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التنسيق المدني - العسكري الذي تضطلع به األمم المتحدة 

للشؤون اإلنسانية في حاالت الكوارث الطبيعية

عندما تتولد عن حالة طوارئ أو كارثة 

تقوم  إنسانية،  احتياجات  طبيعية 

بلدان كثرية بنرش عنارصها العسكرية 

أو منظامتها شبه العسكرية لالستجابة 

لتلك الحالة. وميكن أيضا تقديم دعم 

ثنايئ للدول املتأثرة بالكارثة من خالل 

أجنبية.  عسكرية  أصول  أو  نرشقوات 

تشارك  عندما  الرضوري،  من  كذلك 

منظامت إنسانية محلية ودولية يف تلك 

االستجابة، أن يكون بوسعها العمل يف 

دون  العسكرية  القوات  نطاق  نفس 

للمساعدة  املدين  بالطابع  املساس 

اإلنسانية ولهذا السب ، ييرس التنسيق 

به  تضطلع  الذي  العسكري   - املدين 

اإلنسانية  للشؤون  املتحدة  األمم 

املدنية  األطراف  بني  والتفاعل  الحوار 

لحامية  أسايس  وذلك  والعسكرية 

وتفادي  اإلنسانية،  املبادئ  وتعزيز 

إىل  االتساق  عدم  وتقليل  التنافس، 

أدىن حد، والعمل، عند االقتضاء، عىل 

والتنسيق  املشرتكة.  األهداف  تحقيق 

به  تضطلع  الذي  العسكري   - املدين 

هو  اإلنسانية  للشؤون  املتحدة  األمم 

للعمل  واسع  فهم  إيجاد  يعزز  إطار 

لألطراف  التوجيه  ويقدم  اإلنساين، 

بشأن  والعسكرية  السياسية  الفاعلة 

أفضل  عىل  العمل  ذلك  دعم  كيفية 

سياسة  وضع  عىل  يساعد  مام  وجه 

املبادئ  إىل  تستند  للسياق  مناسبة 

وينشئ  املتفق عليها دولياً  التوجيهية 

العسكري  املدين-  للتنسيق  هياكل 

تدريب  كفالة  مع  اإلنسانية  للشؤون 

املوظفني حتى ميكنهم االضطالع بذلك 

العمل التنسيقي. ويُعد التنسيق املدين 

األمم  به  تضطلع  الذي  العسكري   -

رضورياً  اإلنسانية  للشؤون  املتحدة 

الطوارئ  حاالت  يف  خاصة  بصفة 

الخطورة  العالية  والبيئات  املعقدة 

املساعدات  وصول  تيسري  أجل  من 

وأمن  املدنيني  وحامية  اإلنسانية، 

العاملني يف مجال املساعدة اإلنسانية. 

بشأن  التوجيهية  املبادئ  ُوضعت 

املدنية  الدفاع  أصول  استخدام 

عمليات  يف  األجنبية  والعسكرية 

)مبادئ  الكوارث  حاالت  يف  اإلغاثة 

عملية  خالل  من  التوجيهية(  أوسلو 

حكومية دولية مشرتكة بني الوكاالت. 

أصول  متكني  كفالة  إىل  سعت  وقد 

األجنبية،  واملدنية  العسكرية  الدفاع 

والسفن  الهليكوبرت  طائرات  مثل 

الكوارث  لحاالت  استجابة  تُنرش  التي 

الطبيعية، من تقديم الدعم لعمليات 

تستخدم  أال  عىل  وتكميلها  اإلغاثة 

بالطابع  تخل  بطريقة  األصول  هذه 

املدين للمساعدة اإلنسانية. وملا كانت 

األصول العسكرية كثرياً ما تستخدمها 

وجد  اإلغاثة،  جهود  لدعم  الدول 

اإلنسانية  الشؤون  تنسيق  مكتب 

ورشكاؤه العاملون يف مجال املساعدة 

مع  يعملوا  أن  عليهم  لزاماً  اإلنسانية 

الدول األعضاء من أجل إدراج إمكانية 

ضمن  العسكرية  األصول  استخدام 

وإرشاك  الطوارئ،  لحاالت  التخطيط 

األطراف الفاعلة العسكرية يف مرحلة 

بغية  االستجابة  عملية  من  مبكرة 

توجيه الجهود العسكرية وحامية حيز 

العمل اإلنساين.

التنسيق المدني - العسكري الذي تضطلع به األمم المتحدة 

للشؤون اإلنسانية في حاالت الطوارئ المعقدة
يف بيئات الرصاع أو البيئات العالية الخطورة 

لدعم  العسكرية  األصول  استخدام  يصبح 

العمل اإلنساين أكرث تعقيدا، ال سيام إذا ما 

كانت األطراف الفاعلة العسكرية طرفاً يف 

الرصاع. وتوضح املبادئ التوجيهية املتعلقة 

العسكري واملدين  الدفاع  باستخدام أصول 

يف  املتحدة  لألمم  اإلنسانية  الجهود  لدعم 

فرض  ينبغي  أنه  املعقدة  الطوارئ  حاالت 

قيود أكرب عىل استخدام األصول العسكرية 

للحفاظ عىل  املواتية. وذلك  البيئة غري  يف 

عمليات  وإستقالل  والحيادية  التجرُّد 

مجالها.  يف  والعاملني  اإلنسانية  املساعدة 

يهدف  املعقدة،  الطوارئ  حاالت  ويف 

 - املدين  التنسيق  ييرسه  الذي  التفاعل 

املتحدة  األمم  به  الذي تضطلع  العسكري 

األفراد  أمن  كفالة  إىل  اإلنسانية  للشؤون 

والعمليات  اإلنساين  املجال  يف  العاملني 

متاحة  الوصول  سبل  وإبقاء  اإلنسانية، 

ذلك،  ينطوي  أن  ميكن  و  اإلنساين  للعمل 

دفاع  أصول  تعبئة  معينة، عىل  يف ظروف 

عسكرية ومدنية لدعم املساعدة اإلنسانية. 

وهذا ميكن أن يتخذ شكل الدعم الهنديس 

األمن،  دوريات  أو  الحراسات،  وتوفري 

البيئة  حالت  ما  وإذا  النقل  وسائل  أو 

اإلنسانية  املساعدات  وصول  دون  األمنية 

من  يُطلب  أن  ميكن  معينة،  مناطق  إىل 

دعم  تقديم  العسكرية  الفاعلة  األطراف 

فقط  ذلك  ويكون  الحياة،  إلنقاذ  مبارش 

تلك  إىل  الوصول  إمكانية  استعادة  لحني 

املتحدة  األمم  بعثات  منوذج  إن  املناطق. 

وحدات  لعمل  طريقة  يهيئ  املتكاملة 

حفظ السالم والعاملني يف املجال اإلنساين 

جنب  إىل  جنبا  املتحدة  لألمم  التابعني 

اإلنسانية  الشؤون  تنسيق  مكتب  )انظر 

يف رسالة: التكامل والورقة املرجعية للجنة 

الدامئة املشرتكة بني الوكاالت بشأن العالقة 

حاالت  يف  العسكرية  األنشطة   - املدنية 

الطوارئ املعقدة( غري أن بعض الحكومات 

نوع  من  تتضمن  اسرتاتيجيات  اعتمدت 

شامل  نهج  من  كجزء  اإلنسانية  األنشطة 

من  بكاملها،  الحكومة  يشمل  نهج  أو 

تفادي  بد من  االستقرار. وال  تحقيق  أجل 

املبادئ  يقّوض  أن  ميكن  أنه  حيث  ذلك، 

ويقلّص  اإلنسانية  للمساعدة  األساسية 

لهذا  وميكن  اإلنساين.  للعمل  املتاح  الحيّز 

التداخل مع املساعدة اإلنسانية أن يعوق 

تتعلق  مشاكل  ويثري  املساعدة،  تقديم 

العاملني  أمن   ويهدد  الوصول  بإمكانية 

يف املجال اإلنساين. ويكفل التنسيق املدين 

يف  اإلنسانية  للشؤون  الفعال  العسكري   -

العمل  النظر إىل  املعقدة  الطوارئ  حاالت 

اإلنساين باعتباره عمالً مستقالً، بينام يحدد 

التفاعل  فيها  يكون  التي  املجاالت  أيضا 

اإلنسانية  األنشطة  يف  العسكري   - املدين 

ممكناً



1 - ميكن للعسكريني أن يسهموا 
من  اإلنساين  العمل  يف  قيّام  إسهاما 

والنرش  التعبئة  عىل  قدرتهم  خالل 

فريدة  خربات  و  ألصول  الرسيعني 

تحديداً  محددة  الحتياجات  تلبية 

خاصاً

4 - - يجب عىل العاملني يف مجال 
العمل  عند  اإلنسانية،  املساعدة 

عدم  كفالة  مراعاة  العسكريني،  مع 

واالستقالل  بالتجرد  ذلك  إخالل 

املدين  والطابع  والحياد  العمليايت 

للمساعدة اإلنسانية.

ماذا يقول مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية؟

العسكري  العمل  يدعم  بينام   -  2
األغراض السياسية، تستند املساعدة 

اإلنسانية إىل الحاجة، وتُقدم بشكل 

من  أي  إىل  االنحياز  دون  محايد 

جوانب النزاع أو املواقف السياسية 

بشأن القضايا املعنية.

3 - التفاعل بني العاملني يف مجال 
والعسكريني  اإلنسانية  املساعدة 

إىل  التعاون  من  ميتد  أن  ميكن 

تنسيق  مكتب  ويقوم  التعايش. 

التنسيق  بإدارة  اإلنسانية  الشؤون 

املتباينة  العالقات  هذه  ضمن 

 - املدين  التنسيق  إطار  طريق  عن 

األمم  به  تضطلع  الذي  العسكري 

اإلنسانية وتطبيق  للشؤون  املتحدة 

املبادئ التوجيهية ذات الصلة.

وميكن االتصال مبا ييل:

قسم التنسيق املدين - العسكري

مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية، 

جنيف

cmcs@un.org 

لمعرفة المزيد:

العسكري   - املدين  التنسيق   -  5
الفعال واملستمر للشؤون اإلنسانية 

أهمية  ذات  مسؤولية مشرتكة،  هو 

اإلنسانية  املبادئ  لضامن  بالغة 

وحيز العمل اإلنساين

ما الدور الذي يقوم به مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية؟

للشؤون  العسكري   - املدين  التنسيق 

التي  األساسية  املهام  أحد  هو  اإلنسانية 

الشؤون  تنسيق  مكتب  بها  يضطلع 

اإلنسانية. ففي العمليات اإلنسانية التي 

يكون فيها تواجد عسكري، يقود مكتب 

وإدارة  إقامة  اإلنسانية  الشؤون  تنسيق 

وتتغري  العسكرية.  األطراف  مع  التفاعل 

الطوارئ  حالة  بنوع  رهناً  العالقة  هذه 

العسكري.  العنرص  ومسؤوليات  وأدوار 

ويقدم مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية 

والعسكرية  اإلنسانية  لألطراف  الدعم 

املتعلقني  ودعوة  التدريب  خالل  من 

استخدام  تنظم  التي  التوجيهية  باملبادئ 

أصول الدفاع العسكرية واملدنية األجنبية 

اإلنساين.  العسكري   - املدين  والتفاعل 

ويسعى مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية 

إزاء  به  التنبؤ  ميكن  نهج  إىل وضع  أيضا 

يف  بالنظر  وذلك  األصول  هذه  استخدام 

التأهب  أنشطة  خالل  استخدامها  أمر 

الطوارئ.  حاالت  ملواجهة  والتخطيط 

ويدعم قسم التنسيق املدين - العسكري 

اإلنسانية  الشؤون  تنسيق  ملكتب  التابع 

و مقره جنيف األنشطة ذات الصلة عىل 

وهذا  املقر.  ومستوى  امليداين  املستوى 

القسم، بوصفه راعياً للمبادئ التوجيهية 

ذات الصلة بالتنسيق املدين - العسكري 

به  تضطلع  الذي  اإلنسانية  للشؤون 

الفاعلة  األطراف  يساعد  املتحدة،  األمم 

توجيهية  مبادئ  وضع  عىل  اإلنسانية 

حالة  لتوائم  السياق  حسب  مصممة 

بعينها.

العسكري   - املدين  التنسيق  ويدير قسم 

األطراف  يزود  تدريب  برنامج  أيضا 

باملهارات  والعسكرية  اإلنسانية  الفاعلة 

واملعرفة الالزمة لالتصال والقيام، حسب 

فيام  فعال  نحو  عىل  بالتفاعل  االقتضاء، 

بينها ويعد أيضا األفراد للعمل بوصفهم 

خرباء مكرسني للتنسيق املدين - العسكري 

ويوفدهم  املتحدة  األمم  به  تقوم  الذي 

إىل امليدان.

ويقدم قسم التنسيق املدين - العسكري، 

الدويل  للمجتمع  املشورة  الحاجة،  عند 

بتعبئة  الصلة  ذات  االحتياجات  بشأن 

دعامً  العسكرية   - األجنبية  األصول 

اإلنسانية.  املساعدة  أو  اإلغاثة  لعمليات 

ويتم ذلك عن طريق اسرتاتيجية للدعوة 

بها  املضطلع  املناقشات  وتدعم  تكمل 

عىل مستوى وكيل األمني العام، إىل جانب 

نرش توجيهات تنفيذية للمجتمع الدويل.
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