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عندما تحدث كارثة ضخمة في دولة ما ،ويتم إعالن ىذه الدولة بأنيا منطقة منكوبة ،غالباً ما
يستجيب المجتمع الدولي واألمم المتحدة ،بصو ةر سريعة ،وذلك من خالل تعبئة ونشر اإلمكانيات
المتاحة ،وتوفير الدعم الموجستي الضروري لتزويد المنطقة المتضر ةر بالسمع والخدمات األساسية
لمبقاء عمى قيد الحياة .إن نوع وحجم الدعم الموجستي يختمف بحسب حجم الكارثة وطبيعتيا،
فغالباً ما يكون الدعم إما من خالل برامج األمم المتحدة القطرية المجاورة لمدولة المنكوبة ،فعمى
سبيل المثال في حرب لبنان تموز  2006مع الكيان الصييوني كانت برامج األمم المتحدة في
سورية ىي الجسر الرئيسي لنقل اإلمدادات إلى لبنان ،أو من خالل محاور الدعم اإلقميمية
العالمية (شبكة مستودعات األمم المتحدة لإلستجابة اإلنسانية United Nations
 ،)Humanitarian Response Depotfols UNHRDsوىي شبكة عالمية من
المستودعات أسسيا برنامج الغذاء العالمي  ،WFPباإلضافة إلى بعض المنظمات اإلنسانية
األخرى ،لتكون األذرع القوية في سرعة االستجابة ،أو من خالل االستجابة عن طريق كال
الطريقتين معاً.
مستودعات اإلغاثة اإلنسانية لألمم المتحدة ىي تعاون جريء بين المنظمات غير
الحكومية  ،NGO’sوالحكومات ،ومنظمات األمم المتحدة  ،UNبما فييا منظمة فيمق الرحمة
األمريكي  ،Mercy Corpsومؤسسة الرؤيا العالمية  ،World Visionومنظمة الصحة
العالمية  ،WHOومكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية  ،OCHAوذلك لتوفير
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مستودعات لمجتمع إنساني أوسع كخيار تخزين مجاني ألصناف اإلغاثة الطارئة ،وىذا بيدف
االنتشار السريع والفعال بتكمفة مناسبة لمموارد إلى المناطق المنكوبة.
يعود تاريخ شبكة مستودعات األمم المتحدة لالستجابة اإلنسانية إلى مبادرة الحكومة اإليطالية في
منتصف الثمانينيات من القرن الماضي من خالل وضع مواد إغاثة مسبقة ،ومعدات دعم
لمعمميات اإلنسانية في مرافق مطارىا العسكري.
ويمكن تعميل اليدف من إنشاء شبكة المستودعات ،وأىم المنافع التي قد تجمبيا بالتالي:
 االستجابة الفورية لمعمميات الطارئة.
 تقميل التكاليف ،عن طريق فتح مستودعات إغاثة إنسانية لألمم المتحدة في مواقع
استراتيجية.
 تشجيع تبادل المخزون ،وتوحيد معايير المخزون ،ومشاركة وسائل النقل ،ومشاركة
المعمومات ومشاركة اتفاقيات التعاقد.
 فتح الشبكة أمام الوكاالت اإلنسانية ،والحكومات ،والمنظمات اإلنسانية الدولية،
والمنظمات غير الحكومية.
 العمل سوياً عن طريق استخراج إجراءات تشغيل قياسية موحدة ومؤشرات جودة.
يرى برنامج الغذاء العالمي بأن الشبكة قد تم تصميميا لمقابمة التحديات المتزايدة لمطوارئ
اإلنسانية المفاجئة ،والتي يمكن أن تحدث في بعض األحيان بصورة فورية ،حيث يمكن
استخدام يا كمستودع لتخزين بضائع المساعدات اإلنسانية ،باإلضافة إلى تقديم الخدمات والدعم
الموجستي لممساعدة في مجال الكوارث الطبيعية ،والصراعات المسمحة.
تم تصميم المستودعات وفقاً لخصائص الكوارث العالمية بما يتعمق بكل من تكرارية الحدث،
والموقع الجغرافي .وعن طريق تحديد مواقع مناسبة لممستودعات ،فإن الدول المتضررة يمكن
تزويدىا بشبكة استجابة طارئة بصورة أسرع وتكمفة أنسب؛ إذ يتم تسميم مخزون الطوارئ
لألصناف القياسية لإلغاثة من أقرب مستودع إغاثة .وفي بداية الطوارئ يكون الوقت ىو الجوىر
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وىو العامل الحاسم ،فدائمًا ما تكون األصناف المطموبة في مرحمة بداية االستجابة ضرورية
حيث يتم نقميا لمسرح العمميات بأسرع طريقة ممكنة.
تتكون ىذه الشبكة من ستة مستودعات مركزية رئيسية موزعة لتغطي بقدر اإلمكان أىم مناطق
الكوارث عالمياً  ،وىي تشمل التسييالت اآلسيوية لإلستجابة الطارئة  AERFفي سوبانج ماليزيا
( ىذه المؤسسة موقعيا األصمي كان في بنوم بنو  Phnom Penكمبوديا) ،ومستودعات
االستجابة في برنديزي إيطاليا ،وشبكة االستجابة الطارئة ألميركا الالتينية والكاريبيLACERN
في مدينة بنما ،ومستودعين إضافيين في أك ار بدولة غانا ،وامارة دبي في اإلمارات العربية
المتحدة ومستودع الس بالماس في أسبانيا .ويوضح الشكل رقم ( )1شبكة مستودعات االستجابة
اإلنسانية لألمم المتحدة.
المعايير المستخدمة الختيار الموقع المناسب إلنشاء شبكة المستودعات ىي:
 .1القدرة عمى االستجابة لمطوارئ خالل  48ساعة.
 .2جودة البنية التحتية.
 .3أنظمة تسميم فعالة.
 .4إدارة قوية.
 .5قاعدة إمداد مالئمة.
 .6تكمفة مالئمة.
 .7شركاء يمكن الثقة بيم.
 .8االستقرار السياسي.
 .9مالمح تطوير وتنمية ممحوظة.
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الشكل رقم ( ) 13شبكة مستودعات االستجابة اإلنسانية لألمم المتحدة

عن طريق إنشاء مستودعات حول العالم في مواقع استراتيجية ،فإن برنامج الغذاء العالمي
 WFPقد حسن من إمكانية االستجابة بسرعة أكبر ،وبكفاءة أعمى ،في مواجية األزمات
اإلقميمية ،واليدف من ذلك ىو القدرة عمى االستجابة ألربع حاالت طارئة ضخمة في وقت واحد.
 - 3مستودعات االستجابة في برنديزي:
مستودع االستجابة اإلنسانية لألمم المتحدة في برنديزي في إيطاليا يمد بالدعم الموجستي

المنظمات اإلنسانية ،وبيذا يمكنيا البدء في عمميات طارئة وسريعة ،كاالستجابة لمكوارث المعقدة

الطبيعية أو التي ىي من صنع البشر خالل  2ساعة إلى  48ساعة من وقت طمب اإلغاثة.

وىذا المستودع كان تاريخيًا المكان الذي بدأ منو برنامج الغذاء العالمي بنشر الموجة األولى من
الطعام المسبق التجييز ومن أصناف االستجابة غير الغذائية.

تم تأسيس مستودع برنديزي في يونيو  2000عمى مساحة  9000متر مربع ،ويغطي منطقة

شمال أفريقيا ،وأوروبا ،والشرق األوسط ،وشرق أمريكا الشمالية ،وىو يقع بشكل استراتيجي
بالقرب من المنطقة التي يحدث فييا الجفاف كثي اًر خاصة في أفريقيا .في عام  2005قام

مستودع برنديزي بتغطية الجفاف في السودان والنيجر؛ حيث قدرت الحاجو إلى الغذاء حوالي

 6,482,129و  2,412,908شخ ص عمى التوالي .وقد ورد في تقرير برنامج الغذاء العالمي
أن إجمالي المساعدات التي سممت إلى السودان بمغت  606,125طناً ،وبمغت في النيجر

 53,837طناً وذلك عام .2005
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وىذه اإلحصائيات توضح أىمية مستودع برنديزي في إرسال إغاثة طارئة لشمال أفريقيا .ولقد
ساعد مستودع برنديزي أيضاً في االستجابة في تسونامي بالمحيط اليندي ،والزالزل في إيران
وباكستان ،باإلضافة إلى الصراعات في أفغانستان ،ولبنان ،ومنطقة غرب دارفور بالسودان.
وعمى أية حال فإن مستودع برنديزي محدود القدرة في تغطية عمميات إغاثة الكوارث في آسيا
وأميركا ،باإلضافة إلى ذلك ،ف قد اتضح بأن مستودع اإلغاثة اإلنسانية في برنديزي لو منطقة
تغطية كبيرة جدًا مما سيؤدي إلى تأثيرات حتمية عمى وقت التسميم والتكمفة.
 - 2مستودعات االستجابة في سوبانج:
وىي تتبع تسييالت آسيا لإلستجابة اإلنسانية  ، AERFومقرىا ماليزيا ،واستخدمت في أثناء

كارثة تسونامي ،إذ كانت ذات دور فعال في تزويد معدات االستجابة الطارئة الرئيسية لمسرح
األزمة ،وىذا بعد ساعات من حدوث الكارثة وزادت من قوة عمميات اإلغاثة الطارئة في جنوب

شرق آسيا .ونتيجة لوجود مستودع دبي ،والذي يمكن أن يتعامل مع منطقة غرب آسيا فإن

مستودع سوبا نج ال يغطي فقط منطقة جنوب شرق آسيا ولكنو أيضاً قادر عمى تغطية منطقة
جنوب الصين ومنطقة الشرق األقصى.

إن قوة تأسيس المستودع اعتمدت عمى االلتزامات الحكومية والتجارية القوية ،وعمى الجودة

الشاممة لممواد اإلنسانية ،وعمى البنية التحتية الدائمة التطور ،وعمى التمويل الكافي والنظ ةر

الخالقة لموجستيات.

 - 1مستودعات االستجابة في مدينة بنما:
وتشرف عمييا شبكة االستجابة الطارئة ألميركا الالتينية والكاريبي  ، LACERNوقد دخمت
حيز التشغيل في عام  2004كآلية لالستجابة لمكوارث التي حدثت في أثناء فصل األعاصير.
إذ رأت اليونيسف UNICEFأن بنما لدييا كل المقومات لمحور إقميمي ،فيي تمتمك عمى سبيل
المثال بنية تحتية جيدة ،واتصاالت ممتازة ،كما ويتوافر لدييا وكالء تخميص وشحن ،واجراءات
جمركية بسيطة ،وفرصة جيدة لمحصول عمى مخازن من حكومة بنما ،باإلضافة إلى ذلك فإن
موقع بنما يعني أنيا قريبة من دول أميركا الالتينية ،والتي تحتاج لممساعدة ،باإلضافة إلى
كونيا قريبة لمعظم جزر الكاريبي ،وعمى أية حال ،فإن التقرير الخاص لبرنامج الغذاء العالمي
 WFPال يزال يقول بأنو ليس من الكافي أو المرضي اإلمداد باستجابة إغاثية طارئة ،وذلك ألن
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التغطية اإلقميمية الحالية تعتبر مالئمة لمقابمة األبعاد الجديدة لممجتمع اإلنساني األوسع،.
فالمخازن في سوبانج ومدينة بنما ليا كل الوسائل الكافية إلعطاء حمول لمتعامل مع االستجابة
الطارئة في آسيا وأميركا الالتينية.
 - 4مستودعات االستجابة في دبي وأكرا:

المشكمة الرئيسية في حاالت الطوارئ في غرب أفريقيا ىي المسافة من المحاور اإلقميمية .وقد

ركز برنامج الغذاء العالمي WFPعمى كيفية اإلمداد بمساعدة إنسانية أفضل لشرق وغرب أفريقيا
وغرب آسيا .ولتغطية الجزء األعظم من االحتياجات اإلنسانية المطموبة فإن برنامج الغذاء
العالمي قرر إضافة مستودعين إضافيين في دبي وأكرا ،أما المستودعات في غانا ودبي فسوف

تكمل من قوة برنديزي ،ومن المتوقع أن يزيد المستودعان اإلضافيان من التآزر عن طريق

التعاون في االستجابة الطارئة.

وىناك ثالثة أىداف يأمل برنامج الغذاء العالمي  WFPفي تحقيقيا بعد تأسيس مستودعات أك ار
ودبي وىي:
 دعم برنامج الغذاء العالمي في االستجابة لحاالت الطوارئ حول العالم بأسموب أكثر
كفاءة وأقل تكمفة ،بما يتماشى مع األولوية اإلستراتيجية األولى لبرنامج الغذاء العالمي
أال وىي إنقاذ األرواح في الحاالت الكارثية وتقوية عمميات الدعم.
 تأسيس مستودعين إضافيين لالستجابة اإلنسانية ،أحدىما في غانا (ويقع مباشرة إلى
جوار مطار أك ار الدولي) ،واآلخر في مدينة دبي اإلنسانية ،ىذا باإلضافة إلى تطوير
المخزون في مستودع بنما ،بناء عمى متطمبات شبكة مستودعات األمم المتحدة
لالستجابة اإلنسانية.
 نقل االستجابة الطارئة الحالية من مؤسسة آسيا لالستجابة اإلنسانية  AERFفي كمبوديا
إلى مواقع جديدة ،باإلضافة إلى وضع الشروط الالزمة لبناء مستودع جديد في غانا.
إن إفريقيا منطقة مترامية األطراف بما يتطمب مساعدة عظيمة من وكاالت المساعدات

الدولية .مستودع برنديزي يساعد شمال أفريقيا ،ومستودع أك ار يساعد غرب أفريقيا ،ومستودع

دبي يساعد شرق أفريقيا والشرق األوسط وشرق وجنوب أفريقيا .سوف تكون األمور معقدة لو
حدثت كوارث م تعددة في نفس الوقت.
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إن التعاون مع الشبكة اإلنسانية االحتياطية التي مركزىا جوىانسبرغ ،والتي تدار عن طريق
اليونيسف UNICEFىو ىدف رئيسي ،فمستودعات أك ار ودبي سوف يعززان التآزر في عمميات
اإلغاثة اإلنسانية الطارئة في إفريقيا ،خاصة في منطقة شرق وجنوب أفريقيا؛ إذ أن موقع شبكة

مستودعات األمم المتحدة لالستجابة اإلنسانية ستمكن برنامج الغذاء العالمي من التقميل بشدة من

تكاليف االنتشار لعمميات اإلغاثة اإلنسانية وخاصة في بداية الكارثة باإلضافة إلى تقميل زمن

االستجابة.

 - 5مستودع االستجابة في الس بالماس في أسبانيا:
في عام  ،2014تم افتتاح مستودع األمم المتحدة لالستجابة اإلنسانية في مدينة الس بالماس
 Las Palmasكأحدث إضافة لشبكة مستودعات األمم المتحدة لالستجابة اإلنساني وذلك بفضل
الدعم السخي من قبل حكومة إسبانيا ،وقد كان لمستودع االستجابة في الس بالماس دور فعاالً
في نشاط وعمميات برنامج الغذاء العالمي  WFPلمتصدي لفيروس إيبوال من خالل العمل
كقاعدة لوجستية إلعادة الشحن والتجميع ،فضالً عن إرسال معدات الطوارئ عبر البحر إلى
غينيا.
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