
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

 

 

ن ي و ا ن ع ل ا ز  ر ب  أ

 مقياس على درجة 8.7 بقوة زلزال ضرب 
 61 في إيران شرق جنوب منطقة ريختر
 من مقربة على 3162 نيسان/أبريل
 تأثيره وكان. باكستان مع احلدود

 لقى حيث البلدين؛ كال في محسوسا  
 82 وأصيب مصرعهم شخصا 61

 شخصني عن اإلبالغ ومت إيران في آخرون
  .املفقودين عداد في

 من العديد 3166 عام منذ ظهرت 
 واملتفاقمة اجلديدة اإلنسانية األزمات

 وشمال األوسط الشرق منطقة في
 الصندوق قيام إلى أدى مما أفريقيا
 حجم بتوزيع الطوارىء ملواجهة املركزي
 الشرق منظقة في األموال من كبير

 أكبر وكانت. أفريقيا وشمال األوسط
 الصندوق متويل من املستفيدة الدول

 .وسوريا واليمن باكستان

 اإلنسانية علماء من مجموعة حددت 
 الدروس سياستها وصناع وممارسيها
 اإلنساني اجملال في للعاملني الهامة
 في التاريخية األحداث إلى إستنادا
 . املنطقة

ل ي و م ت ل   ا

 املوحدة النداءات متويل اآلن حتى مت 
 الشرق منطقة في العاجلة والنداءات
 %26.1 بنسبة أفريقيا وشمال األوسط

 بأكثر تقدر إضافية متطلبات وجود مع
 .أمريكي دوالر مليار 6.1 من

 منطقة من بلدان ثمانية ساهمت 
 في أفريقيا وشمال األوسط الشرق
 ويبلغ.  3163 عام خالل النداءات متويل

 مليون 791 املساهمات هذه مجموع
 والدول سوريا وتعتبر أمريكي، دوالر

 .املتلقني أكبر لها اجملاورة

 

 

عدد ل ا ذا  ه ي   ف
 6صفحة  وباكستان إيران يضرب زلزال

  في الطوارئ ملواجهة املركزي الصندوق متويل

 – 3166 أفريقيا وشمال األوسط الشرق منطقة

 2ة صفح 3162

 6صفحة  اإلقليمية التمويلية النشرة

 7صفحة  الدروس املستفادة من املاضي
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 وباكستانيضرب إيران  8.7زلزال بقوة  

 61درجة على مقياس ريختر في محافظة سيستان وبلوخستان في جنوب شرق إيران في  8.7وقع زلزال بقوة 

. ومت حتديد مركز الزلزال بني مدينتي خاش وسروان، على مقربة من احلدود مع باكستان. وكان 3162أبريل/نيسان 

آخرون في إيران، بينما في  31وأصيب تأثيره محسوسا  في كال البلدين؛ فقد لقي شخص واحد مصرعه 

آخرون ومت اإلبالغ عن شخصني في عداد املفقودين. وقد أطلقت احلكومتان  12شخصا  وأصيب  62باكستان، قُتل 

 .استجابة إنسانية في املناطق املتضررة

ورغم كون هذا أقوى زلزال 

ُسجل في إيران منذ 

عقود، فإن حقيقة أن 

املناطق املتضررة تقع في 

ناطق نائية وقليلة م

السكان حد من اخلسائر 

في األرواح واألضرار املادية. 

 611أفادت التقارير أن 

قرية تضررت في إيران، 

وانقطعت الكهرباء 

واالتصاالت لفترة مؤقتة. 

طائرات هليكوبتر وفرق البحث واإلنقاذ في املناطق احلضرية من  (IRCS) وأرسلت جمعية الهالل األحمر اإليراني

شخص وتوزيع مواد اإلغاثة على املتضررين،  10811فظات مختلفة. ومت توفير مالجئ مؤقتة ملا يقرب من محا

 وهي تشمل اخليام والغذاء واملاء واملواد غير الغذائية مثل البطانيات ومستلزمات السالمة الصحية.

 

 

 

 النشرة اإلنسانية
 الشرق األوسط وشمال أفريقيا

 3162ابريل/نيسان  -مارس/آذار  – 8العدد رقم 
 3163ل أكتوبر/تشرين األو –بتمبر/أيلول العدد الرابع: س

 

UNICEF 
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 في محسوسا   الزلزال تأثير كان"

 منطقة في وخاصة باكستان
. بلوخستان إقليم في واشوك
 مياه في أساسا   االحتياجات وتتركز
 واملأوى والغذاء املأمونة الشرب
 تأسيس وإعادة الصحية والرعاية
 ".املعيشة سبل

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 يضرب كبير زلزال ثاني هو هذا"

 9 ففي. نيسان/أبريل شهر في إيران
 3.6 بقوة زلزال وقع نيسان،/أبريل
 تسبب مما ريختر مقياس على درجة
 058 وجرح شخصا   63 مقتل في

 ".آخرين

 ألثر واضح في باكستانا

في باكستان، وقع معظم الضرر في منطقة واشوك في إقليم بلوخستان وهي منطقة نائية جدا ، حيث 

يكسب العديد من السكان رزقهم من أنشطة عبر احلدود مع إيران. ومع ذلك، وفقا  لهيئة إدارة الكوارث 

منزل ومتجر ألضرار. وأرسلت هيئة إدارة الكوارث الوطنية الباكستانية  30311فقد تعرض أكثر من اإلقليمية، 

واجليش الباكستاني طائرات هليكوبتر وأطباء وإمدادات طبية، وغيرها من مواد اإلغاثة إلى املنطقة املنكوبة. 

رعاية الصحية وإعادة تأسيس سبل وتتركز االحتياجات أساسا  في مياه الشرب املأمونة والغذاء واملأوى وال

املعيشة. كما حشدت بعض املنظمات غير احلكومية العاملة في املنطقة املوارد املتاحة لديها لدعم اجلهود 

 .التي تبذلها احلكومة

باملائة.  21وفي إيران، ذكرت مؤسسة اإلسكان اإلسالمية أن العديد من املنازل تعرضت لتلفيات تتجاوز نسبة 

دوالر  70111و 10111ائب رئيس املؤسسة، سيحصل أصحاب املنازل املتضررة على قروض تتراوح بني ووفقا  لن

 .أمريكي ملساعدتهم على إعادة بناء منازلهم

 عدد كبير من الهزات االرتدادية

كان هزة ارتدادية حدثت في املنطقة، و 61أن  (GDACS) أفاد النظام العاملي لإلنذار بالكوارث وتنسيق االستجابة

أبريل/نيسان  67درجة على مقياس ريختر في منطقة تاسوج مبحافظة أذربيجان الشرقية يوم  1.1أشدها بقوة 

. أصيب شخصان بجروح، ولكن بعد إجراء عمليات تقييم االحتياجات من قبل جمعية الهالل األحمر 3162

 .اإليراني، أعلنت السلطات احمللية عدم وجود أضرار مادية كبيرة

نسقان املقيمان / اإلنسانيان باالتصال بالسلطات الوطنية اخملتصة في كال البلدين وعرضا دعم األمم قام امل

املتحدة جلهود اإلغاثة اجلارية. ومع ذلك، فإن كال البلدين تستجيبان حاليا  بقدراتهما اخلاصة ولم تطلبا مساعدة 

 .دولية

 ثاني زلزال كبير خالل شهر

درجة على  1.2أبريل/نيسان، وقع زلزال بقوة  9رب إيران في شهر أبريل/نيسان. ففي هذا هو ثاني زلزال كبير يض

شخصا   23مقياس ريختر بالقرب من ميناء بوشهر املطل على اخلليج في جنوب شرق إيران. ومت اإلبالغ عن مقتل 

ائة من البنية بامل 71آخرين. وكان الضرر شديدا  بشكل خاص في قرى شنبه وسينا، حيث مت تدمير  711وجرح 

التحتية القروية. وكانت هناك بعض اخملاوف من أن يلحق ضرر مبحطة الطاقة النووية الواقعة في بوشهر، ولكن 

 .أعلنتا عدم تعرض املوقع النووي ألي  ضرر (IAEA) احلكومة اإليرانية والوكالة الدولية للطاقة الذرية

الشرق األوسط وشمال  متويل الصندوق املركزي ملواجهة الطوارئ في منطقة

 3162 - 3166أفريقيا 

هو صندوق إنساني أسسته اجلمعية العامة لألمم املتحدة في عام  (CERF) الصندوق املركزي ملواجهة الطوارئ

لتوفير القدرة على تقدمي مساعدات إنسانية موثوقة في الوقت الالزم للمتضررين من الكوارث الطبيعية  3111

والنزاعات املسلحة. والصندوق لديه ثالثة أهداف رئيسية هي تشجيع العمل واالستجابة املبكرة للحد من 
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 املركزي الصندوق تأسيس مت"

 عام في (CERF) الطوارئ ملواجهة
 تقدمي على القدرة لتوفير 3883

 في موثوقة إنسانية مساعدات
 من للمتضررين الالزم الوقت

 والنزاعات الطبيعية الكوارث
 ".املسلحة

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 الصندوق قام ،3823و 3822 بني"

 الطوارئ ملواجهة املركزي
 مليون 205 من أكثر بتخصيص

 الشرق ملنطقة أمريكي دوالر
 وكانت. أفريقيا وشمال األوسط

 باكستان هي املتلقية الدول أكبر
 ".وسوريا واليمن

 

ر وتعزيز العناص، فيهاسما  عامال  حاكل الوقت يشالتي ات ـحتياجر في األرواح، وتعزيز االستجابة لالاخلسائ

تعاني نقصا  في التمويل. مت إنشاء الصندوق من قبل جميع التي األزمات في سانية ـألساسية لالستجابة اإلنا

 .الدول ملصلحة جميع الضحايا احملتملني للكوارث

مليون دوالر أمريكي، ومرفق قروض  111يحتوي الصندوق املركزي ملواجهة الطوارئ على مرفق منح بقيمة 

ت الطوارئ التي تعاني نقصا  في مليون دوالر، ويستخدم عنصر املنح في االستجابة السريعة وحاال 21بقيمة 

التمويل. يتم جتديد موارد الصندوق سنويا  من خالل مساهمات من قبل احلكومات والقطاع اخلاص واملؤسسات 

ورئيسة مكتب  (ERC) واألفراد. وتدير الصندوق املركزي ملواجهة الطوارئ فاليري أموس، منسقة اإلغاثة الطارئة

 .)أوتشا(، نيابة عن األمني العام لألمم املتحدةتنسيق الشؤون اإلنسانية 

يسعى الصندوق املركزي ملواجهة الطوارئ إلى ضمان توجيه األموال إلى حيث تشتد احلاجة إليها، والغرض منه 

استكمال آليات التمويل اإلنسانية القائمة، مثل النداءات املوحدة لألمم املتحدة، وليس أن يكون بديال  عنها. 

ا يوفر الصندوق األموال الالزمة لبدء تشغيل وانطالق العمليات احلرجة ومتويل البرامج املنقذة للحياة وغالبا  م

 .التي لم تغطيها اجلهات املانحة األخرى بعد

 (3163 – 3166التمويل في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا )

، 3166منذ عام 

ظهر العديد من 

األزمات اإلنسانية 

اجلديدة 

فاقمة في واملت

منطقة الشرق 

األوسط وشمال 

 (MENA) أفريقيا

وفي أفغانستان 

 وباكستان. 

ونتيجة لذلك، قام الصندوق املركزي ملواجهة الطوارئ بتوزيع كمية كبيرة من األموال في تلك املنطقة بلغت 

. 3163في عام  مليون دوالر أمريكي 667، وارتفع هذا الرقم إلى 3166مليون دوالر أمريكي في عام  18حوالي 

وكانت أكبر الدول املستفيدة من متويل الصندوق خالل هذه الفترة باكستان واليمن وسوريا، ولكن مت تخصيص 

 .أموال أيضا  لتركيا وتونس واألردن واألرض الفلسطينية احملتلة وإيران ولبنان والعراق وليبيا

دولة من املنطقة املال  66ا ، حيث قدمت وتعتبر منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا منطقة مساهمة أيض

للصندوق املركزي ملواجهة الطوارئ طوال العامني املاضيني، وهي: قطر واإلمارات العربية املتحدة واململكة 

 .العربية السعودية والكويت وتركيا وإسرائيل ومصر واجلزائر وأفغانستان وباكستان واملغرب
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 سوريا حصلت ،3823 عام في"
 من متويل على اجملاورة والدول

 الطوارئ ملواجهة املركزي الصندوق
 من املعاناة تخفيف في للمساعدة

 األموال تلك واستخدمت. النزاع
 الصحية اخلدمات لتوفير

 املواد توزيع واستمرار األساسية
 ."الضعيفة لألسر الغذائية

، على 3166وقد استخدمت هذه األموال لدعم مختلف القطاعات واستهدفت مختلف احملتاجني. في عام 

سبيل املثال، مت تخصيص أموال لدعم النازحني خالل النزاع الليبي الذين فروا إلى تونس. كما مت صرف أموال 

وتلقت  لدعم مجتمعات النازحني في باكستان واليمن، (UNHCR) ملصلحة املفوضية السامية لشؤون الالجئني

 .تلك األموال خمس وكاالت إنسانية لتوفير مواد اإليواء واللوازم غير الغذائية واملواد الغذائية الطارئة للنازحني

وقد ساهم الصندوق املركزي ملواجهة الطوارئ أيضا  في حاالت الطوارئ التي تعاني نقصا  في التمويل. في 

تقدمي أمواال  مللء الثغرات احلرجة في املعونات املقدمة  األرض الفلسطينية احملتلة، على سبيل املثال، مت

للمجتمعات األكثر ضعفا  في أجزاء من الضفة الغربية، ال سيما اجملتمعات البدوية والرعوية. كما تلقت وكاالت 

م إنسانية متويال  ملشروعات تلبي االحتياجات العاجلة في غزة، وهي الغذاء والصحة واملياه واالصحاح. وفي عا

 .شخص من مساعدات الصندوق في األرض الفلسطينية احملتلة 6110111، استفاد أكثر من 3166

 دعم سوريا والدول اجملاورة

، حصلت سوريا والدول اجملاورة على متويل من الصندوق املركزي ملواجهة الطوارئ للمساعدة في 3163في عام 

فير اخلدمات الصحية األساسية واستمرار توزيع املواد تخفيف املعاناة من النزاع. واستخدمت تلك األموال لتو

الغذائية لألسر الضعيفة. كما مت تقدمي الدعم في مجاالت املياه واالصحاح والسالمة الصحية وتوزيع املواد 

 .غير الغذائية على آالف األسر داخل سوريا

ة إلى الالجئني السوريني. وشمل واستخدمت أموال الصندوق املركزي ملواجهة الطوارئ أيضا  لتقدمي املساعد

هذا بناء مخيمات لالجئني ومدارس وكفالة الرعاية الصحية ومرافق املياه والصرف الصحي في العراق. وفي 

األردن، استخدمت األموال لتوفير الغذاء واملأوى لالجئني املستضعفني وتلبية االحتياجات إلى املواد غير الغذائية 

ة واحلاالت الصحية الطارئة. أما في لبنان، فقد استهدف التمويل توفير الغذاء واملياه واملياه واالصحاح واحلماي

النظيفة واالصحاح والسالمة الصحية لدعم اجملتمعات املتضررة. كما ساعد في تسجيل وتنميط وتوثيق 

 .الالجئني السوريني من أجل دعم حمايتهم

 3162متويل الصندوق املركزي ملواجهة الطوارئ في عام 

، واصلت أموال الصندوق املركزي 3162في عام 

ملواجهة الطوارئ دعم املنطقة ومت توزيعها في 

أفغانستان ولبنان واألرض الفلسطينية احملتلة 

مليون دوالر  31وسوريا واليمن. مت تقدمي أكثر من 

أمريكي لوكاالت األمم املتحدة العاملة في سوريا 

ناجمة ولبنان للمساعدة في تخفيف املعاناة ال

عن تدهور الوضع اإلنساني في سوريا. كما مت 

مليون دوالر لدعم خمس وكاالت تابعة  7صرف 

تقدم املساعدات  فلسطنيلألمم املتحدة في 

الطارئة للمتضررين من احلصار في غزة 

والعملية العسكرية اإلسرائيلية في العام 

 املاضي. 
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 أموال واصلت ،3826 عام في"
 الطوارئ واجهةمل املركزي الصندوق

 في توزيعها ومت املنطقة دعم
 و فلسطني ولبنان أفغانستان

 ."واليمن وسوريا

مليون دوالر أمريكي لكل منهما من خالل نافذة  دعم حاالت الطوارئ التي  68وحصلت أفغانستان واليمن على 

حاالت الطوارئ غير تعاني نقصا  في التمويل، والتي تهدف إلى سد ثغرات التمويل وتسليط الضوء على 

 .الظاهرة. وقد مت اختيار كلتا الدولتني على أساس شدة االحتياجات اإلنسانية وحتليل مستويات التمويل

واصلت دول منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا التبرع بسخاء لتمويل الصندوق املركزي ملواجهة الطوارئ، 

اململكة العربية السعودية واإلمارات العربية حيث وردت مخصصات وتعهدات من قطر والكويت وتركيا و

 .املتحدة وباكستان وأفغانستان
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مستفيد أكبر  كانت  و  أمريكيا،  دوالرا  مليون   674 إفريقيا  شمال  و  األوسط  الشرق  منطقة  في  املوحدة  و  العاجلة  النداءات  تلقت 
إجمالي بلغ  و  أمريكيا،  دوالرا  مليون   196 على  حصل  حيث  اليمن  يليها  أمريكيا،  دوالرا  مليون   339 على  حصلت  التي  سوريا،  هي 

.  68.6% التمويل  عجز  نسبة  بلغت  و   31.4% النداءات  متويل  نسبة 
 

أمريكي دوالر  مليون   911 مجتمعة  السورية  لألزمة  لالستجابة  اإلقليمية  اخلطة  و  لسوريا  اإلنسانية  االستجابة  خطة  تلقت 
مليون  563 إلى  لسوريا  اإلنسانية  االستجابة  خطة  حتتاج  و   .2013 عام  في  دوالر  مليون   695 بلغ  التمويل  في  عجز  ترك  مما 

السورية لألزمة  لالستجابة  اإلقليمية  اخلطة  حتتاج  و  احلاجة.  ذوى  من  شخص  ماليني   4 حلوالي  املساعدات  لتقدمي  أمريكي  دوالر 
نهاية في  الندائني  مراجعة  سيتم  و  مصر.  و  تركيا  لبنان،  األردن،  العراق،  في  الجي  مليون   1.4 ل املساعدة  لتقدمي  دوالر  مليار  إلى 

تقدير. أقل  في  االحتياجات  تتضاعف  أن  املتوقع  من  و   2013 مايو  شهر   

 

 

عام 2013. في  إفريقيا  شمال  و  األوسط  الشرق  منطقة  في  دول  سبع  على  التمويل  بتوزيع  الطوارئ  لتمويل  املركزي  الصندوق  قام 
دوالر.  17 مليون  على  حصال  الذين  أفغانستان  و  اليمن  يليها  دوالر  مليون   20 على  حصلت  حيث  سوريا  كانت  املستفيدين  أكبر 

لعام 2013. الطوارئ  لتمويل  املركزي  الصندوق  إفريقيا  في  شمال  و  األوسط  الشرق  منطقة  من  دول  سبع  باملساهمة  تعهد  أو  ساهم  و 
أفغانستان.  باكستان،  املتحدة،  العربية  اإلمارات  السعودية،  العربية  اململكة  تركيا،  الكويت،  قطر،  الدول  هذه  تشمل  و 

(30 ابريل/ نيسان 2013) اإلقليمي اإلنساني  التمويل  نشرة 
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*التمويل اإلقليمي الالزم لسوريا
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أنحاء جميع  في  اإلنسانية  النداءات  في  إفريقيا   شمال  و  األوسط  الشرق  منطقة  من  دول  عشر  باملساهمة  تعهدت  أو  ساهمت  
املتحدة، العربية  اإلمارات  الكويت،  هم  مانحني  ثالثة  أكبر  دوالر.  مليون   895 املساهمة   إجمال  بلغ  و   .2013 عام  خالل  العالم 

دوالر. مليون   380 مببلغ  باملساهمة  تعهدوا  و  دوالر  مليون   376 مببلغ  معا  ساهموا  و  السعودية،  العربية  اململكة 
دوالر. مليون   226 تلقوا  حيث  لها  اجملاورة  الدول  و  سوريا  هم  التمويل  من  املستفيدين  أكبر 
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Notes: 2. Revised Syria Regional Response Plan 2013

4. http://www.unocha.org/cerf/our-donors/funding/pledges-and-contributions/20133  http://www.unocha.org/cerf/cerf-worldwide/2013

1-Funding information:OCHA FTS, as of  30 th of April 213, all changes are re�ected on http://fts.unocha.org
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 علماء من مجموعة سلطت"

 وصناع وممارسيها اإلنسانية
 أهمية على الضوء سياستها

 التي الدروس استخالص في التاريخ
 االستجابات منها تستفيد
 الشرق منطقة في اإلنسانية
 ".أفريقيا وشمال األوسط

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 العمل ومبادئ قيم من العديد أن"

 في متأصلة الراهن اإلنساني
  إلى وينظر. قرون عدة منذ املنطقة
 والقيم التقاليد بهذه االعتراف

 بني الثقة لتعزيز وسيلة أنه على
 والتشجيع املنطقة في املنظمات

 أكثر استجابات تنفيذ على
 ."احلالية لألزمات وفاعلية تنسيقا  

 التاريخ اإلنساني: تعلم دروس من املاضي

أبريل/نيسان  61و 61اجتمعت مجموعة من علماء اإلنسانية وممارسيها وصناع سياستها في عمان يومي 

اإلنساني في الشرق األوسط وشمال أفريقيا. نظمت املؤمتر لبحث واستعراض املراحل التاريخية الهامة للعمل 

ومنتدى الفكر العربي كجزء من مشروع  (HPG / ODI) مجموعة السياسات اإلنسانية / معهد التنمية اخلارجية

بعنوان "التاريخ العاملي للعمل اإلنساني احلديث" يهدف إلى الترويج لفهم أفضل للتاريخ اإلنساني في 

 .املنطقة

 

ن أحد املوضوعات الرئيسية هو أهمية التاريخ والدروس املستفادة لتحسني االستجابات اإلنسانية الراهنة كا

في املنطقة وأماكن أخرى. على سبيل املثال، ناقش املؤمتر ثقافة الضيافة وتقاليد منح اللجوء لالجئني 

نيني واإليرانيني. وظهرت هذه الثقافة والنازحني داخليا ، وكيفية وضوح ذلك في جميع أزمات الالجئني الفلسطي

والتقاليد أيضا  في أزمة النزوح احلالي في سوريا. وحث املشاركون املنظمات اإلنسانية على التماس فهم أفضل 

لهذه الثقافة لكي تتمكن من تعزيز قدرة اجملتمعات احمللية على تقدمي الدعم. كما مت التركيز على جلان الزكاة 

اق الفلسطيني، كانت اللجان األكثر جناحا  هي تلك التي اكتسبت ثقة اجملتمعات احمللية، وكيف أنه في السي

واستشارت املستفيدين بشأن احتياجاتهم وتوقعاتهم، وحافظت على استقاللها عن األحزاب و / أو املصالح 

ة جلهود السياسية، وبنت أنشطتها على أساس العمل التطوعي. واعتبرت كل هذه الدروس مهمة بالنسب

 .االستجابة اإلنسانية الراهنة في املنطقة

 احلاجة إلى توسيع منظومة العمل اإلنساني

كان أحد املوضوعات األخرى في املؤمتر هو أهمية تواصل منظومة العمل اإلنساني بشكل أفضل مع اجلهات 

الفاعلة اإلنسانية غير الغربية، واالعتراف بالدور الهام الذي تلعبه في االستجابات اإلنسانية في املنطقة. 

"جديدة" أو "غير تقليدية"، فقد كان وعلى الرغم من حقيقة أنها توصف في بعض األحيان بأنها جهات فاعلة 

هناك اعتراف بأن العديد من املنظمات في املنطقة لديها تقاليد طويلة وثرية في مجال االستجابة اإلنسانية. 

كما أن العديد من قيم ومبادئ العمل اإلنساني الراهن متأصلة في املنطقة منذ عدة قرون، مثل عصر األمير 

8491الالجئين الفلسطينيين   
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 حجر اإلنساني العمل يعتبر"
 والتفاهم التعاون من ملزيد الزاوية

 "املنطقة في
 

 

مي جزائري وزعيم صوفي وسياسي وعسكري عاش في القرن التاسع عشر، وكان عبد القادر، وهو عالم إسال

رائدا  في عالج أسرى احلرب باحترام. وينظر إلى االعتراف بهذه التقاليد والقيم على أنه وسيلة لتعزيز الثقة بني 

 .املنظمات في املنطقة والتشجيع على تنفيذ استجابات أكثر تنسيقا  وفاعلية لألزمات احلالية

 منظومة العمل اإلنساني دائمة التحسن

ويوحي استعراض التاريخ أيضا  بوجود حتسينات هامة في مجال العمل اإلنساني. ركزت إحدى احلاالت املعروضة 

على االستجابات للمجاعة التي تفشت أثناء احلرب العاملية األولى، وخلصت إلى أن هذه االستجابات كانت 

حيث مت تقدمي مساعدات أكبر إلى سكان بيروت والقدس باملقارنة مع تلك املقدمة متفاوتة للغاية في املنطقة، 

في بغداد. وقد رجع ذلك في كثير من األحيان إلى محدودية املوارد وطريقة حتديد املنظمات اإلنسانية ألولويات 

احملتاجني ال يزال تقدمي مساعدات لبعض البلدان أكثر من غيرها. وعلى الرغم من أن تقدمي املساعدات جلميع 

يشكل حتديا  كبيرا ، فقد مت إدخال حتسينات عن طريق إعداد خطط استجابة إنسانية مشتركة وآليات متويل 

تدعم حاالت الطوارئ املهملة. كما التزمت جهات مانحة ثنائية عديدة مببادرة املمارسات السليمة في تقدمي 

 .اإلنسانية على أساس احلاجة والتحرر من النفوذ السياسياملنح اإلنسانية، التي تشجع على تقدمي املعونة 

 مبدأ اإلنسانية

كان أحد أهداف هذا املؤمتر هو تقييم ما إذا كان هناك فهم إقليمي مشترك ملعنى وأصول وتكوين العمل 

اإلنساني. وعلى الرغم من عدم وجود استنتاجات واضحة، فإن املناقشات ركزت في أغلب األحيان على تنوع 

جلهات الفاعلة اإلنسانية وعدم وجود توافق في اآلراء حتى داخل آليات استجابة معينة، مثل الزكاة. بل إن ا

الزكاة وصفت بأنها "بحر" إلبراز تنوعها والتفسيرات الكثيرة املتعلقة بها على مر الزمن. واعتبرت هذه مبثابة 

ئيسي يربطه ببعضه، وهو املاء. وباملثل، فعلى استعارة جيدة، ألنه رغم ضخامة البحر، ال يزال هناك عنصر ر

الرغم من أن العمل اإلنساني في املنطقة متنوع للغاية، فإن هناك عنصر رئيسي يربطه ببعضه، وهو مبدأ 

اإلنسانية. وكانت أهمية توفير املساعدة واحلماية جلميع األشخاص احملتاجني موضوعا  رئيسيا  طوال املناقشات. 

شخاص مختلفون عن هذا املبدأ بطرق مختلفة أحيانا ، فإنه يعتبر حجر الزاوية ملزيد من التعاون أ وبينما قد يعبر

 والتفاهم في املنطقة.

 
 

 

 
 
 

 للمزيد من املعلومات، يرجى اإلتصال بـ :

 elhawary@un.org, Tel. (+20) 106 665 0625  الشؤون اإلنسانية ، مسؤولسمير الهواري
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