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صندوق األمم املتحدة للسكان   
ـــة يف الظــروف البالغــة الصعوبــة: خــربة الصنــدوق  كفالـة دعـم الصحـة اإلجنابي

الربناجمية والتحديات اليت تواجهه   
 تقرير املديرة التنفيذية 

خالل دورة الس التنفيـذي لربنـامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي/صنـدوق األمـم املتحـدة  - ١
للسكان العادية الثانية لعام ١٩٩٩، قدم صنـدوق األمـم املتحـدة للسـكان اسـتعراضا ألنشـطة 
ـــات  الصنـدوق يف جمـال حـاالت الطـوارئ واقـترح احلاجـة يف احلـاالت مـن هـذا القبيـل إىل آلي
برناجمية ومتويلية بديلة. وعقب املناقشــة، طلـب الـس مـن املديـرة التنفيذيـة أن تقـدم يف دورة 
ـــم املتحــدة للســكان  مقبلـة تقريـرا يتضمـن مقترحـات ملموسـة بشـأن إجـراءات صنـدوق األم
الربناجميـة املتعلقـة حبـاالت الطـوارئ. وهـذه الورقـــة مقدمــة اســتجابة ملقــرر الــس التنفيــذي 

 .١٦/٩٩
 

معلومات أساسية   أوال -
استعرض التقرير املتعلق بـ �دعم صندوق األمم املتحدة للسـكان للصحـة اإلجنابيـة يف  - ٢
حاالت الطوارئ� (الوثيقـة DP/FPA/1999/6) املقـدم إىل الـس التنفيـذي يف الـدورة العاديـة 
الثانية لعام ١٩٩٩ بالتفصيل أمهية الصحة اإلجنابية وتدخالت أخرى أثنـاء األزمـات. وتطـرق 
حتديدا إىل برنامج عمـل املؤمتـر الـدويل للسـكان والتنميـة الـذي يؤكـد أن السـكان املهمشـني، 
مبـن فيـهم الالجئـون واملشـردون داخليـا هلـــم احتياجــات خاصــة وحقــوق يف جمــال خدمــات 
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ـــتزايدة علــى دعــم صنــدوق األمــم املتحــدة  الصحـة اإلجنابيـة. واسـتعرض التقريـر الطلبـات امل
للسكان للصحة اإلجنابية يف احلاالت االستثنائية مـن هـذا القبيـل الـيت تشـمل األزمـات النامجـة 
عن الكوارث الطبيعية والصراع املسلح وخالل الصراع بعد انتهائه. والحظ العدد الكبري مـن 
البلدان اليت تنفذ فيها برامج صندوق األمم املتحدة للسكان واليت تعرضت للكـوارث الطبيعيـة 
أو األزمات السياسية أو االقتصادية. وتسببت هذه األزمات يف حتديد أولويات وطنية جديـدة 

يف جمال الصحة اإلجنابية مل تتوقعها الربامج القطرية القائمة. 
ونصـت الوثيقـة DP/FPA/1999/6 علـــى أن واليــة صنــدوق األمــم املتحــدة للســكان  - ٣
تكمـن يف توفـري دعـم الصحـة اإلجنابيـة – مبـا يف ذلـك رعايـــة األم، وتنظيــم األســرة، وعــالج 
األمراض املنقولة باالتصال اجلنسي وإدارا، والوقاية من فريوس نقص املناعة البشــرية/متالزمـة 
نقص املناعة البشرية املكتسب (اإليـدز)، ومنـع العنـف اجلنسـي وعالجـه – للمحتـاجني بغـض 
ـــري اخلدمــات علــى مــن يعيشــون يف اتمعــات احملليــة  النظـر عـن حـاالم. فاالقتصـار يف توف
املستقرة وإمهال املشـردين هـو إنكـار لتلـك الواليـة علـى مـا يبـدو. ولوحـظ، واألمـر يعـود يف 
جزء منه إىل جمهودات صندوق األمم املتحدة للسكان يف جمال الدعوة، أن مثة إدراكـا مـا فتـئ 
ينمو بسرعة لدى اتمع الدويل واحلكومات الوطنية ووكـاالت األمـم املتحـدة املتخصصـة يف 
الشؤون اإلنسانية واملنظمات غري احلكوميـة باعتبـار الصحـة اإلجنابيـة تشـكل عنصـرا جوهريـا 

من اخلدمات الواجب توفريها أثناء األزمات. 
إال أن الصحة اإلجنابية غالبا ما مت إمهاهلا يف حاالت الطوارئ، إمـا بسـبب عـدم توافـر  - ٤
املوظفـني املدربـني أو النقـص يف املـوارد أو عـدم وضـوح املســـؤوليات التنظيميــة، ممــا أدى إىل 
نتـائج وخيمـة، مشلـت حـاالت احلمـل غـري املرغـوب فيـه ووفيـــات كــان باإلمكــان منعــها يف 
أوساط األمهات والرضع وانتشار األمراض املنقولة باالتصـال اجلنسـي وخاصـة فـريوس نقـص 
املناعـة البشـرية. وبينـت الوثيقـة DP/FPA/1999/6 حاجـة صـندوق األمـم املتحـدة للســكان إىل 

إعداد آليات تتيح االستجابة السريعة واملالئمة حلاالت الطوارئ واألزمات. 
وخالل دورة الس التنفيذي العادية الثانية لعام ١٩٩٩، أجريـت مناقشـة مسـتفيضة  - ٥
بشـأن احلاجـة إىل الصحـة اإلجنابيـة يف حـاالت الطـوارئ، فضـال عـن الـدور املالئـم لصنـــدوق 
األمم املتحدة للسكان يف احلاالت من ذلك القبيـل. وكـان هنـاك توافـق قـوي يف اآلراء حـول 
أمهية دعم الصحة اإلجنابية فيما يتصل بالالجئني واملشردين داخليا وغريهم ممن يتضـررون مـن 
األزمـات. وأعـرب كثـري مـن أعضـاء الـس التنفيــذي عــن تقديرهــم للــدور الريــادي الــذي 
ــة  يضطلـع بـه صنـدوق األمـم املتحـدة للسـكان يف توعيـة اتمـع العـاملي بأمهيـة الصحـة اإلجنابي
وشـجعوا الصنـدوق علـى تعزيـز نشـاطه يف جمـال الدعـوة إىل جـانب وكـاالت األمـــم املتحــدة 
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األخرى واملنظمات غري احلكومية واحلكومات وعلى العمل يف سبيل حتسني التنسيق واجلـهود 
التعاونية املبذولة مع وكاالت األمم املتحدة األخرى. 

غـري أن أعضـاء الـس أعربـوا عـن آراء متنوعـة بشـــأن اســتعمال األمــوال العاديــة يف  - ٦
احلاالت االستثنائية وحول كيفية تنفيذ الدعم املتعلق حباالت الطوارئ. وأعرب بعـض الوفـود 
عن شعورهم بأن مثة ظروفا يصح أن توظف فيها املوارد العادية بينما شعر آخرون بأنـه يتعـني 
على صندوق األمم املتحدة للسكان أن يلتمس موارد خارجة عن امليزانية، ويفضل أن حيـدث 
ذلـك مـن خـالل املشـاركة يف عمليـات النـداءات املوحـدة لألمـم املتحـــدة حــني يتعلــق األمــر 
بأنشطة مل يسبق إدراجها يف الربامج القطرية اليت متـت املوافقـة عليـها. وأعربـت بعـض الوفـود 
عـن القلـق ألن اسـتعمال األمـوال األساسـية يف ظـروف مـن هـذا القبيـــل ال يتفــق مــع توصيــة 
الس االقتصادي واالجتمـاعي الـيت تقضـي بـأن أمـوال املسـاعدة اإلمنائيـة ينبغـي أال تسـتعمل 
ألغـراض إنسـانية. ونظـرا ألمهيـة القضايـا املتصلـة بـالدعم يف حـاالت الطـــوارئ وتنــوع اآلراء 
خبصوص الدور املالئم لصنـدوق األمـم املتحـدة للسـكان يف حـاالت األزمـات، طلـب الـس 
ــيت  التنفيـذي مـن املديـرة التنفيذيـة تقـدمي تقريـر يتضمـن مقترحـات ملموسـة بشـأن املسـاعدة ال

يقدمها صندوق األمم املتحدة يف حاالت الطوارئ، وذلك كيما ينظر فيه الس التنفيذي. 
ومنـذ دورة الـس التنفيـذي العاديـة الثانيـة لعـام ١٩٩٩، اســـتعرض صنــدوق األمــم  - ٧
املتحدة للسكان جتارب العدد احملدود مـن املنظمـات الشـريكة الـيت تدعـم الصحـة اإلجنابيـة يف 
ـــني وشــواغلهم،  الظـروف الصعبـة وسـعى إىل احلصـول علـى أفكـار موظفـي الصنـدوق امليداني
ونظر بعناية يف القضايا اليت أثارها الس التنفيـذي. ومبـا أن صنـدوق األمـم املتحـدة للسـكان 
يـؤدي فعـال دورا مـهما، إمـا بشـكل مباشـر أو مـن خـالل وكـاالت أخـرى، يف دعـم الصحــة 
اإلجنابيـة بالنسـبة للسـكان الشـديدي التـأثر، مبـا يف ذلـك يف جمـاالت اإلرشـاد التقـين والدعـــوة 
وبنـاء القـدرات والدعـم التنفيـــذي، فــإن املوضــوع الرئيســي، نظــرا ملــوارده املاليــة والبشــرية 
احملدودة، يتمثل يف الكيفية الــيت سـيتمكن ـا الصنـدوق مـن توفـري التوجيـه والدعـم يف الوقـت 
املالئم للسكان يف حـاالت الطـوارئ وضمـان أن مبادراتـه مناسـبة وتتسـم باملسـاءلة والفاعليـة 

من حيث التكاليف. 
ويدعـم تصـور صنـدوق األمـم املتحـدة ملسـألة تقـدمي املســـاعدة يف حــاالت األزمــات  - ٨
وبعد انتهاء الصراع بقوة وجيسـد اسـتنتاجات دورة الـس االقتصـادي واالجتمـاعي املعقـودة 
يف متـوز/يوليـه ١٩٩٩ املتعلقـة بتقـدمي املسـاعدات االقتصاديـة واإلنسـانية اخلاصـــة واإلغاثــة يف 
حـاالت الكـوارث، الـيت أكـدت أن التصـور السـابق لإلغاثـة (املسـاعدة اإلنسـانية) واإلصــالح 
والتعمري والتنمية على أساس أا حاالت مستقلة ومتتابعـة يتطلـب كـل منـها نوعـا خمتلفـا مـن 
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التدخـل ال يعكـس الواقـع ومـن شـأنه يف واقـع األمـر أن يقـوض االسـتجابات الفعالـة. وشـــدد 
الس على أن هذه احلاالت يف احلقيقة غالبا ما تتداخل وحتدث يف نفس الوقت. ولذلـك أقـر 
�احلاجة إىل اتباع ج شـامل إزاء كـل مـن الكـوارث الطبيعيـة وحـاالت الطـوارئ املعقـدة�. 
وشدد الس يف هذا السياق على ضرورة �التخطيـط وترتيـب األولويـات علـى حنـو مشـترك 
يف وقت مبكر، وعلى الدور املركـزي الـذي يلعبـه بنـاء القـدرات، وأمهيـة تقسـيم العمـل علـى 
حنو متفق عليه تقسيما واضحا من خالل التعاون بني الوكاالت، إضافة إىل احلاجـة إىل أنظمـة 

 .(E /1999/L.25 مالية أكثر مرونة للربجمة االنتقالية� (الفقرة ٩ من الوثيقة
وجسدت مناقشات الس االقتصادي واالجتماعي اهود اهلائل املبـذول مـن طـرف  - ٩
األمم املتحدة وآخرين من اتمع الدويل يف دراسة �الصالت بني اإلغاثة والتنمية� مسـتنتجة 
أن الفصل بني اإلغاثة والتنمية من شأنه أن يعيق االستجابة الفعالة للحـاالت مـن هـذا القبيـل. 
فال ميكن للتنمية أن تنتظر حتقق السالم الكامل؛ ومن ناحية أخــرى، ال بـد لإلغاثـة أن تشـتمل 
علــى منظــور يتعلــق بالتنميــة. ويف االســتنتاجات املتفــق عليــها يف دورة الــس االقتصـــادي 
ـــني علــى الوكــاالت  واالجتمـاعي لعـام ١٩٩٩ (E/1999/L.25)، شـدد الـس علـى أنـه �يتع
اإلمنائية أن تشارك يف وقت مبكر يف األزمات� (الفقرة ١٧). واعترف الـس أيضـا �بأمهيـة 
اإلبقاء على قدر معني من أعمال التنمية طوال فترة حاالت الطوارئ حيثما كان ذلك ممكنـا، 

مثل التعليم والرعاية الصحية� (الفقرة ١٧). 
ويعتــرب صنــدوق األمــم املتحــدة للســكان أن التدخــالت املتعلقــة بالصحــة اإلجنابيــة  - ١٠
كاألمومة املأمونة وتنظيم األسرة والوقاية مـن فـريوس نقـص املناعـة البشـرية ال جيـوز اعتبارهـا 
من باب التنمية يف سياق ومن باب اإلغاثة اإلنسانية يف سياق آخـر. بـل أن أي دعـم للصحـة 
اإلجنابية هو دعم موجه إىل التنمية سـواء مت تقدميـه إىل الالجئـني أو املشـردين أو املسـتقرين يف 
سلم وأمان داخل جمتمعام احمللية. وكفالة الصحة اإلجنابيـة لالجئـني وضحايـا الكـوارث يعـد 
فعال استثمارا يف التنميـة املسـتقبلية. إضافـة إىل ذلـك، وبـالنظر إىل أن صنـدوق األمـم املتحـدة 
يوجد يف البلدان اليت تنفذ فيها الربامج قبل وأثناء وبعد انتهاء الصراعات والكوارث الطبيعيـة، 
سيتضح أن على الصندوق التمكن، وذلك يف حدود موارده وواليته، من توفري الدعـم املالئـم 
خالل مجيع مراحل حاالت الطوارئ تلـك، حسـبما تطلبـه حكومـات البلـدان الـيت تنفـذ فيـها 

الربامج. 
وباملوازاة مع زيادة الوعي باألمهيـة الشـاملة للصحـة اإلجنابيـة بالنسـبة جلميـع السـكان  - ١١
ويف الظـروف كافـة، حـددت الوكـاالت الدوليـة واحلكومـــات الوطنيــة جمموعــة متنوعــة مــن 
املبـادرات الـيت ينبغـي اختاذهـا أثنـاء حـاالت الطـوارئ. وباإلضافـة إىل صنـدوق األمـم املتحـــدة 
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للسكان، فإن مفوضية األمم املتحدة السامية لشؤون الالجئـني ومنظمـة الصحـة العامليـة وجلنـة 
الصليب األمحر الدولية فضال عن عدد من املنظمات غري احلكومية الدولية تبنت موقفا يقضـي 
بأن أوجه الصحة اإلجنابيـة كافـة يتحتـم إدراجـها يف برنـامج صحـي شـامل يضطلـع بـه خـالل 
حـاالت الطـوارئ. والحظـــت منظمــة الصحــة العامليــة علــى وجــه اخلصــوص أن الرعايــة يف 
حاالت الطوارئ يف جمال التوليد لضمـان الـوالدة املأمونـة (مبـا يف ذلـك رعايـة املولـود اجلديـد 
والدعم التغذوي وتنظيم األسرة األساسي) ينبغي دوما توفريها خالل املراحل األوليــة حلـاالت 
الطوارئ إىل جانب إدارة املضاعفات املتصلـة بـاحلمل واملخـاض واإلجـهاض غـري اآلمـن، وأن 
فرض االحتياطات الشاملة ضد فريوس نقص املناعـة البشـرية/متالزمـة نقـص املناعـة املكتسـب 

(اإليدز) خالل املرحلة األوىل من حالة طارئة ضرورة أساسية. 
ونظرا لدور صندوق األمم املتحدة للسـكان الريـادي الـذي حيظـى بـاالعتراف والثقـة  - ١٢
على املستوى الدويل يف هذه ااالت، ونظـرا كذلـك لوجـود الصنـدوق يف البلـدان الـيت تنفـذ 
فيـها الـربامج، فـإن احلكومـات ووكـاالت األمـــم املتحــدة تتجــه إىل صنــدوق األمــم املتحــدة 
للسكان باعتباره يتوفر لديه الوالية واخلربة واملسؤولية الالزمة لتوفري الدعـم التقـين واملـادي يف 
جمال الصحة اإلجنابية ليس يف األوقات �العادية� فحسـب وإمنـا أيضـا يف األوقـات الـيت تتسـم 
باحتياجات خاصة. وخالل السنة املاضية، وأثناء األزمات السياسية يف منطقة البلقـان وتيمـور 
الشـرقية وعلـى إثـر عـدد مـن الكـوارث الطبيعيـة، طلبـت احلكومـات الوطنيـة وكـــذا مفوضيــة 
األمم املتحدة السامية لشؤون الالجئني ومنظمة الصحة العاملية ومنظمة األمم املتحدة للطفولـة 
(اليونيسيف) حتديدا أن يستجيب صندوق األمم املتحـدة للسـكان وأن يضطلـع بـدور الريـادة 

يف جمال الصحة اإلجنابية كعضو كامل العضوية يف فريق االستجابة التابع لألمم املتحدة. 
 

خربة صندوق األمم املتحدة للسكان   ثانيا -
على مدى السنوات اخلمس املاضية، وبناء على طلب السـلطات الوطنيـة وغريهـا مـن  - ١٣
الوكـاالت التابعـة لألمـم املتحـدة وبتعـاون تـام معـها، سـاعد صنـدوق األمـم املتحـدة للســكان 
بصـورة مـتزايدة يف تقـدمي اخلدمـات األساسـية يف جمـال الصحـة اإلجنابيـة يف عـدد مـن حــاالت 
الطوارئ، إما عرب السلطات احمللية والوطنية، أو مـن خـالل املنظمـات غـري احلكوميـة احملليـة أو 
الدوليـة، أو بواسـطة وكـاالت األمـم املتحـدة الشـريكة، حسـب اجلهـة املالئمـة. ومشلـت هــذه 
املسـاعدة  عمليـات سـريعة لتقييـم االحتياجـات يف جمـال الصحـة اإلجنابيـــة، وتقــدمي املســاعدة 
التقنية، وحتديد الشركاء املنفذين واالتفاق معهم، وتقدمي املعدات واللـوازم، ال سـيما يف جمـال 
صحة األم والوالدة املأمونة. ومن أجل تيسري سرعة االسـتجابة، أبـرم صنـدوق األمـم املتحـدة 
للســكان مذكــرات تفــاهم مــع جلنــة الصليــب األمحــر الدوليــة، واملنظمــة الدوليــة للـــهجرة، 
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ومفوضية األمم املتحدة السامية لشؤون الالجئني، وعدد من املنظمات غري احلكومية النشـيطة 
يف امليدان. ويعد صندوق األمم املتحـدة للسـكان عضـوا مؤسسـا للفريـق العـامل املشـترك بـني 
الوكـاالت املعـين بالصحـة اإلجنابيـة لالجئـني. ويف عـام ١٩٩٩، أصـدر الصنـدوق، باالشــتراك 
مع مفوضية شـؤون الالجئـني ومنظمـة الصحـة العامليـة، طبعـة مسـتكملة مـن �الدليـل امليـداين 
املشترك بني الوكاالت للصحة اإلجنابية يف حاالت الالجئني�، الذي حيدد مقاييس الرعايـة يف 
احلاالت من ذلك القبيل. ويف نيسـان/أبريـل ٢٠٠٠، واعترافـا بأمهيـة الصحـة اإلجنابيـة خـالل 
حـاالت الطـوارئ وبـدور صنـدوق األمـم املتحـدة للســـكان يف هــذا امليــدان، منحــت اللجنــة 
الدائمة للشؤون اإلنسانية املشتركة بـني الوكـاالت صنـدوق األمـم املتحـدة للسـكان العضويـة 
الكاملة، مشرية إىل اعتراف منظومة األمم املتحدة بريـادة الصنـدوق يف هـذا اـال. ومؤخـرا، 
شارك صندوق األمم املتحــدة للسـكان بإجيابيـة يف املناقشـات الـيت أجريـت مـع إدارة عمليـات 
حفظ السالم باألمم املتحدة بشأن الوقاية مـن فـريوس نقـص املناعـة البشـرية يف بعثـات حفـظ 

السالم. 
وعلـى املسـتوى امليـداين، وبصفـة صنـدوق األمـم املتحـدة للسـكان عضـــوا يف الفريــق  - ١٤
القطري التابع لألمم املتحدة العامل يف إطار نظام املنسق املقيم، يعـد الصنـدوق شـريكا نشـطا 
يف جمـال إدارة املسـائل األمنيـة، وعمليـات تقييـم احلـــاالت اإلنســانية علــى صعيــد الوكــاالت 
والتخطيط يف حاالت الطوارئ. ويشارك صندوق األمم املتحـدة للسـكان بصـورة مـتزايدة يف 
ــدوق  نـداءات األمـم املتحـدة املوحـدة املشـتركة بـني الوكـاالت. ويف عـام ١٩٩٩، كـان للصن
عناصر من عناصر مشاريع يف ١٢ نداء موحدا مـن أصـل ١٤ نـداء. ويف عـام ٢٠٠٠، يوجـد 
لـدى الصنـدوق مشـاريع يف ١٧ نـداء. واضطلـع الصنـدوق بـدور الريـــادة يف إدراج الشــواغل 
املتعلقة باجلنسني يف مجيع مراحل عمليـات النـداءات املوحـدة ألنغـوال، مؤيـدا بالتـايل اعـتراف 
الس االقتصادي واالجتماعي بوجود آثار مباشرة ومعينة تلحق باملرأة يف احلـاالت اإلنسـانية 

الطارئة وبوجوب إدماج منظور جنساين يف التخطيط جلميع أنشطة الدعم وتنفيذها. 
وخـالل السـنة املاضيـة، كـانت االحتياجـات مـن الدعـم يف جمـال الصحـة اإلجنابيـــة يف  - ١٥
مجيع أنواع حاالت األزمات كبرية بصورة خاصة. فقد واجه صندوق األمم املتحدة للسـكان 
طلبات للدعم من حكومات وطنية بعد وقوع كـوارث طبيعيـة، وخـالل الصراعـات املسـلحة 
وما بعدها، ويف حاالت استمرار نزوح الالجئني. ومل يسـتطع الصنـدوق أن يسـتجيب جلميـع 
الطلبات، لكنه حاول إجياد سبل لتقدمي أدىن قدر من الدعـم ولكنـه دعـم حفـاز يف أكـرب عـدد 
ممكن من احلاالت. وتتمثل استراتيجية صندوق األمم املتحـدة للسـكان يف تقـدمي دعـم حمـدود 
جدا لكنه دعـم حاسـم لتلـك املسـائل الـيت ال تتوافـر فيـها لـدى أي منظمـة أخـرى خـربة فنيـة 
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ترقى إىل خربة الصندوق وللمسائل اليت يـرتع إىل إمهاهلـا بسـبب تعقيدهـا وحساسـيتها. وتعـد 
عملية الدعم هذه حبيث تكون انتقائية وحفازة. 

 
الكوارث الطبيعية 

 
وقع عدد كبري من الكوارث الطبيعية يف غضـون السـنة املاضيـة، ممـا أسـفر عـن تشـرد  - ١٦
السكان، وتدمري اهلياكل األساسية للصحة وآثار سلبية علـى اخلدمـات الصحيـة. فبعدمـا دهـم 
الزلــزال تركيــا واجتــاحت الفيضانــات زمبــابوي، وســــري النكـــا، والســـودان، وفـــرتويال، 
ومدغشـقر، وموزامبيـق، واهلنـد، طلبـت حكومـات تلـك البلـدان علـــى التــوايل دعمــا خاصــا 
لتعويض ما ضاع من خدمات الصحة اإلجنابية أو اسـتئنافها بالنسـبة للسـكان املتضرريـن. ويف 
كـل حالـة، قـدم صنـدوق األمـم املتحـــدة للســكان معــدات ولــوازم طارئــة يف جمــال الصحــة 
اإلجنابية وساهم بصورة تامة كشـريك تـابع لألمـم املتحـدة يف عمليـة اإلغاثـة الطارئـة يف عـدة 

قطاعات ويف التخطيط لعمليات اإلصالح. 
ويف مجيع احلاالت املذكورة أعاله، وبناء على طلب احلكومـات املعنيـة، أعيـد توجيـه  - ١٧
أنشطة الصحة اإلجنابية املزمع القيام ا يف إطار الربنامج القطري، واستخدمت أمـوال الـربامج 
ــــة العاجلـــة اجلديـــدة. ويف بعـــض احلـــاالت (تركيـــا  اجلاريــة يف التصــدي لألولويــات الوطني
وموزامبيق)، قدم ماحنون موارد إضافيـة اسـتجابة للنـداء املوحـد أو لطلبـات أخـرى، ويسـرت 
هذه األموال اإلضافية إصالح خدمات الصحة اإلجنابية. وجديـر باإلشـارة أن دعـم الصنـدوق 
يف هذه احلاالت اخلاصة حافظ على األهـداف نفسـها (حتسـني احلصـول علـى خدمـات جيـدة 
يف جمـال الصحـة اإلجنابيـة، علـى ســـبيل املثــال) كمــا هــو الشــأن يف الــربامج القطريــة وعلــى 

املستفيدين أنفسهم – يف ظروف مغايرة. 
 

حاالت الصراع والالجئني 
 

يف بعض البلدان الـيت تنفـذ ـا برامـج لصنـدوق األمـم املتحـدة للسـكان، مبـا يف ذلـك  - ١٨
االحتاد الروسي، وإثيوبيـا، وإريتريـا، وأفغانسـتان، وإندونيسـيا، وأنغـوال، وأوغنـدا، ومجهوريـة 
ـــدي، ومجهوريــة ترتانيــا املتحــدة، ومجهوريــة الكونغــو  إيـران اإلسـالمية، وباكسـتان، وبورون
الدميقراطيــة، والســودان، والصومــال، وكولومبيــا، والكونغــو، وكينيــــا، ويوغوســـالفيا أدت 
الصراعات املسلحة واألزمات السياسية إىل نشوء حاالت جديدة لتشـرد اجلماعـات السـكانية 
وإطالة أمد حالة اللجـوء آلخريـن، حيتـاجون مجيعـهم إىل اسـتمرار خدمـات الصحـة اإلجنابيـة. 
ويف كثري من هذه البلـدان، أظـهرت حـاالت التمـزق خطـرا إضافيـا يتمثـل يف ازديـاد اإلصابـة 

بفريوس نقص املناعة البشرية/اإليدز. 
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ويف هـذه احلـاالت، قدمـت املكـاتب القطريـة التابعـة للصنـدوق الدعـم يف جمـال تقييــم  - ١٩
االحتياجـات، وأعـدت مشـاريع للنـــداءات املوحــدة، وعملــت مــع النظــراء الوطنيــني لتنقيــح 
مشـاريع الـربامج القطريـة وميزانياـا مـن أجـل تغطيـة االحتياجـات اجلديـدة وطلبـت اســتجابة 
املاحنني لعملية النداءات املوحدة بينما عملت يف الوقت ذاته كعضو كـامل يف الفريـق القطـري 
التابع لألمم املتحدة، حيث تقع عليها التزامات تتعلق باملسـائل األمنيـة والتخطيـط يف حـاالت 
الطـوارئ. ويف حـاالت كثــرية، كــان التمويــل املتــاح مــن املــوارد احلاليــة (ميزانيــة الربنــامج 
القطري) ضئيال جدا وكثريا ما يكون قـد خصـص سـلفا لتغطيـة خمتلـف املشـاريع أو قـد تعـني 
ـــدويل، مل يتســن  إعـادة برجمتـه. غـري أنـه يف معظـم احلـاالت املتعلقـة بـالالجئني علـى الصعيـد ال
استخدام أموال الربامج القطرية، واعتمدت املساعدة على ما يقدمه املـاحنون مـن دعـم خـارج 

عن امليزانية. 
وشــكلت أزمتــا كوســوفو وتيمــور الشــرقية معضلتــني اســتثنائيتني حيــث مل يرصـــد  - ٢٠
الصندوق أي ميزانيات للربامج القطرية يف تلك املنطقتني. ومـع ذلـك، تعـني علـى الصنـدوق، 
بوصفه جزءا من منظومة األمم املتحدة، أن يقوم بدور يف هاتني احلـالتني وأن يضطلـع بواليتـه 
يف نطـاق إداريت األمـم املتحـدة اللتـني أنشـئتا مؤخـرا يف هـــاتني املنطقتــني. وبــالنظر إىل واليــة 
صندوق األمم املتحدة للسكان، وتوجيهات برنامج عمل املؤمتر الدويل للسكان والتنميـة وإىل 
مسؤولية األمم املتحدة عن سكان كوسوفو وتيمــور الشـرقية بصـورة خاصـة، بـذل الصنـدوق 

جهودا حثيثة لتأمني دعم خارج عن امليزانية للمساعدة يف هاتني احلالتني. 
ويف منطقة البلقان، طلبت مفوضية األمم املتحدة السامية لشؤون الالجئني على وجـه  - ٢١
التحديد أن يتحرك صندوق األمم املتحدة للسكان بسرعة من أجـل االضطـالع بـدور الريـادة 
يف جمـال الصحـة اإلجنابيـة. ومتكـن الصنـدوق بفضـل سـرعة اسـتجابة املـاحنني لعمليـة النــداءات 
املوحدة من اإلسراع يف تلبية احتياجات الالجئني الذين نزحوا من كوسـوفو إىل داخـل ألبانيـا 
ومجهوريـة مقدونيـا اليوغوسـالفية السـابقة. ويف هذيـن البلديـن، أدى التدفـــق الســريع ألعــداد 
كبرية من الالجئني من كوسوفو إىل حتميل اخلدمـات الصحيـة للبلـد املضيـف فـوق مـا تطيـق. 
وقـدم الصنـدوق اللـوازم إىل املنظمـــات غــري احلكوميــة الدوليــة واحملليــة الــيت تديــر اخلدمــات 
الصحية يف خميمات الالجئني كما قدم هذه اللوازم أيضا إىل النظـم الوطنيـة املعنيـة بالصحـة يف 
هذيــن البلديــن املضيفــني. ومسحــت احلكومــة األلبانيــة باســتخدام أمــــوال براجمـــها القطريـــة 
لالضطـالع بأنشـطة االسـتجابة املبكـرة لالحتياجـات، ممـا سـاهم يف فعاليـــة هــذه االســتجابة. 
ودعم الصندوق العمليات األوىل لتقييم آثار العنـف اجلنسـي املوجـه ضـد النسـاء يف كوسـوفو 
من أجل وضع خطـط إلسـداء املشـورة وتقـدمي املسـاعدة إىل النسـاء وأسـرهن. ويف كوسـوفو 
ذاا، واجه الصندوق، فـور عـودة الالجئـني، حتـدي العمـل مـع شـركاء آخريـن تـابعني لألمـم 
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املتحدة وللمنظمات غري احلكومية من أجل اسـتئناف تقـدمي الرعايـة يف جمـال الصحـة اإلجنابيـة 
يف حالة ضاع فيها العديـد مـن املرافـق واخلدمـات بشـكل تـام وعـانت فيـها النسـاء مـن عنـف 

جنسي شديد. 
وعلـى النقيـض مـن احلالـة يف كوســـوفو، كــان املــاحنون أقــل دعمــا يف حالــة تيمــور  - ٢٢
الشرقية، مع أن االحتياجات قد تكون أكثر يف هذه املنطقـة. ويف حماولـة لتقـدمي دعـم أساسـي 
مبوارد حمدودة للغاية، أقام صندوق األمم املتحدة للسكان عالقـة عمـل وثيقـة مـع منظمـة غـري 
حكومية دولية تنسق الرعاية يف جمـال الصحـة اإلجنابيـة. ويقـوم متطـوع لألمـم املتحـدة بـإدارة 

أنشطة صندوق األمم املتحدة للسكان يف تيمور الشرقية. 
ويف حاليت كوسوفو وتيمور الشرقية، استطاع الصنـدوق أن يسـتجيب لالحتياجـات،  - ٢٣
وإن كان بدرجة صغرية. ويف حاالت أخرى، مثل أنغوال، مل يكن من املمكن دعـم تدخـالت 
جيـدة التصميـم، كـان مـن شـأا أن تنقـذ حيـاة النسـاء والرضـع وحتـــول دون انتشــار املــرض 
الفتاك (اإليدز). ويف بعض من هذه احلاالت، كانت املشكلة جمرد االفتقار إىل األموال؛ بينمـا 
كانت املشكلة يف حاالت أخرى، التأخري يف احلصول على األموال اليت تعهد ا املـاحنون، ممـا 

أعاق تنفيذ الربامج. 
 

التحديات   ثالثا -
وفقا ملا استعرض بـالتفصيل يف الوثيقـة DP/FPA/1999/6، كـانت السـلطات الوطنيـة،  - ٢٤
يف معظم احلاالت اليت وفر فيها الصندوق دعما طارئا لالحتياجات غـري املتوقعـة، قـد اكتفـت 
بطلـب تنقيـح أنشـطة وميزانيـات املشـاريع القائمـة مـن أجـل االسـتجابة لالحتياجـات اجلديــدة 
وعملت مع املكتب احمللي للصنـدوق مـن أجـل حتديـد أولويـات وخطـط عمـل جديـدة ضمـن 
اإلطار العام لألهداف املتمثلة يف حتسني الصحة اإلجنابية ومحايتـها. ويف حـاالت قليلـة، حيـث 
كانت توجد برامج قطرية ال تـزال املشـاريع املدرجـة يف إطارهـا قيـد التطويـر، أمكـن تكييـف 
هذه املشاريع لتلبية االحتياجات اجلديدة. ومن ناحية أخرى، كـانت أمـوال الـربامج القطريـة، 
يف حاالت كثرية، إمـا غـري متاحـة بصـورة فوريـة أو مـن الصعـب احلصـول عليـها. ويف بعـض 
احلاالت، مل يوجد أي برنـامج قطـري أو أي ميزانيـة ميكـن التعويـل عليـها. وقـد أبـرزت هـذه 
التجارب اجلديدة احلاجة إىل زيادة آليات التمويل املرنة من أجل حتسني قدرة الصنـدوق علـى 

االستجابة. 
وقد أصبح الصندوق مؤهال على حنو أفضل ملعاجلـة حـاالت الطـوارئ. فخـالل العـام  - ٢٥
املـاضي، عمـل الصنـدوق علـى تبسـيط عمليـة وضـع براجمـه كـي يتمكـن مـن االسـتجابة لعــدد 
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متزايد من الطلبات املتصلة بتوفري املساعدة الطارئة يف جمـايل الصحـة اإلجنابيـة والسـكان. ومثـة 
جمموعـة مؤلفـة مـن اثـين عشـر شـكال مـن وحـدات جـاهزة مكونـــة مــن عــدة عنــاصر تتصــل 
بالصحة اإلجنابية وتستخدم يف حاالت الطوارئ (كان الفريق العـامل املشـترك بـني الوكـاالت 
قد استحدثها ويتوىل الصندوق جتميعها وكذلك توفريها للوكـاالت األخـرى) جـرى تقييمـها 
وحتسينها وأصبح عليها طلب آخـذ يف االزديـاد مـن جـانب وكـاالت األمـم املتحـدة األخـرى 
واملنظمـات غـري احلكوميـة. وبدعـم مـن حكومـــة بلجيكــا، شــرع يف برنــامج تدريــيب لصــاحل 
الصندوق، وغريه من وكاالت األمم املتحدة، واملنظمات غـري احلكوميـة، واملوظفـني الوطنيـني 
يف جمال اتباع املبادئ التوجيهية الواردة يف �الدليل امليداين املشـترك بـني الوكـاالت�. وتقـدم 
بلجيكا الدعم أيضا ألنشطة الدعوة، مبـا يف ذلـك تنظيـم جمموعـة مـن دورات التوعيـة ملوظفـي 
األمــم املتحــدة واملنظمــات غــري احلكوميــة يف جمــال احتياجــات الالجئــني يف جمــال الصحــــة 

اإلجنابية. 
وجيـري االضطـالع باسـتعراض ألفضـل املمارسـات يف جمـال توفـــري خدمــات الصحــة  - ٢٦
اإلجنابية للمراهقني من الالجئني واملشردين داخليا. ووضعت قائمة مبوظفني تـابعني للصنـدوق 
يتمتعـون خبـربة فنيـة خاصـة وخـربة يف جمـال حـاالت الطـوارئ ميكـــن إعــادة نشــرهم بصــورة 
مؤقتة، وتدور مناقشـات حـول مسـألة االحتياجـات مـن املوظفـني للمكـاتب القطريـة الـيت متـر 
بظروف استثنائية. وبدعم من مؤسسـة األمـم املتحـدة، بـدأ الصنـدوق إجـراء تقييـم للتجـارب 
السابقة يف جمال توفري خدمات الصحة اإلجنابيـة لالجئـني واملشـردين، وللوثـائق املتعلقـة مبركـز 
الصحة اإلجنابية واحتياجات األفراد الذين أجربوا على اهلجرة. ويتلقـى حاليـا ممثلـو الصنـدوق 
املعينـون حديثـا إفـادات إعالميـة عـن اسـتجابة األمـــم املتحــدة يف حــاالت الطــوارئ وطرائــق 
التأهيل يف حاالت ما بعد الصراع، كما أن مكتب منسق األمم املتحـدة لشـؤون األمـن ينظـم 

هلم جلسات إفادة إعالمية تتعلق بشؤون األمن. 
ومتثل القيود املالية أكرب التحديات واملعوقـات الـيت تعرقـل اسـتجابة الصنـدوق بفعاليـة  - ٢٧
يف حاالت الطوارئ. وقد بذل املوظفون يف مقـر الصنـدوق ويف مكاتبـه القطريـة جـهودا ذات 
شأن للمشاركة يف البعثات املشتركة بني الوكـاالت واملعنيـة بـالتقييم وعمليـات النـداء املوحـد 
ـــداء  املضطلــع ــا يف عــامي ١٩٩٩ و ٢٠٠٠. ووضعــت املشــاريع املدرجــة يف عمليــات الن
املوحد بعد إجراء عمليات تقييم مكثف للحـاالت االسـتثنائية، وإجـراء مناقشـات مفصلـة مـع 
السلطات احمللية ووكاالت األمم املتحدة األخرى، ومع إيـالء انتبـاه دقيـق ملـا قـد يـترتب علـى 
هـذه األنشـطة مـن آثـــار يف التنميــة. إال أن منســق األمــم املتحــدة لعمليــات اإلغاثــة أفــاد أن 

استجابة املاحنني لعمليات النداء املوحد كانت خميبة لألمل وغري منصفة. 
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ـــداء املوحــد الصحــة اإلجنابيــة للعديــد مــن  وعـرض االعتمـاد كليـة علـى عمليـات الن - ٢٨
ـــداء عــام ١٩٩٩  األشـخاص، الذيـن يعيشـون حيـاة غـري مسـتقرة، خلطـر شـديد. واسـتجابة لن
املتصل مبنطقة البلقان، وفـرت سـبع جـهات ماحنـة املـوارد للصنـدوق، ومولـت مجيـع األنشـطة 
تقريبا. إال أنه مل حتدث استجابات باملرة من اجلهات املاحنـة بالنسـبة ملعظـم النـداءات األخـرى 
تقريبا. أما الدعم الوحيد اآلخر املمول من موارد خارج امليزانية الذي حصـل عليـه الصنـدوق 
خالل السنة املاضية كاستجابة حلاالت الطوارئ، فاتصل بتوفري لوازم الصحة اإلجنابيـة لتركيـا 
بعد أن كان الزلزال قد دمر العيـادات وعطـل اخلدمـات، وبتمويـل مشـروع صغـري للمشـردين 
يف إثيوبيا، وبعمليات اإلغاثة من الفيضان يف موزامبيق. وقد نتج عـن ذلـك إجحـاف مؤسـف 
جدا: فلم حتصل النساء يف أنغوال وتيمور الشرقية مثال على الدعم الالزم لتلبية احتياجـان يف 

جمال الصحة اإلجنابية. 
ـــة، ســيواصل الصنــدوق املشــاركة بنشــاط يف تعزيــز عمليــة  وبغيـة معاجلـة هـذه احلال - ٢٩
النداءات على أمل أن حيقق جناحا أكرب يف املستقبل، وسـيبذل جـهودا خاصـة مـع املـاحنني مـن 
األفـراد. فمـن أهـداف الصنـدوق حتسـني عمليـة الدعـوة ومجـع األمـوال بغيـة تعبئـة أمـوال مـــن 
خارج امليزانية لتلبية االحتياجات مبزيد من اإلنصاف، ونشر فكرة أن األمـم املتحـدة ال تنسـى 
ـــا وســائط  النسـاء والرجـال واملراهقـني الذيـن يعـانون مـن أوضـاع قـد �تتغـاضى� عـن ذكره

اإلعالم الدولية. 
إال أنه حىت عند توافر استجابة جيـدة مـن املـاحنني، فـإن حـاالت التأخـري يف االسـتالم  - ٣٠
الفعلي لألموال تؤدي إىل التأخري يف إتاحة الدعم الالزم توفريه بشكل ملح إذ أن النظـام املـايل 
للصندوق يقضي بأال توزع األموال بعد التعهد ا، بل بعد أن يكـون قـد مت احلصـول عليـها. 
وعندمـا تسـتخدم األمـوال مـــن خــارج امليزانيــة هلــذا النــوع مــن حــاالت الطــوارئ، يضطــر 
الصندوق إىل انتظار استالم األموال قبل البدء يف عملية شراء اللوازم املطلوب توفريها بإحلـاح 
أو توفري اخلربة الفنية املطلوبة، مما يؤدي إىل ضياع فرص هامـة للتدخـل. ففـي بعـض احلـاالت 
املصادفـة خـالل العـام املـاضي، وفـرت مبـالغ صغـرية للقيـام بعمليـات تقييـم أو لتوفـــري اللــوازم 
األولية من مشروع عام لتوفــري الدعـم يف حـاالت الطـوارئ متولـه مؤسسـة األمـم املتحـدة، ممـا 
أتـاح الوقـت الـالزم للمكـاتب القطريـة كـي تنـاقش مـع اجلـهات املاحنـة أو الشـركاء اآلخريـــن 
مسألة تلبية احتياجات أكرب حجما. وهذا النوع من متويل �بدء التشغيل� قـد مسـح باملباشـرة 
يف أنشطة شجعت املاحنني على توفري دعم أكرب عندما شهدوا وقـدروا أمهيتـها. وبالتـايل، فـإن 
ما مت املرور به حىت اآلن من جتربة حمـدودة يـدل علـى أن توفـري مبـالغ صغـرية يف بدايـة األزمـة 
ـــة املــوارد. إال أن املشــكلة هــي أن املبــالغ الصغــرية، حبــد ذاــا،  هـي اسـتراتيجية مفيـدة لتعبئ

ال تكون عادة متاحة. 
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الترتيبات املقترحة   رابعا -
بغية التمكن من توفري اسـتجابة سـريعة، جيـب أن يتمكـن الصنـدوق مـن الوصـول إىل  - ٣١
األموال بسرعة يف حاالت الطوارئ. ويقترح الصندوق استخدام مبلغ صغري يصـل إىل مليـون 
دوالر سـنويا يف الظـروف االسـتثنائية، باالسـتناد إىل مبـادئ شـبيهة بآليـات مثـل آليـة التمويــل 
اليت يعتمدها برنامج األمم املتحدة اإلمنائي واملتمثلة يف هدف ختصيص املوارد من االعتمـادات 
األساسـية يف إطـار اهلـدف ١-١-٣ (أقـر الـس التنفيـذي هـذه اآلليـــة يف عــام ١٩٩٥ وهــو 
خيصص ٥ يف املائة من موارد ميزانية برنامج األمم املتحدة اإلمنـائي األساسـية للبلـدان الـيت متـر 
بظروف إمنائية استثنائية). وميكن احلصول على هذه األمـوال يف احلـاالت الـيت ميكـن أن حتـدد 
فيـها بوضـوح احتياجـات هامـة جـدا وفوريـة بالنسـبة للسـكان والصحـــة اإلجنابيــة، علــى أن: 
(أ) تكون األموال العادية للربامج القطرية غري متاحة علـى اإلطـالق؛ (ب) و/أو تكـون أمـوال 
الـربامج القطريـة غـري متاحـة بصـورة فوريـة ولكـن ميكـن اسـتخدامها يف وقـــت الحــق لســداد 
التكاليف؛ (ج) و/أو يكون الدعم املقدم من املاحنني ألحد عنـاصر الصنـدوق يف إطـار إحـدى 
عمليات األمم املتحدة للنداء املوحد قد مت التعهد به إال أنه مل يتم احلصول على األموال بعـد. 
ويف احلالتني األخريتني، ميكن أن تغطي األموال االحتياطية تكاليف االحتياجات املباشرة علـى 

أن يتم سداد التكاليف فيما بعد. 
وسـيواصل الصنـدوق التمـاس املـوارد مـــن خــارج امليزانيــة لدعــم الســكان والصحــة  - ٣٢
اإلجنابيـة يف األزمـات، معتـربا توفـري مبلـغ مليـون دوالر كمـوارد مـن امليزانيـة األساسـية قــاعدة 
يستند إليها لتوجيه نـداءات ـدف إىل احلصـول علـى مـوارد مـن خـارج امليزانيـة، وحـىت هـذا 
املبلغ الصغري من شأنه، حبد ذاته، أن ييسر احلصول فورا علـى مـا هـو مطلـوب مـن دعـم الزم 
يف املراحل األولية من حـاالت الطـوارئ أو يف أي حالـة اسـتثنائية أخـرى ومـن شـأنه أن يتيـح 
بدء األنشطة يف الوقت املناسب، على أن تغطـى تكاليفـها يف وقـت الحـق مـن مـوارد الـربامج 
القطرية أو املوارد اخلارجة عن امليزانية. ومـن شـأن ذلـك املبلـغ أن يتيـح حتقيـق حتسـن هـام يف 
قدرة الصندوق على االستجابة بسرعة لالحتياجـات العاجلـة الـيت حيددهـا النظـراء احلكوميـني 
وعمليات األمم املتحدة املشــتركة بـني الوكـاالت واملعنيـة بـالتقييم. ومـن شـأنه أيضـا أن يوفـر 
آليـة بسـيطة لالسـتجابة لالحتياجـــات امللحــة، ممــا قــد يحســن قــدرة الصنــدوق علــى توفــري 

االستجابة الالزمة ضمن جماالت واليته، مع كفالة إمكانية املساءلة يف نفس الوقت. 
وســيضع الصنــدوق معايــري واضحــة للحصــول علــى هــذا التمويــل وســــيتبع نفـــس  - ٣٣
اإلجراءات املالية واحملاسبية وإجراءات الرقابـة املتبعـة يف الـربامج األخـرى. وسـيقدم الصنـدوق 
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إىل الـس التنفيـــذي يف ايــة الســنة األوىل تقريــرا مفصــال عــن اســتخدام األمــوال املقــترح 
توفريها، باإلضافة إىل تقييم ملدى حسن سري عمل هذه اآللية خالل تلك الفترة. 

 
عناصر اختاذ مقرر   خامسا -

قد يرغب الس التنفيذي يف:  - ٣٤
أن يشجع الصندوق على مواصلة تطويـر أعمالـه يف جمـال توفـري املسـاعدة يف  (أ)

جمايل السكان والصحة اإلجنابية يف الظروف الصعبة، كما هو مبني إمجاال أعاله؛ 
أن يؤيد استخدام مبلغ يصل إىل مليون دوالر سنويا يف الظروف االستثنائية،  (ب)

بالصيغة املبينة يف الفقرة ٣٠ من هذا التقرير. 
 

 


