
 
 
 
 
 
 
 
 

 

National Defense University 
300 5th Avenue, Building 64 • Washington, DC 20319-5066 

center.org/-http://www.nesa •4131 -685-202+1  

                                                                

  
 

 19-كوفید بعد جائحة المساعدة اإلنسانیة / اإلغاثة في حاالت الكوارث قضایا بارزة: عملیات
 
 

ما  دراً ناو. متعدد األطرافثابتة ضمن التعاون األمني بأنھا المساعدة اإلنسانیة / اإلغاثة في حاالت الكوارث عملیات تُعتبر 
 وسیلة لدعم الدول القومیة ضد حاالت الطوارئ منبأنھا العملیات تلك مثل اعتبار یتم حیث ، لجدلتلك العلمیات مثیرة لكون ت

ً ، عالوة على ذلك. وخالل تعمیق وتدعیم الشراكات الدولیة شغیل تالعملیات على أنھا آلیة لبناء إمكانیة لك تما یُنظر إلى  فغالبا
 ةالعالمی 19-كوفید كشف جائحةت، لسوء الحظ. ومتبادل بین خدمات أمن الدولة وتعزیز احتمال أشكال أخرى من التعاون األمني

في كثیر من األحیان تفتقر مثل . وفي جمیع أنحاء العالمالمساعدة اإلنسانیة / اإلغاثة في حاالت الكوارث  نقاط ضعف لعملیات
باستخدام المساعدة اإلنسانیة  من مجتمع التعاون األمني عدد كبیر جداً ویقوم االھتمام الكافي بین كبار القادة، العملیات إلى تلك 

المساعدة  تعزیز عملیاتأن یتم ، یجب بعد الوباء الحاليو. كأداة لتحقیق أھداف استراتیجیة أخرى/ اإلغاثة في حاالت الكوارث 
 .الكوارثاإلنسانیة / اإلغاثة في حاالت 

 
، مع بلوغ نقطة ر بعد مجموعة من األزمات الدولیةأھمیة أكبالمساعدة اإلنسانیة / اإلغاثة في حاالت الكوارث  اكتسبت عملیاتو
ً الدول حول العالتعلّمت . وقد 2004عام في تحول خالل زلزال وتسونامي المحیط الھندي ال . محددة من تلك الفترة م دروسا

 أن التدریب المتخصصب، وضروریةبأنھا تبادل المعلومات أثناء األزمات عملیة وأنظمة اإلنذار المبكر تُعتبر  وبمعنى آخر،
نجحت العدید من الدول في القیام بتمارین منتظمة للشركاء الدولیین لالستعداد لالستجابة . وقد یجب أن یقف في وجھ الدعم الدولي

دي األمن اآلخرین في جمیع أنحاء العالم الجیوش وقوات الشرطة ومزوّ سلّطت قد . ولعدد ال یحصى من سیناریوھات األزمات
وأشادوا بالتقدم الذي حققوه المساعدة اإلنسانیة / اإلغاثة في حاالت الكوارث  االستثمارات التي قاموا بھا في عملیاتالضوء على 

 .مع الشركاء الدولیین
 

ً فقد ، حرزوعلى الرغم من التقدم المُ  یسیة كانت إحدى المشاكل الرئوقد . ولم یتم معالجتھا قبل الوباء الحالي ،مشاكل ظھرت أیضا
ملیات قد العبتلك أن البروز السیاسي المرتبط تتمثّل في المساعدة اإلنسانیة / اإلغاثة في حاالت الكوارث  التي تواجھ عملیات

 زركّ . وروتینیة في محادثات التعاون األمنيالمساعدة اإلنسانیة / اإلغاثة في حاالت الكوارث  أصبحت عملیات. وقد تضاءل
أقل لصالح معالجة تحدیات التعاون األمني بشكل المساعدة اإلنسانیة / اإلغاثة في حاالت الكوارث  كبار القادة على آلیات

بة بمثا ،، على سبیل المثالالوطنیة وقوات األمن األخرى شرطةأصبحت إمكانیة التشغیل المتبادل بین الجیش وال. واألخرى
وسیلة لمعالجة المساعدة اإلنسانیة / اإلغاثة في حاالت الكوارث حول  محادثاتالأصبحت . وللعدید من الدولبالنسبة أولویة أعلى 

 ."التحدیات" األكبر
 
لقادة ر امن كبا. والمواردعلى بلفت االنتباه الدول تقوم عندما المساعدة اإلنسانیة / اإلغاثة في حاالت الكوارث  تنجح عملیاتو

 یزال ال. والعالقات بین المشغلین لم تضعف. وإن ھناك أھداف مشتركة وخطة استجابة مفصلةف، إلى المشغلین على األرض
ز قدرة ألمنیة وتعزیھناك المئات من التدریبات السنویة وورش العمل والندوات المصممة لتعزیز التواصل بین مقدمي الخدمات ا

المساعدة بأن كبار القادة بحاجة إلى إعادة االلتزام بوضح الوباء الحالي ی. وإحداث تأثیر أثناء األزماتمن أجل المستجیبین أول 
حاالت المساعدة اإلنسانیة / اإلغاثة في  تذكیر بقیمةبأنھ كورونا یروس اتفشي فویُعتبر . اإلنسانیة / اإلغاثة في حاالت الكوارث

المساعدة اإلنسانیة / اإلغاثة  لكنو، لى أشكال أخرى من التعاون األمنيالعملیات یمكن أن تؤدي إتلك أن بمن المؤكد . والكوارث
، إلى كیةاألمری، بما في ذلك الوالیات المتحدة الدولیحتاج كبار القادة في العدید من . ولھا قیمة في حد ذاتھافي حاالت الكوارث 

حاجة أن المشغلین ببوھذا یعني . أزمةاالستمرار في االستثمار في دعم األدوات الالزمة لالستجابة للشركاء الذین یعانون من 
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ً التعاونمن على تاریخھم حفاظ على شبكاتھم وإلى ال أن المیزانیات تحتاج إلى أن تعكس حتمیة حاالت ب ، ولكنھ یعني أیضا
تمكین المشغلین من االستجابة لمن ھم بحاجة من أجل أن البروتوكوالت المناسبة موجودة داخل الھیاكل الحكومیة باألزمات و

ب یجوال غنى عنھ في النظام الدولي،  ُعنصربأنھ المساعدة اإلنسانیة / اإلغاثة في حاالت الكوارث في  تعاونویُعتبر ال. إلیھا
 فیھ. على الدول حول العالم أن تعید التزامھا
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