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  اقدام بشردوستانه

سازمان ملل  ازنخستين باركه درپي ويراني اروپا و آوارگي شديد مردم آن درجنگ جهاني 
دوم عمليات امداد بشردوستانه را دراين قاره همĤهنگ كرد، براي واكنش به بالياي طبيعي و 

ها نيستند، تكيه فجايع ناشي از فعاليت هاي بشر،كه مسئوالن ملي به تنهايي قادر به رسيدگي به آن
اين سازمان امروز ارائه دهنده اصلي امداد اضطراري و كمك . المللي بوده است گاه جامعه بين
هاي امدادگر، و مدافع مردم  ها و كارگزاري تر، رابطي براي اقدام به وسيله دولت طوالني مدت

  . گرفتار پيشامد هاي غير منتظره است
درپايان . كنند هاي خود آواره مي را از خانه مناقشات و بالياي طبيعي همچنان مردم

هزار نفر 900ميليون و 9هزار نفر در داخل كشورهاي خود آواره و 800ميليون و 12حدود 2006
  . المللي پناهنده شده بودند ديگر با فرار از مرزهاي بين

ر مي ميليون نفرتاثي200بالياي طبيعي، بيشتر مربوط به آب و هوا،هر سال برزندگي بيش از 
درصد بالياي طبيعي ناشي از گردبادها،  94دهد  برنامه توسعه ملل متحد گزارش مي. گذارند
هاي  هاي جنگلي نيز باعث رنج هاي گرما و آتش سوزي موج. ها و خشكسالي است ها، زلزله سيل

درصد تلفات بالياي طبيعي مربوط به كشورهاي  2/98اند نسبت بسيار زياد فراواني براي بشر شده
در حال توسعه است، شاخصي كه نشان مي دهد چگونه فقر، فشار جمعيتي، و زوال محيط 

  . كنند زيست، رنج انسان را تشديد مي
هاي روزافزون انساني و مالي  در دو جبهه مناقشات مسلحانه وتامين هزينه ملل كه سازمان

هاي  يق كارگزاريناشي از بالياي طبيعي، درگيراست از يك طرف به قربانيان، بيشتر از طر
هاي موثرتراست تا در  عملياتي خود، كمك فوري مي رساند، از طرف ديگر به دنبال اجراي برنامه

  . وهله اول از بروز پيشامدهاي غيرمنتظره جلوگيري كند
هاي آن شتابان براي تحويل كمك  دهد سازمان ملل وكارگزاري اي رخ مي كه فاجعه ميهنگا

ميليون  88برنامه جهاني غذا نزديك به  2006براي مثال در .كنند بشردوستانه اقدام مي
دفتركميسارياي عالي .كشور،ازجمله بيشترپناهندگان وآوارگان داخلي تغذيه كرد78نفررادر

المللي  هاپناهنده وآواره داخلي حمايت وكمك بين  پناهندگان سازمان ملل براي ميليون
راي تامين مالي عمليات اضطراري با دفتر هماهنگي امورانساندوستانه ب. فراهم كرد

  .ميليارد دالر براي كمك انساندوستانه فراهم كرد 3هاي ديگر  درخواست از كارگزاري
) HEWS(سازمان ملل با امكاناتي مانند سيستم هشدار دهنده زود هنگام انساندوستانه 

زچنين حوادثي براي پيشگيري ا) ISDR(المللي سازمان ملل براي كاهش باليا  واستراتژي بين
 ISDR؛ براي  www.hewsweb.orgبه  HEWSبراي . (كند و كاهش عوارض آنها فعاليت مي

  )نگاه كنيد www.unisdr.orgبه 
هاي قريب الوقوع و سايرمسائل مربوط به خواربار و كشاورزي  به عالوه فائوبرقحطي 

بيني  ي راپيشكند، درحالي كه سازمان جهاني هوا شناسي گردبادهاي استواي نظارت مي
برنامه توسعه ملل متحد به كشورهاي مستعد باليا . نمايد ها نظارت مي وبرخشكسالي

    www.un.org/ha. كند برنامه ها براي بالياي احتمالي وساير تدابير آمادگي كمك مي درتدوين



  اقيانوس هند 2004دسامبر  ميسونا -زلزله 
ريشتر ساحل غربي سوماتراي شمالي در  9ي مهيب به شدت ا زلزله 2004دسامبر  26در ساعات نخست يكشنبه 

كيلومتر در ساعت اقيانوس  800متر شد و با سرعت حدود 10نيرومندي تا ارتفاع  مياندونزي را لرزاند و باعث سونا
  .هند را درنورديد

مالديو، ميانمار، سيشل و سابقه بود و نواحي ساحلي را در هند، اندونزي، سريالنكا، تايلند،  در تاريخ معاصربي ميسونا
اي به دوري آفريقاي جنوبي تلفاتي  مايل در خشكي پيش رفت وتا فاصله 2000هايي تا  سومالي ويران كرد ودرمحل
كشته  181516تا يك سال بعد حاكي از  ميارقام رس. شدگان در اندونزي بود از كشته ميبه جا گذاشت اما بيش از ني

 6تا  5هزار نفر خانه خود را از دست دادند و  700بيش از يك ميليون و . بود كشور 12مفقوداالثر در  49936و 
  .ميليون نفر نيازمند غذا، آب و وسايل پزشكي بودند

هاي سازمان ملل از پيش در هر يك از كشورهاي  به علت حضور كارگزاري. نظام ملل متحد بالفاصله دست به كار شد
سازمان اين امر را تضمين كرد كه بازماندگان دسترسي كافي به غذا، پناهگاه و گرفتار سونامي، واكنش گسترده و سريع 

 2005ژانويه  5. توجه پزشكي داشته باشند و به اين ترتيب از فاجعه دوم يعني بروز بيماري و گرسنگي پيشگيري شد
ارگزاري سازمان ملل و ك 40هاي حدود  ميليون دالر به منظور تامين مالي تالش 977درخواستي اضطراري براي تهيه 

هاي غيردولتي صادر شد كه به طيفي گسترده از نيازهاي انساني، از جمله كشاورزي، خدمات پشتيباني،  سازمان
تاسيسات زيربنايي و بازيافت اقتصادي، آموزش و پرورش، پناهگاه خانوادگي، اقدام مربوط به مين، امنيت، حمايت از 

  . كردند فع بهداشتي فاضالب رسيدگي ميحقوق بشر و حكومت قانون، و آب و د
  

  هماهنگ كردن اقدام بشردوستانه
ها باعث  اين جنگ. هاي داخلي بوده است شاهد افزايش تعداد و شدت جنگ 1990جهان از دهه     

هاي بشري در مقياس بزرگ با تلفات شديد جاني، آوارگي فراوان مردم و خسارات گسترده به  بحران
هاي  پيشامد«سازمان ملل براي رسيدگي به اين . اند و سياسي پيچيده شده مينظاهاي  جوامع در محيط
  . ظرفيت خود را براي واكنش سريع و موثر تقويت كرد» غير منتظره پيچيده

                                                                            
هاي بشري را  المللي به بحران زاري ايجاد كرد تا واكنش بينبين كارگ كميته دائمي 1991در  عمومي مجمع 
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نقطه مركزي سازمان براي اين تالش است  سازمان ملل اضطراري امدادهاي كننده هماهنگ.هماهنگ كند

. كند اقدام مي بشري غيرمنتظره درپيشامدهاي هماهنگ كننده ومدافع اصلي عنوان مشاورامور سياستگذاري، به كه
 در ها را كمك كه دارد عهده رابه(OCHA)اموربشردوستانه دفترهماهنگي رياست اضطراري امدادهاي كننده هماهنگ
  www.ochaonline.un.org.كند مي است،هماهنگ ها كارگزاري تك تك ووظيفه فراترازظرفيت بشري،كه هاي بحران
كوشند  مي ملل سازمان يها وكارگزاري غيردولتي هاي سازمان ها، دولت جمله از بسياري، اندركاران دست  

نمايد چارچوبي  تاتضمين كند آنهاكارمي باOCHA .دهند نشان واكنش پيچيده غيرمنتظره پيشامدهاي به همزمان
  . كلي مساعدت كنند  سرعت و به نحوي موثر به تالش بتوانندبه همه آن درداخل باشدكه داشته وجود منسجم

كند، با  المللي را هماهنگ مي ش بينواكن OCHAآيد  اضطراري پيش مي اي فاجعه وقتي
هاي  در مقر سازمان ملل و در محل (IASC)بين كارگزاري  ميكشورهاي عضو و اعضاي كميته دائ

سپس براي هماهنگي  OCHA. ها براي اقدام را مشخص سازد كند تا اولويت عملياتي مشورت مي
   .آورد ها در كشور فاجعه زده اقدامات حمايتي به عمل مي فعاليت

ساعته نظارت و هشدار، توانايي واكنش به موارد  24با حمايت سيستم  OCHAبراي مثال 
هاي سازمان  سازي فاجعه هاي ارزيابي و هماهنگ گروه. كند اضطراري را در نظام ملل متحد حفظ مي

ساعت پس از يك فاجعه طبيعي يا شروع ناگهاني يك مورد اضطراري  24تا  12توان بين  ملل را مي
تضمين  OCHA. المللي اعزام كرد آوري اطالعات، ارزيابي نيازها و هماهنگي ياري بين ي جمعبرا
كه در دسترس و مناسب باشد ــ براي پاسخ دادن به موارد اضطراري  ميــ هنگا ميكند از منابع نظا مي

  . اي موثر استفاده شود انساندوستانه به گونه
OCHA هاي  كننده اي و دفاتر ميداني، هماهنگ نطقهاي از دفاتر م از طريق شبكه همچنين

هاي انساندوستانه  كننده هماهنگ. كند هاي كشوري سازمان ملل فعاليت مي انساندوستانه و گروه 
با  OCHA. هاي امدادي در محل وقوع فجايا دارند مسئوليت كلي براي حصول اطمينان از انسجام تالش

ها ازهماهنگ  ريزي حوادث احتمالي و تنظيم و تدوين برنامه هاي نيازها، برنامه هماهنگ كردن ارزيابي
  . كند دهند، حمايت مي هاي عملياتي كه كمك ارائه مي هاي انساندوستانه و كارگزاري كننده

هاي انساندوستانه نيز براي بسيج منابع ازطريق  كننده خودوبه هماهنگIASCاين دفتر به شركاي
دهندگان وعوامل  ديدارها بين كمك. كند اري كمك ميهاي يكپارچه بين كارگز طرح درخواست 

هاي خود نظارت  ها در پاسخ به درخواست دهد، بر وضعيت كمك پيگيري را برگزاروسازمان مي
دهندگان و سايرين را در جريان آخرين  نمايد تا كمك ميهايي درباره موقعيت منتشر  كند، و گزارش مي

ميليارد دالر براي كمك اضطراري، از طريق  OCHA 30) 2006مه  6تا ( 1992از . تحوالت قرار دهد
  .آوري كرده است جمع» اضطراري«درخواست يكپارچه و  244مجموع 

به عنوان سازوكار تامين  2006مارس  OCHAي)CERF(صندوق مركزي واكنش اضطراري
. به كار كردمالي اصالح شده براي تسهيل واكنش سريع در موارد اضطراري انساندوستانه رسماً شروع 

، زلزله جنوب 2004دسامبر  مياين صندوق پس از چند فاجعه طبيعي به شدت ويرانگر ـ از جمله سونا
و رانش عمده زمين در فيليپين ـ كه با هشدار اندك رخ دادند و  ها، سابقه از نظر توفان آسيا، فصلي بي

  . ل شدبه واكنش سريع براي امداد و بازپروري اضطراري نياز داشتند، تشكي
  هاي اضطراري هماهنگ كردن كمك



هاي عمده انساندوستانه را چه از داخل و چه از خارج سازمان  همه كارگزاري) IASC(بين كارگزاري  ميكميته دائ
  .هاي اضطراري سازمان ملل است كننده كمك اين كميته تحت رياست هماهنگ. آورد ملل، دور هم گرد مي

IASC هاي مختلف ياري  ها براي جنبه كند، با تقسيم روشن مسئوليت وين ميهاي انساندوستانه تد سياست
كند، و براي اجراي موثر  ها را شناسايي و به آنها رسيدگي مي ها در واكنش نمايد، نارسايي ميانساندوستانه توافق 

  ).www.humanitarianinfo.org/iasc.( اصول انساندوستانه تالش به عمل مي آورد
جديد آن به ياري انساندوستانه،تقويت واكنش انساندوستانه با حصول اطمينان از ضوابط  »نگرش گروهي«هدف 

اكنون به هر موقعيت اضطراري عمده . بيني بودن، پاسخگويي و مسئوليت پذيري و مشاركت است عالي قابل پيش
صلي خود، و تعدادي هاي ا هاي پيگيري، هر يك باكارگزاري يا كارگزاري  جديد يا موجود بر حسب  وظايف گروه

  :شود از شركاي سازمان ملل يا غير آن، رسيدگي مي
؛ IOM هاي ناشي از مناقشات؛  براي آوارگي UNHCR(ها  ؛ هماهنگي و مديريت اردوگاه)فائو(كشاورزي 
اتحاد «يونيسف و (؛ آموزش وپرورش)UNDP(؛ بازيافت زودهنگام )هاي طبيعي هاي ناشي از فاجعه براي مهاجرت

هاي داخلي ناشي از مناقشه، فدراسيون  براي آوارگي UNHCR(؛ پناهگاه اضطراري )»را نجات دهيد كودكان
با  OCHA(؛ ارتباطات اضطراري )هاي ناشي از فاجعه احمر براي موقعيت هاي هالل المللي صليب سرخ و جامعه بين

؛ )WFP(؛ تداركات )WHO(؛ بهداشت )WFPخدمات ارتباطي و مخابراتي تامين شده به وسيله يونيسف و 
 ).    يونيسف(؛ آب، دفع بهداشتي فاضالب و بهداشت و پاكيزگي )UNHCR(؛ محافظت )يونيسف(تغذيه 

www.humanitarianreform.org  
  

كشور ـ دو  35طرح در  340ميليون دالر براي اجراي حدود  250بيش از  CERF، 2006در 
هايي مانند سودان و لبنان، و بقيه براي تامين سوم براي واكنش سريع به موارد اضطراري در كشور

نيازهاي اولويتي در موارد اضطراري با بودجه اندك، از جمله در جمهوري دموكراتيك كنگوو 
ميليون دالر  340كمك كننده در كنفرانسي عالي در دسامبر متعهد شدند  51. چاد ـ متعهد شد

  .آن بپردازند 2007هاي براي فعاليت
OCHA ها اجماع  سياست حولكند تا  شركاي خود در جامعه امور بشردوستانه كار ميهمچنين با

شوند شناسايي  هاي عملياتي در محل ناشي مي به وجود آورد و مسائل ويژه بشردوستانه را كه از تجربه
كوشد تضمين كند به مسائل عمده بشردوستانه از جمله مسائلي كه در خال بين  اين دفتر مي. كند

  . گيرند، ، رسيدگي شود هاي بشردوستانه قرار ميوظايف نهاد
 OCHAدهد و  ها امكان اظهار نظر مي با حمايت از مسائل بشردوستانه، به قربانيان خاموش بحران
 هاي كلي به سمت بازپروري و هاي جامعه بشردوستانه در تالش ها و نگراني كند ديدگاه تضمين مي

حترام بيشتر به اصول و ضوابط بشردوستانه را ترويج دفتر هماهنگي ا. صلح منعكس شود برقراري
ها بر  هاي آسيب ديده، تاثير تحريم كند و توجه همگان را به مسايلي ويژه مانند دسترسي به جمعيت مي

  . كند هاي كوچك، جلب مي هاي ضد نفر، و تكثير كنترل نشده سالح ها، مين انسان
سازي در موارد اضطراري  گذاري و هماهنگهاي انساندوستانه، سياست براي حمايت از تالش

OCHA اي قوي از امكانات آنالين به وجود آورده است و مجموعهReliefWeb را اداره مي كند
سرويس  ). www.reliefweb.int(كه وب سايت پيشرو جهان در زمينه امور بشر دوستانه است 

صحراي آفريقا، خاورميانه و طرفانه درباره  هاي دقيق و بي ها و تحليل نيزگزارش IRINخبري 
  .) www.irinnews.org(دهد  آسياي مركزي براي جامعه انساندوستانه ارائه مي

  ارائه كمك و حمايت
  . دارند اصلي نقش بشري هاي دربحران وحمايت ياري درارائه UNHCRوUNICEF،WFP- سازمان ملل نهاد سه
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صندوق كودكان ملل متحد . دهند يكودكان و زنان اكثريت پناهندگان و آوارگان را تشكيل م 

كند خدمات اساسي  هاي امدادي تالش مي در موارد اضطراري شديد در كنار ساير كارگزاري )يونيسف(
مانند تامين آب و دفع بهداشتي فاضالب، تشكيل مدارس، و ارائه خدمات ايمن سازي، پزشكي و ساير 

  . اند، دوباره برقرار كند ه شدههايي كه از مسكن و محل خود آوار تداركات را به جمعيت
كند اقدامات موثرتري  هاي درگير در جنگ تاكيد مي ها و طرف يونيسف همچنين پيوسته به دولت
هاي آن در مناطق مناقشه شامل مذاكره درباره آتش بس  برنامه. براي حمايت از كودكان به عمل آورند
يونيسف به اين منظور مبتكر مفهوم . ه استسازي كودكان بود براي تسهيل ارائه خدماتي مانند ايمن

در مناطق جنگ » راهروهاي صلح«و » روزهاي آرامش«بوده و » هاي صلح كودكان به عنوان منطقه «
به كودكان آسيب ديده ياري و به پيوستن مجدد كودكان  ،هاي ويژه برنامه. زده ايجاد كرده است

 53در 2006يونيسف طي . كنند مك ميسرپرست به والدين يا ساير اقوام نزديك آنان ك بي
  . ميليون دالركمك بشردوستانه ارائه داد 513مورداضطراري بيش از
هاي انسان، از جمله بيشتر  ها قرباني بالياي طبيعي يا ناشي از فعاليت ، به ميليونبرنامه جهاني غذا

ه جهاني غذا براي چنين  بيشتر منابع برنام. دهد پناهندگان و آوارگان جهان كمك سريع وموثرارائه مي
شد تا  يك دهه پيش، از دو سوم كمك غذايي برنامه جهاني غذا استفاده مي. رسند هايي به مصرف مي بحران

درصد منابع اين برنامه  72امروزاين وضع عوض شده به طوري كه بيش از. مردم به خودكفايي برسند
 400ميليون و63اين به معناي كمك به ،2006در.شود هاي بشري گذاشته مي دراختيار قربانيان بحران

هزارنفرـ ازجمله آوارگان داخل كشورها، پناهندگان، كودكان يتيم شده ازايدز، وقربانيان مناقشات 
عمليات كمك  53عمليات اضطراري كوتاه مدت، 37وفجايع طبيعي مانند سيل وخشكسالي بودكه طي

  . عمليات ويژه انجام شد 35هاي مربوط به بهبود وضعيت و طوالني مدت، وفعاليت
دهد، سپس  به سرعت با كمك اضطراري واكنش نشان مي WFPهنگام وقوع جنگ يا فاجعه، 

براي تسهيل عمليات موثر و يكنواخت بازيافت براي بازسازي زندگي و معاش بازماندگان اقدام 
گان در همچنين مسئول بسيج غذا و اعتبارات براي همه عمليات تغذيه پناهند WFP. مي كند

 هاي بحران در UNHCRبراي نقش . (شود اداره مي UNHCRمقياس بزرگ است كه به وسيله 
  .)نگاه كنيد» المللي به پناهندگان محافظت و ياري بين«انساني، به بخش  

 پذيرند وبيشترآنها براي امنيت درحال توسعه اغلب دربرابرباليا آسيب دردنياي روستايي هاي جمعيت  
 بنابراين تجربه وكارداني سازمان خوارباروكشاورزي ملل متحد. اند وابسته كشاورزي ودبهخ ومعاش غذايي

  .حياتي است اضطراري هاي وكمك توانبخشي درزمينه وجنگلباني ماهيگيري دركشاورزي،دامپروري،)فائو(
فائوبه كشورهابراي پيشگيري ازفاجعه ها،كاهش عوارض وآمادگي براي نشان دادن واكنش به 

 كند ، وسيستم جهاني اطالعات وهشدار زودهنگام آن اطالعات منظم وبه روز ا كمك ميه آن 
  )www.fao.org/giews. (دهد درباره موقعيت جهاني مواد غذايي ارائه مي

را دركشورهاي فاقد امنيت  موادغذايي وضعيت بشرياطبيعي ازفعاليت ناشي ازوقوع بالياي پس WFPفائوهمراه با 
  .رسند مي تصويب به ومشتركا آماده غذايي كمك براي اضطراري هاي ها،فعاليت ارزيابي اين برمبناي.كند يم ارزيابي غذايي 

  محافظت از كودكان در جنگ
 7ساله ـ بعضي  18هزار نوجوان كمتر از  250مناقشه در جهان از بيش از  30امروز در بيش از 

ميليون كودك  2بيش از . شود كشي ميرهرحمانه به عنوان سرباز بهدختر و پسر ـ  بي ساله، 8يا 



. اند العضو يا براي هميشه معلول شدهميليون ناقص6ها و مناقشات داخلي كشته و در جنگ
كشي قرار دارند وتعداد  هزاران دختر در معرض تجاوز و ساير اشكال خشونت جنسي و بهره

ده بسيار ديگري نيز  بر اثر جنگ ع. دزدند هايشان مي سابقه اي از پسران و دختران را از خانه بي
  .سازند شوند ياآنان را ازوالدين خود جدا مي يتيم مي

هاي بيشتر براي خاتمه دادن به  شوراي امنيت براي برخورد با اين فاجعه، خواهان تالش
اينك . استفاده از كودكان به عنوان سرباز و محافظت از كودكان در مناقشات مسلحانه شده است

هاي حفظ صلح محافظت از كودكان نيز گنجانده شده و چند هيات حفظ صلح ـ در ماموريت 
براي محافظت از  مياز جمله در جمهوري دموكراتيك كنگو و ساحل عاج ـ كارشناسان غيرنظا

  .كودكان دارند
ها  اي از معيارها و ضوابط براي محافظت از كودكان در جريان مناقشات طي سال مجموعه

  :جملهاز . شكل گرفته است
 15نويسي يا استفاده از كودكان كمتر از  المللي كيفري احضار، نام اساسنامه رم دادگاه بين  •

  .آورد ساله رادر جنگ ها وخصومت ها جنايت جنگي به حساب مي
سال را براي خدمت  18پروتكل اختياري كنوانسيون حقوق كودك ـ محدوديت سني   •

سازد  كند و كشورهاي طرف را ملزم مي عيين ميسربازي و مشاركت مستقيم در مناقشات ت
  .سال افزايش دهند 16حداقل سن سربازي داوطلبانه را به حداقل 

، )2003(1460، )2001(1379،)2000(1314،)1999(1261شش قطعنامه شوراي امنيت ـ   •
  ـ درباره محافظت از كودكان در جريان مناقشات) 2005( 1612و ) 2004(1539
 18ـ سربازي كودكان را از بدترين اشكال كار كودكان توصيف و  ILO 182قطعنامه  •

  .كند سالگي را به عنوان حداقل سن سربازي اجباري يا زوري تعيين مي
كنند كودكان بايد مورد احترام  هاي الحاقي آنها ـ تصريح مي هاي ژنو و پروتكل كنوانسيون  •

هاجم در جريان مناقشات محافظت شود و ويژه باشند و از آنان بايد در برابر هر شكل از ت
  .بايد در اختيارشان گذاشته شود» مراقبت و كمكي كه به آن نيازمندند«

ه دبيركل براي كودكان و مناقشات مسلحانه به منظور افزايش آگاهي جهانيان و بسيج نماينده ويژ
نماينده ويژه از عوامل اصلي براي اتخاذ . كند ها و جامعه مدني فعاليت مي حمايت سياسي از دولت

دهي درباره نقض حقوق كودكان در مناقشات  تدابيري مانند تقويت ساز و كارهاي نظارت و گزارش
هاي  ه؛ قرار دادن رفاه آنان در دستور كارهاي صلح؛ و گذاشتن نيازهاي ايشان در مركز برنامهمسلحان
  )نگاه كنيد www.un.org/children/conflictبه . (پس از مناقشات است بازيابي

هاي  نماينده ويژه طي سفرها به مناطق جنگي براي محافظت ورفاه كودكان درموقعيت
ها و شورشيان شده واين تعهدات را به  ن تعهدات مهم ازدولتمناقشه وپس ازمناقشه خواها

هاي شورشي براي ترخيص  هاوجنبش ها است بادولت به عالوه،يونيسف مدت.دست آورده است
   .هاي ايشان وبه زندگي اجتماعي فعاليت كرده استكودكان سرباز، بازگرداندن آنان به خانواده

  
ازمناقشه برمحافظت وتوانبخشي ونوسازي  هاي اضطراري پيچيده وپس فائودرموقعيت

هدف فائو احياي توان محلي توليد مواد غذايي، . كند معاش متكي بركشاورزي تاكيدمي
نيازي ازكمك غذايي وساير اشكال كمك، تقويت اتكا به خود و  فراهم ساختن امكان بي

   .هاي زيانباربراي برآمدن ازعهده مشكالت است كاهش نيازبه امداد وبرنامه
  محافظت از كاركنان سازمان ملل و امدادگران امور بشردوستانه

ها همچنان در  هاي وقوع مناقشات و فاجعه پرسنل سازمان ملل و ساير امدادگران امور بشردوستانه در محل
ها تعدادي از آنان حين انجام وظيفه كشته ، به گروگان گرفته، يا بازداشت  طي سال. معرض حمالت قرار دارند

  .هاي مسلحانه، حمله و تجاوز جنسي بوده استحوادث خشن عليه كاركنان سازمان شامل سرقت. اند شده



٢۵٧  
المللي آنان را به شدت درمعرض خطر درمعرض كامل ديدبودن كاركنان سازمان به عنوان نمايندگان جامعه بين

مجروح به جا گذاشت، 150كشته و 22درانفجاربمب درمقرسازمان دربغدادكه2003اوت  19اين امر.دهد قرارمي
بشرسازمان ملل بود كه رياست هيات سازمان را  حقوق سرجيوويرادملوكميسرعالي شدگان كشته ازجمله.آشكارشد
  .ساله آن بود 62سازمان در تاريخ  ميترين حمله به كاركنان غيرنظا ومرگبار ترين  عمدي اين. داشت عهده به درعراق

ه خود درباره محافظت از كاركنان سازمان وامنيت پرسنل امور كي ـ مون درگزارش ساالن دبيركل بان
كننده درباره هدفگيري فروكش نكردني به  هاي ناراحت گرايش«از  *گفت 2007انساندوستانه در سپتامبر 

ويژه  عليه پرسنل سازمان در نواحي مناقشه، به"ها و تهديدهاي عمدي امدادگران انساندوستانه در گروگانگيري
پذيري پرسنل محلي آن و  سازي صلح سازمان ملل و آسيب عمليات حفظ صلح و نهادينهدر نواحي 

  .هاي انساندوستانه به شدت نگران است سازمان
مسئوليت اصلي براي تامين امنيت و محافظت از پرسنل سازمان ملل و وابسته به «دبيركل با اشاره به اين كه 

، بر اهميت همكاري امنيتي بين سازمان ملل وكشورميزبان "به عهده دولت هاي محل خدمت اين پرسنل است آن
  .مبارزه با فرار خاطيان از مجازات تاكيد كرد خطروضرورت ريزي احتياطي، مبادله اطالعات، ارزيابي درزمينه برنامه

المللي و  وي با اعالم اين كه همه كشورها به طور كامل درباره حمالت يا تهديدهاي ديگر به كاركنان بين
المللي و ملي  اند يا مرتكبان آنها را براساس قوانين بين حلي سازمان و كاركنان وابسته به آن تحقيق نكردهم

كه به رعايت اصول توافق شده  "ها و مقامات و مسئوالن ملي و محلي اند، از دولت محاكمه و مجازات نكرده
  .، ستايش به عمل آورد"دهند امه ميالمللي درباره محافظت از پرسنل بشردوستانه و سازمان ملل اد بين

هاي كشورهايي را  ، دولت1994كنوانسيون مربوط به ايمني پرسنل سازمان ملل و كاركنان وابسته به آن، 
ها  ربايي سازد از كاركنان آن محافظت كنند و عليه جنايات و آدم كه سازمان ملل در آنها فعال است، موظف مي

  .تدابير پيشگيرانه به عمل آورند
  
.              ديد A/62/324 و جستجو براي http://documents.un.orgتوان در سايت ـ  گزارش دبيركل را مي *

  
اند  بر ارزيابي نيازهاي بهداشتي كساني كه گرفتار پيشامدهاي غيرمنتظره شده WHOهاي كمك  برنامه
هاي  برنامهWHO.كند ريزي كمك مي نامه دهد وبه هماهنگي وبر كند، اطالعات بهداشتي ارائه مي تمركز مي

هاي  هاي واگيردار، كنترل بيماري هايي مانند نظارت برمسائل مربوط به تغذيه و بيماري اضطراري درزمينه
سازي، مديريت داروها ووسايل پزشكي ضروري، بهداشت  ، مصون)ايدز/ از جمله اچ آي وي(گير  همه

ي ريشه كن كردن فلج اطفال و مهار سل وماالريا دركشورهاي براو دهد باروري وبهداشت رواني انجام مي
  .آورد به عمل مي  هاي ويژه گرفتار پيشامدهاي غيرمنتظره تالش
هاي  درزمان.كند نيزدرموارد اضطراري به سرعت اقدام مي) UNFPA(صندوق جمعيت ملل متحد 
داشت باروري هاي ناشي ازحاملگي وخشونت جنسي، خدمات به افزايش طغيان و شورش، مرگ

شوند  پذيرتر مي كشي جنسي آسيب وي وبهره آي غالبادردسترس نيستند،جوانان در برابرعفونت اچ
براي  UNFPAدر موارد اضطراري . وبسياري از زنان به خدمات تنظيم خانواده دسترسي ندارند

بعد از مرحله كند و در شرايطي كه اين جوامع  حمايت از بهداشت باروري جوامع بحران زده اقدام مي
  . دهد روند، به ارائه كمك ادامه مي هاي بازسازي مي حاد به سمت تالش

  پناهندگان در كشور خود
همگاني، موارد نقض حقوق بشر يا   اند تا از جنگ، خشونت هاي خود شده آوارگان داخلي كساني هستند كه مجبور به فرار از خانه

هايي عظيم از چنين مردم  هاي داخلي گروه جنگ. اند ان باشند اما از مرز عبور نكردهبالياي طبيعي و ايجاد شده به دست بشر در ام
هزار نفر، يعني بيش از تعداد پناهندگان،  در داخل كشورهاي  800ميليون و  12امروز حدود . اند در سراسر جهان به وجود آورده



  . خود آواره هستند
اي  يابند وتحت حمايت مجموعه ه امنيت ، غذا وپناهگاه دست ميدرحالي كه پناهندگان اغلب اوقات دركشوري ديگرب

جاري داخلي گرفتار و  گيرند، آوارگان داخلي ممكن است دردام مناقشه المللي قرار مي به خوبي تعريف شده از قوانين بين
ك به چنين مسئول اصلي كم. هاي متخاصم قرارگيرند و ارائه كمك به آنان خطرناك يا غيرممكن شود فشارطرف تحت

  . نگاه كند»دشمنان كشور«ملي است كه غالبا قادر، يا مايل به كمك نيست وحتي ممكن است به آنان به چشم دولت اشخاصي
بازگشت يا  مانند  مدت، طوالني هاي حل راه فوري،همچنين وكمك محافظت به پناهندگان داخلي،مانند حال،آوارگان اين با

شود به چنين اشخاص در مناطق و كشورهاي گوناگون ـ از  مدام خواسته مي UNHCRاز . اسكان مجدد نياز دارند
مور ـ لسته، اوگاندا و غيره ـ با ياري  جمله كلمبيا، ساحل عاج، جمهوري دموكراتيك كنگو، عراق، لبنان، سريالنكا، تي

  . شوار بوده استاي بسيار د اما اين وظيفه. براساس نياز انساندوستانه، و نه موقعيت پناهندگي، كمك كند
، با درك اين كه هيچ كارگزاري سازمان ماموريت و منابع مورد نياز را )IASC(بين كارگزاري  ميكميته دائ

الگويي مبتني بر همكاري   2005ندارد تا به تنهايي براي حمايت و كمك به آوارگان داخلي اقدام كند، در 
هاي  جمعي براي واكنش در بحران به صورت دستهها منابع خود را  تدوين كرد كه براساس آن كارگزاري

  )www.humanitarianreform.org. (انساندوستانه عرضه كنند
مسئوليت و پاسخگويي اصلي را  2006اول ژانويه  UNHCRجديد » نگرش گروهي«براساس اين 

  .تها پذيرف هاي مربوط به محافظت؛ پناهگاه اضطراري؛ و هماهنگي و مديريت اردوگاه براي گروه
سرخ و  المللي صليب ها بافدراسيون بين پناهگاه: هاي ناشي ازبالياي طبيعي درزمينه اين نهاد درموقعيت

؛ و در زمينه محافظت با )IOM(المللي مهاجرت  ها با سازمان بين ؛درزمينه اردوگاه)IFRC(احمر هالل جمعيت
  . همكاري مي كند) يونيسف(ل متحد مل كودكان وصندوق) OHCHR(ملل بشرسازمان حقوق عالي دفتركميسارياي

  
ها براي كاهش  ، كارگزاري مسئول هماهنگي فعاليت(UNDP)برنامه توسعه ملل متحد

ها غالبا ازاين برنامه  دولت. عوارض، پيشگيري و آمادگي براي بالياي طبيعي است
برنامه  .ها، به آنها ياري كند هاي بازسازي و هدايت كمك خواهند در زمينه طراحي برنامه مي

كنند تا مسائل مربوط به بازيافت وتوسعه  هاي بشردوستانه، همكاري مي توسعه وكارگزاري
، همچنين از  UNDP. طوالني مدت وموقتي رادرعمليات امدادي خود تلفيق و همگرا كنند

ها، بازگشت و الحاق  ترخيص مبارزان پيشين، اقدام فراگير درباره ميني مربوط به ها برنامه
  .كند هندگان و آوارگان، و احياي نهادهاي حكومتي پشتيباني ميمجددپنا
، هر طرحي با داشته باشد بيشترين تاثير ممكن را شده ارائه منابع كه ازاين اطمينان حصول براي

، كمك سريع به كل  UNDP. آيد هاي دولت محلي و ملي به اجرا در مي مشورت مقام
هاي اجتماعي و اقتصادي براي صلح پايدار، توسعه  ايجاد شالوده برايدهد و  جوامع ارائه مي

اين نگرش متكي برجامعه، به ارائه امداد فوري و مداوم براي . كند و كاهش فقر كمك مي
امروز، بسياري از جوامع . هاي داخلي كمك كرده است ها و آشوب صدها هزار قرباني جنگ

هاي  هاي اعتباري و پروژه رحهاي آموزشي، ط داراي سابقه مناقشه با استفاده از برنامه
  .اند ه زيربنايي، معيارهاي زندگي خود را بهتر كرد

  المللي به پناهندگان و كمك بين حمايت
 33ازحدود2003پايان،در(UNHCR)متحددرامورپناهندگاندفتر كميسارياي عالي سازمان ملل

از . داد المللي ارائه مي ميليون نفركه از جنگ يا تعقيب وآزارفراركرده بودند،حمايت كرده وكمك بين
هزار  800ميليون و 5هزار نفر آواره داخلي،  800ميليون و  12هزار نفرپناهنده، 900ميليون و 9اين عده 

ميليون نفرپناهجووساير افراد مورد توجه 2هزارنفربازگشتي و نزديك به 600ميليون و 2نفر فاقد كشور، 
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    .اين كارگزاري بودند

UNHCR هاي بشردوستانه اصلي براي رسيدگي به عوارض بعضي از موارد  يكي از كارگزاري
در بالكان كه بزرگترين جريان پناهندگان را در : اضطراري عمده در تاريخ پس از جنگ بوده است

هاي  اروپا پس از جنگ جهاني دوم به بار آورد؛ در دوره پس از جنگ خليج فارس؛ در منطقه درياچه
مورشرقي و كوزوو، در عمليات بازگرداني در  هاي عظيم در تي رتبزرگ آفريقا؛ در جريان مهاج

  .ترين مورد، در مهاجرت پناهندگان از عراق افغانستان و در تازه
 پناهندگان ،مردم در حال گريز.

  ∗تعداد افراد موردتوجه كميسارياي عالي سازمان ملل متحد در امور پناهندگان
  ميليون  9/32                                             :                               مجموع

                                                             :منطقهبر اساس 
  ميليون  8/9آفريقا                                                                                    

  ميليون  15                                                                    آسيا                  
  ميليون 4/3اروپا                                                                                     

  ميليون 5/3      آمريكاي التين و كارائيب                                                     
  ميليون 1/1آمريكاي شمالي                                                                       
  هزار  86اقيانوسيه                                                                                

با اين . اند كند در اين فهرست گنجانده نشده نان كمك ميبه آ UNRWAهزار فلسطيني، كه 300ميليون و 4بيش از
حال، فلسطينيان خارج از حوزه عمليات اين كارگزاري، مانند فلسطينيان ساكن عراق يا ليبي، موردتوجه كميساريا 

  . هستند
  
  .2007ويه شامل پناهندگان، پناهجويان، افراد بازگشته، آوارگان داخلي، و ساير افراد موردتوجه تا اول ژان ∗
 كميسارياي عالي: منبع 

پناهندگان افرادي هستندكه به دليل ترس موجه ومستند ازتعقيب وآزاربه علت نژاد،دين،مليت،عقيده   
  . خواهند برگردند توانند يا نمي سياسي يا عضويت دريك گروه اجتماعي ويژه ازكشور خود گريخته و نمي

كنوانسيون مربوط به وضعيت : المللي تعريف شده نموقعيت حقوقي پناهندگان در دو معاهده بي
كشور  147. دهد آن كه حقوق و تعهدات پناهندگان را شرح مي 1967پروتكل ، و )1951( پناهندگان

  . طرف يك يا هر دو معاهده فوق هستند
المللي است يعني تالش براي تضمين احترام به حقوق بشر  تامين حمايت بين UNHCRمهمترين وظيفه 

جويي، و حصول اطمينان از اين امر كه هيچكس به اجبار به  آنان به پناه ادي پناهندگان، از جمله تواناييبني
  : ساير انواع كمك شامل موارد زير است. دارددرآنجا از تعقيب و آزار بترسد دليل برگردانده نشودكه كشوري

  د پناهندگان؛ كمك در جريان موارد اضطراري عمده شامل نقل و انتقال تعداد زيا •
  هايي مانند آموزش و پرورش، بهداشت و سرپناه؛  هاي مرتب در حوزه برنامه •
  كمك به خودكفايي پناهندگان و ادغام و همگرايي آنان در كشورهاي ميزبان ؛  •
  بازگشت داوطلبانه ؛  •
گردند و هاي خود باز كشورتوانند به  اسكان مجدد در كشورهاي ثالث براي پناهندگاني كه نمي •

كساني كه با مشكالت مربوط به حفاظت در كشوري مواجه هستند كه نخست خواهان پناهندگي به 
  . دندبوآن 



حمايت و كمك به پناهندگان است، از عده بيشتري خواسته شده به  UNHCRاگر چه وظيفه 
اين افراد . ندكن هاي شبيه پناهندگان زندگي مي بيايند كه در موقعيت ميتري از مرد كمك طيف گسترده

شامل كساني است كه در داخل كشور خود آواره هستند؛ پناهندگان سابق كه ممكن است پس از 
نياز داشته باشند؛ افراد فاقدكشور؛وكساني كه در  UNHCR بازگشت به كشور به نظارت و كمك

دگان خارج ازكشور زادگاه خود به طور موقت تحت حمايت بوده اما ازموقعيت حقوقي كامل پناهن
  .دهند را تشكيل مي UNHCRامروزپناهندگان دومين گروه ازمردم مورد حمايت . برخوردارنيستند

پناهجويان اشخاصي هستندكه كشورخودراترك كرده ومتقاضي شناسايي به عنوان پناهنده 
مشغول  UNHCR،2006درپايان. اندوتقاضاي آنان هنوزتحت بررسي است دركشوري ديگرشده

آفريقاي جنوبي مقصد اصلي پناهجويان بود وپس ازآن . رازاين مردم بودهزارنف 738كمك به
شهروند عراق طي  34200حدود . اياالت متحده،كنيا، فرانسه،انگليس،سوئد وكانادا قرارداشتند

  .پناهنده از عراق جلوتر بود 45 600كشورپناهنده شدندكه فقط سومالي با 70به بيش از2006
 2006  پايان،. ه محض مساعدشدن شرايط به كشوربازگردندخواهند ب بيشترپناهندگان مي

UNHCR   700هزار آواره داخلي بود و بيش از  600ميليون و 2مشغول كمك به بازگشت حدود 
بازگشت با ) الف: سه راه حل پايدار اصلي براي پناهندگان عبارتند از. هزار پناهنده بازگشته بودند

اند، در صورت عملي  ادغام دركشوري كه به آن پناه برده)بمنزلت وامن داوطلبانه به كشورخود؛ 
  .بازگشت داوطلبانه معموال انتخاب ترجيحي است. اسكان دركشورسوم) بودن؛ ج

تواند زير ساختارهاي اقتصادي و اجتماعي شكننده را به   بازگشت ناگهاني تعداد زياد مردم مي
ل اطمينان از اين كه افراد پس از بازگشت كميسارياي عالي براي حصو.. سرعتتحت تاثير قرار دهد

ها براي تسهيل همگرايي مجدد آنان كار  زندگي خود را بازسازي كنند با تعدادي از سازمان بتوانند
هاي توسعه براي مناطق ويران  اين امر ارائه كمك اضطراري براي افراد نيازمند، اجراي برنامه. كند مي

  . كند اب ميزايي را ايج هاي اشتغال شده، و طرح
بين صلح، ثبات، امنيت، احترام به حقوق بشر و توسعه  پيوندهاي موثراهميت حياتي برقراري 

  . شود بيشترمشاهده ميهاي بادوام براي مساله پناهندگان، روز به روز  حل دستيابي به راه برايپايدار 
  

  پناهندگان فلسطيني
از  (UNRWA)فلسطيني در خاور نزديككارگزاري امداد و كار سازمان ملل براي پناهندگان 

به پناهندگان فلسطيني آموزش و پرورش، بهداشت، خدمات امدادي و اجتماعي ارائه داده  1950
هزارپناهنده فلسطيني امداد اضطراري 750,اين كارگزاري را ايجاد كرد تا به حدود  ميمجمع عمو. است

اين . و زندگي خود را از دست داده بودند  اسرائيل خانه - اعراب  1948بدهد كه در نتيجه مناقشه 
هزار پناهنده فلسطيني به ثبت رسيده در اردن، لبنان، 500ميليون و 4به بيش از 2006كارگزاري پايان 

  . داد خدمات ضروري ارائه مي) كرانه غربي و نوارغزه(سوريه، و ساحل غربي و اراضي اشغالي فلسطين
) انتفاضه(ات مكرر ـ جنگ داخلي در لبنان؛ قيام بر اثر مناقش UNRWAنقش انساندوستانه 

شروع  2000فلسطيني، كه سپتامبر / فلسطينيان؛ بروز دومين خشونت اسرائيلي  1987ــ  1993
  . تقويت شده است 2007و  2006شد؛ و مناقشه در لبنان در 

درصد بودجه  60است كه نزديك به  UNRWAترين حوزه فعاليت  آموزش و پرورش بزرگ
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مدرسه ابتدايي، آمادگي و دبيرستان آن در  666. كند درصد كاركنان آن را جذب مي 72و  عادي

اي آن  آموز و هشت مركز كارآموزي حرفه هزار دانش 485نزديك به  2006/  2007سال تحصيلي 
تا ژوئن  2006مركز بهداشت اين كارگزاري از ژوئيه  128شبكه . كارآموز داشتند 5700حدود 
 300همچنين به بيش از يك ميليون و  UNRWA. ميليون بيمار را ويزيت كردند 9بيش از  2007

  . دهد زيست ارائه مي ها خدمات بهداشت محيط هزار پناهنده ساكن اردوگاه
هزار نفر از فقيرترين پناهندگان، كه قادر به اداره امور خود نبودند،  250حدود  2006در 

. يه غذا و مرمت و نوسازي پناهگاه دريافت كردندكمك ويژه سختي معيشت، از جمله براي ته
وكسب وكارهاي كوچك  مياي براي توليددرآمدبه كارآفرينان غيررس برنامه2006دراين حال طي

  .ميليون دالر داد3/15وام كوچك به ارزش 14023درسرزمين اشغالي فلسطين،سوريه واردن
ف از آن تامين حداقل كمك ويژه سختي معاش گرفتند كه هد2006هزارنفر طي250حدود 

برنامه توليد . معيارهاي تغذيه وپناهگاه وحمايت از خوداتكايي ازطريق برنامه هاي كاهش فقربود
ميليون دالربه كسب و كارها وشركت 1/131وام به ارزش 126،474درآمد دركرانه غربي ونوارغزه

  .هاي كوچك پرداخت كرد
يل و سازمان آزاديبخش فلسطين و تشكيل نهاد بين اسرائ 1993هاي  پس از توافق كارگزارياين  

را آغاز كرد تا تضمين كند ) 1993- 1999(برنامه تحقق صلح ،فلسطيني در اراضي اشغالي فلسطين
تالش هاي مداوم اين كارگزاري به ارتقاي زيرساختار، . مزاياي فرآيند صلح در سطح محلي تحقق يابد

تا . ماعي در جوامع پناهندگان فلسطيني كمك كرده استاجت - ايجاد اشتغال، و بهبود شرايط اقتصادي 
ميليون 1/461طرح اين كارگزاري با وعده ها و مساعدت هاي مجموعا1000نزديك به 2007ژوئن

  . دالر، تامين مالي شده بود
خود پناهندگان . آورد را عاملي ثبات بخش در خاور ميانه به شمار مي UNRWA،المللي جامعه بين

المللي نسبت به حل مساله پناهندگان  اين كارگزاري به عنوان نمادي از تعهد جامعه بينهاي  به برنامه
 .نگرند فلسطيني مي


