيود على إيصال املساعدات           شكل                بعض احلاالت، ي  
ّ                                         املزيد لكفالة املساءلة عـن حـاالت التـأخري الـشديد واملُتعّمـد أو لوصـول عمليـات                          وجيب عمل      ُ                                              

                                                                ، وعـن اهلجمـات ضـد العـاملني يف اجملـال اإلنـساين، بـسبل                       دونـه         احليلولة       أو                    املساعدة اإلنسانية 
   .                                                              منها اإلحاالت إىل احملكمة اجلنائية الدولية أو املالحقات القضائية احمللية

  
        احلماية    

                                     اإلنـسانية، وهـو لـذلك هـدف          أ                                                الناس من األذى عنصر أساسي من عناصـر مبـد               محاية    -    ٥٠
                                                            وتشمل احلمايـة مجيـع األنـشطة الراميـة إىل ضـمان االحتـرام         .                              أساسي جلميع األعمال اإلنسانية   

       حقــوق          وقــانون          اإلنــساين         الــدويل                                     وفقــا للقــانون الــدويل والقــانون          األشــخاص                 الكامــل حلقــوق 
                    ُ                                                  احلماية هو هتيئة بيئة ُتحترم فيها الكرامة، ومتنـع فيهـا أمنـاط                   وهدف    .                       اإلنسان وقانون الالجئني  

                         ظــروف احليــاة الكرميــةُ              ُتعــاد فيهــا                      ُ                                        حمــددة مــن االنتــهاكات أو ُتخفــف حــدة آثارهــا املباشــرة، و
   .     نصاهبا   إىل
                أوســاط العمــل ِ      ِقبــل                       شــاملة للتــصدي مــن           اســتجابة                                    وتتطلــب محايــة النــاس مــن األذى    -    ٥١

                 ويف احلـاالت الـيت     .                 وعنـصر الـدعوة           تـشغيلي    ال و   ايت     سياس    الـ    ين و      قـانو   ال        عنـصر              تتـضمن ال          اإلنساين  
                           حقـوق اإلنـسان وقـانون                                   الـدويل اإلنـساين وقـانون                                                    يواجه فيها الناس انتهاكات خطرية للقانون       

                                                                                أن تعمــل األطــراف الفاعلــة يف اجملــال اإلنــساين معــا بــشكل وثيــق لكفالــة أن         ال بــد           الالجــئني، 
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                               جيـب علـى الـدول األعـضاء                            يف هـذه احلـاالت،       و  .   دئ                          وقائمـا علـى املبـا                       ً       يكون التـصدي منـسقاً    
ــضا، أن ت ــن                   أيـ ــديها مـ ــا لـ ــستخدم مـ ــة وتـ ــراف املعنيـ ــدى األطـ ــساع لـ ــذل مـ ــأثري                                                                                بـ ــز         تـ           لتعزيـ

   .      املدنيني     محاية
                         بـشكل خـاص يف حـاالت                        تكـون شـديدة                                                 الصعوبات اليت تواجه تأمني احلمايـة قـد             إن    -    ٥٢

    ُ        ُ                   أن ُتـسبب أو ُتفـاقم مـشاكل     ا     أيـض       ميكـن                                             األخطار الطبيعية املفاجئـة أو املتكـررة             ولكن          الرتاع،  
ــة مــن قبيــل التــشريد الواســع النطــاق، والعنــف اجلنــساين، وتفريــق مشــل األســر،                                                                                                              تــأمني احلماي

   .   ّ                                              واالّتجار باألطفال، والتفاوت يف فرص احلصول على املساعدة
                                                                                          وخالل الفترة املشمولة بالتقرير، اختذت الـدول األعـضاء، بـدعم مـن وكـاالت األمـم                   -    ٥٣
ــشركاء يف العمــل اإلنــساين، خطــوات          املتحــ                                   لكــي تعــاجل علــى حنــو أفــضل،                                                            دة وغريهــا مــن ال

                                  وقدم املقرر اخلـاص املعـين حبقـوق        .                املشردين داخليا       محاية               وال سيما     ،                        لشواغل املتعلقة باحلماية   ا
ــا يف وضــع إطــار      ــدعم لكيني ــاين، ال ــشالوكا بي ــا، ت        شــامل          سياســايت                                                                                     اإلنــسان للمــشردين داخلي

           ُ         املتـضررة، اعُتمـد               اجلماعـات                                                   اية ومساعدة املشردين داخليـا وغريهـم مـن            حلم                  وقانون هام جدا    
ــا،           قانونــا                            واعتمــدت الفلــبني كــذلك     .      ٢٠١٢        يف عــام                                               بــشأن محايــة ومــساعدة املــشردين داخلي

ــا      ــشأن املــشردين داخلي ــة ب ــستان لوضــع سياســة عامــة وطني            ويف كــانون   .                                                                                          والعمــل جــار يف أفغان
                                                    االحتاد األفريقي حلماية ومساعدة املـشردين داخليـا يف          تفاقية             بدأ سريان ا     ،      ٢٠١٢       ديسمرب   /    األول

   ا     بلـد    ١٧                                ُ                                                                        أفريقيا، وهي أول معاهدة إقليميـة ُملزمـة قانونـا بـشأن التـشرد الـداخلي، بعـد تـصديق                     
                                                                                           وتسري املعاهدة على التـشرد النـاجم عـن جمموعـة مـن األسـباب، منـها الرتاعـات                     .         عليها  ا      أفريقي

            مفوضـية          وتقـدم   .                                             لكوارث الطبيعيـة، وآثـار تغـري املنـاخ                                             املسلحة، وانتهاكات حقوق اإلنسان، وا    
         الـدويل،                                                                                            األمم املتحدة لشؤون الالجئني، بالتعاون مع االحتاد األفريقي واللجنة األفريقية للقـانون           

             وينبغـي أن     .                                              ُ  ّ                                        الدعم حاليا إلعداد قانون منوذجي ملساعدة الدول املُوقّعة على االتفاقيـة يف تنفيـذها             
   .                                                          اجلة الشواغل املتعلقة باحلماية، بسبل منها توفري املوارد الكافية                     تواصل الدول األعضاء مع

  
                         أثر تدابري مكافحة اإلرهاب    

ــشريعات مكافحــة       -    ٥٤ ــر ت ــسانية إزاء أث ــق املنظمــات اإلن ــسنوات األخــرية، قل                                                                                          ازداد، يف ال
ّ                                                              اإلرهاب والتدابري األخرى اليت ُتجّرم تعامل املنظمات اإلنسانية مع بعـض اجلماعـات املـسل                  حة                           ُ  

                وأصـدر مكتـب      .                          القـائم علـى املبـادئ                        العمـل اإلنـساين                بشكل آخر                                 غري التابعة للدول أو تعوق      
                                                ً                                                    تنــسيق الــشؤون اإلنــسانية وجملــس الالجــئني النروجيــي تكليفــاً بــإجراء دراســة مــستقلة عــن أثــر 

                                 وستـــشمل الدراســـة استعراضـــا   .                                                                    التـــدابري الوطنيـــة ملكافحـــة اإلرهـــاب علـــى العمـــل اإلنـــساين
                                                                                              طنية ذات الـصلة، وحتلـيال لألحكـام الـواردة يف اتفاقـات التمويـل الـيت حتـد مـن                                   للتشريعات الو 

                                                                                                       أنشطة العمل اإلنساين أو تفرض شروطا عليهـا، واستعراضـا للكيفيـة الـيت تعاملـت هبـا خمتلـف                    
   .                                         طراف الفاعلة يف اجملال اإلنساين مع هذه التدابري أل ا
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                               زيد من الشمولية والقابليـة                                                 حنو إرساء نظام دويل للعمل اإلنساين يتسم مب         -     ً رابعاً   
 (                        للتشغيل املشترك والفعالية

 

٥(   
       نظــام   ال                                     منــذ أن أنــشأت اجلمعيــة العامــة  ا       كــبري ا                                          قــد تغــريت بيئــة العمــل اإلنــساين تغــري  ل  -    ٥٥

    ات                                                             واستمر عبء العمـل اإلنـساين يف التزايـد بـسبب الرتاعـ              .    ١٨٢ /  ٤٦                     الدويل مبوجب قرارها    
                                   الـيت يعـيش خالهلـا األشـخاص          “                  األزمـات املزمنـة    ”                                           والكوارث النامجة عن األخطار الطبيعية و     

      ومــن   .                                                الـشديد واحلاجـة املاســة للمـساعدة اإلنـسانية            الــضعف                    أصــال فتـرات مـن                      القليلـو املناعـة   
                                                                                                      املتوقــع أن تــستمر األمــور علــى هــذا النحــو بــسبب تغــري املنــاخ، والنمــو الــسكاين، والــتغريات   

                                          والـضغوط املاليـة والـضغوط يف قطـاع                                                                    الدميغرافية األخرى، من قبيل التوسـع احلـضري الـسريع           
   .                                  الطاقة، والعوامل اجليوسياسية املتغرية

      خــرى   األ        فاعلــة   ال       طــراف   األ                           مــن احلكومــات الوطنيــة و       كــثري                          ويف نفــس الوقــت، عــزز    -    ٥٦
        جديـدة          ونظـم                                                                                        قدراته على إدارة الكوارث على مر السنني، بسبل منـها وضـع سياسـات عامـة                 

                              وأدى ذلك إىل حدوث حتول كـبري       .                   ال إدارة الكوارث                                      على الصعيدين اإلقليمي والوطين يف جم     
                         بــاألطراف املتــأثرة مــن                                    التــسليم بالــدور األكــرب املنــوط        صــوب                               يف موقــف املنظمــات اإلنــسانية 

                                                                    جمتمعـات حمليـة ومنظمـات إقليميـة وبلـدان جمـاورة، والـسعي إىل                          وقوات عسكرية و          حكومات  
ــد مــن التطــور يف االســتعداد حلــاالت الطــوارئ والتــصدي هلــ     ــدول     .  ا                                                                    مزي ــد عــدد ال                               ومــع تزاي

                                                                                      األعضاء اليت تصل ملركز الدول ذات الدخل املتوسط، وتصبح جهات ماحنة أو جهـات تتـربع            
         النظـام                        مـا تنتظـره مـن                                                                                     مبساعدات عينية، وتقدم خرباهتا ودرايتـها، فإهنـا حتـدد أيـضا مـصاحلها و              

               وم بعمليــات يف           الــيت تقــ                                             وازداد أيــضا عــدد املنظمــات غــري احلكوميــة   .                         الــدويل للعمــل اإلنــساين
ُ                    ً                                               حاالت الطوارئ اإلنسانية، وُسجلت أكرب زيادة مؤخراً يف عـدد األطـراف الفاعلـة مـن بلـدان                                     

   .                 جنوب الكرة األرضية
                                           ، مبـا فيهـا اهلواتـف احملمولـة ووسـائل                                                       وإضافة لذلك، فإن زيادة التكنولوجيات اجلديدة       -    ٥٧

                            علـى األطـراف الفاعلـة             يـسهل           مـات،                                       وانتشارها يف البلدان املتأثرة باألز                           التواصـــل االجتماعي،   
                                        وأدى هذا التغـيري أيـضا إىل انـضمام         .                         االحتياجات وتنظيم نفسها             اإلبالغ عن                   واألوساط احمللية   

                                                                                                  جهات فاعلة جديدة وهامة جملال العمـل اإلنـساين، منـها شـركات حمليـة لالتـصاالت الـسلكية                   

__________ 
                                                                                                       تعريف النظام الدويل للعمل اإلنساين مبفهومه الواسع على أنه شبكة األطراف الدولية الفاعلة يف اجملـال               ميكن   )٥ (  

                                                                                                                              اإلنساين املرتبطة فيما بينـها مـن الناحيـة التـشغيلية عـن طريـق إطـار التنـسيق الـذي أنـشأته اجلمعيـة العامـة يف                   
                                          حــاالت الطــوارئ واللجنــة الدائمــة                                                          ويف قراراهتــا الالحقــة، ويــشمل منــسق اإلغاثــة يف       ١٨٢ /  ٤٦         قرارهــا 

                                                    تعمـل علـى أسـاس االلتـزام باملبـادئ التوجيهيـة              الـيت                                                              املشتركة بني الوكـاالت وآليـات للتخطـيط والتمويـل، و          
  .                               واملبادئ اإلنسانية والقانون الدويل
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                          ار جهـات أخـرى مثـل                                                                        والالسلكية والتزويد خبدمات اإلنترنت، وحدوث تغيري جـذري يف أدو         
   .              ومجاعات املتطوعني        املغتربني       مجاعات 

  ُ      الــُنهج         تكييــف                                                                            وتتطلــب هــذه الــتغريات مــن النظــام الــدويل للعمــل اإلنــساين مواصــلة     -    ٥٨
                                                                                          عمــل علــى حنــو أفــضل، مــع األطــراف الفاعلــة واجملتمعــات احملليــة واألطــراف الفاعلــة    ت          احلاليــة ل
                                          فعلـى سـبيل املثـال، لـدى العديـد            .           قطاع اخلاص        مثل ال                               على الصعيدين الوطين واحمللي،             اجلديدة  

                                                للتـصدي حلـاالت الطـوارئ اإلنـسانية أو أهنـا       ا         وعلمياهت  ها                                من هذه األطراف الفاعلة أصال نظم   
                                                                              ونظــرا هلــذه التطــورات، ســيكون مــن املهــم لألمــم املتحــدة وشــركائها أن     .                 ستــسعى لوضــعها

                                  قيـق االسـتفادة القـصوى مـن                                                                                 يكونوا قادرين علـى العمـل هبـذه الـنظم والـشبكات اجلديـدة لتح              
                                                                                              القدرات املتاحة، وحتسني مستوى التنسيق العام، وتقدمي املساعدة اإلنسانية معا إىل عدد أكـرب              

                                      ، قـد يقتــضي األمـر وضــع إجــراءات    “                             القابليـة للتــشغيل املــشترك  ”               ولتحـسني هــذه    .             مـن النــاس 
                      واألطـراف الفاعلـة                                 ُّ                                               تشغيلية موحدة جديدة وتكميلية ُتّتبـع بـني النظـام الـدويل للعمـل اإلنـساين         

   .                                                               األخرى، مثل القطاع اخلاص والقوات العسكرية وأوساط املتطوعني والتقنيني
  

                     فعالية العمل اإلنساين    
                                                                                                       جيب أن يكفل النظـام اإلنـساين الـدويل أيـضا أكـرب قـدر ممكـن مـن الفعاليـة مـن أجـل                            -    ٥٩

                            وجـد تعريـف متفـق عليـه              ويف حني ال ي  .                                                 التصدي للتحديات النامجة عن املشهد اإلنساين املتغري    
                                        أن اهلـدف األساسـي للعمـل اإلنـساين              على                                                      فعالية العمل اإلنساين، هناك توافق قوي يف اآلراء          ل

                                                     وغالبـا مـا تنـاقش فعاليـة العمـل اإلنـساين              .                                                      يتمثل يف إنقاذ األرواح والتخفيف من حدة املعانـاة        
                 مقابـــل املـــال                                                   والتأهـــب واألداء وســـرعة االســـتجابة والقيمـــة          اجلـــدوى                           مـــن حيـــث الـــشفافية و

   “          الفعاليـة  ”                        غـري أن مـا يـشكل          .                                              لبلدان املتضررة واألشـخاص واجلهـات املاحنـة              إزاء ا            واملساءلة،  
                                                            الكـوارث الطبيعيــة مقارنــة بالرتعـات أو حــاالت الــضعف   -                              غالبــا علـى ماهيــة األزمــة          يتوقـف  
ــة     و-        املــزمن  ــدول املتــضررة، واجلهــات            املتــضررون         األشــخاص  (                              وجهــة نظــر اجلهــة املعني                                 ، وال

    ).                                                    احنة، واملنظمات اإلنسانية واجلهات الفاعلة الرئيسية األخرى  امل
       بــشأن                                 وجهــات النظــر املختلفـة هــذه                  كيفيــة تـرابط                                       ومثـة حاجــة إىل تطــوير فهـم أكــرب ل    -    ٦٠

                                           ويعد هـذا الفهـم هامـا لكفالـة أن            .                         يف خمتلف احلاالت اإلنسانية                    كيفية انطباقها              الفعالية و        ماهية  
             املزيـد مـن           تـشجيع           ومن أجل          فعالية                              تقدمي أعمال إنسانية أكثر                                    تساهم مجيع اجلهات الفاعلة يف      

                                                    املبـادرات القائمـة مثـل اخلطـة التحويليـة الـيت                         االسـتفادة مـن                            وسيكون من الـضروري       .        املساءلة
                                                                                                             وضعتها اللجنـة الدائمـة املـشتركة بـني الوكـاالت، ومبـادرة املعـايري املـشتركة، ومبـادرة تقـدمي                     

   .                                           أفضل املمارسات احلالية لتحسني القدرة على الفهم     من      وكذلك                       املنح اإلنسانية السليمة، 
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         االبتكار  -     ألف  
                      ملاذا حنتاج إىل االبتكار    

                فرصـا جديـدة              يطرحـان                                                                       إن تزايد أعباء احلاالت اإلنسانية والنمو الـسريع للتكنولوجيـا             -    ٦١
ــه     .                                     لالبتكــار يف جمــال العمــل اإلنــساين         ٢٠١٨              حبلــول عــام                                          فقــد تنبــأت شــركة إريكــسون بأن

ــاك     ســي ــامي       ٣,٣           كون هن ــدان العــامل الن ــة، معظمهــم يف بل   .                                                                              باليــني مــشترك يف اهلواتــف الذكي
         الطاقــة    و أ                                                                                         وتنطــوي التكنولوجيــات اجلديــدة األخــرى، مــن أوجــه التقــدم يف جمــال تنقيــة امليــاه   

ــة عمــل املنظمــات         ــيري طريق ــة لتغ ــات هائل ــى إمكان ــاد، عل ــة األبع ــة الثالثي                                                                                                           الشمــسية أو الطباع
                                                                       ثال، عــن طريــق متكــني األشــخاص يف خميمــات الالجــئني مــن إنتــاج أدوات                         اإلنــسانية، منــها مــ

  .                                                                                          منقذة للحياة حمليا، مع استخدام احلد األدىن من االحتياجـات اللوجـستية واهلياكـل األساسـية        
               تعلـق أيـضا            إنـه ي        بـل      ؛   “           االختراعـات  ”                                                         لكن االبتكار ال يقتصر على التكنولوجيات اجلديـدة أو          

                                                       اد هنج وعمليات وشراكات ومواقف، تـستطيع جمتمعـة، يف                            منتجات جديدة واعتم            باستحداث  
   .    ّ   النظّمية                             معظم األحيان، التصدي للتحديات 

                                االنتخابـات يف كينيـا يف عـام        قـب                                                 فعلى سبيل املثال، بعد أعمال العنف اليت اندلعت ع     -    ٦٢
                                         للخـدمات النقديـة اإللكترونيـة يف        M-PESA                                         ، اعتمدت املنظمات اإلنسانية تكنولوجيا          ٢٠٠٨
                                                                                  للمنظمـات غـري احلكوميـة الـيت أصـبح توزيـع املـواد الغذائيـة مكلفـا                                ممـا أتـاح                   أحناء البلد،        مجيع  

                                     مــوال عــن طريــق خدمــة الرســائل    األ                                                                   وإشــكاليا يف بيئــة غــري آمنــة بالنــسبة هلــا، إمكانيــة حتويــل   
           وحاليـا  -                                       وأظهر استخدام التحـويالت النقديـة       .                                        القصرية إىل األشخاص احملتاجني إىل املساعدة     

                                                           كيف ميكن للنهج اجلديدة لتوزيـع املعونـة، يف البيئـات             -                             ت النقدية باهلواتف احملمولة            التحويال
                                                                                    اســتجابة حلــاالت الطــوارئ مبزيــد مــن الــسرعة والفعاليــة مــن حيــث التكلفــة،          تقــدمي            املناســبة، 

ــود        ــن القي ــف م ــسانية، والتخفي ــة اإلن ــدر الكرام ــع ق ــر، ورف ــسيط األث ــصال                                                                                      وتب ــيت تواجــه إي                         ال
                                                                                    االستفادة من هذه االبتكـارات وأسـاليب العمـل اجلديـدة يف غايـة األمهيـة                       وستكون  .        املساعدة

ــارات        ــشراكات واخلــدمات وامله ــضل ال ــة بأف ــسانية الفاعل ــستجيب اجلهــات اإلن ــضمان أن ت                                                                                                ل
   .                   واملنتجات يف عامل متغري

                                                                                       ويف حني أن االبتكار ليس جديدا على نظام العمل اإلنساين، فـإن معظـم االبتكـارات                  -    ٦٣
  .                  العمـل اجلديـدة             أسـاليب                                                        وغالبا ما يكون النظـام بطيئـا للتكيـف مـع                       ساس خمصوص              يتم على أ  

                              إجياد سـبل لزيـادة وتـرية        ب                                                                        وشهدت الوترية املتزايدة للتغري التكنولوجي يف العامل اهتماما متزايدا          
                                                        فعلــى ســبيل املثــال، تقــوم مفوضــية األمــم املتحــدة    .                                            االبتكــار والتكيــف معهــا بــصورة منهجيــة

                                          إجيـاد حلـول جديـدة بتهيئـة ظـروف                 تتوخى                                  بتطوير وحدة إلسكان الالجئني                   لشؤون الالجئني 
              ومـا فتئـت      .                                                          وهي تعمل مـع اجلامعـات والقطـاع اخلـاص واملؤسـسات             .                    معيشية أفضل لالجئني  
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                                   مشلــها بــسرعة، مــن خــالل مــشروع      مجــع                                                          اليونيــسيف تــدعم تطــوير برنــامج تقفــي أثــر األســر و
                                                     مـن االبتكـارات ال تـزال يف طـور التجريـب                                بيـد أن العديـد      .                                   مفتوح املـصدر يقـوده متطوعـون      

   .      اإلنساين                 سائر أوساط العمل                                     يتم تطويرها واستخدامها مطلقا من قبل    ومل
  

                                  دعم االبتكارات يف جمال العمل اإلنساين    
                                                                                        ال يقتصر التحدي الذي يواجه النظام اإلنساين الدويل فيما يتعلق باالبتكار على إجنـاز               -    ٦٤

ــل    ــد فحــسب، ب ــشمل                             شــيء جدي ــسابقة    ا       ي ــن التجــارب ال ــتعلم م ــى    (                                   ل ــسلبية عل ــة وال                              اإلجيابي
                         إن هتيئـة مزيـد مـن         .                                                                        وتطبيـق الـدروس املـستفادة بطريقـة تـؤدي إىل حتـسني الفعاليـة                )     سواء   حد

                                                                                             االبتكارات يف جمال االستجابة اإلنسانية يتطلب املزيد من االستثمار يف جمال البحث والتطـوير              
                                                   أغـراض إنـسانية؛ واإلصـالح التنظيمـي إلنـشاء                مـع                                            من أجل تكييف األفكـار والتكنولوجيـات        

                                      بتكـرة؛ والـتعلم مـن املمارسـات          امل          مارسـات     امل                             ثقافات تفـضي إىل تطبيـق            خلق                  هياكل داخلية و  
                                                                                                    على الصعيدين اإلقليمي والقطري؛ وزيادة مـشاركة الـسكان املتـضررين، مبـا يف ذلـك اعتمـاد                  

                                        ها؛ وزيـادة مـشاركة اجلهـات الفاعلـة                                                                    املزيد مـن األفكـار الـيت تـستنبطها اجملتمعـات احملليـة نفـس          
ــهج املبتكــرة         ــة أن تتماشــى الن ــايري لكفال ــك القطــاع اخلــاص؛ ووضــع مع ــا يف ذل                                                                                                     األخــرى، مب

   .                 األخالقيات اإلنسانية   مع
  

                                   الضعف وإدارة خماطر األزمات اإلنسانية      مواطن        احلد من   -     باء  
ــى ا      -    ٦٥ ــات، جيــب عل ــتغرية واملترابطــة لألزم ــل امل ــالنظر إىل العوام ــات واجلهــات                                                                       ب                    حلكوم

ــؤدي إىل التخفيــف مــن حــدة املخــاطر وإدارة        ــسبل ت ــة أن تعمــل ب ــسانية واإلمنائي ــة اإلن                                                                                                       الفاعل
                                                  ويتطلب هذا النهج فهما أفضل لعناصر األزمـة، ومنـع     .       آلثارها       التصدي                     األزمات، وليس جمرد    

ــز االنتعــاش         ــا وتعزي ــد وقوعه ــا، والتخفيــف مــن أثرهــا عن ــدما يكــون ذلــك ممكن                                                                                                         وقوعهــا، عن
   .                                                                  ويتطلب أيضا معرفة عميقة باألوضاع احمللية لدعم وضع سياسات عملية وفعالة  .      ستدام  امل
  

                          فهم املخاطر وإدارة املخاطر    
                   الــضعف علــى حــد         مــواطن                                                حــدوث أزمــة إنــسانية يــنجم عــن األخطــار و          احتمــال    إن   -    ٦٦
  ر                تـشمل األخطـا         هـي                                                                             األخطار هي العوامل الـيت هتـدد احليـاة البـشرية وسـبل العـيش، و                ف  .     سواء

ــل ارتفــاع       ــصدمات األخــرى، مث ــة وال ــصناعية والتكنولوجي ــة والرتاعــات واحلــوادث ال                                                                                                   الطبيعي
             بـأكثر مـن                    قـد يتـأثرون                           األزمـات اإلنـسانية                     املتضررون مـن             واألشخاص    .                       أسعار الغذاء والوقود  

                                                     الـضعف فهـي إمكانيـة أن يعـاين الفـرد أو اجملتمـع               مـواطن        أمـا    .             يف وقت واحـد      خطر            صدمة أو   
                             ألشـخاص واجملتمعـات احملليـة              لـدى ا                        إن مـستوى الـضعف        .          خلطر مـا              ية للتعرض                   من اآلثار السلب  

  .                           اليت تكون قائمة أصـال                                                                              هو نتيجة العديد من العوامل، املادية واالجتماعية واالقتصادية والبيئية        
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        الفقراء    فـ   .                                                     واألشكال األخرى من عدم املساواة عوامل ضعف رئيسية                  نوع اجلنس                 ويعد الفقر و  
ــا يف   ــل حظوظـ ــوار                   أقـ ــوارئ          املـ ــاالت الطـ ــة حـ ــة ملواجهـ ــرأة    و ،                                          د الالزمـ ــة           املـ ــأثر بطريقـ ــد تتـ                           قـ

ــف ــن       ختتل ــاعي             ع ــا حتــدد مركزمهــا االجتم ــا م ــيت غالب ــسني ال ــأثر الرجــل نتيجــة ألدوار اجلن                                                                                          ت
ــسؤولياهتما   أو ــرية             م ــرض للمخــاطر       .         األس ــر التع ــى خط ــذلك تنطــوي إدارة املخــاطر، عل  (                                                                  ل

 

٦(   
   .     الضعف            ومعاجلة أوجه

                                                                  لــيت يطبقهــا حاليــا قطــاع العمــل اإلنــساين والــيت تــسهم علــى                             وهنــاك عــدد مــن النــهج ا  -    ٦٧
            مواءمـة    “        املرونـة  ”               ويـشمل هنـج       .                                                                 نطاق أوسع يف إدارة خمـاطر األزمـات اإلنـسانية الـيت حتـدث             

                                                                                                          أفضل بني الربامج اإلنسانية واإلمنائية لتعزيز التنمية املـستدامة عـن طريـق حتـسني إمكانيـة توقـع                   
                                                        ع حدوثها واالستعداد هلا بـشكل أفـضل، والتـصدي هلـا                                             الظروف اليت تسبب األزمات، بغية من     

                                احلـد مـن خمـاطر الكـوارث،          )  أ (                                            وتضم املرونة عددا مـن اجملـاالت، تـشمل            .                    والتعايف من آثارها  
      إدارة   )  ب (                           الطبيعيــة وتغــري املنــاخ؛            بــالظواهر                                      سعى إىل احلــد مــن املخــاطر املرتبطــة                وهــو جمــال يــ

                         اإلنعـاش املبكـر، الـذي      )  ج (                          لتكنولوجيـة والـصناعية؛                 تناول املخاطر ا           وهو جمال ي                   املخاطر البيئية   
                        منـع نـشوب الرتاعـات،      )  د (                                                                            يدمج األنـشطة اإلمنائيـة يف االسـتجابة اإلنـسانية يف بدايـة األزمـة؛                

   .                                             الذي يهدف إىل احلد من خطر العنف والرتاعات املسلحة
  -          نفـسها                                                                         وعلى الرغم من أن مجيع هذه اجملاالت تـسعى إىل املـسامهة لتحقيـق النتيجـة         -    ٦٨

                              فـإن طرائـق العمـل يف        -                                                 التنميـة االجتماعيـة واالقتـصادية الناجحـة               حتقيق                        احلد من أثر األزمة و    
                                                                                               املنظمات اإلنسانية واإلمنائية غالبا ما تكون غري متسقة على حنو كاف إلدارة خمـاطر األزمـات                

ــهجي   ــشكل من ــسانية ب ــال،     .                            اإلن ــى ســبيل املث ــؤدي                           فعل ــد ي ــن أخطــار                 ق ــى احلــد م ــز عل                                       التركي
              اإلنـسانية    ة      لألزمـ        العام                           الطبيعية، إال أن اخلطر               بالظواهر                                إىل احلد من املخاطر املرتبطة              الكوارث

                    خرى، مثـل خمـاطر       األ      خاطر    امل      حتديد                  يف الوقت ذاته                         جزئيا، إذا مل يتم                         يتسىن احلد منه إال           قد ال 
   .        تخطيط هلا                                                                       الرتاع أو تأثري ارتفاع أسعار الغذاء على اجملتمعات الضعيفة، أو تقييمها أو ال

  
                                            تنفيذ هنج إدارة املخاطر على املساعدة اإلنسانية    

                 ألزمــات اخلطــوات           يف حــاالت ا              دارة املخــاطر  إل                                      يــشمل تطبيــق هنــج منــهجي وشــامل     -    ٦٩
                           الــضعف الــيت تقــوم هبــا       واطن                                                          أوال، جيــب أن تكــون التحلــيالت املتعلقــة باملخــاطر ومــ    .          التاليــة

                                                  التنمية أكثر تكامال على الصعيدين االسـتراتيجي                                                 احلكومات والشركاء يف املساعدة اإلنسانية و     
                                                                                         وجيب أيضا أن تشرك احلكومـات، واجلهـات الفاعلـة احملليـة، وال سـيما تلـك الـيت                     .          والتشغيلي

ــصدي   ــساعد يف الت ــستطيع أن ت ــواطن                                 ت ــات          مل ــدى الفئ ــضعف ل ــذا   .  “                 املعرضــة للخطــر  ”                        ال        وه
__________ 
  .                                                                                 التعرض للمخاطر هو وجود األشخاص وسبل العيش واألصول يف أماكن قد تتأثر سلبا بفعل املخاطر   )٦ (  
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                                    ر يف القدرة على حتليـل املخـاطر                                                                  يتطلب تبادل املعلومات، وحتليل املخاطر املشتركة، واالستثما      
   .                                         وحتسني اآلليات احملركة للتصدي للمخاطر املتزايدة

ــشركاء يف         -    ٧٠ ــات وال ــا احلكوم ــوم هب ــيت تق ــات التخطــيط ال ــا، جيــب أن تكــون عملي                                                                                           ثاني
ــة   ــسانية والتنمي ــساعدة اإلن ــق                                   امل ــشكل أوث ــشتركة إلدارة خمــاطر                            متمحــورة ب                                       حــول أهــداف م

                                                                سيق التخطيط حيثما أمكن، وينبغي للشركاء أن يدعموا بنـاء                              وينبغي للحكومات تن    .       األزمات
           ، سـتقوم       ٢٠١٣           ويف عـام      .                                                                  قدرات النظراء الوطنيني واحملليني للمشاركة يف عمليـات التخطـيط         

                                                                                                  األفرقة القطرية التابعة لألمم املتحدة يف منطقة الساحل بإدراج هـاتني اخلطـوتني يف عملـها مـع               
          وستـستند    .                                                  لقدرة علـى التكيـف علـى الـصعيد القطـري                                               احلكومات الوطنية لوضع خطط لبناء ا     

                علـى أطـر                      الـضعف، وسـتبىن            مـواطن                                                             هذه اخلطط إىل التقييم والتحليالت املـشتركة للمخـاطر و         
ــصعُ     ــى ال ــة عل ــسياسات واخلطــط القائم ــل وال ــج                                           ُ                 العم ــة هن ــي لكفال ــوطين واإلقليم ــي وال                                                د احملل

                          نـــساين واإلمنـــائي علـــى                                                                         اســـتراتيجي متـــسق ومـــشترك بـــني احلكومـــة والـــشركاء يف اجملـــال اإل 
   .        املستويات    مجيع
ــاء قــدرات احلكومــات الوطنيــة ودون        -    ٧١ ــا، ال بــد مــن إيــالء مزيــد مــن االهتمــام لبن                                                                                                 ثالث

                                                                                                 الوطنيـة واجملتمعــات احملليــة مــن أجـل حتــسني االســتعداد لألخطــار، والتـصدي هلــا والتعــايف مــن    
                        االجتماعيــة، والتخطــيط                                                                 وقــد تكــون نظــم اإلنــذار املبكــر، وبــرامج شــبكات الــسالمة    .         آثارهــا

ــة مــن املخــاطر، واخلــدمات       ــة املاشــية وســبل كــسب العــيش، والوقاي ــرامج تربي                                                                                                     للطــوارئ، وب
                                                                                                   األساسية مثل املاء والصحة والتعليم أمثلة على اإلجراءات الـيت ميكـن للمنظمـات اإلنـسانية أن               

               خـاطر أكثـر     مل ا         تحويـل    ل                              كما ينبغي استخدام بـرامج        .                                        تتخذها لتحسني القدرات الوطنية واحمللية    
                                               وستمكن مبادرة القدرة على مواجهة الكـوارث         .                                             ابتكارا، على سبيل املثال، من خالل التأمني      

                                                                                      ، وهـي شـراكة بـني برنـامج األغذيـة العـاملي، ومنظمـة أوكـسفام أمريكـا                   R4                    يف املناطق الريفية    
             الـدخل مـن                                                    ، املزارعني الفقراء من تعزيز أمنهم املتعلق بالغذاء وSwiss Re                  والشركة السويسرية 

                                       ّ                                                                خالل برنامج التأمني من أجل العمـل، الـذي ميكّـن املـزارعني الـذين يعـانون مـن انعـدام األمـن                  
                                                                                                    الغذائي من العمل أياما إضافية يف مشاريع احلد من أخطـار الكـوارث اجملتمعيـة مقابـل بوليـصة               

   .                                                           تأمني ضد اجلفاف تعوضهم على اخلسارة اليت تلحق هبم يف حال حدوث جفاف
                                                                                 ، جيــب زيــادة االســتثمار يف جمــال إدارة املخــاطر، مــن خــالل القنــوات الوطنيــة        وأخــريا  -    ٧٢

                                                                                             وعلى الرغم مـن األدلـة الـيت تثبـت أن منـع وقـوع أزمـة هـو أكثـر فعاليـة                         .                    واإلمنائية واإلنسانية 
  .                                               ال تـزال تعـاين مـن نقـص مـزمن يف التمويـل                     تلك القنوات                                        وأقل تكلفة من االستجابة هلا، فإن       

                                                                                      ة اخلارجية، فإن التمويل للتأهب ال يزال ضئيال، مـع إحـراز قـدر ضـئيل مـن                                     ووفقا ملعهد التنمي  
                                                                                                        التقدم يف جمـال حتـسني قـدرة النظـام اإلنـساين الـدويل علـى تتبـع اسـتثمارات احلـد مـن أخطـار                   
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              وكمــا ســجلت   .       دنيــا                                                                    واســتنادا إىل البيانــات املتاحــة، ال يــزال التأهــب ميثــل أولويــة   .          الكــوارث
                                                 باليـني دوالر كمـسامهات إنـسانية يف النـصف األول        ٦,٣                م مبلـغ قـدره                       ُ       دائرة التتبع املـايل، قُـد    

                                                          مليون دوالر مـن أجـل التأهـب حلـاالت الطـوارئ،                 ٨٠,٢                   ، خصص منه مبلغ         ٢٠١٢         من عام   
                                                   وتظهــر البيانــات الــواردة مــن جلنــة املــساعدة    .                               يف املائــة فقــط مــن اجملمــوع   ١,٣           مــا ميثــل       وهــو 

                                الــيت تــشمل فئــة أوســع مــن   و                         ة يف امليــدان االقتــصادي،                                                 اإلمنائيــة التابعــة ملنظمــة التعــاون والتنميــ 
ــه أُ     ــا، أن ــة مــن الكــوارث والتأهــب هل ــشطة الوقاي ــني عــ                                           ُ                   أن ــغ     ٢٠١١    و     ٢٠٠٥   ي م ا               نفــق ب          ، مبل

                                يف املائة فقط مـن اجملمـوع         ٣     نفق                                                  ُ         بليون دوالر على الوقاية من الكوارث والتأهب هلا، وأُ            ٢,٤
                                          ذل املزيد مـن اجلهـود لزيـادة االسـتثمار          وجيب ب  )             بليون دوالر    ٧٨,٣ (                      على املساعدة اإلنسانية  

                                                                                                              يف جمال التأهب علـى الـصعيد القطـري، مبـا يف ذلـك، عـن طريـق إجيـاد قنـوات مناسـبة لتقـدمي                          
   .                                          املزيد من التمويل للتأهب وحتسني النظم لتتبعها

                                                                                                        جيري تنفيذ عدد مـن العمليـات لتحديـد أولويـات خطـة التنميـة العامليـة ملـا بعـد عـام                        و  -    ٧٣
ــا يف    ٢٠١٥ ــة                ، مب ــال أهــداف التنمي ــة، وجــدول أعم ــة لأللفي ــد األهــداف اإلمنائي ــا بع ــك م                                                                                          ذل

                         وتعـد خطـة التنميـة        .                                                 هيوغـو بـشأن احلـد مـن أخطـار الكـوارث                    ما بعد                          املستدامة، وإطار عمل    
                                                                                   فرصــة فريــدة لكفالــة إيــالء أولويــة كافيــة لالســتراتيجيات والــربامج الــيت       ٢٠١٥            بعــد عــام      ملــا

                                             وهي فرصة أيضا لتحقيق مزيد مـن املواءمـة         .                  اإلنسانية وإدارهتا                               ميكنها احلد من خماطر األزمات      
   .                                                بني حتليل املخاطر اإلنسانية واإلمنائية وعمليات التخطيط

    
                                     مؤمتر القمة العاملي للمساعدة اإلنسانية  -       خامسا 

                                                                                                        أعطى األمـني العـام األولويـة لتعزيـز املـساعدة اإلنـسانية وتعزيـز الـشفافية والفعاليـة يف                      -    ٧٤
                                                                                               املعونــة اإلنـسانية يف خطــة عملــه اخلمـسية، مــع التركيـز بــشكل خــاص علـى هتيئــة نظــام           تقـدمي 

                                                                 وبغية تبادل املعارف وأفضل املمارسـات، دعـا األمـني العـام              .                               إنساين دويل يتسم بشمولية أكرب    
   .    ٢٠١٥                                                  أيضا إىل عقد مؤمتر قمة عاملي للمساعدة اإلنسانية يف عام 

                                                 ع بني طائفة متنوعة مـن أصـحاب املـصلحة يف اجملـال                                   وسيتيح املؤمتر فرصة فريدة للجم    -    ٧٥
                     ن، واجلهــات املاحنــة،  و                                                                     اإلنــساين، مبــا يف ذلــك الــدول األعــضاء املتــضررة واألشــخاص املتــضرر 

                                                                                                     واملنظمات اإلنسانية الدولية واملنظمـات غـري احلكوميـة، واخلـرباء واألوسـاط األكادمييـة لتقيـيم                 
                                                    ميكــن هبــا تكييــف أســاليب العمــل ووضــع جــدول                                                   البيئــة املــتغرية، واالتفــاق علــى الطريقــة الــيت

   .          وما بعده    ٢٠١٥                                              أعمال للعمل اإلنساين يالئم التحديات املاثلة يف عام 
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          التوصيات  -      سادسا  
   :                                  بناء على ما تقدم، فإين أقترح ما يلي  -    ٧٦

                                                                         أن تواصل الدول األعضاء، واجلهات الفاعلة غـري احلكوميـة، واملنظمـات               ) أ (  
                                                                  يد من االحترام وااللتزام باملبادئ اإلنسانية املتمثلة يف اإلنسانية واحلياد                   اإلنسانية تعزيز املز

                   والرتاهة واالستقالل؛
     غـري       مـن                                                                    أن تيسر الـدول األعـضاء، حـسب االقتـضاء، واجلهـات الفاعلـة              ) ب (  
ــدول  ــة إىل               ال ــسانية وشــحنات اإلغاث ــساعدة اإلن ــوظفي امل ــة مل ــسريع ودون إعاق ــرور ال                                                                                       امل

                                              تبــسيط وتعجيــل اإلجــراءات ملــوظفي املــساعدة                 بوســائل منــها          تــضررة،                     اجملتمعــات احملليــة امل
                  اإلنسانية والسلع؛

           العمليـات            الـدول ب        غـري         مـن                                                   أن تسمح الدول األعـضاء واجلهـات الفاعلـة             ) ج (  
          بشأهنا؛         يف مفاوضات           وأن تدخل                              التقيد التام باملبادئ اإلنسانية               اليت تتم يف إطار          اإلنسانية 
                                                    واملنظمـــات اإلنـــسانية يف اســـتخدام النـــداءات                               أن تنظـــر األمـــم املتحـــدة    ) د (  

                  الـدول األعـضاء                     يهـاب كـذلك ب                                                              املوحدة املتعددة السنوات لألزمات اليت يطـول أمـدها؛ و         
                                                                                                         واجلهات املاحنة األخرى توفري املزيـد مـن التمويـل املتـسم باملرونـة والـذي ميكـن التنبـؤ بـه                      

                           مويـل املتعـدد الـسنوات،                                                                   لألزمات اليت يطول أمدها، مبـا يف ذلـك مـن خـالل اسـتخدام الت        
                              مببادئ املنح اإلنسانية السليمة؛        االلتزام  و

ــاء        )ـ  ه (   ــسانية بن ــدول األعــضاء واألمــم املتحــدة واملنظمــات اإلن                                                                               أن تواصــل ال
                               استخدام معايري البيانـات مـن                 وسائل منها                                                       قدراهتا املتعلقة جبمع البيانات وحتليلها وتبادهلا، ب      

                                                    تركة للجنة الدائمة املشتركة بني الوكـاالت، مـن أجـل                                         قبيل قواعد البيانات التشغيلية املش    
               الوطين والدويل؛             على الصعيدين          االستجابة  و      تخطيط       دعم ال    حتسني 

                                                                             أن تواصــل األمــم املتحــدة واملنظمــات اإلنــسانية إدمــاج التأهــب والعمــل      ) و (  
  ء                 الـدول األعـضا   ُ               ُيهاب كـذلك ب                           املساعدة اإلنسانية؛ و    ة                                 املبكر وهنج اإلنعاش املبكر يف برجم     

                                                                                                      واجلهات املاحنة األخرى ضـمان أن تتلقـى أعمـال التأهـب مـوارد كافيـة، مبـا يف ذلـك مـن                       
                                     ميزانيات املساعدة اإلنسانية واإلمنائية؛

                                                                          أن تواصــل األمــم املتحــدة واملنظمــات اإلنــسانية حتــسني مجــع واســتخدام       ) ز (  
           املنـهجي                                               اجلنس والسن واإلعاقة، واملضي يف تعزيـز اإلدمـاج        نوع                         البيانات املصنفة حسب    

                                                                                                    للتحليل اجلنـساين واالهتمـام باالحتياجـات املختلفـة للنـساء والفتيـات والفتيـان والرجـال                 
                                                 كبار السن واألشخاص ذوي اإلعاقة يف الربامج اإلنسانية؛ و
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                                                                                 أن تتقيــد الــدول األعــضاء واجلهــات الفاعلــة مــن غــري الــدول بالتزاماهتــا       ) ح (  
                                         م اجلهــود الراميــة إىل احتــرام ومحايــة                                                          القانونيــة، وأن تزيــد مــن مــستوى الــوعي، وأن تــدع 

                                                                                       األفراد واملرافق واملركبات واخلدمات يف اجملـال الطـيب مـن اهلجمـات أو التهديـدات، وأن           
                     اهتمام ورعاية طبية؛              ما حيتاجونه من              اجلرحى واملرضى           تكفل تلقي 

                                                                                 أن تواصل الـدول األعـضاء واألمـم املتحـدة واملنظمـات اإلنـسانية العمـل                   ) ط (  
                                                                               كفالــة التطــرق إىل محايــة احتياجــات الــسكان املتــضررين باعتبارهــا عنــصرا                   معــا مــن أجــل 

                                                                        أساسيا يف االستجابة اإلنسانية، مبا يف ذلك عن طريق توفري موارد كافية يف حينها؛
                                                                 األمم املتحـدة يف مـشاورات مـع مجيـع أصـحاب املـصلحة ذوي                   دخل       أن ت    ) ي (  
      إىل   ا       تقريـر         تقـدم                     عدة اإلنـسانية و                                             أفضل املمارسات يف جمـال فعاليـة املـسا                تستعرض          الصلة و 

                              الدول األعضاء عن التقدم احملرز؛
                                                                            أن تواصــل الــدول األعــضاء واألمــم املتحــدة واملنظمــات اإلنــسانية تقيــيم     ) ك (  

                                                                                      كيف ميكن حتديد االبتكار بطرائق أكثر منهجية ودجمها يف العمل اإلنساين، وتبادل أفضل             
                                        لنــهج االبتكاريــة الــيت ميكــن أن حتــسن                                                 املمارســات والــدروس املــستفادة بــشأن األدوات وا

                      فعالية العمل اإلنساين؛
                                                                               أن تعمل الدول األعضاء واألمـم املتحـدة واملنظمـات اإلنـسانية واإلمنائيـة                 ) ل (  

                                                                                              علـى حتــسني تبــادل املعلومــات بـشأن املخــاطر الــيت قــد تـؤدي إىل وقــوع أزمــات إنــسانية،    
                                 الغ عنها وحتسني اآلليـات املـشتركة                                                        واالستثمار يف بناء القدرات على حتليل املخاطر واإلب       

           والتخطيط؛        للتحليل
                                                                        أن تواصل الدول األعضاء واألمم املتحدة واملنظمات اإلنسانية واإلمنائيـة             ) م (  

                                                                                    العمل على بناء قدرات احلكومات الوطنية ودون الوطنيـة  واملنظمـات احملليـة واجملتمعـات      
   .              ث والتعايف منها                                             احمللية من أجل حتسني التأهب لألخطار والتصدي للكوار

  


