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FOREWORD

منذ عرشين عاما، اتخذت الجمعية العامة لألمم املتحدة القرار 182/46 

بشأن “تعزيز تنسيق املساعدة اإلنسانية التي تقدمها األمم املتحدة يف حاالت 

الطوارئ”. ونص القرار عىل أن األمم املتحدة، ليك تكون أكرث فعالية يف أوقات 

األزمات، يلزم أن تقوم ببناء نظام لالستجابة أكرث تنسيقا. ورشعت األمم املتحدة 

يف وضع خطة للقيام بذلك تحديدا.

وبعد عقدين، أصبح النظام الذي وضع يف تلك الخطة أكرث أهمية عن ذي قبل. 

فالرصاعات املستمرة، واألعداد املتزايدة من السكان، والتوسع العمراين الرسيع، 

والتدهور البيئي، ونقص املياه، وتزايد أسعار األغذية، وتغري املناخ، ليست سوى 

بعض العوامل التي أدت إىل نشوء حاالت طوارئ إنسانية أكرب حجام وأكرث حدة 

وتعقيدا عن أي وقت مىض.

ويف الوقت ذاته، فإن موازين القوى آخذة يف التحول والتطور؛ من الهياكل 

الحكومية التقليدية إىل عدد من األطراف الفاعلة املدنية والخاصة التي تعيش 

بصورة مرتابطة عىل نحو متزايد. وترتتب عىل ذلك آثار عميقة بالنسبة للطريقة 

التي نؤدي بها عملنا.

وما برحت الحقائق السياسية واالقتصادية الجديدة التي نشأت عىل مدى العقد 

املايض تتحدى االفرتاضات والنامذج القدمية بصورة خطرية. وأصبحت الكيفية 

التي نستجيب بها لتلك الحقائق ونوعية تلك االستجابة تخضعان للتمحيص 

بصورة متزايدة، حيث تزايد عدد من يعملون يف مزيد من املواقع وبتكلفة أكرب.

وأصبحت املعلومات التي كانت يف وقت من األوقات تأخذ أسابيع، إن مل يكن 

شهورا، ليك يتم جمعها وتوزيعها، ميكن الحصول عليها فورا حال وقوع األحداث 

ذاتها. وارتفع سقف التوقعات وفقا لذلك، مام أسفر عن املطالبة باتخاذ 

إجراءات أرسع وأكرث فعالية، وتحقيق نتائج واضحة وقابلة للقياس. وأصبحت 

الحكومات، والجمهور، واألهم من ذلك، األشخاص الذين نقدم لهم املساعدة، 

يريدون منا أن نكون خاضعن لقدر أكرب من املساءلة.

وتعرض هذه الوثيقة خطة مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية وميزانيته للعامن 

2012 و 2013. ونهدف إىل تعزيز عملياتنا يف جميع املجاالت خالل هذه الفرتة، 

مضيفن إىل االصالحات الجارية حاليا يف نظام العمل اإلنساين عىل مستوى العامل. 

فنحن بحاجة إىل نظام شامل ومتسم باملرونة.

وتتطلب رسعة التغيري، وتزايد عبء العمل، وتنامي القيود املالية أن تكون 

هناك درجة غري مسبوقة من االبداع واملرونة يف املؤسسات الدولية، كام أنها 

تخترب قدرة مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية ورشكائه. وإنني أؤمن إميانا راسخا 

أن املكتب يستطيع، من خالل خطة السنتن هذه، أن يواجه التحدي وأن تكلل 

جهوده بالنجاح.

فالريي آموس

وكيلة األمن العام للشؤون اإلنسانية ومنسقة اإلغاثة يف حاالت الطوائ

كانون األول/ديسمرب 2011 

متهيد

فالريي آموس أثناء زيارتها لربنامج الطوارئ املتنقل لفحص الحالة الصحية والتغذوية الذي يجري يف إطار برنامج الطوارئ 

املتنقل للصحة والتغذية الذي تدعمه منظمة إنقاذ الطفولة، يف بيسيل كيبييل، شينييل ووريدا، منطقة شينييل، إثيوبيا.

© جريو أويس
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شهد عام 2011 تغيريات كبرية يف العامل، شملت وقوع سلسلة من األزمات أدت 

إىل إجهاد القدرة العاملية عىل تلبية االحتياجات اإلنسانية. وأسفرت املظاهرات 

واالحتجاجات التي عمت يف شامل أفريقيا والرشق األوسط عن إسامع صوت 

املحرومن وبعث آمال جديدة يف إمكانية تحسن أحوال املجتمعات وزيادة 

انفتاحها. ولكنه شهد أيضا انهيار الخدمات االجتامعية ونشوء شواغل إنسانية 

خطرية يف بعض البلدان املترضرة.

وخلف الجفاف الذي حدث يف رشق أفريقيا أكرث من 12 مليون شخص يف حالة 

من العوز املدقع وتسبب يف حدوث مجاعة يف الصومال. واستمرت املالين من 

الناس يف أنحاء أخرى من العامل تعيش يف ظل آثار الكوارث الطبيعية، والنزاعات 

املمتدة وما تخلفه من آثار. ويف كثري من الحاالت، واجه الكثريون ممن ترضروا 

بالفعل بسبب األزمات مخاطر إضافية، وأصبحت معايشهم أقل أمنا نتيجة 

آلثار تغري املناخ وأوضاع عدم التيقن السائدة يف االقتصاد العاملي. وأظهر الزلزال 

الذي وقع يف اليابان أنه حتى البلدان املرتفعة الدخل التي لديها آليات متطورة 

للتأهب ميكن هي األخرى أن تقع ضحية للكوارث.

ويف أماكن أخرى يف عام 2011، أدت االنتخابات املتنازع عليها يف كوت ديفوار 

إىل وقوع أحداث عنف عىل صعيد البلد بأرسه، ووفيات ال داعي لها، وترشيد 

أناس من بيوتهم. وكان ميالد بلد جديد يف جنوب السودان، وهو أحدث عضو 

يف األمم املتحدة، حدثا تاريخيا اتسم بطابع سلمي إىل حد كبري، ولكن أعقبه 

وقوع أحداث عنف ونزوح. وتفىش مرض الكولريا يف وسط أفريقيا وهايتي، 

وأدت الفيضانات العارمة إىل زيادة املعاناة وفقدان معايش الناس وبيوتهم يف 

باكستان وكولومبيا وجنوب رشق آسيا وأمريكا الوسطى.

ويف اليمن، نحن يف خضم أزمة متنامية بسبب الرصاع والجفاف ونزوج أعداد 

كبرية من الناس. ويف سوريا، مثة قلق متزايد بأن املجابهة التي طال أمدها بن 

الحكومة ومعارضيها سترتتب عليها عواقب إنسانية خطرية. ويف منطقة الساحل، 

هناك أدلة تشري إىل بلوغ مستويات مزعجة من حاالت نقص األغذية. ويؤكد 

وجود نحو بليون ممن يعانون من الجوع املزمن حول العامل أهمية توفري األمن 

الغذايئ يف األجل الطويل.

ومثة عالمات تشري إىل حدوث تحسن يف اآلونة األخرية يف بعض أنحاء العامل، مثل 

ما حدث يف هايتي، حيث تعمل املنظامت اإلنسانية عىل نحو وثيق مع الحكومة 

لنقل املسؤوليات وترسيع جهود التعايف، وأوغندا، حيث عاد معظم من ترشدوا 

بسبب العنف إىل ديارهم وتحسنت حالة األمن الغذايئ. ومع ذلك، ما زالت 

الحالة يف كثري من البلدان تتسم بالهشاشة وسيظل بعض من يتلقون املساعدة 

حاليا بحاجة إىل مساعدات يف السنوات املقبلة.

ومواجهة هذه التحديات ال تعني مجرد وضع خطة لالستجابة اإلنسانية الفعالة، 

بل تعني أيضا التأهب تحسبا لوقوع أزمات جديدة، وبناء القدرة عىل التكيف، 

والعمل مع األطراف الفاعلة يف مجال التنمية ملعالجة األسباب الكامنة وراء 

الكوارث. وليس أمامنا أي خيار سوى أن نبني نظاما لالستجابة لحاالت الطوارئ 

اإلنسانية يكون شامال حقا.

ويصف هذا التقرير املوجز الكيفية التي سيواصل بها مكتب تنسيق الشؤون 

اإلنسانية العمل مع رشكائه لكفالة أن تكون هناك استجابة فعالة للتحديات 

املقبلة.

ويركز املكتب عىل استقطاب نطاق أوسع من الرشكاء من جميع أنحاء العامل. 

فعىل مدى العامن القادمن، سنقوم ببناء عالقات جديدة وتعزيز العالقات 

القامئة مع الحكومات، واملنظامت اإلقليمية، ووكاالت االستجابة للحاالت 

اإلنسانية، والرشكات الخاصة، والجامعات املدنية، وخرباء التكنولوجيا حول 

العامل.

مئات من العامل املهاجرين يصطفون للحصول عىل األغذية يف مخيم للمرور العابر بالقرب من الحدود التونسية الليبية. 

© مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية/ديفيد أوهانا

استعراض عام
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ومن خالل إجراء اتصاالت رفيعة املستوى والتنسيق عىل املستوى التنفيذي يف 

منطقة القرن األفريقي، تقوم منظومة األمم املتحدة ببناء عالقة جديدة مع 

الحكومات والجهات املستجيبة للحاالت اإلنسانية من العامل اإلسالمي، مبا يف ذلك 

عن طريق توقيع مذكرة تفاهم مع منظمة التعاون اإلسالمي. كام نقوم بتوسيع 

نطاق رشاكتنا مع االتحاد األفريقي واملنظامت اإلقليمية يف القارة األفريقية. 

وسيفتح مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية أيضا مكتبا يف منطقة الخليج سيكون 

مقره يف أيب ظبي. 

ويف آسيا، أسهمنا يف االستجابة للفيضانات التي حدثت يف بلدان مثل تايلند 

والفلبن وللزلزال الذي وقع يف اليابان. واضطلعنا ببعثات رفيعة املستوى يف 

الصن والهند وكوريا الجنوبية. ويف أمريكا الوسطى، عززنا دورنا التنسيقي عن 

طريق إقامة رشاكات فعالة مع هيئات إقليمية مثل املوقع الشبيك للمعلومات 

اإلنسانية “ردهم” )Redhum(. واستخدم املكتب اجتامعي الرشاكة يف بولندا 

وهنغاريا لتحسن معارفنا بشبكة الجهات املستجيبة يف وسط ورشق أوروبا.

بيد أن توسيع نطاق أرسة العمل اإلنساين ال يتضمن الحكومات والوكاالت 

املتخصصة فحسب، بل يشمل أيضا القطاع الخاص واألفراد مثل الخرباء 

اإلعالمين والشخصيات املشهورة. ويف ليبيا، وضعت خريطة لألزمة عىل شبكة 

اإلنرتنت عىل مدى عدة أشهر يف أوائل عام 2011 يف إطار مرشوع ضم نحو 500 

من املتطوعن التقنين من مختلف أنحاء العامل. 

وما برح مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية يواصل أنشطته الدعوية التقليدية 

الرفعية املستوى، مثل مؤمتر القمة املصغر املعني مبنطقة القرن األفريقي الذي 

عقد يف أيلول/ سبتمرب، مع التوسع يف أنشطته التوعوية لتشمل نطاقا أوسع من 

موجهي الرأي العام، مبن فيهم املشتغلون بصناعتي األفالم واملوسيقي.

وتقاس قدرة املكتب عىل اإلنجاز مبدى قوة عملياتنا امليدانية. ومن شأن توسيع 

نطاق الوجود امليداين أن يجعل املكتب أقدر عىل تيسري وتنسيق الجهود التي 

تبذلها الجهات الفاعلة يف مجال العمل اإلنساين لتوفري سبل الوصول إىل البيئات 

التي توجد بها مشاكل أمنية وسياسية معقدة واملحافظة عىل وجودها يف تلك 

البيئات.

ويعني العمل امليداين القوي والفعال أن تكون هناك قيادة كفؤة لديها القدرة 

عىل استقدام موظفن مناسبن إىل املكان املناسب يف الوقت املناسب. ومن 

األهمية مبكان توفر املرونة والقدرة عىل االستجابة الرسيعة. ويجري حاليا 

إعادة هيكلة شعبة التنسيق واالستجابة التابعة للمكتب لتحقيق ذلك، وليك 

تكون يف وضع أفضل لدعم منسقي الشؤون اإلنسانية ورؤساء املكاتب الفرعية 

التابعة ملكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية. ونقوم حاليا يف جميع أنحاء العامل 

بإحكام إجراءاتنا املتعلقة باستقدام املوظفن واالستثامر يف تحسن تدريبهم 

ليكونوا مستعدين للمشاركة يف توسيع نطاق قدرتنا عىل مواجهة االحتياجات 

املفاجئة. وستظل املكاتب اإلقليمية متثل أهمية محورية يف توفري إمكانية تلبية 

االحتياجات املفاجئة، وقادرة عىل نرش موظفن متمرسن يف األماكن التي ال 

يتوفر فيها وجود قطري ملكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية، أو حيثام تتصاعد 

حدة أي أزمة مبا يتجاوز قدرة املكتب القطري.

وتوفر التطورات الرسيعة يف القدرة عىل جمع املعلومات ومقارنتها وتحليلها 

فرصة ممتازة لتوجيه االستجابة اإلنسانية عىل نحو أكرث فعالية من أي وقت 

مىض. وسريكز املكتب مجددا عىل هذا البند خالل السنتن املقبلتن عن طريق 

تحسن إدارة املعلومات عىل جميع الصعد، مبا يف ذلك تحسن جمع البيانات 

وتجهيزها وتحليلها. وسيجري بالتزامن مع ذلك تطبيق املنهجيات الجديدة 

املتفق عليها واملشرتكة بن الوكاالت لتقييم االحتياجات، وهي املنهجيات 

التي تدرب عليها بعض موظفي املكتب بالفعل. وقد عزز املكتب الروابط 

بن التقييم وإدارة املعلومات وغريها من مهامه التنسيقية الرئيسية األخرى 

)التخطيط والرصد والتمويل والتقييم – “الدورة الربنامجية”(. والهدف من 

ذلك هو كفالة أن يضع النظام اإلنساين خططه وفقا لالحتياجات، وأن يخصص 

املوارد وفقا للخطط، وأن يقيس ما إذا كان يحقق األثر املطلوب للمحتاجن. ويف 

ذلك السياق، أصبحت النداءات املوحدة )عمليات النداء املوحد – وهي األداة 

التي يديرها املكتب للتخطيط االسرتاتيجي املشرتك بن الوكاالت( أطرا مكتملة 

التكوين لرصد األداء فيام يتعلق بالعمل اإلنساين الجامعي يف األزمات الكربى، 

متكاملة مع التقييامت املنسقة لالحتياجات واألموال املجمعة التي يديرها 

املكتب. وباملثل، يجري تحقيق التكامل بن األدوات اإلعالمية التي يستخدمها 

املكتب يف هذه املهام الرئيسية املرتابطة وتحسينها بحيث تتوفر معلومات 

متسقة وموثوقة من عمليات تقييم االحتياجات للمساعدة يف عمليتي التخطيط 

وتخصيص املوارد ولقياس األثر.

وتتمثل إحدى مهام مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية يف جمع األموال من أجل 

النظام اإلنساين الشامل. وقد جمع املكتب منذ عام 2006 مبلغ 2,4 من بالين 

دوالرات الواليات املتحدة للصندوق املركزي ملواجهة الطوارئ من 124 دولة 

من الدول األعضاء واملراقبن، ومن الجهات املانحة األخرى العامة والخاصة. 

ويعد الصندوق املركزي إحدى األدوات األكرث ابتكارا وفعالية لالستجابة الرسيعة 

لحاالت الكوارث. كام يدير املكتب األموال املجمعة عىل الصعيد القطري التي 

تساعد األفرقة القطرية للعمل اإلنساين يف تخصيص األموال حيثام تشتد الحاجة 

إليها. ومتزج عمليات النداء املوحد بن عمليتي التخطيط وجمع األموال لكفالة 

تخصيص املوارد وفقا لألولويات اإلنسانية. فعىل سبيل املثال، استجابت الجهات 

املانحة يف عام 2010 لعمليات النداء املوحد مبساهامت تجاوزت قيمتها 7 بالين 

دوالر لصالح 380 منظمة إنسانية، قدمت مساعدات لـ 55 مليون شخص يف 27 

بلدا.

مواد اإلغاثة يجري تفريغها من شاحنة يف مستوطنة العدالة يف مقديشيو، الصومال. © مفوضية األمم 

املتحدة لشؤون الالجئن/س. مودول
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وبالنسبة لعام 2012، يطلب مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية مبلغ 285,4 

مليون دوالر لالضطالع باألنشطة الواردة يف هذه الوثيقة ولتحقيق غاياتنا. 

وسيلزم أن يأيت نحو 234,4 مليون دوالر من هذا املبلغ من التربعات. أما 

بالنسبة لعام 2013، فإن امليزانية اإلرشادية للمكتب تبلغ 282 مليون 

دوالر، تشكل التربعات منها 231 مليون دوالر. وسينفق أكرث من 70 يف 

املائة من هذا املبلغ عىل الخدمات التي يقدمها املكتب يف امليدان.

وكون مستويات التمويل ظلت مرتفعة حتى يف عام 2011 – وهي السنة 

التي حدث فيها تراجع مايل عىل الصعيد الدويل – يُعد دليال واضحا عىل 

الثقة يف توجهات مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية وقيادته. وعن طريق 

التحول إىل دورة مدتها سنتان للتخطيط وامليزنة، ميكن للمكتب أن يلتزم 

بخطة أطول أجال للتغيري، ستكون نتائجها وأهدافها محددة تحديدا واضحا 

وسنقوم برصدها بصورة وثيقة.

وقد أرست اتفاقات التمويل الرسمية املتعددة السنوات األساس لتوفري 

دعم مايل ميكن التنبؤ به، كام حققت الجهود املبذولة لتوسيع قاعدة 

املانحن نتائج إيجابية. وعىل ذلك، بدأ املكتب يف تجديد احتياطيه النقدي 

املستنفد. بيد أننا ندرك، ونحن عىل مشارف عام 2012، أن مثة حاجة 

مستمرة لتربير ما ننفقه وأن نبن الكيفية التي نحقق بها قيمة مضافة. 

فالكثري من الجهات املانحة التقليدية واقعة تحت ضغوط مالية متزايدة 

وتطالب عن حق مبزيد من املساءلة يف العمل اإلنساين. ويقع علينا التزام 

بأن نبن بوضوح أين تذهب األموال التي نخصصها والكيفية التي تفيد بها 

املحتاجن.

أطفال ينقبون يف القاممة التي تجمعت عىل ضفتي نهر بحثا عن مواد صالحة لالستعامل بعد أن 

رضب إعصار كونسون الفلبن. © فيليبي فياللوبوس/الشبكات اإلقليمية املتكاملة للمعلومات

الفلبني:
“أخىش دامئا أن تجرف الفيضانات أطفايل.”

انتهت مريم عثامن للتو من إعادة بناء بيتها عىل ركائز خشبية، وما زالت ذكرى الفيضانات التي 

اجتاحت قريتها يف حزيران/يونيه حية يف ذهنها.

وتقول السيدة عثامن، وهي أم لستة أطفال عمرها 36 سنة، “أخىش دامئا من أن تجرف الفيضانات 

أطفايل”. وهي لديها سبب وجيه ألن تكون قلقة. فمجتمع ‘بوروك ابراهيم 2’ الصغري محصور عىل نحو 

خطر بن نهري تامون تاكا وريو غراندي يف مينداناو، وهي الجزيرة التي تقع يف أقىص جنوب الفلبن.

وكل عام تقريبا، تحيل األمطار املوسمية أرايض املستنقعات املحيطة إىل سيول عارمة. وتوضح السيدة 

عثامن قائلة “يصل ارتفاع املياه إىل رقابنا وقد يكون التيار قويا جدا جدا”.

واألمطار التي هطلت يف حزيران/يونيه 2011 كانت غزيرة بدرجة غري عادية. وأدى النمو الجامح 

لنبات ياسنت املاء )ورد النيل( إىل إنسداد املجاري املائية، وتكرست ضفاف األنهار. وأدى ذلك إىل موت 

العرشات من األشخاص وترضر أكرث من 000 700 شخص. وتحول بعض أفقر املجتمعات املحلية يف 

الفلبن إىل خراب.

وتذكر السيدة عثامن كيف انهار جرس املشاة الوحيد املصنوع من خشب جوز الهند – وهو مخرجهم 

الوحيد - تحت وطأة التيار. وقالت “كنا خائفن جدا وأصبحنا معزولن يف بيوتنا”.

وعىل وجه الرسعة، وافق الصندوق املركزي ملواجهة الطوارئ الذي يديره مكتب تنسيق الشؤون 

اإلنسانية – وهو صندوق لتقديم املساعدات اإلنسانية العاجلة إىل املترضرين من الكوارث الطبيعية 

والرصاعات املسلحة – عىل رصف مبلغ 5 مالين دوالر لبدء جهود اإلغاثة.

وساعدت تلك األموال برنامج األغذية العاملي عىل تقديم معونة غذائية طارئة لنحو 000 500 من 

األشخاص املترضرين من الفيضانات، فضال عن تقديم دعم لوجستي مثل توفري مواصالت وأماكن 

للتخزين. ووفرت منظمة األمم املتحدة للطفولة تغذية عالجية لألطفال املصابن بحاالت سوء تغذية 

حادة، فضال عن الحوامل واألمهات الاليت لديهن أطفال رضع.

وبعد أن بدأت عجلة املساعدة يف الدوران وبدأ املزيد من وكاالت املعونة يف املشاركة يف جهود اإلغاثة، 

عمل مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية عىل كفالة توجيه جهود اإلغاثة إىل من هم يف أمس الحاجة إليها. 

وقالت ماريا أينا أومليدو، من املنظمة الدولية للهجرة يف مينداناو، “إن دور مكتب تنسيق الشؤون 

اإلنسانية مهم للغاية، فقد شهدنا حاالت يف املايض كانت فيها وكاالت املعونة – من تلهفها إىل تقديم 

املساعدة - تعمل مبفردها دون أي تنسيق صحيح، األمر الذي أدى إىل الكثري من االزدواجية”.

وقامت املنظمة الدولية للهجرة بنرش أفرقة لرصد االحتياجات اإلنسانية، ولتوزيع مواد اإليواء، وأجهزة 

الطهي، والناموسيات. كام قامت تلك األفرقة برتكيب مرافق للمياه واألعامل الصحية وإصالح جرس 

املشاة.

وقال السون موناتو من منظمة مينداناو تولونغ باكويت غري الحكومية املحلية “لقد يرس لنا مكتب 

تنسيق الشؤون اإلنسانية إمكانية مساعدة إخواننا الفلبينين، ونحن نعلم اآلن إىل من نلجأ للحصول 

عىل استجابات رسيعة ملا قد نحتاجه من معونة عىل أرض الواقع”. وتضيف السيدة عثامن “يستطيع 

أطفايل اآلن الجري من منزل إىل منزل يف هذه القرية، فنحن نشعر اآلن بأننا أكرث أمانا بوجود الجرس 

الجديد. وعندما تأيت الفيضانات ثانية، نعرف أن هناك من سيهب لنجدتنا”.

تناقصت ميزانية مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية عىل الصعيد العاملي كنسبة من مجموع 

برامج املساعدة اإلنسانية التي ينسقها املكتب يف النداءات اإلنسانية إىل ما ينيف قليال عن 

2 يف املائة.
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الخطة االسرتاتيجية
بحرية تونيل ساب هي أكرب مسطح مايئ يف كمبوديا. وهي تعترب مصدرا للدخل لعرشات اآلالف من األرس، ولكن صناعة صيد األسامك التقليدية مهددة 

بسبب الضغوط املناخية وصيد األسامك عىل نطاق تجاري. © ديفيد غوف/الشبكات اإلقليمية املتكاملة للمعلومات.

خطة للتغيري

يف جميع أنحاء العامل، ما فتئت الكوارث اإلنسانية يتزايد حجمها ومعدل 

حدوثها، مبا يؤثر عىل أعداد متزايدة من الناس ويزيد من صعوبة إدارتها.

ففي عام 2009، عىل سبيل املثال، كان عدد الكوارث الطبيعية املسجلة 328 

كارثة. ويف عام 2010، ارتفع الرقم إىل 373 كارثة طبيعية، أي مبعدل أكرث من 

كارثة واحدة يف اليوم، قتل فيها ما يقرب من 000 297 شخص) (. ويف عام 

2011، قام مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية بتنسيق عمليات اإلغاثة اإلنسانية 

لـ 56 مليون شخص من املترضرين، وهو عدد يقارب ضعف العدد منذ ثالث 

سنوات. وباملثل، تتزايد التكاليف املالية املتكبدة يف التعامل مع هذه الكوارث. 

ويف وقت من األوقات، كان توجيه نداء مبا قيمته بليون دوالر أمرا ال يتصور. أما 

اليوم، فقد أصبح ذلك أمرا أكرث شيوعا. فقد بلغ النداء اإلنساين للسودان 1,1 

بليون دوالر يف عام 2011. كام يبلغ النداء املتعلق بالصومال أكرث من بليون 

دوالر بقليل. وبالنسبة لألزمة يف منطقة القرن األفريقي ككل، طلبت املنظامت 

اإلنسانية 2,4 من بالين الدوالرات. ويف العام املايض، تجاوز أيضا املبلغ املطلوب 

ألزمتي هايتي وباكستان رقم البليون دوالر.

 

وال يزال اإلطار االسرتاتيجي ملكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية للفرتة 2013-2010، 

بعد ميض سنتن عىل خطته التي تبلغ مدتها أربع سنوات، هو محور عمل 

املكتب. وال تزال أهدافنا الرئيسية الثالثة، وهي توسيع نطاق الرشاكات، وتعزيز 

فعالية العمل اإلنساين املنسق، والتحول إىل منظمة خاضعة للمساءلة تدار عىل 

نحو أكرث فعالية، تشكل كيفية قيامنا بعملنا وكيفية ميزنة مواردنا. وساعدت 

تلك األهداف املكتب عىل توضيح ومواصلة تنفيذ خطة تطوير النظام الدويل 

لالستجابة اإلنسانية، مبا يتامىش مع حقائق القرن الحادي والعرشين.

استرشاف املستقبل – خطة السنتني

جرى استعراض اإلطار االسرتاتيجي ملكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية للفرتة 

2010-2013 باالستعانة بالدروس املستفادة من االستجابة ألزمتي هايتي 

وباكستان اللتن وقعتا يف عام 2010، ومع إيالء االعتبار لتشديد وكيل األمن 

العام عىل رضورة تعزيز فعالية املكتب يف امليدان. وقمنا مبواءمة أولوياتنا مع 

خطة االصالح التي اعتمدت مبوجب مبادئ اللجنة الدامئة املشرتكة بن الوكاالت 

يف عام 2011) 2(. 

وتستهدف الخطة وامليزانية لعامي 2012 و 2013 جعل الجهود التي يبذلها 

مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية عىل الصعيد امليداين قوية وفعالة قدر 

املستطاع. وهذه هي املرة األوىل التي يعرض فيها املكتب خطة وميزانية لفرتة 

سنتن. ومن شأن اإلطار الزمني الجديد أن يتيح لنا إمكانية استرشاف أفق أبعد 

مدى، وتعبئة املوارد عىل نحو أكرث مرونة، ورصد أدائنا عىل نحو أكرث رصامة عىل 

األجل املتوسط. كام أن إطار السنتن يساعد املكتب عىل مواءمة نفسه بصورة 

أوثق مع برنامج األمم املتحدة وميزانيتها لفرتة السنتن.

ولتعزيز ميزانيته لفرتة السنتن، رشع املكتب يف وضع أطر موحدة لألداء لفرتة 

السنتن للمكاتب اإلقليمية والقطرية يف إطار التزامه بتحسن اإلبالغ عن النتائج 

واملواءمة بن امليزانيات والنتائج. واستخدمت نتائج التقييم لرتكيز اهتامم 

املكتب عىل مجاالت األداء التي حددت بصورة متكررة بوصفها تنطوي عىل 

مشاكل. وتتوىل أطر األداء اإلبالغ عن النتائج واملؤرشات الخاصة باملكتب واملتفق 

عليها عموما.

مركز أبحاث علم األوبئة الناجمة عن الكوارث.  ) 1(

تعمل منظامت اللجنة الدامئة املشرتكة بن الوكاالت معا من أجل تعزيز النظام الدويل لالستجابة اإلنسانية عن طريق الرتكيز عىل إجراءات تهدف إىل إدخال تحسينات يف خمسة مجاالت رئيسية هي:    ) 2(

القيادة، والتنسيق، واملساءلة، وبناء قدرة عاملية يف مجال التأهب، والدعوة واالتصاالت.  
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تعزيز العالقات مع جمموعة أوسع نطاقا من 

ركاء التنفيذيني، وغريهم من اجلهات 
الش

صلة للنهوض بالعمل 
الفاعلة ذات ال

اإلنساين

حتديد األدوار واملسؤوليات داخل مكتب تنسيق الشؤون 
اإلنسانية وفيما بني شركاء التنمية والعمل اإلنساين على 

يف جمال التأهب لالستجابةالصعيد الدويل لدعم الدول األعضاء واملنظمات اإلقليمية 

ل إدارة 
جع

 املالية 
املسائل
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وامل

واملسائل املتصلة 

ملوارد واإلبالغ 
با

ة وآنية 
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 ودقيقة
وشفافة

تدعيم االستجابة اإلنسانية والتأهب لالستجابة 

عن طريق التحليل املتكامل والتعلم اجلاد

استقدام ما 
يكفي من 

املوظفني املؤهلني 
واملتنوعي 

املهارات يف 
الوقت املناسب 

ونشرهم 
واستبقائهم

أفضل لتحقيق نتائج صعيد املنظمة والتطوير على حتسني التعلم 

إنشاء آليات فعالة إلدارة ودعم قيادات 

التنسيق اإلنساين املسؤولة

العمليات، وتنفيذها على مراحل، وتقليصهااالستجابة بسرعة بآليات واضحة لبدء انطالق جعل مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية قادرا على 

تقدمي مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية جملموعة من اخلدمات 

ن التنبؤ هبا بدرجة أكرب من الدقة واليت ميكن زيادة 
واألدوات اليت ميك

حجمها لدعم القيادات والشركاء يف جماالت التأهب لالستجابة، 

واالستجابة حلاالت الطوارئ اإلنسانية، وبدء املرحلة االنتقالية

انية املشرتكة 
دورة الربناجمية اإلنس
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اإلطار االسرتاتيجي ملكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية
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وستشكل االسرتاتيجيات القطرية، هي وأطر األداء، ركيزة األنشطة امليدانية 

التي يضطلع بها مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية عىل مدى السنتن املقبلتن. 

ويستخدم املكتب االسرتاتيجيات وأطر األداء ألغراض امليزنة والتخطيط وتعبئة 

املوارد ومساءلة اإلدارة. وستشكل النتائج واملؤرشات املتفق عليها عموما لب 

مقرتحات التمويل وجميع التقارير املقدمة إىل الجهات املانحة. وعىل مدى فرتة 

السنتن، سيعمل املكتب بصورة متسقة عىل تحسن اإلبالغ عن األداء، واستخدام 

هذه املعلومات لتعزيز القرارات املتعلقة بالربمجة وامليزنة يف املكتب، وتعزيز 

خضوعه للمساءلة أمام الجهات صاحبة املصلحة.

الهدف
1 

تعزيز العمل اإلنساين من خالل 

توسيع نطاق الرشاكات

الرشاكات وبرامج العمل املتعلقة 

بالسياسات – نهج إنساين شامل
تتمثل أولويتنا العامة يف بناء نظام إنساين دويل قادر عىل توقع األزمات 

والتصدي لها عىل نحو فعال. ويتمتع مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية بوضع 

فريد لقيادة حوار شامل بشأن كيفية تحقيق ذلك. وقد رشع منسق اإلغاثة 

يف حاالت الطوارئ يف إجراء مناقشات حول التحديات العاملية الجديدة التي 

نواجهها ووقعها عىل أكرث الفئات ضعفا يف العامل. وركزت املناقشات داخل 
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املجلس االقتصادي واالجتامعي عىل نطاق الرشاكات بن الدول األعضاء، 

واملنظامت اإلقليمية، واملجتمع املدين، والقطاع الخاص، مع تبلور النظام اإلنساين 

الدويل بعد إصالحه.

وسيواصل مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية توسيع قاعدة رشاكاته مع الدول 

األعضاء، واملنظامت اإلقليمية، واملنظامت غري الحكومية غري التابعة للجنة 

الدامئة املشرتكة بن الوكاالت، والقطاع الخاص. وسينصب تركيزنا عىل األطراف 

التي أبدت بالفعل أن لديها االستعداد والقدرة التشغيلية عىل العمل بصورة 

مثمرة مع الجهات املتعددة األطراف الفاعلة يف مجال العمل اإلنساين. وهذه 

الرشاكات لها ثالثة أهداف عامة: تحسن القدرة التشغيلية الشاملة عىل 

االستجابة اإلنسانية يف جميع أنحاء العامل؛ وتعزيز الدعم السيايس للعمل 

اإلنساين املتعدد األطراف وااللتزام به؛ وتوفري مزيد من األمن املايل للعمل 

اإلنساين املنسق من خالل وسائل من قبيل الصندوق املركزي ملواجهة الطوارئ، 

وعمليات النداء املوحد، واألموال القطرية املجمعة.

توسيع نطاق الشبكة
أصبح مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية اآلن، من خالل بناء شبكة عاملية من 

املكاتب اإلقليمية ومكاتب االتصال، يف وضع أفضل لتقاسم خربته مع رشكاء 

جدد، مبينا الكيفية التي ميكنهم بها أن يستفيدوا من وجود املكتب واألدوات 

املتاحة من خالل النظام اإلنساين الدويل. وعن طريق تعريف الرشكاء الجدد 

بنطاق األدوات والخدمات املتوفرة لدى املكتب يف مجاالت التنسيق، وإدارة 

املعلومات، ومتويل األنشطة اإلنسانية، والدعوة، ميكننا أن نزيد من ثقة الرشكاء 

وقدرتهم عىل التأهب لحاالت الطوارئ واالستجابة لها. كام ميكن للمكتب أن 

يساعد الرشكاء الجدد عىل التأثري عىل النظام الدويل لالستجابة اإلنسانية وكفالة 

حصولهم عىل الدعم املناسب عند الحاجة.

ومن شأن الرتكيز عىل التأهب أن يوفر ملكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية نقطة 

انطالق قوية يف تعاملنا مع الدول األعضاء واملنظامت اإلقليمية. وسيسعى 

املكتب للحصول عىل مزيد من الدعم ومساندة مالية أقوى للعمل املتعلق 

بالتأهب الذي يضطلع به رشكاؤنا يف املجالن اإلنساين واإلمنايئ. ويف عامي 2012 

و 2013 سيبدأ املكتب يف تطبيق مجموعة من اإلجراءات الدنيا التي ستساعد 

عىل تركيز جهود املكتب يف مجال دعم التأهب، وتحسن اإلبالغ عن أثر ذلك 

العمل وتتبع ذلك األثر يف البلدان واملناطق املنكوبة بحاالت طوارئ وكوارث 

طبيعية.

وقد عمدت اللجنة الدامئة املشرتكة بن الوكاالت إىل جعل بناء القدرات الوطنية 

عىل التأهب عنرصا رئيسيا يف جهودها الرامية إىل تطوير وتعزيز النظام الدويل 

لالستجابة اإلنسانية. ويف عام 2012، سيعمل املكتب مع رشكاء تلك اللجنة لوضع 

إطار موحد متفق عليه الرشاك الجهات الفاعلة يف مجايل العمل اإلمنايئ واإلنساين 

يف دعم القدرات الوطنية يف مجايل التأهب واالستجابة.

ويقوم مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية حاليا ببناء رشاكات مع الدول األعضاء 

التي ترغب يف زيادة مشاركتها يف النظام اإلنساين املتعدد األطراف. ويف عام 

2011، انضم طرفان إقليميان رئيسيان )األرجنتن واململكة العربية السعودية( 

إىل نظام األمم املتحدة املعني بالتقييم والتنسيق يف حاالت الكوارث، ويجري 

حاليا التفاوض مع الربازيل بشأن العضوية. وسيؤدي إنشاء مكتب جديد 

لالتصال يف أيب ظبي إىل زيادة تعزيز عالقة مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية مع 

منظمة التعاون اإلسالمي، ومجلس التعاون الخليجي، واملنظامت غري الحكومية 

اإلسالمية.

  

إجراء التحليل السليم
ليك تعمل االستجابة اإلنسانية عىل النحو الصحيح، يجب أن تستند إىل تحليل 

سليم للدوافع الكامنة وراء مختلف األزمات واالحتياجات التي تنشأ عنها. ويعد 

ذلك أمرا مهام بصفة خاصة يف السياق العاملي اآلخذ يف التحول، الذي تتسبب 

فيه ظواهر من قبيل تغري املناخ، وارتفاع أسعار األغذية، والنمو السكاين الرسيع، 

والتوسع العمراين، يف حدوث آثار إنسانية خطرية، مام يجعل املالين من الناس 

أكرث عرضة للمخاطر. ويف حن يوجد إدراك عىل نطاق واسع برضورة أخذ هذه 

االتجاهات الكربى والظواهر يف الحسبان يف عملية التخطيط، فإنه ال يوجد 

قدر كبري من توافق اآلراء بشأن كيفية التصدي للمشاكل التي ميكن أن تنشأ 

يف املستقبل وما تستحرضه من حتميات جديدة بالنسبة لالستجابة اإلنسانية 

الدولية.

ويتطلع مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية إىل بناء ذلك التوافق يف اآلراء، مستعينا 

يف ذلك بخربة األوساط األكادميية ومامريس العمل اإلنساين من جميع أنحاء 

العامل. ويتوخى الحوار تشجيع وضع برنامج عمل مشرتك بشأن السياسات 

لدراسة األولويات اإلنسانية الحالية واملقبلة، يأخذ بعن االعتبار التحديات 

الجديدة التي نواجهها. ومن شأن ذلك الربنامج أن يوفر ملنسق اإلغاثة يف حاالت 

الطوارئ، واملكتب، ورشكائنا، منربا أكرث متاسكا وجسارة للتعامل مع أصحاب 

املصلحة عىل الصعيدين الوطني والدويل.

  

تبليغ الرسالة
سيسعى مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية، وقد ساعد عىل وضع خطة مشرتكة 

بشأن السياسات العامة، إىل التعريف بتلك الخطة عن طريق النطاق الواسع 

من منتجاته الدعوية واإلعالمية. وسيسلط منشور جديد الضوء عىل القضايا 

السياساتية الرئيسية. وستوفر التحسينات التي ستدخل عىل ما ينتجه املكتب 

من تقارير الحالة، ولوحات املتابعة، والرسوم البيانية للمعلومات لجمهورنا 

املستهدف تحليال لألوضاع واالتجاهات اإلنسانية. وبتحسن مضمون هذه 

النواتج وإنشاء قنوات أفضل للتوزيع، مبا يف ذلك االستخدام االبتكاري لوسائط 

اإلعالم الدولية، يتوقع أن تكون هناك فرصة أفضل العتامد برنامج العمل 

املشرتك املتعلق بالسياسات اإلنسانية من ِقبَل الجمعية العامة لألمم املتحدة، 

واملجلس االقتصادي واالجتامعي، واللجنة الدامئة املشرتكة بن الوكاالت.

وسيتم دعم هذه الجهود من خالل األدوات املتعددة الوسائط التابعة ملكتب 

تنسيق الشؤون اإلنسانية، مثل موقع ReliefWeb والخدمة اإلخبارية للشبكات 

اإلقليمية املتكاملة للمعلومات. وستحافظ تلك الشبكات عىل مستوى ونوعية 

خدمات اإلبالغ القامئة، مع توفري مزيد من التحليالت، واملحافظة عىل جمهورها 

التقليدي عىل املوقع الشبيك وخدمات الربيد االلكرتوين، مع القيام يف الوقت 
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ذاته بتلبية احتياجات جمهور متنقل بصورة متزايدة. ويتوقع أن يؤدي تسويق 

تقارير الشبكات اإلقليمية السالفة الذكر وصورها وأفالمها بصورة أنشط إىل 

زيادة النمو االيجايب يف حجم الجمهور املستهدف. وسينشأ ذلك إىل حد كبري 

نتيجة لزيادة استخدام األجهزة النقالة والحركة املتولدة عن وسائط التواصل 

االجتامعي مثل فيس بوك وتويرت.

وسينشئ موقع ReliefWeb منربا للنرش عىل شبكة االنرتنت لتمكن املستعملن 

من تصفح املحتوى بطريقة أكرث جاذبية برصيا. كام سيحدد مالمح مستعميل 

املوقع يف األغراض اإلنسانية وسينشئ نظاما لتحديد الهوية من خالل الهواتف 

املحمولة مبا يتيح للمستعملن إمكانية االطالع عىل بيانات ReliefWeb دون 

الحاجة إىل وصالت باالنرتنت.

وقد شهد االحتفال باليوم العاملي للعمل اإلنساين يف آب/أغسطس 2011 

تأليف أغنية مخصصة مطلعها “إذا أمكنني أن أتغري ...”، ُحشد فيه عدد من 

الشخصيات املشهورة والفنانن. كام ساعد مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية يف 

قيادة نشاط لتوعية الشباب من خالل مسابقة املواطن السفري، التي أتاحت لهم 

فرصة للتعبري عن آرائهم بشأن كيفية تغيري العامل لجعله عاملا أفضل. وستجري 

مواصلة وتطوير هذا العمل الدعوي والتوعوي عىل مدى السنتن املقبلتن 

لبناء عالقات دامئة مع قيادات الثقافة الشعبية. ويتمثل أحد العنارص الرئيسية 

يف هذه الجهود يف زيادة استخدامنا لوسائط التواصل االجتامعي، وتكنولوجيا 

الهواتف املحمولة، واملواقع الفيديوية الشبكية. وهذه األدوات ستساعد يف نرش 

الرسائل إىل مواقع أبعد وجمهور أوسع نطاقا.

وقد أدت بالفعل القنوات واملنابر اإلعالمية التابعة ملكتب تنسيق الشؤون 

اإلنسانية، مثل موقع ReliefWeb والشبكات اإلقليمية املتكاملة للمعلومات، 

إىل جعل املكتب رائدا يف التقنيات والنواتج اإلعالمية الجديدة. وهام يهدفان، 

من خالل زيادة استخدام تطبيقات الهواتف املحمولة، إىل تزويد املستعملن 

بإمكانية أرسع للحصول عىل املعلومات الحيوية عند وقوع أزمات جديدة خالل 

السنتن القادمتن. كام ستستخدم التكنولوجيا الجديدة لتعزيز قدرتنا عىل تقييم 

االحتياجات وجمع املعلومات. وعندما تصبح هذه التقنيات والتطبيقات أكرث 

دقة وتطورا، سيكون بإمكاننا توفري بيانات وتحليالت أفضل. ومن شأن ذلك 

بدوره أن ميكننا من توجيه املساعدات اإلنسانية بشكل أفضل، وتحسن حمالتنا 

التوعوية وإجراءاتنا املتعلقة باإلبالغ.

التعاون مع القطاع الخاص
يعتزم مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية توسيع نطاق عالقاته مع رشكائه من 

القطاع الخاص وتطوير تلك العالقات. وسيسعى املكتب للحصول عىل مزيد 

من اإلسهامات من الرشكات الخاصة يف تقديم املساعدات اإلنسانية فعليا عىل 

أرض الواقع، وجمع األموال من الجمهور. كام يتعاون املكتب عىل نحو وثيق مع 

خرباء التكنولوجيا واملنظامت اإلعالمية.

ويلزم أن يتعلم مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية كيفية توفري املزيد من 

التكنولوجيا ووسائط التواصل االجتامعي، وهو ما ميكن أن يكون له أثر كبري 

عىل العمل اإلنساين. ففي هايتي، عىل سبيل املثال، جرى انتشال أشخاص من 

تحت األنقاض بسبب قوة رسالة نصية حدد موقعها جغرافيا. وهناك العديد 

من الفرص األخرى. إذ ميكن رسم خرائط آنية باالستعانة مبجموعة كبرية من 

     

ليبيا:
متطوعو اإلنرتنت يساعدون األمم املتحدة 

ملواجهة األزمة اإلنسانية الليبية

عندما اندلعت األزمة الليبية يف 16 شباط/فرباير 2011 أرادت استيال ريد، وهي 
أخصائية من اململكة املتحدة متخصصة يف شؤون استقدام املوظفن، أن تسهم 
بوقتها ومعارفها يف إذكاء الوعي مبا يجري داخل ليبيا. وقالت “لقد كنت أتابع 

األزمة يف ليبيا وأحزنني ما شاهدته من معاناة”.

ومع بدء تكشف األزمة، واجه مجتمع العمل اإلنساين تحديا كبريا: االفتقار إىل 
املعلومات بشأن األحداث الجارية يف البلد. وملواجهة هذا الوضع، قام مكتب 

تنسيق الشؤون اإلنسانية بتنشيط فرقة العمل االحتياطية، وهي مجموعة منظمة 
تتألف من أكرث من 150 من متطوعي اإلنرتنت ممن يتمتعون مبهارات يف رسم 
خرائط األزمات. وكان من املقرر أن يساعد املتطوعون ملدة أسبوعن يف إعداد 

خريطة األزمة الليبية، وهي خريطة عىل شبكة اإلنرتنت تبن معلومات آنية تتصل 
بجهود اإلغاثة مثل االحتياجات الصحية، أو املخاطر األمنية، أو تحركات الالجئن.

ومع تدهور الحالة اإلنسانية، أدرك مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية أنه بحاجة 
إىل مناوبة املتطوعن ملواصلة تشغيل املوقع. وكان مكتب كولومبيا التابع ملكتب 

تنسيق الشؤون اإلنسانية جاهزا لتنسيق ذلك الجهد. ومبساعدة خدمة العمل 
التطوعي التي يقوم بها متطوعو األمم املتحدة عن طريق اإلنرتنت، حشد املكتب 

150 متطوعا آخرين من متطوعي اإلنرتنت يف أقل من 72 ساعة.

وكانت السيدة ريد من أوائل املتطوعن الذين سجلوا أسامءهم للمساعدة. 
وانضمت إىل فريق رصد وسائط اإلعالم املكلف باستعراض وسائط التواصل 

التقليدي واالجتامعي عن طريق شبكة اإلنرتنت، مبا يف ذلك املدونات، وتويرت، 
والفيس بوك، واستخالص املعلومات ذات الصلة بعمليات مكتب تنسيق الشؤون 

اإلنسانية ملواجهة األزمة التي تعيشها ليبيا، وتحرير تلك املعلومات وتقدميها.

وأدى إنشاء نظام كامل لتدفق سري العمل والعمليات والربوتوكوالت وتشكيل 
الفريق عىل هيئة وحدات مستقلة إىل كفالة أعىل درجات كفاءة التعاون عرب 
اإلنرتنت، الذي جرى تنظيمه عن طريق سكايب، ومجموعات غوغل، وموقع 

شبيك إلدارة شؤون املتطوعن.

واستخدم املوقع برنامج األغذية العاملي، ومفوض األمم املتحدة السامي لشؤون 
الالجئن، والصليب األحمر، ووكالة التنمية الدولية التابعة للواليات املتحدة، 

والعديد من املنظامت األخرى للمساعدة يف أعامل التخطيط التي يقومون بها.

وقد كانت املديرة التنفيذية لربنامج األغذية العاملي، جوزيت شريان، متحمسة 
 Excellent #Libya“ :جدا للموقع إىل درجة أنها استخدمت تويرت إلبراز أهميته
 ”Crisis Map“ can help #UN #WFP plan #humanitarian #food, also

”.borders w/#Tunisia #Egypt – http://libyacrisismap.net/main 4

وقد وضع خريطة األزمة الليبية متطوعو اإلنرتنت. وميكن االطالع عىل الخريطة 

عىل املوقع: http://libyacrisismap.net/    © مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية
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املصادر، ويجري استخدام الرسائل النصية القصرية كوسيلة لإلنذار املبكر، 

ويستخدم الفيس بوك للربط بن ضحايا الكوارث بطرق مل نشهدها من قبل، 

وأصبح استخدام املنابر االفرتاضية لدعم التنسيق بن الوكاالت حقيقة واقعة. 

ويضطلع املكتب بدور رائد يف عالقات التشارك بن مجتمع العمل اإلنساين 

واألوساط التكنولوجية لتسخري إمكانات هذه التكنولوجيات مبا ميكننا من تقديم 

مساعدات إلنقاذ األرواح.

وبغية تحسن إمكانية الوصول إىل نطاق أوسع من الجمهور ممن مل يتعودوا 

تقليديا عىل املشاركة يف العمل اإلنساين، قام مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية 

أيضا بإنشاء وحدة جديدة للحمالت. وستتوىل هذه الوحدة إقامة رشاكات 

مع صناعات املوسيقى واألفالم واألزياء، والقطاع الخاص، واألطراف املشاركة 

الرئيسية األخرى التي لديها القدرة عىل الوصول إىل جامهري غري تقليدية. 

وستستخدم الوحدة األفالم والصور الفوتوغرافية واملوسيقى واملناسبات الخاصة 

لدعم األنشطة الدعوية العامة وأنشطة جمع األموال لحاالت الطوارئ الكربى، 

مع القيام يف الوقت ذاته أيضا بتسليط الضوء عىل قضايا السياسات اإلنسانية 

التي تستحق مزيدا من التغطية اإلعالمية والنقاش العام.

بناء نظام أكرث فعالية لتنسيق 

الشؤون اإلنسانية

الهدف
2

يف حن يتكيف مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية مع األوضاع العاملية اآلخذة يف 

التطور والعمل مع مجموعة متنوعة من الرشكاء، ما زال تركيزنا األسايس كام هو: 

تقديم خدمات تنسيقية فعالة ملجتمع العمل اإلنساين يف حاالت الطوارئ. وال 

تزال قيادة العمل اإلنساين مهمة للغاية، يشكل فيها منسق الشؤون اإلنسانية 

الشخصية املحورية.

ويعترب الحصول عىل املرشحن املناسبن لشغل وظائف منسقي الشؤون 

اإلنسانية أمرا بالغ األهمية. ومع الضغوط املصاحبة للعمل يف بيئات متزايدة 

التعقيد والحاجة إىل االستعداد دامئا ملا هو غري متوقع، يلزم أن يكون منسقو 

الشؤون اإلنسانية من القيادات الدينامية يف مجال العمل اإلنساين ممن ميكنهم 

اإلمساك بزمام األمور يف أي وضع متأزم. وخالل عامي 2012 و 2013، سيضاعف 

مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية جهوده لتوسيع نطاق مجمع اختيار منسقي 

الشؤون اإلنسانية عن طريق تحديد واستقدام منسقن محتملن للشؤون 

اإلنسانية من منظامت تابعة وغري تابعة لألمم املتحدة. وسيقتيض ذلك إنشاء 

قدرة مكرسة لذلك الغرض داخل املكتب والتواصل مع املنظامت الرشيكة 

والجهات املانحة لتشجيعها عىل إتاحة أفضل موظفيها تأهيال. وباالضافة إىل 

توسيع نطاق املجمع العادي الختيار منسقي الشؤون اإلنسانية، سينشئ املكتب 

قامئة تضم قيادات متمرسة تكون متاحة للنرش يف غضون 72 ساعة من نشوء 

أزمة مفاجئة. 

ومبجرد وصول منسقي الشؤون اإلنسانية إىل املوقع، يجب أن يتوفر لديهم ما 

يلزم من هياكل ودعم لتمكينهم من توفري قيادة فعالة. وعىل مدى السنتن 

املقبلتن، سنقوم بتكثيف جهودنا لتوفري ذلك. ويعد توفري دعم قوي للمنسقن 

املقيمن ومنسقي الشؤون اإلنسانية عىل أرض الواقع يف حالة نشوء أزمة مفاجئة 

أمرا مهام للغاية، وال سيام خالل فرتة الـ 72 ساعة األوىل. ويف عامي 2012 و 

2013، سيدعم املكتب إنشاء برنامج تدريبي مشرتك بن الوكاالت موجه نحو 

كبار املوظفن الذين يتم تحديدهم عىل مستوى منظومة اللجنة الدامئة املشرتكة 

بن الوكاالت بأرسها، إلعدادهم للنرش عىل وجه الرسعة يف األوضاع املتأزمة.

وبغية تحسن االتصاالت بن املقر ومنسقي الشؤون اإلنسانية يف امليدان، 

سينشئ مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية نظاما لتتبع ورصد أولويات كل منسق 

من منسقي الشؤون اإلنسانية ومنجزاته واالحتياجات الالزمة لدعمه. وستقوم 

شعبة التنسيق واالستجابة التابعة للمكتب مبتابعة ذلك بصورة مبارشة.

وعىل أرض الواقع، سيواصل مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية تعزيز مكاتبنا 

امليدانية وجعلها أكرث مرونة وأكرث فائدة بصورة مبارشة ملنسقي الشؤون 

اإلنسانية، وال سيام يف مجاالت من قبيل التنسيق فيام بن املجموعات وإدارة 

املعلومات. وسنقوم أيضا، بالتعاون مع رشكائنا، بتنظيم بعثات مشرتكة بن 

املجموعات إىل امليدان، لكفالة استفادة منسقي الشؤون اإلنسانية من التنسيق 

الوثيق عىل الصعيد املحيل.

وبغية العمل عىل زيادة املساءلة داخل النظام، سيقوم مكتب تنسيق الشؤون 

اإلنسانية بعقد اجتامعات سنوية ألعضاء اللجنة الدامئة املشرتكة بن الوكاالت 

التامسا لآلراء بشأن أداء منسقي الشؤون اإلنسانية. كام سيدعم املكتب منسقي 

الشؤون اإلنسانية واألفرقة القطرية للعمل اإلنساين لوضع إطار اسرتاتيجي لكل 

بلد من البلدان التي نعمل فيها، بهدف تحديد أولويات االستجابة اإلنسانية 

والنتائج املتوقعة. وسيقوم املكتب، إدراكا منه ملخاطر “التقسيم إىل مجموعات” 

دامئة، بدعم االستعراض الدوري للمجموعات وكفالة توفري التوجيه املناسب 

ملنسقي الشؤون اإلنسانية واألفرقة القطرية للعمل اإلنساين بشأن كيفية تقليص 

حجم املجموعات وإنهائها تدريجيا.

األدلة والتحليالت
عىل مدى السنتن املاضيتن، حقق مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية تقدما 

ملموسا يف إدارة املعلومات، ويف النظم واألدوات التي يستخدمها منسقو 

الشؤون اإلنسانية واألفرقة القطرية للعمل اإلنساين واملجموعات. واملكتب ملتزم 

يف الوقت الحايل بإنشاء نظام جديد إلدارة املعلومات، مع االستعانة بالعنارص 

ذات الصلة التي تشكل النظام القائم، وسيقدم بيانات إنسانية شاملة لجميع 

مراحل الدورة الربنامجية اإلنسانية، بدءا من تقييم االحتياجات، مرورا بالتخطيط 

والتنفيذ، وانتهاء بالتقييم.

وقد أصبحت عمليات تقييم االحتياجات أكرث تطورا ومنهجية، مستخدمة نهج 

منسق يف املكاتب القطرية التابعة ملكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية تركز عىل 

بناء القدرات، والتأهب، والقدرة عىل االستجابة الرسيعة للكوارث املفاجئة. ومن 

شأن توفري معلومات أكرث شموال أن يؤدي إىل زيادة تركيز عمليات التخطيط 

املشرتك وتخصيص املوارد وتعزيز فعاليتها من حيث التكلفة، مام سيفيد 

عمليات النداء املوحد ونظم األموال املجمعة.

وعىل الجانب اآلخر من الدورة، ستسعى اآلليات الجديدة واملحسنة إىل تعزيز 

رصد الحالة واألداء. وسيكفل مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية قوة تدفق 
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املعلومات بشأن االحتياجات واالستجابة اإلنسانية. وسيستخدم مؤرشات 

قياسية إلجراء مقارنات مع مرور الزمن وبن مختلف األزمات، وسيوفر 

األساس الالزم إلجراء تقييامت دقيقة لألثر والفعالية. وسيواصل املكتب كفالة 

تلبية االحتياجات املتصلة بنوع الجنس تحديدا يف العمل اإلنساين باستخدام 

املؤرش الجنساين يف عمليات النداء املوحد واألموال املجمعة. وسيتضمن ذلك 

إجراء تحليالت للتغري مع مرور الزمن للوصول إىل هدف نسبته 15 يف املائة 

من املشاريع التي تعالج مسألة املساواة بن الجنسن معالجة جادة. ومن 

بن التحسينات األخرى املعتزم إجراؤها يف عامي 2012 و 2013، ستعمل 

الوحدات التابعة ملقر مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية سويا لتوفري توجيه 

متامسك للمكاتب القطرية بشأن كيفية مامرسة التنسيق بصورة منهجية خالل 

الدورة الربنامجية بأرسها، وكيفية تدريب املوظفن امليدانين التابعن للمكتب 

والوكاالت عىل أداء مهامهم لكل عنرص من عنارص الدورة.

تنظيم مكتب تنسيق الشؤون 

اإلنسانية وإدارته
الهدف

3

يف عام 2012، يعتزم مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية أن يصل مالك موظفيه 

إىل 005 2 موظفن، ثالثة أرباعهم سيكونون يف امليدان. وبوصف املكتب منظمة 

صغرية نسبيا يلزم أن تؤثر يف نطاق عريض من الجهات صاحبة املصلحة، يتعن 

علينا أن نستقطب أفضل املوظفن وأن نعكس تنوع البلدان الكثرية التي نعمل 

فيها. كام يلزم أن نكون قادرين عىل نرش املوظفن يف غضون أقرص فرتة إخطار 

ممكنة، وال سيام يف حالة وقوع أزمات مفاجئة. وخالل السنتن املاضيتن، أحرز 

املكتب قدرا كبريا من النجاح يف رسعة نرش املوظفن يف حاالت الطوارئ. ونحن 

نستخدم آليات راسخة لكفالة تحقيق وجود رسيع مفاجئ، باستخدام األفراد 

املخصصن لحاالت الطوارئ من مصادر خارجية فضال عن موظفينا.

 

ويف عامي 2012 و 2013، سيعزز مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية قدرته عىل 

االستجابة الرسيعة عن طريق استقطاب متقدمن ممن ميكنهم إثبات متتعهم 

مبهارات تقنية أو لغوية محددة. وسيكون ثالثة من املوظفن الجوالن األقدم 

املخصصن ملواجهة االحتياجات الطارئة املفاجئة مستعدين للنرش يف امليدان 

لفرتة تصل إىل 80 يف املائة من السنة. وسيتألف هؤالء من موظف عام متعدد 

املواهب، وموظف متخصص يف التحليل واإلبالغ، وموظف متخصص يف االستقرار 

العمليايت الداخيل واللوجستيات.

السعي من أجل تحقيق االستقرار العمليايت
تعد إمكانية النرش الرسيع مجرد عنرص واحد يف نهج جديد يتسم بقدر أكرب 

من املهنية تجاه تحقيق االستقرار العمليايت يف استجابة مكتب تنسيق الشؤون 

اإلنسانية لحاالت الطوارئ. وسيعمل املكتب عىل تحسن تعاقب املوظفن 

واستمرارهم يف حاالت الطوارئ عن طريق توسيع نطاق عمليات النرش املفاجئ 

من خالل مكاتبه اإلقليمية، وتوفري إمكانية لزيادة أعداد املوظفن بصورة 

مفاجئة يف منتصف املدة أو “تجسري” تلك الزيادة لتجنب حدوث ثغرات يف 

أعداد املوظفن بن مرحلة االستجابة األولية ووصول املوظفن املعينن لفرتات 

طويلة.

وسيتعن أيضا عىل مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية أن يكفل تواجد نظم الدعم 

عىل وجه الرسعة يف حاالت الطوارئ، وأن يتوفر لدى موظفينا كل املقومات 

الالزمة – من مرافق املكاتب وأماكن اإلقامة إىل ميزانية وخطة عمل – بحيث 

ميكننا أن نضطلع مبهامنا الرئيسية دون إبطاء، مع توفري قيادة فورية وجيدة 

التنظيم للعمل اإلنساين.

زيادة أعداد املوظفن
فيام يتعلق مبالك املوظفن الدامئن، قام مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية بزيادة 

عدد موظفيه يف امليدان بنسبة 40 يف املائة خالل السنوات الخمس املاضية. وقام 

املكتب، يف أثناء إدارته لقوة عاملة أكرب حجام بدرجة ملموسة، بخفض متوسط 

معدل شواغره يف جميع مواقعه امليدانية، من 20 يف املائة يف عام 2010 إىل 15 

يف املائة بحلول منتصف عام 2011. وانطالقا من هذا اإلنجاز، يعتزم املكتب 

مواجهة تحدياته األوسع نطاقا يف مجال املوارد البرشية من خالل تنفيذ نهج 

متامسك تجاه استقطاب املواهب، وتطوير قدرات املوظفن، وإدارة األفراد.

وقد نجح تطبيق نظام قوائم املوظفن الذي اتبعه مكتب تنسيق الشؤون 

اإلنسانية يف كفالة إمكانية استقدام املوظفن يف التوقيت املناسب وعىل املدى 

األطول إىل نطاق واسع من مراكز العمل. ولكن الدروس املستفادة تشري إىل 

صعوبة شغل املناصب يف مراكز العمل التي ال تسمح باصطحاب األرس واستبقاء 

املوظفن هناك، وال سيام املناصب التي تتطلب مهارات لغوية معينة. وسيقوم 

املكتب باستثامر موارد إضافية يف عملية توعوية محددة الهدف الستقدام 

موظفن أقدم لشغل املناصب امليدانية الرئيسية يف بلدان مثل أفغانستان 

وباكستان وجمهورية الكونغو الدميقراطية والسودان. والهدف من ذلك هو 

كفالة توفري قيادات عليا وقدرات كافية بصفة مستمرة حيثام تشتد الحاجة 

إليها.

إدارة عملية تنقل املوظفن
ترتبط القدرة عىل استقطاب املوظفن واستبقائهم، إىل حد كبري، مبدى توفر 

فرص للتطوير الوظيفي والنمو املهني للموظفن املعنين، مبا يف توفر اشرتاطات 

واقعية ومتسقة وشفافة لتنقل املوظفن. ويتوقع مكتب تنسيق الشؤون 

اإلنسانية أن تعتمد الجمعية العامة يف كانون األول/ديسمرب 2012 تدابري بشأن 

التنقل الجغرايف، األمر الذي من شأنه أن ييرس تنقل املوظفن بن املقر وامليدان. 

وسيكفل املكتب وجود الرتتيبات اإلدارية التي تسمح بالتطبيق الفوري لسياسة 

التنقل عىل نطاق األمانة العامة بأرسها، مبا يف ذلك تحديد طول فرتات االنتداب 

القياسية للمناصب التي تعترب جزءا من برنامج منظم للتنقل.

التعلم والتحسن
أحرز مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية تقدما كبريا يف عامي 2010 و 2011 

يف تعزيز عملية التعلم املؤسيس، مستعينا يف ذلك بالدروس التي حددت من 

خالل عمليات التقييم ومراجعة الحسابات ورصد األداء. وتجري حاليا ترجمة 

تلك الدروس إىل إجراءات من خالل االضطالع بعمليات أكرث فعالية تقوم 

عىل األدلة يف مجاالت التخطيط وامليزنة وإدارة صنع القرار. وتشمل األمثلة 

عىل ذلك وضع أطر قياسية لألداء للمكاتب اإلقليمية واملكاتب القطرية، 



15       www.unocha.org/ocha2012-13

واستحداث اسرتاتيجيات للمكاتب امليدانية. )انظر الفرع املتعلق باألنشطة 

امليدانية. ولالطالع عىل كامل خطط ومؤرشات األداء للمكاتب القطرية واملكاتب 

 .)www.unocha.org/ocha2012       اإلقليمية، انظر

ويف عام 2011، أنشأ املكتب شبكات للمامرسن يف مجاالت من قبيل إدارة 

املعلومات واإلبالغ والتطور. وتهدف شبكات املامرسن إىل تيسري تبادل 

املعلومات والخربات بن املوظفن. وسيتم عىل مدى العامن املقبلن توسيع 

نطاق برنامج شبكات املامرسن، الذي سيوفر موردا قيام لتحسن صنع القرار 

واألداء عىل املستوى املؤسيس عن طريق سد الثغرات القامئة حاليا يف املعارف.

اإلدارة املالية
بحلول نهاية عام 2013، ستسود يف مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية ثقافة 

لإلدارة املالية من شأنها أن متكن مديري الربامج من رفع مستوى واملساءلة 

وتعزيز فعالية عملية صنع القرار. وسيضفي استخدام نظم بيانات أكرث تكامال 

املزيد من اإلحكام عىل العمليات املالية وامليزانوية وعمليات تعبئة املوارد 

واإلبالغ التي يضطلع بها املكتب، مام سيتيح إمكانية تحسن الوثائق. وستكون 

إجراءات تعبئة املوارد ونظم إدارة النقدية موثقة ومتسقة بالكامل مع امليزنة 

والتنبؤ باإليرادات.

وستكون إدارة األموال املجمعة ملكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية عىل الصعيد 

امليداين منضبطة بنفس القدر، مام سيؤدي إىل تحسن تخصيص التمويل وفقا 

لألولويات املتفق عليها. وانطالقا من ذلك، سيعمل املكتب مع مجتمع العمل 

اإلنساين لتعزيز نظامي األداء واملساءلة، وتحسن اإلبالغ عن النتائج املحرزة 

باستخدام أمواله، وكفالة وصول األموال املخصصة إىل الرشكاء املنفذين بأرسع 

ما ميكن.

13-

     

ُسكان ديريج، وهو مخيم للمرشدين داخليا يف السودان، يحصلون اآلن عىل 15 لرتا من مياه 

الرشب املأمونة يوميا. © فيلق الرحمة اسكوتلندا

السودان: 
“كان هذا أشبه باملعجزة بالنسبة لنا.”

قامت فاطمة، وهي أم أرملة اتخذت مالذا يف مخيم للمرشدين يف جنوب دارفور، مبلء أوعية املياه 

الخاصة بأرستها بلهفة قائلة “هذا أشبه باملعجزة بالنسبة لنا”.

واالحتياجات األساسية مثل املياه واملرافق الصحية شحيحة للغاية يف ديريج الشديدة الجفاف، وهو 

مخيم للمرشدين داخليا يؤوي أكرث من 000 250 شخص. وقد لجأت مئات األرس إىل املخيم منذ عام 

2003 عندما تسببت أعامل العنف يف فرارهم من مجتمعاتهم املحلية.

وتقول فاطمة إن ظروف االكتظاظ الشديد تزداد سوءا بسبب التدفق املستمر من القادمن الجدد، 

ولكننا عىل األقل نجد املياه النظيفة اآلن: “نســتطيع اآلن غســل أيدينا كام ميكننا االســتحامم كل يوم.”

وقامت املنظمة غري الحكومية الدولية فيلق الرحمة اسكوتلندا بإصالح النظام القائم وتوسيع نطاقه 

عن طريق توصيل خزانات جديدة للمياه يف منطقة املخيم ببرئين يقعان عىل بعد 4 كيلومرتات. 

ووفقا ملا جاء عىل لسان إيزابيل مارتن، مديرة الربنامج اإلنساين لفيلق الرحمة اسكوتلندا يف دارفور، 

“كانت إمكانية الحصول عىل مياه الرشب النظيفة قبل إنشاء هذا املرشوع محدودة للغاية. وكان 

األفراد ال يحصلون إال عىل 4 لرتات من املياه يف اليوم من خالل نقل املياه بالشاحنات، وهي كمية مل 

تكن كافية إلبقاء األرس املعيشية يف حالة صحية جيدة.

وقالت السيدة مارتن أن النساء كن ميشن أكرث من 10 كيلومرتات للحصول عىل مياه الرشب. أما 

اآلن، فهن يحصلن عىل ما يقرب من 15 لرتا من مياه الرشب املأمونة يوميا من مراكز قريبة لتوزيع 

املياه.

ويعود الفضل يف إصالح شبكة املياه يف مخيم ديريج مام أدى إىل إنقاذ العديد من األرواح إىل منحة 

قدرها 000 200 دوالر مقدمة من الصندوق املشرتك للعمل اإلنساين الذي يديره مكتب تنسيق 

الشؤون اإلنسانية.

وقد وفر الصندوق املشرتك للعمل اإلنساين مبلغ 155 مليون دوالر لـ 289 مرشوعا إنسانيا يف 

السودان وجنوب السودان يف عام 2011. وقدم ما يقرب من 900 مليون دوالر إىل السودان منذ عام 

2006. وتستهدف األموال املقدمة تلبية االحتياجات اإلنسانية العاجلة ومعالجة الثغرات الخطرية 

املتفق عليها من جانب األمم املتحدة والرشكاء من خالل خطة العمل اإلنساين للسودان.

وتوجه املنظامت غري الحكومية مثل فيلق الرحمة نسبة كبرية من أموال الصندوق املشرتك للعمل 

اإلنساين. ويف عام 2006، عندما أنشئ الصندوق، حصلت املنظامت غري الحكومية عىل نسبة 15 يف 

املائة من جميع األموال املدفوعة. وبحلول عام 2011، تضاعف هذا املبلغ ثالث مرات تقريبا إىل 42 

يف املائة من جميع األموال املخصصة.

وستنشأ آلية جديدة لتجميع األموال لجنوب السودان بعد انفصاله عن السودان يف متوز/يوليه 

2011. وسيستمر الصندوق املشرتك الحايل للعمل اإلنساين يف دعم االحتياجات املطلوبة للسودان 

لتلبية االحتياجات الجارية يف دارفور واالحتياجات الجارية يف أبيي، وجنوب كوردفان، والنيل األزرق. 

ويسعى الصندوق إىل تعبئة مبلغ 100 مليون دوالر أو 10 يف املائة من االحتياجات الواردة يف خطة 

العمل اإلنساين لعام 2012 والتي تبلغ قيمتها بليون دوالر.

http://www.unocha.org/ocha2012-13
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وبالنسبة لعامي 2012 و 2013، سيكون عمل مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية 

يف امليدان مدفوعا بعدد من األولويات الحاسمة األهمية. وكام جرت العادة، 

يتعن علينا تربير ما نقوم به من عمل ملساعدة املحتاجن. ويتعن علينا توثيق 

االستجابة اإلنسانية يف حاالت األزمات، مع تقديم معلومات شاملة بشأن 

اإلجراءات املتخذة واآلثار املرتتبة عليها. ويتعن علينا دعم إجراء تقييامت 

منسقة أكرث فعالية، وتخطيط اسرتاتيجي مشرتك، ورصد النتائج واإلبالغ عنها. 

ويجب أن نكفل توفر دعم مايل فوري للعمليات اإلنسانية من خالل إدارة 

األموال املجمعة. ويجب علينا أن نسعى جاهدين لتنفيذ الخطة االصالحية 

للجنة الدامئة املشرتكة بن الوكاالت يف امليدان وكفالة إمكانية نرش املوظفن عىل 

وجه الرسعة. وقد أصبح ذلك أمرا أكرث أهمية من أي وقت مىض يف ضوء حدوث 

املزيد من حاالت الطوارئ املفاجئة.

التكيف مع االحتياجات
يف بداية عام 2012، يعتزم مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية أن يكون موجودا يف 

أكرث من 50 بلدا، وأن يعمل من خالل 24 مكتبا قطريا ومثانية مكاتب إقليمية 

أو دون إقليمية، وعدد من وحدات دعم العمل اإلنساين ومكاتب االتصال. 

وستظل أكرب عملياتنا يضطلع بها يف البلدان التي توجد بها مشاكل إنسانية 

طويلة األمد وبالغة التعقيد، مثل أفغانستان، وجمهورية الكونغو الدميقراطية، 

والصومال، واألرض الفلسطينية املحتلة، وجنوب السودان، والسودان. كام 

سيحتفظ املكتب بوجود قوي يف بلدان مثل جمهورية أفريقيا الوسطى، وتشاد، 

والنيجر، وكولومبيا، والفلبن، وهي بلدان توجد بها أزمات إنسانية طال أمدها 

ولكنها أغفلت كثريا، ولكن احتياجاتها ما زالت كبرية. وسنواصل االستجابة 

لألزمات الناشئة، مع تعزيز وجودنا يف بلدان مثل اليمن وسوريا إذا اقتضت 

الرضورة.

وحيثام أمكن، سيقوم مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية بدعم الحلول اإلمنائية، 

وذلك باملساعدة عىل االنتقال من حالة الطوارئ إىل حالة التعايف املبكر بالتعاون 

مع الرشكاء. وخالل عامي 2012 و 2013، سيسعى املكتب إىل تقليص عملياته 

أو إنهائها تدريجيا يف عدد من البلدان التي تحرز تقدما نحو االنتقال إىل التعايف، 

مثل غينيا، وهايتي، والعراق، وليبيا. ومع ذلك، سنظل نتوخى املرونة واليقظة 

واالستعداد لالستجابة، مع رصد ما يجري من تطورات يف تلك البلدان وما قد 

يحدث من انتكاسات وهي يف طريقها إىل التعايف.

ولتحقيق ذلك، سنحتفظ بوجود محدود حيثام تقتيض الرضورة ذلك. وقد 

يتخذ ذلك الوجود شكل االحتفاظ مبوظف وطني تابع ملكتب تنسيق الشؤون 

اإلنسانية يف مكتب املنسق املقيم، أو شكل وحدة صغرية لدعم العمل اإلنساين 

للمساعدة يف التأهب لالستجابة. ومن شأن هذا الوجود املحدود ولكن املهم 

يف البلد أن ميكن املكتب من العمل يف مجايل التأهب واإلنذار املبكر، لكفالة 

أن نكون مستعدين لالستجابة عىل وجه الرسعة إذا ما حدثت انتكاسة أو 

وقعت أزمة جديدة. فعىل سبيل املثال، كان وجود موظفن فنين وطنين تابعن 

للمكتب يف السلفادور وغواتيامال أمرا ال غنى عنه يف االستجابة للفيضانات 

املدمرة التي حدثت يف أمريكا الوسطى يف ترشين األول/أكتوبر 2011. ومن 

املتوخى أيضا أن يتم يف عام 2013 توسيع نطاق عملية اإلبالغ التي تقوم بها 

الشبكات اإلقليمية املتكاملة للمعلومات لتشمل أربعة بلدان يف أمريكا الالتينية 

ومنطقة البحر الكاريبي بافتتاح مكتب صغري للتحرير الثنايئ اللغة يف بنام. 

وسيلحق ذلك املكتب باملكتب اإلقليمي التابع ملكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية.

دعم الرشكاء يف مجال العمل اإلنساين
سيواصل مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية سعيه لتعزيز التنسيق يف أي مكان 

نعمل فيه، وال سيام عىل الصعيد املحيل. وستتم زيادة تعزيز التنسيق عن 

طريق زيادة فعالية تبادل املعلومات. وستؤدي إمكانية حصولنا عىل بيانات 

وتحليالت أفضل إىل تعزيز االقتناع بجهودنا الدعوية لدى قيامنا بتسليط الضوء 

عىل االحتياجات واألولويات، وستساعد عىل كفالة أن تكون آليات متويل العمل 

اإلنساين فعالة وخاضعة للمساءلة.

وسترتتب عىل زيادة فعالية وجود مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية فوائد 

بالنسبة ملنسقي الشؤون اإلنسانية واألفرقة القطرية للعمل اإلنساين. ويف عام 

2011، أبرزت استجابة املكتب لعدد من األزمات، مثل األزمات التي حدثت يف 

كوت ديفوار، وليبيا، والقرن األفريقي، الدور الحاسم الذي تضطلع به مكاتبنا 

األنشطة امليدانية

عضوات رابطة محلية للمزارعن يف ميويل، مقاطعة كيفو الجنوبية، جمهورية الكونغو الدميقراطية. يعد العمل الجامعي 

إحدى الطرق التي تستخدمها هؤالء النسوة لتحسن األمن الغذايئ. © مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية/شارلن بريتون
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اإلقليمية بوصفها خط االستجابة األول، حيث قامت بتنسيق األنشطة اإلنسانية، 

وإدارة املعلومات، وحشد الدعم املايل. ويف عامي 2012 و 2013، سنقوم بتعزيز 

نظام االستجابة الخاص بنا متشيا مع الخطة االصالحية املنبثقة عن مبادئ 

اللجنة الدامئة املشرتكة بن الوكاالت. وستقوم املكاتب اإلقليمية بدور معزز يف 

إيفاد موظفن متمرسن وخرباء عىل وجه الرسعة إىل األماكن التي ال يتوفر فيها 

وجود قطري للمكتب، أو حيثام تتصاعد أزمة ما مبا يتجاوز قدرة الوجود القائم 

للمكتب.

وبتزويد مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية مبوظفن ميدانين متفانن للغاية 

ويتمتعون بخربة عالية والرتكيز القوي عىل العمل بصورة رسيعة وفعالة، أصبح 

املكتب اآلن يف وضع أفضل عن أي وقت مىض لتقديم إسهامات كبرية يف 

االستجابة اإلنسانية العاملية يف عامي 2012 و 2013. 

التخطيط من أجل تحسن األداء امليداين
أظهر مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية تنوعا ومرونة يف أنشطته امليدانية، وقدرة 

عىل التكيف برسعة لالحتياجات املحلية. وتعتمد الجهات صاحبة املصلحة لدينا، 

مبا يف ذلك الحكومات والجهات الرشيكة واملانحة يف مجال العمل اإلنساين، عىل 

املكاتب التابعة ملكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية يف توفري مجموعة من خدمات 

التنسيق التي ميكن التنبؤ بها.

ومع التحول إىل دورة تخطيطية مدتها سنتان، يلزم أن يسعى مكتب تنسيق 

الشؤون اإلنسانية إىل اعتامد أفضل املامرسات، وال سيام عىل الصعيد امليداين 

حيث يكون لعمل املكتب أكرب األثر. وقد أبرزت التقييامت التي أجريت مؤخرا 

مجاالت يلزم أن يدخل املكتب تحسينات فيها. وأدت سلسلة من الدراسات، وال 

سيام تقييم املجموعة الثانية، والتقييامت اآلنية التي أجريت لهايتي وباكستان، 

والتقييم الداخيل الذي أجراه املكتب الستجابته املؤسسية يف هايتي، إىل تركيز 

انتباه املكتب عىل مجاالت األداء التي حددت بصورة متكررة عىل أنها تنطوي 

عىل مشاكل.

ويف سياق ما يقوم به مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية من أعامل لتكملة 

ميزانيته لفرتة السنتن، رشع املكتب يف وضع أطر قياسية لألداء لفرتة السنتن 

للمنسقن املقيمن واملكاتب القطرية كجزء من التزامه بتحسن إبالغ النتائج، 

وكفالة تحقيق مواءمة واضحة بن امليزانيات والنتائج. وتتوىل أطر األداء إبالغ 

النتائج التي يحققها املكتب ومؤرشاته املتفق عليها عموما، وتحديد األولويات 

بالنسبة للمكتب. وتحدد االسرتاتيجيات املتعددة السنوات أولويات املكتب 

يف السياق األوسع نطاقا للدوافع السياسية واالقتصادية واإلنسانية يف كل 

بلد أو منطقة. ويجري تقدير املخاطر عىل نحو أفضل وتحديد اإلجراءات 

املتخذة للتخفيف. وستساعد أطر واسرتاتيجيات األداء املوحدة عىل تحسن 

عمليات التخطيط والرصد واإلبالغ، مام سيساعد املكتب عىل أن يحدد بوضوح 

االتجاهات املتعلقة بالتقصري يف األداء واإلبالغ عن اإلنجازات. ويرد موجز 

االسرتاتيجيات وأطر األداء للمنسقن املقيمن واملكاتب القطرية ملكتب تنسيق 
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املكاتب القطرية ملكتب تنسيق الشؤون 

اإلنسانية
تركز أطر أداء املكاتب القطرية ملكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية عىل سبع نتائج 

رئيسية، يلتزم املكتب بتحقيقها حيثام يوجد له مكتب كامل املقومات )انظر 

اإلطار(. وسيقوم املكتب، يف سياق عمله الداعم ملنسقي الشؤون اإلنسانية 

وبالتعاون الوثيق مع رشكائه، بإنشاء نظام التنسيق وتشغيله بسالسة؛ ومواكبة 

التطورات الرئيسية والتخطيط وفقا لذلك؛ وكفالة توفري املوارد الالزمة لتنفيذ 

الخطط ورصدها؛ وإزالة العقبات ليك يتسنى أن يحصل الناس عىل املساعدة 

التي يحتاجونها؛ وكفالة الوضوح واالتساق يف الرسائل، مع توضيح االحتياجات 

الالزمة، ومن يحتاجونها، ويف أي مكان؛ والتأهب لحاالت الطوارئ التي قد 

تنشأ يف املستقبل؛ وكفالة االنتقال السلس مع رشكاء التنمية مبجرد انتهاء حالة 

الطوارئ وقيام املكتب باإلعداد لتقليص أعامله واالنسحاب.

النتيجة 1: إقامة نظام فعال لتنسيق الشؤون اإلنسانية داخل البلد.

النتيجة 2: االستجابة بصورة مشرتكة لالحتياجات اإلنسانية.

النتيجة 3: وجود خطة لالستجابة املشرتكة مزودة مبوارد كافية ورصدها بصفة 

منتظمة.

النتيجة 4: تحسن إمكانية حصول جميع الفئات الضعيفة عىل الخدمات 

واملساعدات.

النتيجة 5: إقامة اتصاالت اسرتاتيجية للتأثري عىل برنامج أوسع نطاقا.

النتيجة 6: تحسن استعداد الحكومات واألفرقة القطرية للعمل اإلنساين 

للتنسيق واالستجابة لحاالت الطوارئ التي قد تنشأ يف املستقبل.

النتيجة 7: معالجة الشواغل اإلنسانية املتكررة من خالل وضع اسرتاتيجة إمنائية 

أطول أجال.

ويف معظم البلدان التي يعمل فيها مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية، توجد 

بالفعل آليات تنسيقية تعمل بكفاءة يف مجال العمل اإلنساين. وينبغي أن تتوفر 

أفرقة قطرية ومجموعات شاملة للعمل اإلنساين، تتوىل تجميع أطراف العمل 

اإلنساين الفاعلة من األمم املتحدة، واملنظامت غري الحكومية الدولية والوطنية، 

وغريها من الجهات صاحبة املصلحة لدعم الحكومات الوطنية.

وقت االستحامم يف موقع لألرس النازحة يف مان، كوت ديفوار. أدت الحرب األهلية التي أعقبت االنتخابات 

الرئاسية يف ترشين الثاين/نوفمرب 2010 إىل نزوح ما يقرب من مليون شخص، أكرث من 000 700 منهم داخل 

أبيدجان أو منها، و 000 150 يف غرب البلد. © نانيس بالوس/الشبكات اإلقليمية املتكاملة للمعلومات
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وقد أصبحت الهياكل مألوفة اآلن، ولكن تركيز الكثري من األفرقة القطرية للعمل 

اإلنساين بالدرجة األوىل عىل جمع املعلومات ميكن أن ينتقص من األولويات 

األخرى. ومن شأن هذا أن يضيق املجال أمام التحليل والتصدي للمسائل 

االسرتاتيجية الصعبة. ويف أحيان كثرية جدا، ال يتم تحديد املشاكل املستجدة 

عىل صعيد املقاطعات تحديدا صحيحا ووضعها عىل قامئة األولويات الوطنية 

لألفرقة القطرية للعمل اإلنساين. وخالل السنتن املقبلتن، ستقوم املكاتب 

القطرية ملكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية بدعم املنسقن املقيمن ومنسقي 

الشؤون اإلنسانية يف قيادة األفرقة القطرية للعمل اإلنساين بصورة حاسمة 

وفعالة، لكفالة معالجة املسائل البالغة األهمية. وسيقوم املكتب برصد تنفيذ 

ما يتخذ من قرارات لكفالة أن يكون لإلجراءات املتخذة أثر إيجايب عىل حياة 

األشخاص املترضرين من األزمات. وستكون املشاركة يف األفرقة القطرية للعمل 

اإلنساين عىل أساس انتقايئ بدرجة أكرب، حيث ستخصص لصناع القرار، مع حث 

أعضاء تلك األفرقة القطرية عىل العمل بالنيابة عن املجموعات أو املنظامت غري 

الحكومية التي ميثلونها.

ومناط تركيز تنسيق العمليات هو الدورة الربنامجية لتقدير االحتياجات 

اإلنسانية، والتخطيط املشرتك، وتعبئة املوارد وتخصيصها، والتنفيذ، والرصد. وهو 

يعد رشطا أساسا لتعزيز املساءلة عن النتائج الجامعية. وانطالقا من التحسينات 

التي أجريت مؤخرا يف عمليات تقدير االحتياجات، ستعمل املكاتب التابعة 

ملكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية عىل تحقيق التساوق بن أدوات التقدير 

وتوفري معلومات وتحليالت أفضل لدعم عملية صنع القرار يف عامي 2012 و 

2013. وستوفر الخطط املوحدة خيارات أوضح للجهات املانحة، مع الرتكيز عىل 

املشاريع ذات األولوية العليا.

وتعتمد فعالية عملية إدارة الربنامج اإلنساين عىل توفري معلومات وتحليالت 

موثوقة. ويعتزم مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية تعزيز عملية إدارة املعلومات 

عىل الصعيد امليداين بغية تحسن نوعية البيانات وغريها من املعلومات التي يتم 

جمعها. ومن املتوخى أن يتم يف عام 2012 إنشاء وحدات تجريبية للمعلومات 

والتقييم يف حاالت الطوارئ الكبرية، مع تجميع خرباء إدارة املعلومات تحت 

سقف واحد. وستضم تلك الوحدات موظفن من املكتب وأفرادا يتم استقدامهم 

بصفة مؤقتة من املجموعات و/أو الوكاالت تتمثل مهمتهم يف جمع املعلومات 

ومقارنتها وتجهيزها ألغراض متعددة، مبا يف ذلك تقدير االحتياجات، وإعداد 

تقارير الحالة، والتحليل. ومن شأن بدء تطبيق نظم جديدة إلدارة املعلومات أن 

يساعد عىل ربط البيانات الرئيسية يف مختلف مراحل الدورة الربنامجية، بدءا 

من تقدير االحتياجات إىل رصد تنفيذ املشاريع.

وباالضافة إىل دعم عمليات النداء املوحد، يقوم مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية 

بإدارة األموال املجمعة عىل الصعيد القطري يف أكرث من 15 بلدا. وخالل السنتن 

املقبلتن، سيعمل املكتب مع رشكائه لكفالة تحسن تخصيص التمويل وفقا 

لألولويات املتفق عليها. كام سيقوم املكتب بالعمل عىل تعزيز املساءلة وتحسن 

نوعية الربامج. وسيسعى إىل زيادة عدد املشاريع التي يجري رصدها وكفالة 

أن تتاح لجميع رشكاء العمل اإلنساين، بقيادة املجموعات، إمكانية رصد النتائج 

وليس مجرد األنشطة وحدها.

وتعتمد املنظامت اإلنسانية بصورة متزايدة عىل مكتب تنسيق الشؤون 

اإلنسانية لتيسري إمكانية الوصول إىل املترضرين، برصف النظر عن القيود األمنية، 

أو العقبات اللوجستية، أو التعقيدات اإلدارية. وسيواصل املكتب تقديم الدعم 

إىل منسقي الشؤون اإلنسانية من أجل تذليل العقبات والعمل عىل إيصال 

املساعدات اإلنسانية. وستعمد املكاتب القطرية التابعة ملكتب تنسيق الشؤون 

اإلنسانية التي أنشأت نظام لرصد إمكانية الوصول واإلبالغ عنها إىل االستفادة 

من تلك النظم يف توفري تحليالت دقيقة واستنباط الحلول.

وباالضافة إىل القضايا املتصلة بإمكانية الوصول، يتعن عىل مكتب تنسيق 

الشؤون اإلنسانية أن يستخدم دوره التنظيمي والدعوي للتأثري عىل اآلخرين 

إلعالء املبادئ اإلنسانية، وتعزيز حامية املدنين. وسيساعد املكتب عىل تحديد 

املسائل التي تهم الفئات الضعيفة بصورة مبارشة وتسليط الضوء عليها، والعمل 

مع األطراف العسكرية الفاعلة، وبعثات حفظ السالم، واألطراف الفاعلة من غري 

الدول، والهيئات اإلقليمية، والحكومات الوطنية.

وستشمل التغيريات التي ستدخل عىل وجود مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية يف عام 2012 ما ييل:

كينيا: يف عام 2011، أدمج املكتب القطري لكينيا التابع ملكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية مع مكتبه دون اإلقليمي السابق لرشق أفريقيا ومقر الشبكات اإلقليمية املتكاملة للمعلومات 

يف نريويب. وكان الهدف من ذلك هو إنشاء وجود أكرث تنسيقا وفعالية ملكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية يف كينيا، يعمل يف جميع أنحاء رشق أفريقيا. ويف عامي 2012 و 2013، سيقوم 

مكتب رشق أفريقيا املقرتح التابع ملكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية بأداء املهام التي كان يقوم بها املكتب القطري السابق لكينيا.

أوغندا: خالل عام 2011، أغلق مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية مكتبه يف أوغندا. وسيواصل مكتب رشق أفريقيا املقرتح رصد الحالة يف أوغندا وتقديم ما يلزم من دعم للمنسق 

املقيم/منسق الشؤون اإلنسانية.

مكتب ReliefWeb يف جنيف: سيتم إنهاء وجود املكتب تدريجيا من جنيف وكويب ونقله إىل نريويب يف أوائل عام 2012. ويعكس ذلك اإلجراء املقرر الذي اتخذ باالنتقال من مراكز 

العمل العالية التكلفة نسبيا إىل مواقع أقل تكلفة يف نريويب وبانكوك. وهذا النهج يتسق مع الخطط التي تستهدف تخفيض تكاليف التشغيل الثابتة بحيث ميكن ضخ املزيد من األموال 

يف العمليات الجارية لتطوير الشبكة وتجديدها ملنفعة مجتمع تقديم املعونة. وهناك عدة فوائد ستتحقق من نقل مكتب ReliefWeb مع موقع وجود الشبكات اإلقليمية املتكاملة 

للمعلومات ومكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية يف نريويب.

مكاتب االتصال: بغية تعميق الرشاكات مع مجموعة أكرب من الدول األعضاء، سيقوم مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية بافتتاح مكتب اتصال ملنطقة الخليج يف أيب ظبي يف عام 2012. 

وسيقوم ذلك املكتب بتنسيق املساعدة اإلنسانية مع منظمة التعاون اإلسالمي، ومع مجلس التعاون الخليجي والدول األعضاء فيه. وسيواصل املكتب املوجود يف بروكسل التعامل مع 

االتحاد األورويب ومنظمة الناتو بشأن املسائل السياساتية والتشغيلية. وسيقوم املكتب القائم يف أديس أبابا بتنفيذ خطة عمل مع االتحاد األفريقي، مركزا عىل متويل املساعدة اإلنسانية، 

وتطوير السياسات، والتنسيق بن الجانبن املدين والعسكري. وسيحتفظ املكتب بوجود يف كويب، سريكز عىل الرشاكات مع حكومة اليابان واملجتمع املدين الياباين يف مجال إدارة الكوارث.



19       www.unocha.org/ocha2012-13

ومع تزايد وقوع الكوارث الطبيعية وغريها من الصدمات، تطلب الدول األعضاء 

والحكومات الوطنية بصورة متزايدة من مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية 

املساعدة يف التأهب لألزمة املقبلة وما يقابلها من احتياجات إنسانية محتملة. 

ويتوىل املكتب اإلقليمي ملكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية، بالدرجة األوىل، 

قيادة جهود التأهب لالستجابة يف البلدان التي ليس فيها أي وجود للمنظمة. 

ومع ذلك، فإن املكاتب القطرية التابعة للمكتب ستستخدم وجودها بصورة 

متزايدة لتعزيز القدرات واملعارف املحلية بشأن كيفية حشد واستخدام األدوات 

والخدمات اإلنسانية الدولية. وسيواصل املكتب العمل مع رشكائه الدولين 

لكفالة مواصلة تحديث خطط الطوارئ املشرتكة بن الوكاالت ومعالجة املخاطر 

واألولويات التي يتم تحديدها. 

وال ميكن للمنظامت اإلنسانية أن تعمل مبعزل عن رشكاء التنمية، سواء عىل 

الصعيد الوطني أو الدويل. ويجب أن يكون التعايف املبكر جزءا من أوىل خطط 

االستجابة اإلنسانية. وعىل األجل األطول، سيعمل مكتب تنسيق الشؤون 

اإلنسانية لكفالة أن يأخذ خرباء التخطيط اإلمنايئ يف اعتبارهم االحتياجات 

اإلنسانية املتبقية. وال يعني قرار املكتب بتقليص وجوده يف بلد ما أو انسحابه 

منه أنه مل يعد هناك أي مشاكل إنسانية. كام أنه ال يستبعد احتامل حدوث 

أزمات يف املستقبل وإمكانية نشوء حاجة إلعادة إقامة وجود للمكتب هناك.

وستستخدم املكاتب القطرية ملكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية مهاراتها يف 

مجال جمع البيانات وتحليلها يف تحديد الجيوب واملجتمعات املستضعفة يف أي 

بلد والتي تكون أشد تأثرا باملشاكل اإلنسانية. وحيثام يقلص املكتب عملياته، 

سيكفل احتفاظ السلطات الوطنية واملنظامت اإلمنائية بخدمات التنسيق التي 

ما زالت رضورية.

املكاتب اإلقليمية ملكتب تنسيق الشؤون 

اإلنسانية
أصبحت املكاتب اإلقليمية ملكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية مهمة بصورة 

متزايدة يف تنفيذ والية املكتب عىل الصعيدين اإلقليمي والقطري. وطوال 

عام 2011، كانت قدرة املكاتب اإلقليمية عىل االستجابة برسعة لالحتياجات 

واألولويات الجديدة مهمة للغاية يف معالجة األزمات اإلنسانية اإلقليمية، 

وبخاصة يف منطقة القرن األفريقي والرشق األوسط. وينصب تركيز أطر أداء 

املكاتب اإلقليمية التابعة للمكتب عىل خمس نتائج رئيسية )انظر اإلطار(.

ويف عامي 2012 و 2013، ستقوم املكاتب اإلقليمية بتفعيل حزمة التأهب الدنيا 

ملكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية يف البلدان املعرضة للكوارث التي ال يوجد فيها 

أي وجود للمكتب. وتتوخى تلك الحزم بناء القدرات الوطنية وقدرات األفرقة 

القطرية للعمل اإلنساين عىل االستجابة لألزمات مبزيد من الرسعة والكفاءة. 

وتقوم حزم التأهب الدنيا بدعم التعزيزات اإلقليمية فيام يتعلق باألزمات عن 

طريق املساعدة يف تبادل املعلومات ومواءمة النهج فيام بن الرشكاء الدولين 

واإلقليمين والوطنين. كام أنها ستمكن املكتب من تتبع ما يقوم به من أعامل 

التأهب، ورصد آثارها عند وقوع كارثة واإلبالغ عن تلك اآلثار.

النتيجة 1: متكن قيادات تنسيق الشؤون اإلنسانية، مبن فيهم املنسقون 

املقيمون، واألفرقة القطرية للعمل اإلنساين، وقيادات املجموعات، من االستجابة 

لحاالت الطوارئ يف الوقت املناسب وبأسلوب منسق.

النتيجة 2: تزويد املكاتب اإلقليمية باملستويات املالمئة من مالك املوظفن 

لكفالة رسعة وحسن إدارة عمليات نرش املوظفن يف البلدان املترضرة من 

األزمات.

النتيجة 3: استخدام معلومات موثوقة وآنية لدعم تحليل مواطن الضعف من 

أجل تحسن التأهب واالستجابة.

النتيجة 4: زيادة قدرة واستعداد الهيئات اإلقليمية والحكومات الوطنية 

لالستفادة من خدمات وأدوات االستجابة اإلنسانية الدولية قبل وقوع األزمات 

وأثناء وقوعها وبعد وقوعها.

النتيجة 5: زيادة ما هو متاح من املوارد والدعم ألغراض االستجابة والتأهب 

يف حاالت الطوارئ ملجموعة أكرب من الدول األعضاء، ومنظامت القطاع الخاص، 

وأطراف املجتمع املدين الفاعلة.

وتكفل حزم التأهب الدنيا أن يتوفر لدى موظفي مكتب تنسيق الشؤون 

اإلنسانية ما يلزم من تدريب ومعدات لتقديم خدمات تنسيقية عالية النوعية 

عند نرشهم يف حاالت الطوارئ. وستعمل املكاتب اإلقليمية عىل زيادة 

مجمعاتها من املوظفن املؤهلن وذوي الخربة املستعدين للنرش عىل وجه 

الرسعة يف البلدان التي ليس فيها أي وجود للمكتب، أو يف حالة األوضاع 

اإلنسانية املتدهورة. وستتخذ ترتيبات ليك تكون هناك عمليات نرش قصرية 

األجل وطويلة األجل.

وباالستعانة بأدوات من قبيل منوذج الرتكيز العاملي)4( ستواصل املكاتب 

اإلقليمية ملكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية صقل ما تجريه من تحليالت للمخاطر 

ومواطن الضعف، مع تكييفها ليك تتوافق مع الخصوصيات اإلقليمية بغية 

الرتكيز عىل البلدان التي ميكن أن يؤدي فيها ما يقدمه املكتب من دعم إىل 

إضافة حقيقية للقيمة.

 

وستعمل املكاتب اإلقليمية مع منظامت االستجابة عىل الصعد الوطني 

واإلقليمي والعاملي إلذكاء وعيها بكيفية عمل النظام اإلنساين الدويل، والخدمات 

واألدوات التي ميكنها أن تستخدمها عند نشوء أزمة. ومن شأن ذلك أن يؤدي 

إىل تحسن التنسيق التشغييل بن الحكومات واملنظامت اإلقليمية والدولية، مبا 

يساعد عىل إنشاء استجابة أرسع وأكرث شموال لحاالت الطوارئ.

وإدراكا منها لتزايد قدرات وخربات الكثري من الدول األعضاء واملنظامت 

اإلقليمية، ستقوم املكاتب اإلقليمية مبساعدة تلك الدول واملنظامت عىل توسيع 

نطاق مشاركتها يف االستجابة اإلنسانية املتعددة األطراف. وستسعى املكاتب 

اإلقليمية للحصول عىل مزيد من الدعم التشغييل من خالل تحسن مشاركتها 

يف فريق األمم املتحدة املعني بالتقييم والتنسيق يف حاالت الكوارث والفريق 

االستشاري الدويل للبحث واإلنقاذ، وستواصل العمل عىل زيادة عدد الدول 

األعضاء املشاركة يف متويل املساعدات اإلنسانية املتعددة األطراف من خالل 

الصندوق املركزي ملواجهة الطوارئ، واألموال املجمعة عىل الصعيد القطري، 

وعمليات النداء املوحد.

أداة لتحليل مخاطر الكوارث.  )4(
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أفغانستان

جمهورية كونغو الد�وقراطية

الصومال

جنوب السودان

الفليب�

ز�بابوي

س�يالنكا

باكستان

ميا�ار

 2

أريت�يا

1

اليمن

أندونيسيا

أثيوبيا

 الجمهورية
العربية السورية

جمهورية
أفريقيا الوسطى 

المكتب اإلقليمي للشرق األوسط 
وشمال أفريقيا       

 القاهرة، مصر
المكتب دون اإلقليمي لوسط آسيا 

أملايت، كازاخستان

المكتب اإلقليمي آلسيا والمحيط الهادئ
بانكوك، تايلند

المكتب دون اإلقليمي لمنطقة المحيط الهادئ
سوفا، فيجي

المكتب اإلقليمي 
لغرب ووسط أفريقيا

داكار، السنغال

المكتب اإلقليمي للجنوب األفريقي
جوهانسربغ، جنوب أفريقيا

المكتب اإلقليمي ألمريكا 
الالتينية ومنطقة البحر 

الكاريبي
مدينة بنما، بنما

مكتب االتصال املوقع الشبكات اإلقليمية املتكاملة للمعلومات       ReliefWeb حدود تغطية املكاتب اإلقليمية ودون اإلقليمية موقع 

 

هايتي

كولومبيا

نيجر

ليبيا

تشاد

ساحل العاج

السودان

األرض الفلسطينية
املحتلة 

مكتب األمم املتحدةمكاتب أوتشا ٢٠١٢
لتنسيق الشؤون اإلنسانية

يغطي املكتب دون اإلقليمي لوسط آسيا أذربيجان، وأرمينيا، وجورجيا.  (١) 
يغطي أيضا شرق أفريقيا.  (٢) 

املقر الرئيسي  املكتب القطري    املكاتب اإلقليمية ودون اإلقليمية
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الخطة املالية
أطفال يستمتعون باللعب يف مركز لحامية األطفال يف ناوشريا، خيرب باختونخوا، باكستان. 

© اليونيسيف/شهزاد نوراين 

يعتمد مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية متاما تقريبا عىل التربعات فيام يتعلق 

بقدرته عىل تنفيذ الوالية التي منحته إياها الجمعية العامة لألمم املتحدة. 

وبتوفري الدعم املايل يف الوقت املناسب، يستطيع املكتب أن يقوم بدور حاسم 

يف كفالة استخدام أموال املساعدات اإلنسانية بصورة اسرتاتيجية؛ وذلك بسد 

الثغرات وتجنب االزدواجية، واستهداف من هم يف أشد الحاجة إىل الحامية 

واإلغاثة، مبا يؤدي يف نهاية املطاف إىل إنقاذ املزيد من األرواح. ومن شأن إنفاق 

كل سنت عىل دعم املكتب الوصول بقيمة كل دوالر ينفق عىل الربامج املبارشة 

إىل الحد األقىص.

وتستند خطة مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية لعام 2012 إىل إطاره االسرتاتيجي 

للفرتة 2010-2013. ويرصد لتنفيذ الخطة ميزانية قدرها 285,4 مليون دوالر. 

وسيغطي اعتامد نسبته 0,5 يف املائة من امليزانية العادية الكلية لألمم املتحدة 

مبلغ 14,6 مليون دوالر من االحتياجات الربنامجية. وستغطي تكاليف الدعم 

ميزانية عام 2012 

امليزانية العادية )ممولة من 

األنصبة املقررة(: 14,6 مليون 

دوالر، 5,1 يف املائة

امليزانية اإلدارية املمولة من موارد 

خارجة عن امليزانية )ممولة من 

تكاليف دعم الربامج(: 36,4 مليون 

دوالر، 12,8 يف املائة

امليزانية الربنامجية املمولة من 

موارد خارجية عن امليزانية 

)ممولة من التربعات(: 234,4 

مليون دوالر، 82,1 يف املائة

املجموع:

 285 مليون دوالر

 امليزانية الشاملة 

)امليزانية العادية 

وامليزانية املمولة من 

موارد خارجة عن 

امليزانية(

 امليزانية اإلدارية املمولة من 

موارد خارجة عن امليزانية 

)ممولة من تكاليف دعم 

الربامج(

 امليزانية الربنامجية 

املمولة من موارد خارجة 

عن امليزانية )ممولة من 

التربعات(

 امليزانية العادية

)ممولة من األنصبة 

املقررة(

 موجز امليزانية لعام 2012
لالطالع عىل تفاصيل امليزانية لعام 2013 يرجى زيارة املوقع: 

 13-www.unocha.org/ocha2012

الوظائف امليزانية الوظائف امليزانية  الوظائف امليزانية الوظائف   امليزانية
22 4 670 068 - - 13 2 680 718 9 1 989 350  اإلدارة التنفيذية

255 60 829 839 110 23 805 307 124 32 469 182 21 4 555 350  شعبة الربامج املشرتكة

10 2 285 406 - - 10 2 285 406 -     -           مكتب املدير  

104 16 916 345 97 14 617 545 - - 7 2 298 800           فرع الخدمات اإلدارية

5 10 842 946 2 7 951 382 3 2 891 564 - -           التكاليف العامة

50 10 607 776 - - 46 9 831 326 4 776 450           فرع وضع السياسات والدراسات

86 20 177 366 11 1 236 380 65 17 460 886 10 1 480 100           فرع خدمات االتصاالت واملعلومات

95 18 816 360 - - 75 15 805 260  20 3 011 100 شعبة التنسيق واالستجابة

124 28 958 892 8 1 483 004 95 22 468 8 21 5 007 050          مكتب املدير، جنيف 

15 3 152 872 - - 13 2 674 172 2 478 700          مكتب املدير

61 16 158 547 - - 51 13 451 347 10 2 707 200          فرع خدمات الطوارئ

48 9 647 473 8 1 483 004 31 6 343 319 9 1 821 150          فرع العالقات الخارجية وحشد الدعم

496 113 118 25 307 73 423 998 71 14 562 850 مجموع احتياجات املقر
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امليزانية الشاملة )امليزانية 

العادية وامليزانية املمولة 

من موارد خارجة عن 

امليزانية(
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 موجز امليزانية لعام 2012

لالطالع عىل تفاصيل امليزانية لعام 2013 يرجى زيارة 

 13-www.unocha.org/ocha2012 :املوقع

الوظائف امليزانية الوظائف امليزانية الوظائف امليزانية الوظائف   امليزانية
47 8 296 887 3 645 096 44 7 651 791 - - الشبكات اإلقليمية املتكاملة للمعلومات

218 32 064 733 38 2 474 104 180 29 590 629 - - املكاتب اإلقليمية   

35 7 579 101 8 726 888 27 6 852 213 - - املكتب اإلقليمي آلسيا واملحيط الهادئ  

2 1 207 535 1 28 176 4 1 179 359 - - املكتب دون اإلقليمي ملنطقة املحيط الهادئ  

34 4 003 841 4 257 796 30 3 746 045 - - املكتب اإلقليمي ألمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي  

31 3 925 875 4 286 380 27 3 639 495 - - املكتب اإلقليمي للرشق األوسط وشامل أفريقيا ووسط آسيا  

12 1 556 836 2 82 440 10 1 474 396 - - املكتب دون اإلقليمي لوسط آسيا  

22 3 747 769 5 425 084 17 3 322 685 - - املكتب اإلقليمي للجنوب األفريقي  

35 4 218 303 7 292 544 28 3 925 759 - - كينيا )يغطي رشق أفريقيا(  

44 5 825 473 7 374 796 37 5 450 677 - - املكتب اإلقليمي لغرب ووسط أفريقيا  

20 3 664 885 2 55 344 18 3 609 541 - -  مكاتب االتصال

9 1 208 992 2 55 344 7 1 153 648 - - مكتب االتصال لالتحاد األفريقي  

3 810 468 - - 3 810 468 - - مكتب االتصال يف بروكسل  

8 1 645 425 - - 8 1 645 425 - - مكتب االتصال ملنطقة الخليج  

774 76 699 394 103 4 979 096 671 71 720 298 - - أفريقيا

52 5 071 491 7 324 996 45 4 746 495 - -                   إثيوبيا

7 817 489 2 38 604 5 778 585 - -                   إريترييا

42 4 629 426 8 310 032 34 4 319 394 - -                   تشاد

28 2 798 957 4 257 676 24 2 541 281 - -                   جمهورية أفريقيا الوسطى

154 16 929 897 32 1 232 208 122 15 697 689 - -                   جمهورية الكونغو الدميقراطية

80 9 850 841 7 445 448 73 9 405 393 - -                   جنوب السودان

22 2 859 929 4 315 156 18 2 544 773 - -                   زمبابوي

209 13 923 969 15 812 844 194 13 111 125 - -                   السودان

112 11 297 221 13 554 616 99 10 742 605 - -                    الصومال

35 4 809 689 6 384 276 29 4 425 413 - -                   ساحل العاج

33 3 710 485 5 303 240 28 3 407 245 - -                   النيجر

276 32 130 088 27 1 495 977 249 30 634 111 - -  الرشق األوسط وشامل أفريقيا ووسط آسيا

62 7 773 639 4 282 000 58 7 491 639 - -                   األرض الفلسطينية املحتلة

93 11 750 794 10 562 596 83 11 188 198 - -                   أفغانستان

84 8 152 591 8 365 976 76 7 786 615 - -                   باكستان

4 333 829 - - 4 333 829 - -                   سوريا

7 319 741 1 44 649 6 275 092 - -                   ليبيا

26 3 799 494 4 240 756 22 3 558 738 - -                   اليمن

89 8 313 060 16 844 212 73 7 468 848 - - آسيا واملحيط الهادئ

11 1 533 885 3 129 552 8 1 404 333 - -                   إندونيسيا

33 2 265 216 3 230 532 30 2 034 684 - -                   رسي النكا

15 1 937 542 4 239 328 11 1 698 214 - -                   الفلبن

30 2 576 417 6 244 800 24 2 331 617 - -                   ميامنار

85 10 955 669 7 662 463 78 10 293 206 - - أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي

37 5 112 449 4 322 596 33 4 789 853 - -                  كولومبيا

48 5 843 220 3 339 867 45 5 503 353 - -                  هايتي

1 509 172 124 716 196 11 156 292 1 313 160 968 424 - - مجموع االحتياجات امليدانية

2 005 285 399 875 314 36 444 603 1 620 234 392 422 71 14 562 850 مجموع احتياجات املقر واالحتياجات امليدانية
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الربنامجي املفروضة عىل اإلنفاق امليزانية اإلدارية للمكتب وقدرها 36,4 مليون 

دوالر. وعىل ذلك فإن املكتب يطلب من الدول األعضاء تقديم تربعات قدرها 

234,4 مليون دوالر لتغطية ميزانيته الربنامجية املمولة من املوارد الخارجة عن 

امليزانية )انظر الجدول(. وبالنسبة لعام 2013، تبلغ امليزانية اإلرشادية للمكتب 

282 مليون دوالر، 231 مليون دوالر منها مطلوبة يف شكل تربعات.

ونظرا لتوقع حدوث تحديات كبرية يف املستقبل يف مجال تنسيق الشؤون 

اإلنسانية، يطلب من الدول األعضاء دفع مساهامتها يف أقرب وقت ممكن يف 

الربع األول من عام 2012. كام يطلب من الدول األعضاء أن تواصل إبداء دعمها 

لوالية مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية عن طريق توفري متويل يتسم باملرونة 

وميكن التنبؤ به.

املجاالت التي سينفق فيها مكتب تنسيق 

الشؤون اإلنسانية ميزانيته يف عام 2012 

وكيفية إنفاقها
تعكس ميزانية مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية لعام 2012 قرارا باالستثامر 

يف زيادة الدعم املقدم إىل امليدان، وال سيام فيام يتصل مبا يقدمه من دعم إىل 

منسقي الشؤون اإلنسانية، واألفرقة القطرية، واملكاتب التابعة له.

وتغطي نسبة 70 يف املائة من ميزانية مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية تكاليف 

املوظفن. ويهدف املكتب إىل الوفاء مبسؤولياته يف امليدان من خالل 005 2 من 

املوظفن الوطنين والدولين يف عام 2012 )انظر الشكل التوضيحي ذي الصلة(.

وسينفق أكرث من 70 يف املائة من ميزانية مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية 

عىل األنشطة الداعمة لتنسيق العمل اإلنساين واألنشطة الدعوية يف امليدان، 

مع التأكد من أن تكون اإلغاثة اإلنسانية فعالة إىل أقىص حد ممكن. ومن هذا 

املجموع، تخصص نسبة 56 يف املائة من امليزانية االجاملية للمكتب لتنسيق 

العمل اإلنساين امليداين املبارش، مع تخصيص نسبة 14 يف املائة أخرى من 

امليزانية لغرض دعم املقر للميدان. وترد يف الشكلن التوضيحين أدناه بيانات 

امليزنة حسب املجال املواضيعي واملنطقة.

ولالطالع عىل امليزانية حسب النشاط واملنطقة لعام 2013 يرجى زيارة املوقع 

توزيع موظفي مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية البالغ عددهم 005 2 

موظفني بحسب املنطقة )2012(*
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ميزانية عام 2012 بحسب النشاط
إدارة االتصاالت واملعلومات

464 866 13 دوالرا

5 يف املائة

املجموع:

 875 399 285 دوالرا

التوجيه التنفيذي واإلدارة

813 663 15 دوالرا

5 يف املائة

الدعم املبارش للمقر 

ألغراض

 التنسيق امليداين

053 479 40 دوالرا

14 يف املائة

األنشطة اإلدارية

967 634 41 دوالرا

15 يف املائة

وضع السياسات واملعايري 

776 607 10 دوالرا  -  4 يف املائة

دعم متويل األنشطة اإلنسانية

846 989 2 دوالرا

1 يف املائة

تنسيق األنشطة

 اإلنسانية امليدانية

956 157 160 دوالرا

56 يف املائة

ميزانية عام 2012 بحسب املنطقة

أفريقيا: 

023 117 98 دوالرا

34 يف املائة

املجموع:

 875 399 285 دوالرا

املقر: 

627 085 114 دوالرا

40 يف املائة
آسيا واملحيط الهادئ

204 761 17 دوالرات

6 يف املائة

الرشق األوسط

 وشامل أفريقيا

 ووسط آسيا 

511 476 40 دوالرا

14 يف املائة

أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي:

510 959 14 دوالرات

5 يف املائة
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اإليرادات واإلدارة املالية)5(
شهدت اإلدارة املالية وإدارة املوارد ملكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية املزيد من 

التحسينات يف عام 2011. ولدى املكتب حاليا اتفاقات متويل رسمية متعددة 

السنوات مع مثاين جهات مانحة، تشكل معا متويال ميكن التنبؤ به لنحو 30 يف 

املائة من االحتياجات السنوية. وأسفرت الجهود املبذولة لتوسيق نطاق قاعدة 

الجهات املانحة عن إسهام مثان من الدول األعضاء األخرى الجديدة أو العائدة 

يف املكتب يف عام 2011، باملقارنة بالسنة السابقة. وبحلول منتصف ترشين 

الثاين/نوفمرب قدمت 43 دولة من الدول األعضاء تربعات إىل املكتب يف عام 

.2011

وبالرغم من األوضاع االقتصادية الصعبة، فإن مستوى التمويل املقدم إىل مكتب 

تنسيق الشؤون اإلنسانية يف عام 2011 يدل بوضوح عىل الثقة يف توجه املكتب 

وقيادته. وبحلول نهاية عام 2011، يتوقع املكتب أن يجمع أكرث من 20 مليون 

دوالر أخرى من املانحن أكرث مام جمعه يف عام 2010. وارتفعت نسبة التمويل 

غري املخصص باملرة إىل 55 يف املائة مقابل 44 يف املائة يف السنة السابقة )انظر 

الشكل التوضيحي(.

ويف عام 2012، ال يتوقع مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية استمرار االتجاه 

التصاعدي يف التربعات بالنظر إىل الحالة االقتصادية الصعبة. وقد وضع املكتب 

ميزانيته وفقا لإليرادات املتوقعة، وسريكز بوجه خاص يف عام 2012 عىل ضامن 

الحصول عىل متويل أكرث مرونة وقابلية للتنبؤ من الجهات املانحة الحالية، وعىل 

مواصلة توسيع قاعدة متويل املكتب من نطاق أوسع من الدول األعضاء ومن 

مصادر إيرادات أكرث تنوعا.

وبفضل التحسينات التي أدخلت عىل عمليات امليزنة، وتعبئة املوارد، واإلدارة 

املالية، يتوقع املكتب أن تتم يف عام 2011 تغطية النفقات املتوقعة بالكامل من 

التربعات، مبا يف ذلك زيادات امليزانية التي تتطلبها حاالت الطوارئ الجديدة. ويف 

عام 2012، سيتوخى املكتب تحقيق الهدف ذاته.

وباالستفادة من املوقف النقدي السليم يف عام 2011، اتخذ مكتب تنسيق 

الشؤون اإلنسانية خطوة أوىل نحو تعزيز احتياطيه النقدي، الذي استنفد بشدة 

يف الفرتة السابقة. ويعتزم املكتب االحتفاظ باحتياطي نقدي يغطي فرتة ستة 

أشهر من تكاليف املوظفن وثالثة أشهر من تكاليف التشغيل. ومن شأن ذلك 

أن يتيح إمكانية توفري مخصصات نقدية كافية بصفة منتظمة للجهات التابعة 

للمنظمة التي تحصل عىل أموال مخصصة غري كافية، لتغطية األزمات غري 

املتوقعة وملقابلة املدفوعات املتأخرة من تربعات املانحن املعلنة.

ويف ضوء حالة عدم التيقن من ميزانيات املساعدات اإلنسانية يف عدد من 

االقتصادات الرئيسية يف عامي 2012 و 2013، فإن وجود احتياطي نقدي قوي 

يعد أمرا مهام للغاية. ويف عام 2012، يتوقع مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية أن 

تكون االحتياطيات النقدية كافية لتغطية التكاليف لفرتة أربعة أشهر يف املنظمة 

بأرسها، وذلك مع تخفيض العبء اإلداري وتحرير املوارد لتنفيذ واليتها.

ولالطالع عىل مزيد من املعلومات بشأن الخطة املالية ملكتب تنسيق الشؤون 

اإلنسانية، يرجى زيارة املوقع: www.unocha.org/ocha2012-13. ويوفر 

املوقع الشبيك معلومات تفصيلية بشأن امليزانية ومالك املوظفن لعامي 2012 و 

2013. وسيتم توفري تفاصيل إضافية لعام 2013 بحلول منتصف عام 2012، بعد 

قيام املكتب باستعراض النتائج ووضع خطة مالية أكرث تفصيال لعام 2013.

)5( تشمل جميع بيانات اإليرادات الواردة يف هذا الفرع التربعات املدفوعة واملعلنة لغاية 15 ترشين الثاين/نوفمرب 2011.

إتجاهات مخصصة 2008 - 2012

http://www.unocha.org/ocha2012-13
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