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ويصف التقرير االجتاها والتحديا الرئيسية يف جمال العمـ اننسـاين لـالل العـام
املاضي ،وحيل عددا من املسائ املواضيعية ،مناا احلد من ال عف و دارة املخـالر والتحـول
من لالل االبتوار وتلبيـة احتياجـا السـوان يف حـاال الـواع وهعاليـة العمـ اننسـاينَّ
ويقدم التقريـر ةـة عامـة عـن اجلاـود احلاليـة الراميـة نسـني التنسـيا واالسـتجابة يف جمـال
العم اننساين ،جانب توزيا ندلال مزيد من التحسينا َّ

أوال  -مقدمـة
 - 2ظلت األمم املتحـدة تواجـه هـي واـركا ها ،لـوال عـام  ،1022نـديا كـربيف يف
االســتجابة لالحتياجــا اننســانية الناجتــة عــن الواعــا والوــوار الطبيعيــة يف ي ـ أ ــا
العــا َّ وولــول ايــة عــام  ،1022ارتف ـ عــدد األاــخاد املدــردين دالليــا نتيجــة نزاعــا
مسلحة وحاال عنف عام ليزيـد عـن  2231مليـون اـخ  ،وهـو أعلـم رقـم سـجله مركـز
رزد التدرد الدالليَّ و ا متون ما يقدر عددهم بـمليون اـخ مـن العـودة ديـارهم يف
عام  ،1022هقد تدـرد حـديثا أكثـر مـن  132ماليـني اـخ ( َّ)2ومـا زال عـدد األاـخاد
الذين يفرون من ديارهم وجيتازون احلدود يتزايد بددةَّ هفي منتصف عـام  ،1022بلـ عـدد
الســوان الالج ـ ني يف العــا  2232مليــون اــخ  ،أي بزيــادة  400 000الجــق قياســا
ما قب ستة أاار ،وقد اعترب أن من املرجح أن يزيد هذا الرقم(َّ)1
 - 1وسج مركز وو علم أوب ة الووار  224كار ة لبيعية يف عـام  ،1022أود
وياة ما يقدر بنحو  11 400اخ  ،وأ ـر علـم  70مليـون اـخ وتسـببت يف أضـرار
تربو قيمتاا علم  221بليون دوالرَّ وال تزال آسيا هي املنطقـة األكثـر ت ـررا مـن الوـوار
الطبيعيــة ،حيــع وق ـ نــا ــو نصــف ( )240عــدد الوــوار وهل ـ هياــا  11يف املائــة مــن
عدد اهللومَّ
 - 2واســـتمر نطــــاا االحتياجــــا يف عـــام  1022وتوقعــــا عــــام  1024يف االجتــــا
الصـعودي الـذي ميــز العقـد األلــاَّ ويف عـام  ،1024سـو يســتاد  21مليـون اــخ
لتلقي املساعدة اننسانية الدولية من لالل عمليـة النـدا ا املدـتركة بـني الوكـاال وسـو
يطلب مبل قياسي هو  2234بليون دوالر للعمـ اننسـاين يف  12بلـداَّ وهـذ االحتياجـا
__________
( )2تون البيانا

( )1تون بيانا
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املتزايدة ،ه ال عن العجز اجلماعي للمجتم الدويل عن ح األزما الطويلة األمـد ،واقتـران
العديــد مــن املدــوال العامليــة عوام ـ أعاقــت بدــدة القــدرة التنفيذيــة واملاليــة للحوومــا
واملنظما اننسانية علم االستجابة علم و مالئمَّ
 - 4وهـــذا يؤكـــد احلاجـــة تلـــيا لريقـــة تعـــاون الـــدول األع ـــا  ،واألمـــم املتحـــدة
واــركا ها ،واجملتمعــا املت ــررة ،وأول املســتجيبني ،والقطــاع اتــاد ،وهي ــا امللتــربني
وغاها من منظما اجملتمـ املـدين ،وكيفيـة تنسـيقاا هيمـا بينـاا وتبهبـاا وتصـدياا لتزمـا
اننســانيةَّ وســتتيح العمليــة الســابقة لعقــد مــؤمتر القمــة العــاملي للعمـ اننســاين هرزــة جلميـ
اجلاا املعنية للنظر يف سب استجابة اجملتم الدويل بدو أه للحاال اننسـانية وملعرهـة
ما ميون القيام به لدرئاا يف املستقب َّ

انياً  -نظرة عامة علم حاال الطوارئ اننسانية

ألف  -حاال

الطوارئ املعقدة

 - 2يف منطقــة الدــرا األوســم ،اســتمر التــدهور الســري للوضـ اننســاين يف اجلماوريــة
العربيــة الســوريةَّ هفــي ايــة الفتــرة املدــمولة بــالتقرير ،تزايــد عــدد األاــخاد اةتــاجني
 732ماليـــني اـــخ  ،مـــن بينـــام  432ماليـــني مدـــرد داللـــيَّ
املســـاعدا ليصـــ
وال مــا ال يق ـ عــن  132مليــون اــخ آلــرين العــراا واألردن ولبنــان وتركيــا ،و
مصر وبلدان ألريف ،وهو ما تسـبب يف ضـلم كـبا علـم القطـاعني االقتصـادي واالجتمـاعي
يف تل البلدان وعلم اجملتمعا اةلية ال تست يف العديد من الالج نيَّ والوض قـا جـدا
بالنســبة ملاليــني األاــخاد الــذين يعيدــون يف املنــالا ال ـ يصــعب الوزــول لياــا واملنــالا
اةازرة ،حيع ن العديد منام تصلام مساعدا علم مديف أكثر من عامَّ
 - 4ويف الـيمن ،اسـتمر القتــال الطـائفي والقتــال بـني القبائـ يف التســبب يف تدـريد النــا
واحلــد مــن هــرد عــوديمَّ هفــي تدــرين األول/أكتــوبر  ،1022انــدل قتــال جديــد يف ــال
الــيمن ،حيــع ال يــزال  200 000اــخ يعيدــون يف حالــة تدــريد لويـ األمــد مـ آهــاا
حمــدودة للعــودة منــالقام األزــليةَّ ويف جنــوا الــبالد ،عــاد يــ األاــخاد ،الــذين
اــــردهم الــــواع الــــذي دار يف أبــــني يف الفتــــرة  ،1021-1022تقريبــــا ديــــارهم -
 241 000اخ  -لونام يواجاون نديا أمنية مستمرةَّ
 - 0ويف األرض الفلســـطينية اةتلـــة ،اســـتمر تـــدهور الوضـ ـ اننســـاين يف عـــام َّ1022
وزاد عدد األاخاد الـذين اـردوا بسـبب عمليـا هـدم أو لـال يف ال ـفة اللربيـة ،ـا يف
لــــ القــــد الدــــرقية ،مــــن  114اخصــــا يف عــــام  2 202 1021أاــــخاد يف
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عام  َّ1022وعلم الرغم من بعض التعديال ال أجريا السـلطا انسـرائيلية يف السـنوا
األلــاة ،مــا زال احلصــار املفــروض علــم قطــاع غــزة يتســبب يف ارتفــاع مســتويا البطالــة
وانعدام األمن اللـذائي ،اـا جيعـ غالبيـة السـوان يف غـزة معتمـدين علـم املعونـا َّ وال تـزال
احلركة اةدودة لللاية للسوان للدلول غزة واتـرو منـاا عـرب معـربي ريـز ورهـح تـؤ ر
علم السوان املدنيني ،ا يف ل املرضم الذين ينتظرون عالجا لبياَّ
 - 1وااد الفترة املدمولة بالتقرير أي ا تزايد حدة عدد من الواعـا يف أهريقيـاَّ هقـد
تده ور كثاا احلالة األمنية واننسانية يف اورية أهريقيا الوسطم يف كانون األول/ديسـمرب
 1022حينما جتدد القتال بني عنازـر مـن حركـة سـيليوا السـابقة وميليدـيا مناه ـة البالكـا
ونول عنف عام بني القبائ َّ ويقدر أن  132مليون اخ  ،أي أكثر مـن نصـف سـوان
البلد ،هم يف حاجة مساعدا نسانية عاجلةَّ ويف اية الفترة املدمولة يف التقريـر ،تدـرد
مليون اخ تقريباَّ
 - 7ويف جنوا السودان ،عاىن مليون اخ من استفحال مدولة انعدام األمن اللـذائي
من جرا التدرد الناتج عن العنف بني القبائ  ،ه ـال عـن الفي ـانا املو.يـةَّ وأديف انـدالع
أعمــال العنــف يف جوبــا يف كــانون األول/ديســمرب  1022ومــا أعقبــاا مــن تــدهور حــاد يف
زيــادة االحتياجــا اننســانية وتدــريد م ــا ادال مــن الســوان دال ـ
الوض ـ األم ـ
جنوا السودان ويف اجتا البلدان اجملاورةَّ ويف اية عام  ،1022است ـا جنـوا السـودان
 110 000الجق واستوعب و  237مليون عائد منذ عام 10003
 - 20ويف السودان ،أديف الواع بني القبائـ واملصـادما الـ تقـ بـني الفينـة واأللـريف يف
دارهــور تدــريد زهــا  400 000اــخ  ،ليبل ـ العــدد ان ــايل للمدــردين دالليــا يف
دارهور أكثر مـن مليـوين اـخ َّ وظلـت بي ـة العمـ اننسـاين يف دارهـور زـعبة لللايـة نظـرا
النعــدام األمــن ،ووجــود قيــود نــول دون يصــال املســاعدا  ،وقلــة التموي ـ َّ هلــم يــتمون
الدــركا اننســانيون مــن الوزــول مــا يقــدر بـــ  100 000اــخ يف املنــالا اتاضــعة
لسيطرة احلركة الدعبية لتحرير السودان  -قطاع الدمال ،يف واليـ جنـوا كردهـان والنيـ
ل ـ  ،ظ ـ أكثــر مــن نصــف مليــون ســوداين يف
األزرا ،مــن دال ـ الســودانَّ و ضــاهة
خميما لالج ني يف تداد و يوبيا وجنوا السودانَّ
 - 22ويف مــايل ،عــاىن ال ــة ماليــني اــخ آ ــار انعــدام األمــن اللــذائي ولــول ايــة عــام
ال البلد و  220 000مدرد رغم سـواد حالـة انعـدام األمـن ،والعنـف
 َّ1022وعاد
العرقــي ،وقلــة اللــذا  ،واالهتقــار اتــدما االجتماعيــة األساســيةَّ ويف ايــة عــام ،1022
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كان هناك أكثر من  124 100مدرد داللي يف مايل وأكثر مـن  240 000الجـق مـايل يف
بوركينا هاسو وموريتانيا والنيجرَّ
 - 21ويف اوريــة الوونلــو الدميقراليــة ،كــان هنــاك مــا يقــرا مــن ال ــة ماليــني مــن
املدــردين دالليــا يف ايــة عــام  - 1022وقــد تعــرض الوــثا منــام للتدــريد مــرا متعــددةَّ
وكان زها  420 000كونلويل يعيدون بصفتام الج ني أو بصـفتام لـالجل جلـو يف بلـدان
جماورة ،بينما ظلت اورية الوونلـو الدميقراليـة نفسـاا تست ـيف ـو  140 000الجـق،
منـــام أكثـــر مـــن  42 000اـــخ وهـــدوا مـــن اوريـــة أهريقيـــا الوســـطم منـــذ كـــانون
األول/ديســمرب  َّ1021ولــال انعــدام األمــن اللــذائي  430ماليــني اــخ وال يــزال نصــف
األلفال ال تقلام أعمارهم عن مخس سنوا يعـانون مـن سـو التلذيـة املـزمن ،ـا يف لـ
يف منالا أهدأ يف البلدَّ
 - 22ويف الصــومال ،ألول مــرة يف مخــس ســنوا  ،رغــم اســتمرار القتــال يف بعــض أجــزا
البلد ،اخنفض عـدد األاـخاد اةتـاجني مسـاعدا للحفـا علـم أرواحاـم  -مـن أكثـر
 120 000اخ  -مـا يعوـس املواسـب املتواضـعة الـ نققـت يف
من مليون اخ
جمال األمن اللـذائيَّ غـا أن ـو مليـوين اـخ ال يزالـون يعيدـون علـم اـفا انعـدام األمـن
اللــذائي والتلــذوي وحيتــاجون الــدعمَّ وال تــزال معــدال ســو التلذيــة مــن بــني أعلــم
املعــدال يف العــا  ،يقــدر أن ذســب األلفــال دون ســن اتامســة يعــانون مــن ســو التلذيــة
احلـادَّ ويقـدر أن  232مليـون اـخ مدـردون دالليـا وأن زهـا مليـون زـومايل ال يزالــون
يعيدون الج ني يف بلدان جماورةَّ
 - 24ويف منطقة آسيا واةيم اهلادئ ،انتدر التوترا وأعمال العنف الطـائفي يف ميااـار
مــن واليــة رالــني لتدــم منــالا ألــريف يف البلــد ،ال ســيما موتــيال حيــع قتـ  44اخصــا
واـــــرد أكثـــــر مـــــن  21 000اـــــخ يف آ ار/مـــــار  َّ1022وال يـــــزال أكثـــــر مـــــن
 240 000اـــخ مدـــردين يف واليـــة رالـــني وال يـــزال  200 000اـــخ كـــذل يف
كااـــني عقـــب جتـــدد املصـــادما يف اـــاري تدـــرين األول/أكتـــوبر وتدـــرين الثـــاين/نوهمرب
واستمرار وجود زعوبة يف الوزول املنالا اتارجة عن سيطرة احلوومةَّ
 - 22ويف أهلانســتان ،تدــرد حــديثا يف عــام  1022أكثــر مــن  214 000اــخ بسـبب
استمرار الـواع ،مـا يرهـ العـدد ان ـايل لتاـخاد املدـردين  422 000اـخ َّ ويف
باكســتان ،ال يــزال مــا يقــرا مــن مليــون اــخ مدــردين يف لـرب خبتوخنــوا واملنــالا القبليــة
اتاضــعة لــةدارة االناديــةَّ ويف ع ـام  ،1022عــاد أكثــر مــن  201 000مدــرد داللــي
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ل  ،يقيم يف باكستان  234مليون الجـق أهلـاين،
ديارهم ساعدة من احلوومةَّ و ضاهة
وهم يدولون حالة اللجو الطوي األمد األوس نطاقا يف العا َّ
 - 24ويف الفلبني ،استمر القتال بني اجلماعا املسلحة والعداوا العنيفـة بـني الفصـائ يف
ميندناو ،حيع قت أكثر من  240اخصا وتدرد  220 000اخ َّ وقد عاد ـو نصـف
املدردين ديـارهم يف أوالـر عـام  َّ1022وميثـ االهتقـار أراض متاحـة نعـادة تـولني
ونق باقي املدردين دالليا مدولة كربيف بالنسبة هلمَّ

با  -الووار

املرتبطة ببلطار لبيعية

 - 20ضــرا عصــار هايــان (املعــرو حمليــا باســم عصــار يوالنــدا) الفلــبني يــوم  1تدــرين
الثــاين/نوهمرب ،وللــف أكــرب لســارة يف األروا امــت عــن كار ــة لبيعيــة يف عــام َّ1022
وت رر من جرا انعصار أكثر من  24مليون اخ  ،من بينـام  234ماليـني لفـ َّ وتفيـد
مصادر حوومية أن  4 100اخ علم األق لقوا مصرعام وأن  2 000آلـرين أزـبحوا
يف عداد املفقودينَّ وتدرد أكثر من  4ماليني اخ وحلقت أضرار ببكثر من مليون مـول،
وقد دمر نصـفااَّ وأتـم عصـار هايـان بعـد أقـ مـن اـار مـن وقـوع زلـزال بقـوة  031علـم
مقيا رخيتر ضرا مقالعة جزيرة بوهول القريبةَّ
 - 21ويف باكستان ،أحلقت الفي انا املو.ية أضرارا ا يقرا من مليون ونصـف املليـون
من األاخاد ،باخنفاض كبا عن السنوا السابقة ( 21مليـون يف عـام  1020و  2ماليـني
يف عامي  1022و  َّ)1021ويف اورية يران انسـالمية ،ضـرا زلـزال غـرا بلواسـتان
يف نيســـان/أبري  ،أعقبـــه زلــزال كـــبا ضـــرا بلواســـتان يف أيلول/ســـبتمرب ،وأحلـــا أضـــرارا
بـ  122 000اخ وأديف هالك أكثر من  400اخ َّ
 - 27ويف منطقــة الســاح  ،ال يــزال  2234مليــون اــخ يعــانون انعــدام األمــن اللــذائي
وكان مخسة ماليني لف يواجاون لطر سـو التلذيـةَّ وال تـزال اجملتمعـا ال ـعيفة تقاسـي
آ ــار األزمــة اللذائيــة والتلذويــة ال ـ اــادها عــام  ،1021ــا يف ل ـ ارتفــاع مســتويا
بي ما ال يزال ووزيم من أزول قليلةَّ ورغـم نقيـا هـوائض يف
املديونية واضطرار النا
نتا احلبوا يف معظم بلـدان السـاح  ،للفـت عوامـ جمتمعـة ،تدـم ال ـعف املـزمن أمـام
الصدما املتوررة ،ماليني النا العاجزين عن التعايف من آ ار األزمة اللذائيـة والتلذويـة الـ
وقعت يف عام  َّ1021وت رر زها  200 000اخ من الفي انا يف منطقـة السـاح ،
أن  122 000اخ منام كانوا يف النيجرَّ
وتدا التقديرا
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 - 10ولــالل عــام  ،1022اــاد اجلنــوا األهريقــي عــدة كــوار كــربيف ،تســببت يف
مـا ال يقـ عـن  272حالـة وهـاة وأحلقـت أضـرارا ـا يقـدر عـددهم بــ  227 000اــخ َّ
وتســببت أمطــار غزيــرة يف وقــوع هي ــانا يف ي ـ أ ــا موزامبيــا ،بينمــا ضــرا عصــار
هارونـا االسـتوائي منطقـة جنـوا غـرا مدغدــقرَّ وأعلنـت سيدـي حالـة لـوارئ يف ــال
مقالعـــا بســـبب الفي ـــانا واال يـــارا األرضـــيةَّ وأديف اقتـــران الفي ـــانا واجلفـــا
واألعازا وتفدي اجلراد/دود احلدد أن تواجه املنطقة حديف أسوأ حـاال انعـدام األمـن
اللذائي يف سنوا  ،وتفيد التقديرا أن  22مليون اخ ت ررواَّ
 - 12وما زالت هاي تتعـايف مـن الصـدما املتعـددة الـ تعرضـت هلـا يف السـنوا القليلـة
األلــاة ،لوــن ال تــزال هنــاك احتياجــا حيويــة ،قــدر أن ال ــة ماليــني اــخ يف البلــد
لديام احتياجـا مزمنـة وماسـة ،مـا يتطلـب تـدلال للحفـا علـم أرواحاـم و نقـا سـب
رزقاــمَّ وعقــب زلــزال عــام  ،1020ظــ مــا يزيــد عــن  244 000اــخ يعيدــون يف
 102موقعــا خمصصــا للمدــردينَّ ويوجــد العديــد مــن هــذ املواقـ يف أراض تابعــة للخــواد،
ولــذل هــلن النــا يواجاــون لطــر انلــال القســريَّ ويف عــام  ،1022اســتمر اخنفــاض
معدال انزابة بالوولاا اخنف ت  21 200حالة مسجلة ،مقابـ  202 000حالـة
مسجلة يف عام َّ1021

الثا  -التقدم اةرز يف جمال تنسيا العم اننساين
 - 11وازــلت األمــم املتحــدة واــركا ها يف عــام  1022نســني جــودة وهعاليــة العمــ
اننســـاين ،بوســـائ منـــاا تنفيـــذ لطـــة التحـــول الـ ـ وضـــعتاا اللجنـــة الدائمـــة املدـــتركة
بني الوكاال (َّ)2
دورة الربامج اننسانية
 - 12كــان دلــال نســينا علــم مفاــوم دورة الــربامج اننســانية يف عــام  1022عنصــرًا
هاما يف لطة التحولَّ واهلد من دورة الربامج هو تعزيز أسـلوا العمـ اجلمـاعي للفـاعلني
يف اجملـال اننســاين ،ــا يف لـ مـ احلوومــا ودعمـا هلــا ،ملســاعديا علـم تلبيــة احتياجــا
املت ررين من الووار الطبيعيـة والنــزاعا َّ وتتـبلف دورة الـربامج مـن مخسـة عنازـر هـين

__________
( )2علــم الــرغم مــن دعمامــا التــام لعمليــة لطــة التحــول ،وبليــة احلفــا علــم اســتقالهلما ،هــلن اللجنــة الدوليــة
للصليب األمحر واالنـاد الـدويل جلمعيـا الصـليب األمحـر واهلـالل األمحـر ،اللتـان ليسـتا مـن أع ـا اللجنـة
الدائمـــة املدـــتركة بـــني الوكـــاال  ،بــ لـــا مـــن مـــدعوياا الـــدائمني ،ليســـتا مـــن األلـــرا املوقعـــة علـــم
بروتوكوال عام  1021تطة التحولَّ
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تقيــيم االحتياجــا ونليلــاا ،والتخطــيم االســتراتيجي لالســتجابة ،وتعب ــة املــوارد ،والتنفيــذ
والرزد ،واستعراض العمليا وتقييمااَّ ويدوِّ التنسـيا و دارة املعلومـا عـاملني رئيسـيني
مــن عوامــ الــتموني لوــ لطــوة مــن هــذ اتطــوا  ،يقــوم العمــ اننســاين الفعـــال
واالستراتيجي واتاض للمسا لة علم أسا تقييم االحتياجا ونليلااَّ
 - 14ويف عام  ،1022مت التركيز بوجه لاد علـم نسـني العنصـرين األولـني يف الـدورة،
أي تقيـــيم االحتياجـــا ونليلـــاا ،والتخطـــيم االســـتراتيجيَّ وياـــد االســـتعراض العـــام
لالحتياجا اننسانية توها توجيه أه للتخطيم املدـترك ،ويتـيح نلـيال اـامال لتزمـة
وحيــدد االحتياجــا حســب األولويــةَّ وتذجــري الوكــاال أو اجملموعــا تقييمــا مســتقلة،
مث يــتم جتمي ـ البيانــا ونليلــاا لرســم زــورة مدــتركة للحالــة اننســانيةَّ وتجــري عمليــا
التقيــيم بالتدــاور مــ احلوومــة املت ــررة ،واملنظمــا اننســانية الدوليــة والولنيــة واةليــة،
واألاخاد املت ررين من األزمةَّ
 - 12وعلـــم أســـا هـــذا االســـتعراض العـــام لالحتياجـــا اننســـانية ،يـــتم وضـ ـ لطـــة
استراتيجية لالستجابةَّ واملقصود أن توون اتطـة االسـتراتيجية لالسـتجابة ”لارلـة لريـا“
للمنظما اننسانية لتحديد األهدا االستراتيجية وتوجيـه تصـميم الـربامج واملدـاري ن هاـي
تبيِّن ما يسعم الفريا القطري للعم اننساين نقيقه ،واملوان الـذي سـتنفذ هيـه األعمـال،
وما يتطلب ل من موارد ،كما أ ا ثابة انلار العام لرزد االستجابة اجلماعيةَّ
 - 14وليس مفاوم دورة الربامج مفاوما جديداَّ هبالنسبة لتزما الطويلة األمـد ،ظاـر
العنازر السـالفة الـذكر يف معظماـا يف عمليـة النـدا ا املوحـدة السـنوية ،وندـر يف و ـائا
الندا ا اتازة بو بلدَّ ويدم النـاج اجلديـد للـدورة تقسـيما هلـذ العنازـر عمليـا
ومنتجا متباينة تسا داريا وحيسن دعماا يف سبي زيادة جودة ك عنصر وضمان كـون
الدورة عملية مستمرة علم مدار السنةَّ وي من ل اتباع ـج أكثـر ـوال وتدـاورا يـؤدي
نســني الــدعم املقــدم البلــدان يف تلبيــة االحتياجــا اننســانية ،و قــدر أكــرب مــن
ات وع للمسا لة أمام املت ررين من األزمـا َّ ولـالل الفتـرة قيـد االسـتعراض ،اتبـ النـاج
املنقح لدورة الربامج يف  11بلداَّ
 - 10ويف العام القادم ،سيستمر زق دورة الربامج اننسانية وتعدي االستعراضـا العامـة
لالحتياجا اننسانية واتطم االستراتيجية لالسـتجابة اسـتنادا الـدرو املسـتفادة لـالل
تعزيـز
عام  َّ1022وتدا ردود الفع األوّلية أن دورة الربامج اننسـانية املنقحـة أد
نلي االحتياجا وزيادة تركيـز اتطـم االسـتراتيجية لالسـتجابة ،علـم الـرغم مـن الـتال
العمليا والنواتجَّ وكانت عمليةَ نديد أولويا االحتياجا يف بعض البلـدان زـعبة أي ـا،
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تبـين أ ـا يف
ال سيما يف األماكن ال تتسم ستويا عاليـة مـن الفقـرَّ وتدـم العنازـر الـ ِّ
حاجة التعزيز نوعية البيانا املسـتخدمة لـدعم االسـتعراض العـام لالحتياجـا اننسـانية،
و درا االحتياجــا املختلفــة للنســا والفتيــا والفتيــان والرجــال واألاــخاد وي انعاقــة
يف ي ـ مراح ـ دورة الــربامج ،وزيــادة قابليــة الدــواغ املتعلقــة باحلمايــة لةنفــا يف اتطــم
االســتراتيجية لالســتجابة ،وآليــا التنســيا بــني اجملموعــا َّ و ــة أي ــا حاجــة مزيــد مــن
التوجياــا التنفيذيــة بدــبن كيفيــة اــراك املنظمــا غــا احلووميــة اةليــة وتعزيــز مدــاركة
األاخاد املت ررين من األزمة يف ي مراح الدورةَّ
دارة املعلوما
 - 11ميوــن أن ت ــرق بفعاليــة العمــ اننســاين ردا ُة البيانــا األوليــة ،ونقــ ذ التوحيــد،
وضـعف التحليـ  ،وعجــز خمتلـف الفــاعلني املســتجيبني لتزمــة عـن تبــادل املعلومــا بســرعة،
وعــدم اســتخدام املعلومــا ــا هيــه الوفايــة لتوجيــه عمليــة زــن القــرارَّ وبالتــايل هــلن دارة
املعلومــا أمــر حاســم يف نقــا األروا  ،وال يســتطي النــا بــدو ا احلصــول علــم اتــدما
أو اختــا أه ــ القــرارا ألنفســام وجمتمعــايم ،هتتخــذ احلوومــا واملنظمــا اننســـانية
قرارا دون أن توـون هلـا نظـرة عامـة دقيقـة عـن الوضـ َّ وهـذا لـه تـب ا علـم نديـد كيفيـة
وموان توها املساعدة واحلماية ومن يستفيد مناماَّ
 - 17ولالل الفترة املدمولة بـالتقرير ،اسـتمر الوكـاال اننسـانية واـركا ها يف جيـاد
ســب أه ــ لتســخا املعلومــا والتونولوجيــا لصــان املت ــررين مــن األزمــا  ،وكــذل
املستجيبني هلاَّ ومت يال اهتمام أكرب للتواز م اجملتمعـا اةليـة مـن لـالل يـ القنـوا
املتاحة ،ا يف ل ان اعة والتلفزيون والرسائ النصية اهلاتفيـة والرسـائ انلباريـة ،نيصـال
املعلوما احليوية والتبكد من أن املستجيبني يتلقون املعلوما من اجملتمعا املت ررةَّ وعلـم
ســبي املثــال ،يف أعقــاا عصــار هايــان يف الفلــبني ،عم ـ موتــب تنســيا الدــؤون اننســانية
باألمانة العامة م ابوة عامليـة وولنيـة مـن مقـدمي لـدما االتصـاال والدـركا يف اجملـال
ــو  231مليــون اــخ  ،ومــدهم علومــا منقــذة لــتروا  ،وهــتح
اننس ـاين للوزــول
قنوا اتصال لتلقي ردود الفع احليوية بدبن تقدر املساعدةَّ
 - 20وم توس التونولوجيـا ،اـاد حجـم املعلومـا وتواهرهـا يف حـاال األزمـا اـوًا
متسارعاَّ ولوي توون هـذ املعلومـا مفيـدة لـدوائر العمـ اننسـاين ،ال بـد مـن عاـا مـن
لائفــة واســعة مــن املصــادر ونويلــاا مــن بيانــا لــام معلومــا يســتطي زــناع القــرار
اســـتخداماا بســـرعة للمســـاعدة يف نقـــا األروا َّ وهنـــاك مدـــاري او جيـــة جاريـــة جلعــ
البيانا العاملية والتدليلية املالئمة متاحة بساولة أكرب لصناع القرار يف جمال العمـ اننسـاينَّ
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ويف عــام  ،1022أللــا موق ـ انغا ــة  ReliefWeb Labsمدــروع تبــادل البيانــا ألغــراض
ندـا منـرب يـتم هيـه جتميـ املعلومـا املسـتقاة مـن مصـادر متعـددة
نسانية ،الذي ياـد
وختزينــاا ونويلــاا بيانــا مفيــدة لــدوائر العم ـ اننســاينَّ ويعم ـ املدــروع علــم يي ـة
مســتقب توــون هيــه تلــ البيانــا متاحــة آنيــا بواســطة أي جاــاز يف كــ موــان ،ويــع
تتمون احلووما واملنظمـا اننسـانية واملت ـررون مـن العمـ انطالقـا مـن قاعـدة مدـتركة
للمعار واملعلوما َّ
هام خمتلف احتياجا

السوان املت ررين

 - 22يتعيّن علم الدول األع ا واملنظما اننسانية التبكد من أن جاود التبهـب والعمـ
اننسـاين والتمويـ تذطــابا االحتياجـا واألولويــا املتباينـة ملختلـف قطاعــا السـوان وهقــا
لنوع اجلنس والسن وانعاقةَّ وميون اختا عدد من اتطوا لتحسني العمـ اننسـاين لصـان
اجلمي وتعزيز ات وع للمسا لة أمام السوان املت ررين من األزما َّ
 - 21ونظراً اللتال احتياجا وقدرا ونديا ولربا النسـا واأللفـال واملـراهقني
واألاخاد وي انعاقة واملسـنني ،هـلن مدـاركة هـذ الف ـا يف عمليـا زـن القـرار أمـر
أساســي ل ــمان برجمــة نســانية مالئمــة وهعالــةَّ ويف عــام  ،1022ضــاعفت اجلاــا الفاعلــة
اننسانية جاودها ناراك قطاعا خمتلفة من السوان يف عمليـا زـن القـرارَّ هعلـم سـبي
املثال ،اقت ت بعض جلان تنفيذ مداري اجملموعا أن يوون متثي املـرأة بنسـبة  20يف املائـةَّ
وستساعد زيادة االستفادة من القـدرا واهلياكـ اجملتمعيـة مثـ اجلمعيـا النسـائية واهلي ـا
الدبابية علم نسني املداركة يف زن القرار ،ومن مث انساام يف جيـاد حلـول واسـتراتيجيا
واستجابا دائمةَّ
 - 22وينبلي أن يوون هذا النـاج الدـام جـز ا ال يتجـزأ مـن يـ مراحـ دورة الـربامج
منــاجيا
اننســانيةَّ وينبلــي أن تســتند عمليتــا نديــد االحتياجــا ورســم األولويــا
تداركية جمتمعية تدم النسا والرجال من ي األعمـار بصـورة كاهيـة ومنصـفة ،ـن هـيام
ونلي واسـتخدام بيانـا مصـنفة حسـب اجلـنس
وو انعاقةَّ و ن املمارسة املناجية يف
والسن وجعـ التحليـ علـم أسـا نـوع اجلـنس والسـن مـن األولويـا أمـر أساسـي يف هـذا
بيانا مصنفة حسب اجلنس والسن وانعاقة ،ال بـد
الصددَّ ويف حني مت حراز تقدم يف
من بذل املزيد مـن اجلاـود ل ـمان حفـب البيانـا املصـنفة يف يـ مراحـ عمليـة التجميـ ،
و ل اعاا للتحلي  ،واستخداماا يف ختطيم الربامجَّ
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 - 24ويف عـــام  ،1022وازــ اـــركا اللجنـــة الدائمـــة املدـــتركة بـــني الوكـــاال اختـــا
لطـــوا لتن فيـــذ التزامـــا ر ســـا اللجنـــة بتحســـني ات ـــوع للمســـا لة أمـــام الســـوان
املت ـررين( َّ )4و ـ لـ تعــيني منسـا و لـالا لطـة العمـ األو للمسـا لة أمـام الســوان
املت ررين يف الفلبني ،وأديف قيام خمتلف وكاال األمم املتحدة والدـركا غـا احلوـوميني
بـــلجرا تعـــديال يف الربجمـــة اســـتنادا االقتراحـــا والدـــواغ الـ ـ أ ـــا مـــن لـــالل
املداورا م النسا والفتيـا والفتيـان والرجـال مـن يـ األعمـار ،ومـ األاـخاد وي
انعاقةَّ ويف املرحلة املقبلـة ،جيـب توثيـف اجلاـود للقيـام اعيـا بتوضـيح معـة املسـا لة أمـام
الســوان املت ــررين عمليــا علــم املســتويف امليــداين مــن أجـ جتنــب ادليــا املتداللــة وتفــادي
اســتخدام املــوارد دون كفــا ةَّ وســيوون مــن املاــم أي ــا ضــمان أن تدــم املبــادرا آليــا
يـ املت ــررين
املســا لة الولنيــة واةليــة القائمــة ،وتــوهر مزيــدا مــن الفــرد لتوــون أزــوا
مسموعة يف الربامج وهياك التنسيا املصممة تدمتامَّ
احلماية
 - 22يقوم العم اننساين علم عدد من املبادئ ،مناا اننسانية ،ما يتطلب تقدر املسـاعدة
ننقا أروا النا ومحايتـام مـن العنـف والـدهاع عـن حقـوقامَّ وقـد اعتمـد ر سـا اللجنـة
الدائمـــة املدـــتركة بـــني الوكـــاال يف  20كـــانون األول/ديســـمرب  1022بيانـــا يؤكـــد أن
اعتبـارا محايــة يـ األاــخاد املت ـررين مــن النــزاعا والوــوار واملعرّضـني ملخالرهــا
جيب أن تذوجِّه عمليا زـن القـرارا واالسـتجابا اننسـانيةَّ وهـذا البيـان يومـ ويـدعم
لطة العم املعنونة ”احلقوا أوال“ ،ال ترمي تعزيز عمـ األمـم املتحـدة حلمايـة النـا ،
أينمــــا كــــانوا ،مــــن االنتــــااكا اجلســــيمة للقــــانون الــــدويل حلقــــوا اننســــان والقــــانون
الدويل اننساينَّ
 - 24و ن هاــم حقــوا النــا واحتياجــايم املختلفــة عنصــر رئيســي يف محايتــام ،وال ســيما
املنــتمني منــام جلماعــا معينــة قــد توــون بوجــه لــاد عرضــة للمخــالر املتعلقــة باحلمايــة،
تفـاقم ضـعفام أو زيـادة التاديـدا اةدقـة
ويف املساعدة علم ضـمان أال تـؤدي األزمـا
وقوقامَّ هعلم سبي املثال ،ميون أن يفقد النا و ائقام الثبوتية بسـبب التدـريد ،اـا يـؤدي
يف بعض األحيان هقدان ”الدخصية القانونية“ ،وهو ما قد يعوا حصوهلم علـم لـدما
معيّنة وحيد من حريتام يف التنقـ َّ ويعطـ تـدما املـدار التعلـيم ويعـرّض األلفـال مزيـد

__________
( )4يف كانون األول/ديسمرب  ،1022أيد ر سا اللجنة الدائمة املدتركة بـني الوكـاال مخسـة التزامـا بدـبن
املسا لة أمام السوان املت ررين وهين القيادة ،والدفاهية ،وردود الفعـ والدـواويف ،واملدـاركة والتصـميم،
والرزد والتقييمَّ
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مــن خمــالر االنتــااكا األلــريفَّ وميوــن أن يــؤدي هقــدان هياكـ الــدعم اجملتمعــي زيــادة
عزلــة األاــخاد وي انعاقــة ،اــا يعرضــام ملزيــد مــن خمــالر االســتلالل وســو املعاملــةَّ
وتسبب األزما أي ـا للـال كـباا يف اهلياكـ األسـرية واالجتماعيـة وتندـق متطلبـا ماليـة
جديدةَّ وغالبا ما تتحم الفتيا املراهقا القسم األكرب من هذ األعبا  ،وميوـن أن جيـربن
علم الزوا املبور أو يتعرضن لالعتـدا واالسـتلالل جنسـيا ،اـا يـؤديف يف كـثا مـن األحيـان
حاال لطاة من احلم املبور وغا املرغـوا هيـهَّ كمـا أن مـا ينـتج عـن الوـوار مـن
تلياا يف أدوار اجلنسني ميون أن يره حدة التوترا علم مستويف األسرة ويزيد من خمـالر
العنف اجلنساينَّ
 - 20وهنـاك عــدد مـن الطــرا الـ مت لوــن الـدول األع ــا واملنظمـا اننســانية مـن تعزيــز
محايــة املت ــررين مــن األزمــا َّ هالســلطا الولنيــة واجملتمعــا اةليــة واملنظمــا اننســانية
تستطي أن ختطم لتزما وتستعد هلا بطريقة ختفف خمالر انتـااك حقـوا النـا أو تقـويض
قــدريم علــم اارســتااَّ وميوــن أن تدــم هــذ اجلاــود وضــ لطــم التبهــب والطــوارئ
بالتدــاور م ـ منظمــا اجملتم ـ املــدين ،وســن القــوانني والسياســا املناســبة ال ـ تركــز علــم
الف ـا ال ــعيفةَّ ويف أعقـاا وقــوع كار ـة ،تذم لوــن االسـتعادة الســريعة للخـدما األساســية
مث ـ التعلــيم مــن محايــة األلفــال واملــراهقني مــن التعــرض ألاــد املخــالر اجلســدية والنفســية
واالجتماعية ،ا يف ل االجتار باألاخاد ،والعنف اجلنسـاين ،وعمالـة األلفـال وجتنيـدهمَّ
و ن تقدر لدما الصحة اجلنسية واناابيـة ،ـا يف لـ جمموعـا لـوازم الصـحة اناابيـة
يف حاال الطوارئ ،ميون أن يساعد علم ضمان الـوالدة ادمنـةَّ وميوـن أن تـوهر جمموعـا
لــوازم الورامــة ال ــروريا األساســية املراعيــة لالعتبــارا الثقاهيــة للنســا والفتيــا يف ســن
انااا ،وميون استخدام أدوا مث املصابيح اليدويـة والصـفارا لتنبيـه ادلـرين لطـر
العنف اجلنساينَّ
متوي األندطة اننسانية
 - 21يف عــام  ،1022ســاهم  72بلــدا ،ه ـالً عــن منظمــا متعــددة األلــرا و قليميــة
عديدة ،ومنظما من القطاع اتاد وأهراد ،ا جمموعـه  2434بليـون دوالر لتمويـ لطـم
االستجابة املتعددة األلرا املدتركة بني الوكـاال واألعمـال اننسـانية التوميليـة( َّ)2ومثلـ
__________
( )2وهقـ ـاً ملـــا أُبللـــت بـــه لدمـــة تتبـ ـ التمويـ ـ
 24آ ار/مار َّ1024
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هذا املبلـ زيـادة قـدرها  234بليـون دوالر عـن عـام  ،1021تذعـزيف أساسـًا
الدائرة يف اجلماورية العربية السورية وتدابا التصدي نعصار هايان يف الفلبنيَّ

حجـم األزمـة

 - 27ولــالل الفتــرة املد ـمولة بــالتقرير ،ســالت الــدول األع ــا والقطــاع اتــاد بل ـ
 404مليون دوالر يف الصندوا املركـزي ملواجاـة الطـوارئ ،وهـو أكـرب مبلـ ـايل سـنوي
علم انلالاَّ وقد مولنت هذ األموال منسا انغا ة يف حاال الطوارئ من ختصـي مبلـ
 411مليــون دوالر ألندــطة االســتجابة اننســانية العاجلــة يف  42بلــدا و قليمــاَّ واســتذخدم
قســم مــن ل ـ التموي ـ زاد نســبته علــم  42يف املائــة للتصــدي حلــاال لــوارئ معقــدة
وما نسبته  10يف املائة للتصدي لووار لبيعيـة بينمـا لذصّصـت نسـبة  24يف املائـة حلـاال
لوارئ نسانية ألريف لال أمدهاَّ
 - 40وتلقــت الصــناديا املدــتركة القطري ـة  -أي الصــناديا املدــتركة لتندــطة اننســانية
وزــناديا مواجاــة الطــوارئ -مــا جمموعــه  427مليــون دوالر مــن  10مــن الــدول األع ــا
واجلاــا املا ــة مــن القطــاع اتــاد ،ولصّصــت مبلـ َ  270مليــون دوالر حلــاال لــوارئ
معقــدة وكــوار لبيعيــة يف  20بلــداَّ وقــد أد الصــناديا املدــتركة القطريــة دورا أساســيا
يف تعزيــــز تنســــيا االســــتجابة اننســــانية علــــم نطــــاا جمموعــــة واســــعة مــــن الدــــركا ،
حيع وهلر ما نسبته  27يف املائة من األموال لدعم املنظما غا احلووميـة الولنيـة والدوليـةَّ
ويسّر األموال أي ا نرك اركا العم اننساين يف وقـت مبوـر باختـا جـرا ا سـاعد
علــم ختفي ـف حــدة خمــالر تفــاقُم األزمــا ولفــض توــاليف املســاعدة علــم املــديف األلــولَّ
ســب ال ـ ميوــن مــن لالهلــا للصــناديا املدــتركة القطريــة
وجتــري أي ـًا مناقدــا بدــبن ال ذ
أن تدعم علم و مالئم واستراتيجي املبادرا املتعلقة بالقدرة علم مواجاة الطوارئَّ
 - 42ول ن كـان الصـندوا املركـزي ملواجاـة الطـوارئ يـؤدي دورا حيويـا يف دعـم تنسـيا
العم اننساين وتعزيز القيادة يف كـ حـاال الطـوارئ الوـربيف تقريبـا يف يـ أ ـا العـا ،
همن األساسي ،يف ظ استمرار تنـامي االحتياجـا ومتطلبـا التمويـ  ،أن تذسـتخدم املـوارد
املوجاة عرب الصندوا ببحسن الطرا االسـتراتيجيةَّ واسـتمراراً يف تعزيـز اسـتخدام الصـندوا
استراتيجيا ،يتعني أن يراعي منسقو الدؤون اننسانية واألهرقة القطريـة للعمـ اننسـاين عـددا
من العوام عند ختصي املـوارد ،ـا يف لـ توقيـت ختصيصـاا واأل ـر املرجتـم والقـدرا
التنفيذيــة وعــدد املدــاري املدعومــة واألولويــا اجللراهيــة ،واالتســاا والتوام ـ م ـ ســائر
قنوا التموي والسب الـ ميوـن عـن لريقاـا اسـتخدام األمـوال لتـبمني املزيـد مـن التمويـ
الالزم للتصدي لتزما َّ
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 - 41وميون أن تؤ ر أي ا زيادة الربجمـة القائمـة علـم النقـد  -أي توزيـ النقـد أو القسـائم
بــدال مــن الســل أو اتــدما علــم مــن حيتــا لياــا مــن األاــخاد  -يف متوي ـ أو تقــدر
ال
املســاعدة يف املســتقب َّ وال تــزال الــربامج القائمــة علــم النقــد تذعتــرب يف أكثــر األحيــان بــدي ً
للمعونة اللذائية ،ولون استخداماا آلذ يف االزدياد يف ي القطاعا اننسـانية تقريبـاً ،ويف
خمتلـــف الســـياقا (احل ـــرية أو الريفيـــة أو يف ســـياا املخيمـــا ) ،ويف يــ املراحــ بـــد ًا
بالتبهــب وانتــاا إل بانغا ــة والتنميــةَّ ويذموــن ،عنــد االقت ــا  ،أن تصــبح الــربامج القائمــة علــم
النقـد أندـطة هعالـة مـن حيـع التولفــة ميوـن أن تعوـس علـم ـو أدا احتياجـا اجملتمعــا
اةلية املت ررة من األزما وقدرايا وأولوياياَّ

ر ابعا  -و رسا عم نساين دويل يتسم زيـد مـن الدـمول والفعاليـة وقابليـة
التدلي املدترك
 - 42جتـــري األعمـــال التح ـــاية ملـــؤمتر القمـــة العـــاملي للعمـ ـ اننســـاين الـــذي سـ ـيذعقد
يف سطنبول يف عام  َّ 1024وتبيت مبـادرة األمـني العـام هـذ يف وقـت مناسـب ،ويـع يتسـ
نطاا االعترا بالتلياا اهلائلة ال لرأ علم مداد العم اننساين لـوال العقـود القليلـة
املاضيةَّ وسيتيح مؤمتر القمة هرزـة لعقـد مدـاورا عامليـة نرسـا عمـ نسـاين يتسـم زيـد
من الدمول والتنوع وحيدد لطة مدـتركة للعمـ اننسـاين يف املسـتقب َّ وستدـو املواضـي
األربعة التالية ه ا ع ري ـة لتوجيـه املدـاورا الواسـعة النطـاا واجلامعـةن احلـد مـن ال ـعف
و دارة املخالر والتحول من لالل االبتوـار وتلبيـة احتياجـا السـوان يف حـاال الـواع
وهعالية العم اننساينَّ

ألف  -احلد من موالن ال عف و دارة خمالر األزما

اننسانية

 - 44يســــتاد النــــدا اننســــاين العــــاملي لعــــام  1024حصــــول  21مليــــون اــــخ
علم املساعدة اننسانية الدولية ،وم ل هلن هذا لـيس ال جـز ا ضـ يال مـن العـدد ان ـايل
لتاخاد املت ررين من الواعـا والوـوار  ،ويـع ن معظماـم ال حيصـ علـم املسـاعدة
عن لريا الندا ا املدتركة بني الوكاال َّ هطوال العقد املاضي ،زاد احتياجـا التمويـ
علــم الصــعيد العــاملي للنــدا ا املدــتركة بــني الوكــاال بنســبة  420يف املائــة وأزــبحت
األزما الطويلة األمد أو املتوررة القاعدة السائدةَّ ويف عام  ،1021ااد  12من  11بلـدا
مــن البلــدان املدــمولة بالنــدا ا املدــتركة بــني الوكــاال  ،أزمــة واحــدة ألــريف علــم األق ـ
يف الســنوا العدــر الســابقةَّ واــاد انيــة مــن تلـ البلــدان ــاين أزمــا أو أكثــر لــالل
الفتــرة نفســااَّ ويــؤدي ت ــاهر عــدد مــن االجتاهــا العامليــة ،ــا يف ل ـ تلــا املنــا  ،واــو
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الســوان ،والتوس ـ احل ــري العدــوائي ،وانعــدام األمــن اللــذائي واملــائي ،ضــعا قــدرة
النا علم التويف م الصدما  ،اا يطي أمد األزما ويزيد مـن توـرار حـدو اا ويقـوّض
حمّ النظام الدويل للعم اننسـاين ـا يتجـاوز
بنا املؤسسا املستدامة وجاود التنميةَّ وقد ذ
لاقته علم نقيا املتولم منه ،ويق نت تب ا هذا النق ماليـني األاـخاد الـذين يتـبرجح
انتقاهلم بني دول لدياا حاجة ماسة املساعدة وتعـاين مـوالن ضـعف لـال أمـدهاَّ ولـذل
هلن االسـتمرار يف متويـ االسـتجابة لتزمـا دون زيـادة االسـتثمار يف دارة املخـالر الوامنـة
ال يعدّ مسعم مستداماَّ
 - 42وتقدم التقـارير الصـادرة يف ادونـة األلـاة ،ـا يف لـ تقريـر التنميـة يف العـا لعـام
 ،1024والدراسـة املعنونـة ” Saving Lives Today and Tomorrow: Managing the Risk of
 ( “Humanitarian Crisesنقــا األروا اليــوم وغــدان دارة خمــالر األزمــا اننســانية) ،ال ـ
أزدرها موتب تنسيا الدؤون اننسانية ،والدراسة ال أجريـت بتوليـف مـن اللجنـة الدائمـة
املدـتركة بـني الوكـاال وأعـدها معاـد التنميـة اتارجيـة بعنـوان ” Dare to Prepare: Taking
( “Risk Seriouslyاجلـــرأة علـــم التبهّـــبن تـــولي اجلديـــة يف التعامــ مــ املخـــالر) ،مزيـــدًا
من األدلة وتذبل ا الرسالة ،أال وهين ال بد مـن حـدا نـول جـوهري ـو األلـذ بنـاج
ال يقتصــر علــم نســني التص ـدي لتزمــا اننســانية هقــم ب ـ يتجــاوز ل ـ ليدــم التنبــؤ
بوقوعاــا مــن جديــد واتقا هــا والتخفيــف مــن حــدياَّ ولــن يتســة تلــيا ”اــو العم ـ “
ال باالســتثمار يف بنــا القــدرا الولنيــة واةليــة يف جمــال دارة خمــالر األزمــا وقــدرا
املنظما اننسانية واناائية علم ختطي وجتاوز الفجـوة املؤسسـية الـ تفصـ بينـاما وتـوها
مــا يوفــي مــن التمويـ وكفالــة القيــادة وااللتــزام مــن جانــب احلوومــا املت ــررة واجلاــا
املا ة واملنظما اننسانية واناائيةَّ
 - 44وتتســـم القـــدرا الولنيـــة واةليـــة ببليـــة حا.ـــة ندارة املخـــالر بنجـــا َّ هلقامـــة
اراكا وتقدر حواهز جديدة علم الصعيد اةلي لالاتراك يف نلي املخـالر والتصـدي هلـا،
وتبادل املعلوما عن اننذار املبور ،ووضـ حمفـزّا مو وقـة علـم التحـرك ،تذسـاعد يف نقـا
األروا َّ هفــي اهلنــد ،أســام اختـــا جــرا ا مبوــرة قبــ وقـــوع عصــار هــالني يف تدـــرين
األول/أكتوبر  1022يف جتنب كار ة كربيفَّ وبف دارة السـلطا الولنيـة لتلـ املخـالر
بفعالية ،تسةق جال أكثر من مليون اخ من املنـالا املت ـررةَّ و يتجـاوز عـدد اتسـائر
يف األروا املبللــ عنــاا  21اخصــا ،مقارنــة بــبكثر مــن  20 000اــخ هلوــوا لــالل
عصار اا ضرا البلد يف عام َّ2777
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 - 40وبالتعــاون مـ الســلطا الولنيــة ،ال بــد أن تعــزز األمــم املتحــدة والدــركا املعنيــون
التخطيم والتنسـيا املدـتركَني للـربامج واملـوارد نـد تقـدر دعـم ميوـن التنبـؤ بـه واالعتمـاد
عليــه لتنميــة القــدرا الولنيــة اتازــة بالتبهــبَّ وينبلــي أن يراعــي هــذا الــدعم امليــزة النســبية
لو ـ منظمــة علــم حــدةَّ ولــن يتســة لعمليــة تعزيــز التبهــب علــم الصــعيد الــول أن توــون
ناجحة مـا تذنسّـا اجلاـا الفاعلـة اننسـانية واناائيـة مواردهـا وماارايـا و جرا ايـا لـدعم
القدرا الولنية واةليةَّ
 - 41ويف عـــام  ،1022انتـــات اللجنـــة الدائمـــة املدـــتركة بـــني الوكـــاال  ،جانـــب
االستراتيجية الدول ية للحد مـن الوـوار وجمموعـة األمـم املتحـدة اناائيـة ،مـن وضـ انلـار
املدترك يف جمال التبهب للطوارئ ،الذي يسللم ببن احلووما الولنية واةليـة هلـا دور قيـادي
يف جمال التبهب للطوارئ وينبلي أن يقدم لياا اجملتم الدويل الدعم حيثما كـان لـ متسـقا
م مبادئ العم ان نساين ومعايا حقوا اننسـانَّ وسـيتطلب تنفيـذ انلـار املدـترك بنجـا
اســتمرار احلوومــا الولنيــة واجلاــا املا ــة واملنظمــا اننســانية واناائيــة يف تــوللي أدوار
قيادية ومداركتاا يف ل َّ
 - 47وتعمـ املنظمــا اننســانية مـ احلوومــا مــن أجـ بنــا قــدرايا علــم دارة خمــالر
األ زما ولوناا ال تستطي القيام بذل فردهـاَّ هـذل يتطلـب مـن دوائـر العمـ اننسـاين
والعم ـ اناــائي جتــاوز العراقي ـ املؤسســية ال ـ تفص ـ بينــااَّ وميوــن أن يث ـبّم العم ـ نــذ
األساليب املنعزلة عداد الربامج ال تساعد النا علـم دارة املخـالر ،وميوـن أن يعيـا النـاج
االســتراتيجي املتب ـ لتلبيــة احتياجــا النــا الفوريــة ،والتصــدي يف الوقــت نفســه لتلطــار
الوامنة وملوالن ال عف ،ـا يسـاعد يف احلـد مـن االحتياجـا يف املسـتقب َّ وال بـد أن تتفـا
اجلاــــا الفاعلــــة اننســــانية واناائيــــة علــــم أهــــدا مدــــتركة ندارة املخــــالر والقــــدرة
علم املواجاة ،ميون نقيقاا من لالل االاتراك يف التحلي والتخطيم والربجمة والتموي َّ
 - 20وينطــوي االســتثمار يف التبهــب  -ال عــن لريــا متوي ـ براجمــه هحســب ،ب ـ أي ــا
بتنفيذها  -علم موانيـة حـدا نـوّل يف حجـم العمـ اننسـاين و جـهَّ وتقـدم الدراسـا
ال أجراها موتب تنسيا الدؤون اننسانية والبن الدويل ومعاد التنميـة اتارجيـة يف ادونـة
األلــاة أدلــة علــم نســبة هائــدة التبهــب حلــاال الطــوارئ تولفتــه ،وتدــا وجــود
عيب أساسي يف هيو التموي َّ هقد لذصّـ أقـ مـن  032يف املائـة مـن االلتزامـا اتازـة
بالتنمية الباللة  2تريليونا دوالر يف السنوا العدرين املاضية لتموي جاود اتقا الوـوار
والتبهب هلاَّ
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 - 22وال يلزم بال رورة وض آليا متوي جديدة لوـن التمويـ املسـتند أهـدا و
تقييم مدترك للمخالر أمر ال غـة عنـهَّ ومـن املاـم أي ـا استودـا آليـا مبتوـرة لتقاسـم
املخالر من قبي التبمني ،والتدارك يف نم املخالر ،والتوزيـ التبـاديلَّ هفـي هـاي  ،تسـاعد
مؤسسـة  Microinsurance Catastrophe Risk Organizationللتـبمني املتنـاهي الصـلر ضـد خمـالر
الووار  ،ال تدعماا اركة  Mercy Corpsواـركا آلـرون ،يف محايـة املدـتللني باملدـاري
احلرة يف اجملتمعا اةلية من خمالر الووار َّ ويف منطقة اةيم اهلادئ ،يعتمـد برنـامج البنـ
الدويل التجـريجل املتعلـا للتـبمني ضـد املخـالر ،للمـرة األو  ،قياسـا علميـة ،مثـ مؤاـرا
قوة الزالزل ،لوض آلية للتبمني السري لصان البلدان اجلزرية الصلاةَّ
 - 21وألــااً ،يوتس ـي تــوللي احلوومــا الولنيــة واجلاــا املا ــة أدوارا قياديــة والتزاماــا
بــذل أليــة حا.ــة التقــا خمــالر األزمــا والتخفيــف مــن حــدياَّ هفــي أغلــب األحيــان،
ال تذعطم دارة املخـالر لـار نطـاا األزمـا األولويـة مـن جانـب احلوومـا أو املنظمـا
الـ قــد تــدعم داريــاَّ وال تــزال االســتجابة لالحتياجــا الفعليــة يف حــاال الطــوارئ أيســر
مــن االســتثمار يف دارة املخــالر علــم املــديف األلــول يف ظ ـ عــدم وجــود أزمــة ،وال ســيما
يف احلــاال ال ـ تواجــه هياــا احلوومــا تــزاحم األولويــا َّ ونتيجــة لــذل  ،غالبــا مــا تذلف ـ
اتطــم اناائيــة الولنيــة معاجلــة األلطــار الوامنــة ال ـ ميوــن أن تــؤدي أزمــا نســانيةَّ
وال يذخص ما يوفي من االهتمـام لتحليـ ومعاجلـة العوامـ الوامنـة الـ تـؤدي ندـوا
أكثــر البلــدان تعرّضــا للمخــالرَّ وال تســتخدم
الواعــا َّ وكــثاا مــا ال يذوجّــه التمويــ
احلووما واملنظما اننسانية واناائية بطريقة مناجية املعلومـا املتاحـة لـدياا االسـتخدام
األمثـ َّ ويف ايــة املطــا  ،يدـول اتمــول والتقــاعس عــن العمـ ملواجاــة املخــالر املعروهــة
أكرب خمـالر الوـوار يف حـد ايمـا ،ولـذل يتعـذلر تلـيا النـاج املتبـ زا لـ دون قيـادة
قوية علم الصعيد العاملي والول والتنظيميَّ
 - 22ويقت ي التحول و اتباع ج استباقي زا الووار يف اية األمر مـن احلوومـا -
البلــدان املت ــررة واجلاــا املا ــة  -و ي ـ أزــحاا املصــلحة املعنــيني جع ـ در األزمــا
اننســانية يف املســتقب مســبلة ا أولويــةَّ ومـ عــداد اجملتمـ الــدويل نزــدار لــاري التنميــة
واحلــد مــن خمــالر الوــوار ملــا بعــد عــام  ،1022ولعقــد مــؤمتر القمــة العــاملي للعمـ اننســاين
يف عــام  ،1024مــن املاــم التســليم بــبن نقيــا تنميــة مســتدامة لــن يوــون اونــا ا يؤلــذ
لطر األزما يف احلسبان ويذعاجل بطريقة استباقية كبولوية مدتركةَّ
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با  -التحول من لالل االبتوار
 - 24واجـــه اجملتمـ ـ الـــدويل ،يف العقـــد املاضـــي ،تلـــاا اجتماعيـــة وتونولوجيـــة وبي يـــة
واقتصـــادية ســـريعةَّ ويف لـــار مواكبـــة تطـــور هـــذ التلـــياا  ،ســـيوون العمـ ـ اننســـاين
يف املستقب خمتلفا لللاية عمـا هـو عليـه اليـومَّ ويلـزم اتبـاع ـج جديـد للتويـف مـ الـتلاا
و دلــال نســينا علــم العمــ اننســاينَّ ويتعــيّن علــم الــدول األع ــا واألمــم املتحــدة
واركائاا وض األسلوا املتب يف نظام العم اننساين موض التسـا ل باسـتمرار ،والبحـع
عن أهوار لار نطـاا النظـام الـدويل والسـما باالسـتثمار يف أهوـار وحلـول جديـدة ميوـن
أن تدعم استجابة سريعة وهعالةَّ وينبلي لدوائر العم اننساين أن تؤيد االبتوارَّ
 - 22ويده املت ررون من األزما  ،حووما وأاخازاً ،بالفع باتبـاع نذاـج مبتوـرة -
من قبي نظام اننذار املبور بـاألمراض بعـد الوـوار املسـتند للرسـائ القصـاة عـرب اهلواتـف
اجلوالة يف الفلبنيَّ ويزيد عدد من اجلاا املا ة من متويلاا جملاال العم ال تعـزّز االبتوـار
وتقــوم عــدة منظمــا بلندــا وحــدا ابتوــار ترمــي نســني لريقــة تعللماــا وتوييــف
اارســـاياَّ هعلـــم ســـبي املثـــال ،لـــديف منظمـــة األمـــم املتحـــدة للطفولـــة  21خمتـــربا لالبتوـــار
علم الصـعيد العـاملي ولـديف مفوضـية األمـم املتحـدة لدـؤون الالجـ ني هريـا موـر لالبتوـار
يــدعم مخســة خمتــربا و 10مــن زمــال االبتوــار علــم الصــعيد العــامليَّ غــا أن الــدعم املقــدم
من اجلاا املا ة ال يزال حمدودا وال يوجـد مـن مصـادر التمويـ البـدي لوضـ ـج مبتوـرة
للعم اننساين سويف القلي َّ
 - 24وجيــري أي ــا اســتحدا أنــواع جديــدة مــن الدــراكا َّ وتدــم األمثلــة احلديثــة
علــم املدــاري املدــتركة بــني القطــاعني العــام واتــاد التعــاون م ـ رابطــة جمموعــة اــركا
اهلــاتف اجلــوال اتازــة ( ،)Groupe Speciale Mobile Associationورابطــة زــناعة اهلــاتف
اجلــوال ،مــن أج ـ نديــد مــديف تــواهر التلطيــة خبــدما اهلــاتف اجلــوال بعــد عصــار هايــان
واــراكة برنــامج األغذيــة العــاملي م ـ مؤسســة ”ماســتركارد“ للبطاقــا االئتمانيــة نتاحــة
التحــويال النقديــة لقــا اللــذا ولــدما أساســية ألــريف والــدعم املقــدم مــن مؤسســية
”آيويا“ ملبادرة االبتوار يف مفوضية األمم املتحدة لدؤون الالج ني ومصفوهة تتبـ التدـريد
الــ زـــممتاا املنظمـــة الدوليـــة للـــاجرة ،وتســـتخدم تونولوجيـــا متقدمـــة يوهلرهـــا الدـــركا
مـــن القطـــاع اتـــاد لتحديـــد اجملـــاال ا األولويـــة العليـــا للتـــدلال ضـــمن جمتمعـــا
املدردينَّ وسيمثل اتباع عملية أدا لتحديد اجملاال ال توون هياا لـدوائر العمـ اننسـاين،
والقطــاع اتــاد ،واجلاــا الفاعلــة األلــريف ،مصــلحة مدــتركة يف التعــاون ،لطــوة هامــة
يف جياد سب جديدة ملواجاة التحديا اننسانيةَّ
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 - 20أسا االبتوار الناجح وجود قاعدة أدلة قوية وبراهني علم أنـه ابتوـار حيمـ الفوـرة
األه ـ ال جمــرد هوــرة جديــدةَّ هبانضــاهة زيــادة االســتثمار يف جمــاال البحــع والرزــد
والتقييم األساسـية ،يسـاعد تعزيـز التعـاون مـ املؤسسـا البحثيـة ونسـني تبـادل النتـائج بـني
يــ املنظمـــا يف كدـــف األهوـــار االبتواريـــة الــ بلموا ـــا حـــدا أعظـــم أ ـــر اوـــنَّ
ويعد االستثمار يف البحـع والتطـوير لدـحذ رو االبتوـار سـبيال لتلبيـة احتياجـا ال تنفـ
تتزايد وتتلاَّ
 - 21واألمث ـ يف هــذا احلــال أن يعتمــد االبتو ـار علــم معــار الســوان املت ــررين لبلــورة
حلــول تتــوهر هلــا مقومــا االســتدامة حمليــاَّ وجيــب منــذ البدايــة تصــميم املدــاري مــن منظــور
اجملتمعا اةلية أساسا ،وتنفيذها يف مراعاة ملبادئ العم اننساين كي توـون مدـاري اـاملة
ويف املتناول وحريصة علم تولي ـج ”عـدم انضـرار“َّ وتـدعو احلاجـة تعزيـز أو بلـورة
مبــادئ توجيايــة ألالقيــة وضــمانا تدــليلية علــم حــد ســوا ملعاجلــة مســائ االســتلالل
واتصوزية واملسا لة ومداركة اجملتمعا اةلية ،وأي آ ار سلبية غا متعمدةَّ

جيم  -تلبية احتياجا

املت ررين من الواعا

 - 27ل ن اتسم العقد املاضي بزيادة عدد الووار الطبيعية املـدمرة ،هـلن حـاال الطـوارئ
املعقــدة ظلــت حمــور العمـ اننســاينَّ هفــي الفتــرة مــا بــني عــامي  1001و  ،1022وجاــت
األمـم املتحـدة واـركا ها زهـا  240نـدا نسـانيا لتـوها مبلـ يزيـد اليـه عـن  74بليـون
دوالرَّ ويتبلف املبل املذكور من  12بليون دوالر لُلبـت ملسـاعدة املت ـررين مـن الواعـا ،
و و  22بليـون دوالر ملعاجلـة اد ـار املترتبـة علـم الوـوار الطبيعيـة وغاهـا مـن الوـوار َّ
وكــان ك ـ نــدا مــن النــدا ا اننســانية املوحــدة العدــر الوــربيف ال ـ وجاــت حــى ايــة
عام  1022ينطوي علم نـزاع مسـلح ،ومعظـم هـذ الواعـا متثـ أزمـا ال تـزال مسـتمرة
ألكثر من مخس سنوا َّ
 - 40وتتحم ألرا هذ الواعا يف النااية املسؤولية الرئيسية عن سالمة ورهـا سـوان
املنــالا ال ـ تســيطر علياــاَّ همــن األليــة وــان أن متتث ـ هــذ األلــرا لاللتزامــا املنولــة
نــا وجــب القــانون الــدويل اننســاين والقــانون الــدويل حلقــوا اننســان ليتســة تــبمني محايــة
الســوان املت ــررين مــن الواعــا َّ غــا أن تل ـ االلتزامــا غالبــا مــا يذعــرض عنــاا وتذنتــا
انتااكا زارلاَّ
 - 42ومــن مث ،هــلن التولفــة البدــرية للواعــا باهظــة جــداَّ ه ارهــا املبااــرة علــم النســا
والفتيـا والرجـال والفتيـان تدـم القتـ وانزـابة بـاجلرو وانزـابة بانعاقـا والتعــرض
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للتعذيب ،واملعاملة القاسية والال نسانية ،والتعرض للعنف علم أسا نوع اجلنسَّ ونـد هـذ
الواعا أي ا مـن هـرد حصـول السـوان علـم اتـدما األساسـية أو متـنعام مـن احلصـول
علياا ،وتقوض قدريم علم جياد مصادر رزا مستدامة ،وتدمر اهلياكـ األساسـية أو تتلفاـاَّ
ومــن املســلم بــه علــم نطــاا واس ـ أن الواعــا تعــود بالتنميــة يف أي بلــد عقــودا الــورا ،
ا يف ل تنمية قدرا مؤسساته كنظامه الق ائي ،وهو ما خيلـف معانـاة لويلـة ويزيـد مـن
قلة منعة البلد أمام ألطار الوـوار َّ وهـذ اد ـار ظـاهرة وبينـة ،غـا أنـه ال بـد مـن موازـلة
العم علم نسني عملية تسجي اتسائرَّ
 - 41والوثا من السما الرئيسية هلذ الواعا هـي .ـا متوـررة ،وتظـ قائمـة لـوال
عقود ،وتذكر يف حسرة وحزن باحلاجة عم نساين قائم علم املبادئ يف حـاال الـواعَّ
وتذستعرض أدنا ب .ا مناا زيد من التفازي َّ
التدر د الداللي
 - 42ن هــرار ماليــني النــا مــن ديــارهم وثــا عــن األمــان دال ـ احلــدود وعربهــا أزــبح
هو ليارهم الوحيد يف سبي النجاة من أتون العنف ،وهو ليس سويف بداية حمنـة متتـد سـنوا
أو حى عقود يوابدون هياا ألوانا من الصـدما النفسـية والفاقـة وضـيا سـب احلصـول علـم
اتدما األ ساسـيةَّ ولـ ن وجـب يف يـ احلـاال احتـرام حـا اننسـان يف التنقـ وملـادرة
رد َّ همعظـم هـؤال
بلد وللب اللجو  ،هلنه ال جيوز أبـدا قبـول التدـرد كواقـ ال سـبي
الذين تدردهم الواعا كثاا ما متر علـيام سـنوا وهـم يف انتظـار عـودة قـد ال نـد أبـدا
ومن مث ،هام واجة دعم مستمر و ابتَّ
 - 44عاش ـو  10يف املائـة مـن املدـردين دالليـا نتيجـة الواعـا وأعمـال العنـف املقـدر
عددهم بـ  1131مليون اخ يف عام  1021يف منالا ح ـرية ومواقـ ليسـت خيمـا ،
وأقاموا يف حـاال كـثاة بـني جمتمعـا حمليـة تست ـيفامَّ غـا أن احتمـاال احلصـول علـم
احلماية وا ملساعدة تظ أوهر يف حالة املدردين دالليا الذين يعيدون يف خميمـا أو يف أمـاكن
”جتمي “ ألريفَّ وجيب علم البلدان املت ررة واملنظمـا اننسـانية واناائيـة أن تبـذل املزيـد
من أج تلبية احتياجا املدردين دالليا يف منالا ح رية ومواق ليست خيمـا َّ وجيـب
تعزيز ”الناج املدتركة“ املتبعة لتوها احلماية هلم وتقدر املساعدة ليام و أهـراد اجملتمعـا
ال ـ تست ــيفام ،وكــذل تعزيــز األندــطة املوجاــة معاجلــة االحتياجــا اةــددة املتعلقــة
ومايتام ومساعديم بوسائ منـاا احتـرام القـانون الـدويل اننسـاين والقـانون الـدويل حلقـوا
اننسان وزيادة تطبيا املبادئ التوجياية بدبن التدـرد الـدالليَّ وجيـب علـم يـ األلـرا
املعنيــة ،وعلــم رأســاا احلوومــا الولنيــة ،و ــا يف لـ اجملتمـ الــدويل ،أن تبــذل املزيــد مــن
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اجلاود نجياد حلول مستدامة توف تلبية احتياجايم ،ا يف ل كفالة األمن هلم علم املـديف
الطويـ  ،ومتوينــام مــن هــرد احلصــول علــم اتــدما االجتماعيــة ،والســون الالئــا ،وســب
كســب الــرزا ،والو ــائا الثبوتيــة ،و تاحــة موانيــة اللجــو العدالــة أمــامامَّ ومــن األليــة
وـان يف هــذا الصــدد زيــادة التنفيـذ املنــاجي نلــار احللــول الدائمـة للمدــردين دالليــا الــذي
أزدرته اللجنة الدائمة املدتركة بني الوكاال وغا ل من املبادئ التوجياية الدوليةَّ
األسلحة املتفجرة يف املنالا املبهولة
 - 42ال ينفـ يتزايــد القلــا الــذي يــثا اســتخدام األســلحة املتفجــرة ا اد ــار الواســعة
النطاا يف منالا ح رية ومنالا مبهولةَّ هقد كُدف أن عـدد ضـحاياها مـن قتلـم وجرحـم
وزـ لــالل عــام  21 000 1022اــخ تقريبــا 11 ،يف املائــة منــام مــدنيونَّ وأُهيــد
أنه ،يف احلاال ال استخدمت هياـا هـذ األسـلحة يف منـالا مبهولـة ،كانـت نسـبة املـدنيني
من عدد املصابني  72يف املائـة( َّ )4وبانضـاهة أعـداد القتلـم واجلرحـم مـن املـدنيني ،كـثاا
مـا يتسـبب لـ يف تدــرد السـوان املـدنيني لفتـرا لويلــة يف ظـرو غـا مسـتقرةَّ وكــثاا
ما تتلف أو تدمر املساكن واملراها الصحية والبنية التحتيـة األساسـيةَّ وتعطـ املـدار وتـدمر
مصادر كسب الرزا أي اَّ ويؤ ر استخدام األسلحة املتفجرة يف املنـالا املبهولـة تـب اا كـباا
علم التعما يف هترة ما بعد انتاا الواعَّ وتدو خملفايا لطرا علم النـا يظـ ياـددهم يف
بعض احلاال علم مديف عدة أجيالَّ
 - 44وبدعم من العديد من الدول األع ا  ،بـدأ اجلاـا الفاعلـة اننسـانية مثـ منظمـة
األمــم املتحــدة للطفولــة (اليونيســيف) ،وموتــب تنســيا الدــؤون اننســانية ،واللجنــة الدوليــة
للصلي ب األمحر والعديد من املنظما غا احلووميـة ،يف معاجلـة هـذ املدـولة املسـتفحلة مـن
انقرار ا يترتب علم األسـلحة املتفجـرة ا األ ـر
لالل عدد من املداورا ال يد
الواس النطاا من آ ار نسـانية يف املنـالا املبهولـة ،وتعزيـز االلتـزام السياسـي بالتصـدي هلـذ
املدولة ووض تدابا عملية تستند املمارسا اجليدة القائمة يف هذا الصددَّ
وزول املساعدة اننسانية
 - 40ليس الوزول يف أي عم نساين األاخاد املت ـررين مـن الـواع اـرلا مسـبقا
هحســب ،و اــا هــو أي ــا عنصــر ي ــ موضــ التنفيــذ املبــادئ األساســية للقــانون الــدويل
__________
( )4انجـــرا ا املتخـــذة بدـــبن العنـــف املســـلح” ،رزـــد العنـــف النااـــق عـــن اســـتخدام املتفجـــرا “1022
(نيسان/أبري َّ)1024
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اننســاين  -ننقــا األروا واحلــد مــن أي معانــاة لويلــة ال موجــب هلــاَّ وتقـ علــم ألــرا
الواعــا املســلحة املســؤولية الرئيســية عــن تلبيــة االحتياجــا األساســية للمــدنيني يف املنــالا
اتاضعة لسيطرياَّ وحينما ال تقوم بذل  ،يصـبح مـن ال ـروري القيـام بعمـ نسـاين تنجـز
جاة حمايدة لتزويد الس وان املت ـررين بانمـدادا األساسـية لبقـائام علـم قيـد احليـاةَّ ويعـد
حســن توقيــت االســتجابة اننســانية أساســيا كيمــا توــون االســتجابة هعالــة يف نقــا األروا َّ
هبموجب القانون الدويل اننساين ،ال بد من احلصول علم مواهقة األلـرا املعنيـة قبـ تنفيـذ
أي أعمال غو ية نسانية ويتع ني علـم ألـرا الـواع تاحـة وتيسـا وزـول انغا ـة اننسـانية
ي املدنيني اةتاجني بسرعة وبدون عوائاَّ
 - 41هحرمان هؤال السوان اةتاجني من وزول مساعدة ليام هم يف أمس احلاجـة لياـا
أو منـ منظمــا معونــة حمايــدة مــن مــد يــد املســاعدة دون وجــود أســباا وجياــة هــو عم ـ
تعســفي ال مــربر لــه ،وعمـ يتنــا مـ كنــه اننســانية اتــهَّ وهنــاك ،يف هــذا الصــدد ،جاــود
جارية للتعـاون مـ الـدول األع ـا واتـربا القـانونيني والفـاعلني يف اجملـال اننسـاين واجملتمـ
املدين من أج توضيح ما يعنيه من وجاة النظـر القانونيـة االمتنـاع تعسـفا عـن بـدا املواهقـة،
ووع ليارا تقدر التوجياا يف هذا الصددَّ
 - 47وقد أديف اقتران أعمال العنف ضد العاملني يف اجملال اننساين وأعمـال القتـال اجلاريـة
وهرض القيـود علـم احلركـة ،يف حـاال الـواع املسـلح ،النيـ بدـو لطـا مـن موانيـة
حصول السوان علم املساعدة اننسـانية وتـوها احلمايـة هلـمَّ مث ن هنـاك عقبـا باوقراليـة
قد يوون هلا أ ر لطا علم وتاة أي استجابة نسـانيةَّ وكـي يتسـة لالسـتجابة اننسـانية أن
توون هعالة ،جيب أن توون جرا ا رسال العاملني يف جمال تقدر املساعدة اننسـانية وندـر
األزول والسل اننسانية بسـيطة وسـريعةَّ ومـن اتطـوا الـ ميوـن أن تتخـذها حوومـا
البلــدان املتــب رة لتحقيــا هــذا األمــر احلــد مــن التــبلا يف اــاز جــرا ا التخلــي اجلمركــي
و زــدار التباــاا  ،ورهـ القيــود املفروضــة علــم األزــنا األساســية ،ــا يف لـ معــدا
االتصاال ومعدا األمن و للا ال رائب والرسوم املفروضة علم املواد واألندـطة اللو يـة
وره القيود املفروضة علم حركة موظفي املساعدة اننسـانية والسـل اننسـانية دالـ البلـد
و ندا مركز لتنسيا عملية التسجي القانوين دال البلدَّ
 - 00وقد باتـت املمارسـا اجليـدة وادليـا راسـخة جـدا يف سـياا الوـوار  ،مـن قبيـ
املبــادئ التوجيايــة لتســاي العملي ـا الدوليــة لةغا ــة واننعــاش األويل يف حــاال الوــوار
وتنظيماا علم الصعيد الول ال اعتمد يف املؤمتر الدويل الثال ني للصـليب األمحـر واهلـالل
األمحر الذي عقد يف جنيف يف الفتـرة مـن  20 14تدـرين الثـاين/نوهمرب  َّ1000وينبلـي
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أن تستودف الدول األع ا واملنظمـا اننسـانية اتيـارا املتاحـة لوضـ مبـادئ توجيايـة
وعمليا اا لة تتسا م القانون الدويل اننساين بالنسبة حلاال الواعَّ
سالمة وأمن العاملني يف جمال تقدر املساعدة اننسانية
 - 02أزبحت املنظمـا اننسـانية العاملـة يف سـياقا الـواع تواجـه أكثـر هـبكثر نـديا
وقيودا لطاةَّ هالعاملون يف اجملال اننسـاين هـم أكثـر املاـددين خبطـر العنـف املبااـرَّ ويتـبني
مــن البيانــا األوليــة املســتقاة مــن قاعــدة بيانــا أمــن عمــال املعونــة أن عــدد الــذين قتلــوا
أو التطفوا أو أزيبوا جبرو بليلة منام قد وز يف عام  224 1022اخصـا( ،)0وهـو
أعلــم رقــم يســج حــى ادن وميث ـ زيــادة عمــا ســج يف عــام  1021بنســبة  17يف املائــةَّ
وكانـــت النســـبة األعظـــم يف عـــدد الـــذين قتلـــوا منـــام  24 -مـــن أزـــ  210اخصـــا
( 44يف املائــة)  -ضــحايا هجمــا موجاــة أو تبــادل نلــالا الــناان لــديف قيــامام بتســليم
املعونةَّ وتسببت األجازة املتفجرة املرجتلة واهلجما املعقدة يف مقت  20يف املائة مـن عمـال
املعونةَّ وميث املوظفون الولنيون  -الذين يدولون أغلبيـة عمـال املسـاعدة اننسـانية  -أكثـر
من ال ة أرباع ال حايا ( 171من أز  224اخصا)َّ
 - 01ورغم أن اهلجما املباارة ضد العاملني يف جمال الرعاية الصحية واملراهـا واملركبـا
واتدما تدو انتااكا جسيمة للقانون الدويل اننساين ميون أن تعترب جـرائم حـرا(،)1
اــاد الفتــرة املدــمولة بــالتقرير أي ــا زيــادة يف عــدد اهلجمــا لــالل محــال التحصــني،
ضــاهة العديــد مــن اهلجمــا املتعمــدة علــم أول املســتجيبنيَّ ولــوحب أي ــا تعمــد رهــض
تاحة لدما الرعايـة الصـحية الـ تتسـم باحليـاد للمـدنيني واملرضـم واجلرحـم مـن املقـاتلني
بطرا مناا القيام بسـحب املـواد الطبيـة مـن اـحنا املعونـةَّ ونتيجـة لـذل  ،يصـبح موظفـو
الرعايــة الصــحية غــا قــادرين علــم أن يلبــوا علــم النحــو املناســب احتياجــا األاــخاد
املت ــررين وأن يقــدموا لــدما الرعايــة للمرضــم واجلرحــمَّ ويقـ االلتــزام بــاحترام ومحايــة
موظفي الرعاية الصحية ومراها الرعاية الصحية ومعـدايا يف زـميم القـانون الـدويل اننسـاينَّ
وميث تـبمني مسـا لة ألـرا الـواع علـم ـو مسـتمر وهعلـي عـن أي هجمـا ضـد مقـدمي
املساعدة اننسانية ولدما الرعاية الصحية حديف األولويا العاجلةَّ
__________
( )0حــــى تــــاري  12نيســــان/أبري  ،1024توــــن أرقــــام عــــام  1022قــــد هــــر بعــــد مــــن عــــدادها
يف زيلتاا الناائيةَّ

( )1يفقـــد املوظفـــون العـــاملون يف جمـــال الرعايـــة الصـــحية هـــم واملراهـــا ووســـائم النقـ ـ واتـــدما القائمـــة
يف هـذا اجملـال محايتـام املوفولــة وجـب القـانون الــدويل مـى ارتوبـوا أو اســتخدموا الرتوـاا أهعـال تلحــا
ضررا بالعدوَّ
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م سائ ينبلي النظر هياا يف املستقب
 - 02ة حاجة أن تتصديف دوائر العم اننساين هلـذ التحـديا وأن توازـ النظـر يف
اى سب تقدر املساعدة وتوها احلمايةَّ واختذ جاـا هاعلـة جديـدة دورا أكـرب يف العمـ
اننسـاين وندـب اــا اـى للدــراكا  ،ـا يف لـ عــرب تقـدر املســاعدة السـوان مــن
لالل تنفيـذ بـرامج التحـويال النقديـة و دارة العمليـا عـن بعـد باالسـتعانة نظمـا حمليـة
واركا حمليني نيصال املساعدا الدوليـةَّ وجيـب موازـلة النظـر يف مزايـا ومسـاوئ خمتلـف
النما ال تدارك هياا جاا هاعلة حملية وجاا هاعلة دوليةَّ وهنـاك حاجـة أي ـا أن
نــه ال ميوــن يف لــار العم ـ
تنظــر اجلاــا الفاعلــة اننســانية يف املســائ املتعلقــة بــالتنوي
يف حـاال الــواع أن يتبـ ــج واحــد يناسـب يـ احلــاال َّ هاالاــتلال يف ســياقا الــواع
يتطلب تواهر ماارا حمددة ومراعاة احلساسيا والقدرة علم اكتساا قة اجملتمعـا اةليـة
وألــرا الــواعَّ وتعتمــد القــدرة علــم اكتســاا الثقــة والقبــول أي ــا علــم ــج قوامــه بقــا
اجلاا الفاعلة اننسانية جانب اجملتمعـا اةليـة وتقـدر املسـاعدة لياـا يف ل ـم الـواع
حينما يوون ل أمرا بال األلية لدياا وعندما توون يف أاد احلاجة املساعدةَّ

دال  -هعالية العم اننساين
 - 04اــاد الســنوا األلــاة مبــادرا زــال اــى ســعت نســني هعاليــة العم ـ
اننساين ،ا يف ل وض لطة نـول مـن جانـب اللجنـة الدائمـة املدـتركة بـني الوكـاال ،
ووض ـ معــايا مانيــة للجاــا الفاعلــة اننســانية ،وتنفيــذ اارســا جيــدة ومبــادئ لازــة
باملـا ني ،ووضـ معــايا للعمـ اننســاين ونظــم نزــدار الدــاادا لتقــدر املســاعدةَّ وأد
أي ـًا اتطــوا املتخــذة لتحســني متوي ـ األندــطة اننســانية مــن لــالل الصــناديا اجملمعــة
نسني متوي األندطة اننسـانية مـن حيـع توقيتـه ومرونتـهَّ ويف الوقـت نفسـه ،أقـر الـدول
األع ا  -البلدان املت ررة والبلدان املا ة  -واملنظمـا اننسـانية باحلاجـة اعتمـاد ر يـة
أعمــا و دلــال نســينا علــم لريقــة يصــال املســاعدة اننســانية ملواجاــة التحــديا ال ـ
يفرضاا تلا املداد العاملي وضرورة التصدي بفعالية أكرب ،وبنتـائج أكثـر اسـتدامة ،لتزمـا
اننسانيةَّ ويف حني ساعد اجلاود املبذولة حى ادن يف نسني هعالية العمـ اننسـاين ،هقـد
كــان منــاك تركيزهــا دالليــا يف اللالــب ،أي أ ــا تركــز علــم هعاليــة النظــام الــدويل القــائم
لالستجابة اننسانيةَّ
 - 02واستدــراها لتهــا ،يــتعني أن ميتــد نلي ـ مــا هــو هعــال أبعــد مــن النظــام الــدويل
اننســاينَّ ويــتعني أن يراعــي املنظــورا املختلفــة واملزايــا النســبية لدــى اجلاــا الفاعلــة ال ـ
تتصــديف لتزمــة اننســانية ،ــا يف ل ـ األاــخاد املت ــررون وحوومــايم علــم الصــعيدين
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اةلــي والــول  ،وأول املســتجيبني ،و اعــا امللتــربني ،و اعــا اجملتم ـ املــدين ،ودوائــر
األعمالَّ وسيوون مـن امل اـم أي ـًا موازـلة النظـر يف سـياا االسـتجابة ومرحلتـااَّ وسـيوون
من ال روري كذل توق الويفية ال ستؤدي نـا االجتاهـا والتحـديا النااـ ة ،مـن قبيـ
التونولوجيــا ،واــو البلــدان املتوســطة الــدل والقــدرا اتازــة نــا ،وظاــور اــركا جــدد،
تلـيا الطريقــة الـ تلـيف نــا يف املســتقب احتياجــا
وتزايـد االحتياجــا وأوجــه التفـاو
األاخاد املت ررين من أزما َّ
املنظورا

املختلفة بدبن الفعالية

 - 04تق املسؤولية الرئيسية عـن تلبيـة احتياجـا السـوان املت ـررين مـن أزمـة مـا ،سـوا
أكــان الســياا نزاعــا أو كار ــة لبيعيــة ،علــم عــاتا الســلطا الولنيــة واةليــة للبلــد املت ــررَّ
و ا كــان للمنظمــا اننســانية الدوليــة دو ؤر حاســم تؤديــه ،هــلن مــن املســلم بــه أن هعاليــة
االسـتجابة تعتمــد بصــورة متزايــدة علــم اــا التفاعـ بــني اجلاــا الفاعلــة املتعــددة يف حالــة
الطــوارئ اننســانيةَّ وتدــم هــذ اجلاــا الفاعلــة األلــريف أول املســتجيبني واجملتمـ املــدين
والقوا املسلحة الولنية واألجنبية وآليا الـدعم احلوـومي الثنـائي أو انقليمـي ومؤسسـا
القطـاع اتــاد املختلفــة (املتعـددة اجلنســيا والولنيــة واةليـة) و اعــا امللتــربني وغاهــاَّ
ومن املام أن تذفاـم تصـورا هـذ اجلاـا ملـا تعتـرب عمـال نسـانيا هعـاال  -معرهتـاا باحلالـة
وباحتياجا املت ررين وكيفية االستجابة ومـداها الـزم  -حـى يتسـة تقـدر زـورة أ ـ
عن الفعاليةَّ
 - 00ومــن األليــة وــان أن تــدرك كاهــة اجلاــا الفاعلــة املدــاركة يف عمليــة اســتجابة
نســانية احتياجــا املت ــررين مــن األاــخاد واجملتمعــا والبلــدان ومــا يفعلــه هــؤال لتلبيــة
االحتياجا اتازة نم ،وكيف ميون هلا دعم هذ اجلاود والترابم معاـا بـدال مـن تورارهـا
أو حالهلاَّ هخالل أي أزمة نسانية وبعدها ،يوون أهراد اجملتمـ اةلـي واملنظمـا اةليـة هـم
أول املستجيبني ،وهم الـذين يتسـة هلـم علـم األرجـح االتصـال املبااـر باألاـخاد اةتـاجني
والبقــا جانبــام للمســاعدة يف التعــايف مــن آ ــار األزمــةَّ ويــرجح بدرجــة أكــرب أن يعم ـ
املستجيبون الولنيون واةليون م اهلياك األساسية واألسواا القائمـة ،ـا يزيـد مـن اسـتدامة
جاود االستجابةَّ ومن مث ،هلن أحد العنازر األساسية لزيادة هعالية العم اننساين كو هـو
هعا ليـة االسـتجابا اننسـانية اةليـة والولنيـة وهاــم الطريقـة الـ ميوـن مـن لالهلـا للجاــا
الفاعلة األلريف تومي وتعزيز قدرا االستجابة اةليـة والولنيـةَّ وعلـم سـبي املثـال ،ميوـن
أن توون اعا امللتربني ،ا لدياا من لربة وأموال ،قادرة يف بعض األحيان علم املسـالة
بدو مباار وبوتاة أسرع من الويانا الولنية أو الدوليةَّ
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 - 01ويف ضو تنوع اجلاا الفاعلة املداركة يف االستجابة حلاال الطوارئ ،هعنـد النظـر
يف ما يدو عمال نسانيا هعاال ،توون مسبلة من يقدم املسـاعدة أقـ أليـة مـن مسـبلة مـديف
اجلودة ال تليف نا احتياجا األاخادَّ ويتطلب ل االعتـرا ختلـف اجلاـا الفاعلـة
والدبوا والنظم وهاما واحتراما أكرب ملزاياهـا النسـبية ودواهعاـا وقيودهـاَّ ولتحقيـا لـ ،
يــتعني زيــادة االســتثمار  -لــار األزمــا  -لزيــادة قابليــة التدــلي املدــترك هلــذ اجلاــا
الفاعلة املختلفة ،بسب تدم وض برامج قابلة للتنبـؤ للمدـاركة والتعـاون والتنسـيا و جـرا
مناقدة مركزة م ك مناا بدبن األهدا املدتركة واملعايا ووسائ يصال املساعدا َّ
 - 07ويـتعني أن تتنـاول هـذ املناقدـا الطريقـة الـ ميوـن مـن لالهلـا للوكـاال الدوليـة
أن نســن ارتبالاــا بالعــدد املتزايــد مــن الســلطا الولنيــة ندارة األزمــا واتطــم الولنيــة
لالستجابة لتزما ودعماا هلا والطريقة ال ميوـن مـن لالهلـا التوهيـا بـني مصـان القطـاع
اتــاد واملعــايا الدوليــة نيصــال املســاعدا واملــنح املقدمــة مــن القطــاع العــام وكيفيــة حـ
التوترا ال تندب عن ضـرورة تـوها مسـاعدة ننقـا األروا يف سـياقا الـواع عـن لريـا
التعام م ي ألرا الـواع ،مـ املسـالة يف الوقـت نفسـه يف أولويـا احلوومـة الطويلـة
األجـ يف جمــال بنــا مقومــا الصــمود وبنــا القــدرا وكيفيــة العمـ مـ اجلاــا الفاعلــة
لار ألر االستجابة احلوومية أو الدولية القائمـة لوضـ أهـدا ومعـايا مدـتركةَّ وسـيقوم
موتب تنسيا الدؤون اننسـانية يف الفتـرة السـابقة لعقـد مـؤمتر القمـة العـاملي للعمـ اننسـاين
بلعداد دراسة لبحع هعالية العم اننساين من منظورا خمتلفةَّ
سياا األزمة
 - 10تعتمد أي ًا لريقة قيا هعاليـة العمـ اننسـاين علـم السـياا الـذي نـد هيـه حالـة
الطوارئ والقدرا املوجودة والبي ة التموينية ال يي اـا احلوومـة امل ـيفة أو ألـرا الـواعَّ
هعلــم ســبي املثــال ،توــون قــدرا احلوومــا اةليــة والولنيــة ،يف ســياا الوــوار الطبيعيــة
أو حـــاال ال ـــعف املزمنـــة ،باللـــة األليـــة لفعاليـــة االســـتجابة كوـ ـ َّ ويـــتعني أن تتعـــاون
الوكاال اننسانية تعاونا و يقا م هـذ السـلطا لـدعم جاودهـاَّ أمـا يف سـياا الواعـا ،
هلن هعالية العم اننساين قد تعتمد بدرجة أق علـم قـدرا احلوومـة ،ال سـيما حـني توـون
لرها يف نزاع ،وبدرجة أكرب علـم قـدرة الوكـاال اننسـانية الدوليـة علـم التعامـ مـ يـ
ألرا الواع ،علم أسا املبادئ اننسانية ،من أج الوزول النـا وتلبيـة االحتياجـا
املتعلقة بلنقا أروا السوان املت ررين وتوها احلماية هلمَّ
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االجتاها

والتحديا

الناا ة

 - 12يــتعني أي ــًا النظــر يف هعاليــة العمــ اننســاين يف مراعــاة للطبيعــة املــتلاة للمدــاد
اننساينَّ هالبلدان املتوسطة ا لدل أزـبحت تتـو ادن قـدرا أكـرب مـن زمـام األمـور والعمـ
القيــادي يف االســتجابة لتزمــا الــ تقــ هياــا ،بتســخا املزيــد مــن القــدرا االقتصــادية
واملؤسسيةَّ وتسام الدركا الدولية والولنيـة ومؤسسـا األعمـال التجاريـة اةليـة بدرجـة
أكرب يف االستجابة اننسانيةَّ وم تزايد اسـتخدام التحـويال النقديـة املبااـرة األاـخاد
املت ــررين  -وتزايــد أوجــه التقــدم التونولــوجي والعلمــي  -زاد هــرد تلبيــة احتياجــا
املت ررين عن أي وقت م مَّ
 - 11وهذا ظر حاسم لتقييم ما يدو عمال نسانيا هعاالَّ وسيوون مـديف تـبقلم النظـام
اننســاين الــدويل مـ الواقـ املــتلا ،واالعتــرا بتعــدد اتيــارا واجلاــا الفاعلــة ،وتســليم
ال ـــو علـــم مزاياهـــا النســـبية ،ولرحاـــا العمــ كوســـيم نجيـــاد احللـــول للمت ـــررين مـــن
حوومــا وأاــخاد عنازــر حا.ــة لســد الثلــرا يف جمــال القــدرا وعلــم زــعيد يصــال
املسـاعدا  ،وتعزيــز الــدعم العــاملي للعمـ اننســاين ،وتلبيــة احتياجــا الف ــا األاــد ضــعفا
بقدر أكرب من الفعاليةَّ

لامسا  -التوزيا
 - 12بنا علم ما تقدم ،أوزي ا يلين
(أ) أن تواز ـ الــدول األع ــا واجلاــا الفاعلــة مــن غــا الــدول واملنظمــا
اننسانية العم علم زيادة احترام مبادئ العم اننساين املتمثلة يف اننسانية واحليـاد والواهـة
واالستقالل ،وزيادة التقيد نا
(ا) أن تتقيــد الــدول األع ــا  ،واجلاــا الفاعلــة مــن غــا الــدول حيثمــا ينطبــا
لـ  ،بالتزامايــا وجــب القــانون الــدويل اننســاين والقــانون الــدويل حلقــوا اننســان ،ــا يف
ل بلتاحة وتيسا يصال انغا ـة اننسـانية بسـرعة وبـدون عوائـا املت ـررين اةتـاجني،
وأن تقر ب رورة عدم االمتناع تعسفا عن بدا املواهقة
( ) أن تتقيــد الــدول األع ــا  ،واجلاــا الفاعلــة مــن غــا الــدول حيثمــا ينطبــا
ل  ،بالتزاماا باحترام ومحاية العاملني يف جمـال تقـدر املسـاعدة اننسـانية والرعايـة الصـحية،
ووسائ نقلام ومراهقام ،ا يف ل باتباع يـ اتيـارا اةليـة والدوليـة ل ـمان املسـا لة
عن ي اهلجما ال تق يف انتااك للقانون الدويل ي الصلة
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(د) أن تواز الدول األع ا وكيانا األمـم املتحـدة ومنظمـا اجملتمـ املـدين
العم ـ علــم انقــرار ــا يترتــب علــم األســلحة املتفجــرة ا األ ــر الواس ـ النطــاا مــن آ ــار
نسـانية يف املنــالا املبهولـة ،وتعزيــز االلتــزام السياسـي بالتصــدي هلــذ املدـولة ووضـ تــدابا
عملية تستند املمارسا اجليدة القائمة يف هذا الصدد
(هـ) أن تبـــذل الـــدول األع ـــا املزيـــد مـــن اجلاـــود مـــن أجــ تبســـيم وتســـري
انجـرا ا نرسـال مـوظفي املسـاعدة اننسـانية وندـر السـل اننســانية ،بسـب تدـم وــع
الوسائ الوفيلة بتطويـ املمارسـا اجليـدة وادليـا املوضـوعة يف سـياا الوـوار الطبيعيـة
ويــع ميوــن اتباعاــا يف أنــواع األزمــا األلــريف ،ــا يف ل ـ يف ســياقا الــواع وحــاال
ال عف املزمنة
(و) أن تواز الدول األع ا واجلاا الفاعلة التابعة لتمم املتحـدة واملنظمـا
اننسانية التعاون هيما بيناا ل مان محايـة األاـخاد مـن األ يف واحلفـا علـم حقـوقام قبـ
وقوع األزمة وأ نا ها ،ـا يف لـ بفاـم االحتياجـا املختلفـة لدـى األاـخاد هيمـا يتعلـا
باحلماية ،وال سيما األاخاد األكثر ضعفا ،وضـمان دمـج هـذ االحتياجـا بصـورة كاهيـة
يف جاود التبهب واالستجابة والتعايف
(ز) أن تقوم الدول األع ا واألمم املتحدة واملنظما اننسانية بتعزيـز جاودهـا
لوفالــة تــوها قــدر أكــرب مــن احلمايــة واملســاعدة ونســني االســتراتيجيا اناائيــة لتاــخاد
املدردين دالليا ،ا يف ل من لالل التعاون هيمـا بينـاا لتعزيـز تنفيـذ لـار احللـول الدائمـة
للمدردين دالليا الذي أزدرته اللجنة الدائمة املدتركة بـني الوكـاال وأن تقـوم املنظمـا
اننسانية بتحسني التنسـيا حـى يتسـة تلبيـة احتياجـا األاـخاد املدـردين دالليـا بصـورة
أه  ،م االعترا بالدور اةوري الذي ي طل به منسا انغا ة يف حاال الطوارئ
( ) أن تواز األمم املتحدة واملنظما اننسانية اجلاود الراميـة تعزيـز نليـ
االحتياجـــا والتخطـــيم االســـتراتيجي ل ـــمان اتســـام االســـتجابة الحتياجـــا األاـــخاد
املت ررين من األزما بقدر أكرب من االستنارة والفعالية والدفاهية والعم اجلماعي
(ك) أن تواز الدول األع ا واألمم املتحدة واجلاـا الفاعلـة اننسـانية نديـد
وهام ونلي االحتياجا والتحديا وقدرا التجـاوا املتمـايزة للنسـا والفتيـا والفتيـان
والرجال ،بسب تدم نسني جتزئـة البيانـا حسـب اجلـنس والسـن وانعاقـة لـالل مرحلـة
التصــنيف واســتخداماا يف التحلي ـ وختطــيم الــربامج وتعزيــز مدــاركة ي ـ املت ــررين مــن
النســا والفتيــا والفتيــان والرجــال يف هياك ـ زــن القــرار واســتخدام مؤاــر نــوع اجلــنس
وغــا مــن أدوا الرزــد باتســاا لتحســني التحليـ علــم أســا نــوع اجلــنس والعمــر وتتبـ
خمصصا التموي
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(ي) أن تقــوم الــدول األع ــا بتعزيــز القيــادة وااللتــزام بــدر األزمــا اننســانية
والتخفيــف مــن حــديا بســب تدــم دمــج دارة املخــالر يف لطــم التنميــة الولنيــة ،وزيــادة
التموي لدر األزما والتخفيف من حديا واستخدام نلي املخالر كبسا الختا قـرارا
التمويـ ـ مـــن أجـ ـ ضـــمان توجيـــه التمويـ ـ لـــدعم األاـــخاد والبلـــدان األكثـــر تعرضـــا
تطر األزما َّ
(ك) أن توازــ املنظمــا اننســانية واناائيــة تعزيــز اجلاــود الراميــة ختطــي
العقبا املؤسسية ال نول دون التعاون هيما بيناا ،بسب تدم التخطيم علم أسا نليـ
مدــترك للمخــالر ،وموا مــة دورا التخطــيم حيثمــا ميوــن ،واســتخدام أدوا وعمليــا
لتحلي خمالر األزما بصورة مدتركة
(ل) أن توازــ األمـــم املتحـــدة واملنظمـــا اننســـانية ،بالتعـــاون مــ املنظمـــا
اناائية ،دعم القيادة الولنية يف بنا قـدرا التبهـب علـم الصـعيد الـول  ،ـا يف لـ وهقـا
لةلار املدترك للتبهب الذي وضعته اللجنة الدائمة املدـتركة بـني الوكـاال وجمموعـة األمـم
املتحدة اناائية واالستراتيجية الدولية للحد من الووار
(م) أن توازــ األمــم املتحــدة واملنظمــا اننســانية اجلاــود الراميــة نديــد
قـــدرا البلـــدان املت ـــررة يف جمـــايل التبهـــب واالســـتجابة حلـــاال الطـــوارئ ،ـــا يف لــ
حوومايا واجملتم املدين والقطاع اتاد وغاها من اجلاا الفاعلة املعنية ،من أجـ نسـني
هام الطريقة ال ميون من لالهلا أن يقوم اجملتم الدويل بالبنا علم القدرا اةليـة والولنيـة
القائمة وتوميلاا
(ن) أن تقــوم األمــم املتحــدة واملنظمــا اننســانية بتحديــد أه ــ املمارســا
والفرد اجلديـدة لتعزيـز قابليـة التدـلي املدـترك بـني احلوومـا املت ـررة ،واملسـتجيبني مـن
اجملتم اةلي ،واجملتمـ املـدين ،و اعـا امللتـربني ،واملنظمـا اننسـانية ،والقطـاع اتـاد،
وغاهـا مـن مقـدمي املسـاعدة الثنائيـة واملتعـددة األلـرا للعمـ علـم سـد الثلـرا يف جمـايل
القدرا واملوارد وتلبية احتياجا األاخاد املت ررين بفعالية أكرب
( ) أن توازــ الـــدول األع ـــا واألمـــم املتحـــدة واملنظمـــا اننســـانية تعزيـــز
االبتوار يف جمال العم اننساين بزيادة االستثمار يف البحـع والتطـوير وتقيـيم النـاج اجلديـدة
نيصــال املعونــا اننســانية وباســتعراض السياســا ال ـ ميوــن أن تســام يف قامــة عقبــا
غا مقصودة نول دون االبتوار ،ا يف ل املبادئ التوجياية املتعلقـة بالتمويـ واملدـتريا
يف جمال العم اننساينَّ
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