بيان مشترك من جمعيات إنسانية في العالم
حول مركزية المتضررين
في إعادة تشكيل منظومة العمل اإلنساني الدولي
تناشد مجعيات العمل اإلنساين من خمتلف أحناء العامل كافة اجلهات العاملة يف هذا اجملال بأن تنهي المعاناة اإلنسانية
الناجتة عن الكوارث الطبيعية أو أزمات احلروب ،وذلك من خالل تعزيز العمل املشرتك والتنسيق فيما بينهم .ويأيت
هذا النداء من املنظمات الوطنية ومجعيات اجلاليات املغرتبة ،كرسالة استياء من وضع منظومة العمل اإلنساين واليت
نرى فيها املنافسة غري املربرة واإلقصاء جلهات دون أخرى ،مما أدى إىل هتاون وتأخر العمل اإلنساين عن جوهر
وجوده ،وهو تلبية االحتياجات اإلنسانية أوالً قبل كل اعتبار.
جاء هذا النداء بعد عقد  39اجتماعا تشاوريا شارك فيها  1940مشاركا من  1324مجعية انسانية ،ودارت هذه
االجتماعات على مدار  20شهرا حول حماور القمة اإلنسانية العاملية واملزمع عقدها يف إسطنبول  .2016وقد حضر
هذه االجتماعات التشاورية نظمها املنتدى اإلنساين ممثلون عن منظمات العمل اإلنساين واجلمعيات الوطنية اخلريية
واحلكومات ودوائر اإلعالم ،وحضرها كذلك أفراد متضررون من األزمات اإلنسانية يف  36دولة من آسيا وأوروبا والشرق
األوسط وأفريقيا وأمريكا الالتينية.

البيان المشترك يطالب بإعادة هيكلة منظومة العمل اإلنساني
نؤمن ،حنن املوقعون أدناه ،بعد املشاركة يف هذه االجتماعات التشاورية حول أداء العمل اإلنساين الدويل ،ويف ظل
قراءة التغري املستمر و املعقد لالزمات اإلنسانية ،بأن منظومة العمل اإلنساين باتت حتتاج -وبشكل ملح-إىل إعادة
هيكلة جذرية لتواكب حجم التحديات اليت تفرضها األزمات والكوارث الطبيعية على العامل آخذين بعني االعتبار
التوصيات التالية:
 .1إعادة تكثيف وتركيز جهود املنظمات الغري احلكومية واجلهات املاحنة واحلكومات الوطنية إلنقاذ األرواح والحد
من معاناة المجتمعات المتضررة من األزمات واإلستجابة الحتياجاتهم بدالً من التنافس على الموارد،

والسعي وراء اإلعالم أوالتأثير السياسي.

 .2إصالح منظومة العمل اإلنساين لتصبح أكثر شمولية لتتضمن جهات فاعلة من دول الجنوب والشرق.
وبذلك تعزز املنظومة من شفافيتها و فاعليتها.
 .3على احلكومات واجلهات املاحنة ومنظمات اهلالل والصليب األمحر الدولية واملنظمات املتعددة األطراف (مثل
هيئة االمم املتحدة ،منظمة التعاون االسالمي ،جامعة الدول العربية ،االحتاد االورويب )...أن تعي التحديات
اليت تواجه اجلمعيات يف عملها وحمايتها وحماية العاملين بها سواء يف امليدان او من تبعات تشريعات
وسياسات مكافحة اإلرهاب.
 .4على كافة اجلهات الفاعلة االستفادة بشكل أفضل من خبرات جاليات المغتربين في الشتات يف تقدمي
املساعدة اإلنسانية بشكل فعال باإلضافة إىل تفعيل دورهم يف حتقيق التماسك اجملتمعي والسلم األهلي.
إعادة تكثيف وتركيز الجهود إلنقاذ األرواح والحد من معاناة المجتمعات المتضررة من األزمات
إن منظومة العمل االنساين بطبيعتها احلالية تعزز من التنافس وعدم التعاون بني اجلهات العاملة ،وخصوصا يف أوقات
األزمات ،حيث تغيب الشراكة احلقيقية عن عمل املنظمات غري احلكومية الدولية مع احلكومات أو اجلمعيات الوطنية،
إال من خالل تعاقدات على مشاريع قصرية املدى يف شراكة غري متكافئة .األمر الذي يساهم يف غياب الثقة املتبادلة
وتضارب األدوار فيما بينهم ،ويعزز من التنافس على جلب األموال والتغطية االعالمية  .إن على الجمعيات الخيرية
و المنظمات اإلنسانية أن تجدد العهد وااللتزام باألولوية األولى في العمل اإلنساني وهي :إنقاذ حياة المتضررين
دون تمييز أو تفرقة ،وحمايتهم من أي أذى والحفاظ على كرامتهم اإلنسانية ،وضمان حقهم في المساعدات
االنسانية التي تلبي احتياجاتهم.
فعلى املنظمات الوطنية والدولية تعزيز التعاون والثقة املتبادلة فيما بينها ،وجتديد االلتزام الراسخ بعدم تسييس العمل
اإلنساين ومبادئه .وجيب أن تعمل يف أطر من الشراكة احلقيقية لتحقيق األهداف املشرتكة ،وجيب أن تعطى املنظمات
الفاعلة اجلديدة والناشئة من دول اجلنوب والشرق ،املساحة الكافية يف العمل اإلنساين الدويل وفق رؤيتها ومنطلقاهتا
الثقافية .فعلى منظومة العمل اإلنساني المضي قدماً والخروج من بوتقة العمل المركزي الغربي ،وتنفتح نحو
منهج أكثر المركزية يشمل أطرافاً جديدة ومؤثرة فيها.

إعادة تشكيل منظومة العمل االنساني تشمل الجميع
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من الواضح إن املشهد اإلنساين يشمل جهات فاعلة جديدة من املنظمات اإلنسانية من دول اجلنوب والشرق ،ولكنها
تبقى خارج فضاء املنظومة و توجهها الغريب .دعا العديد من املشاركني يف االجتماعات التشاورية ،هؤالء الفاعلني اجلدد
إىل االخنراط يف منظومة العمل اإلنساين واملشاركة يف قيادهتا ،والتأثري على السياسات املوجودة بداخلها .ويتطلب هذا
األمر تخصيص الموارد الالزمة لتمكينهم وبناء قدراتهم للمشاركة في المنظومة اإلنسانية ،وعلى اجلهات املاحنة
واملتربعني أن تكون حيادية وأكثر مرونة يف االستجابة هلذه املطالب.

وعلى املنظومةكذلك إيجاد آلية لمحاسبة منظمات األمم المتحدة يف كيفية صرفها وتوزيعها لألموال واستثناء
املنظمات الوطنية بشكل ممنهج لتمويل املشاريع اإلغاثية .كذلك يجب الفصل بين الجانب السياسي و الجانب
اإلنساني في عمل مؤسسات االمم المتحدة ،لكيال متنع قرارات جملس االمن أو مصاحل احلكومات السياسية يف
املستقبل املتضررين من حقهم يف احلصول على املساعدات اإلنسانية اليت حيتاجوهنا .ويجب أن تكون األولوية المطلقة
هي إنقاذ األرواح وحماية المتأثرين ،وتقديم المساعدات للمحتاجين.
حماية العاملين اإلنسانيين من تبعات تشريعات وسياسات مكافحة اإلرهاب
تضطر املنظمات اإلنسانية ،يف العديد من املناطق اليت حتكمها جمموعات مسلحة ،إىل التفاوض معها من أجل الوصول
إىل احملتاجني ،وهو أمر تفسره بعض احلكومات على أهنا دعم "غريمباشر" هلذه اجلماعات املسلحة .مما يؤدي إىل تعرض
العديد من العاملني يف اجملال اإلنساين لالضطهاد واملساءلة ،ووضع العديد من القيود على التحويالت املالية للجمعيات
اىل مناطق االزمات ،وجتميد األصول ،مما يؤدي اىل تأخر اوعدم وصول املساعدات إىل احملتاجني ،األمر الذي يعتبر
خرقا ومخالفة جوهرية لحيادية العمل اإلنساني ومبادئه التي تنص على تقديم المساعدة دون تحيز أو تمييز.
وشدد املشاركون أيضا على أمهيةمحاية اجملتمعات احمللية املتضررة وعمال اإلغاثة من األذى ،وخاصة يف مناطق النزاع
املسلح .حيث يتعرض العاملني يف اجملال االنساين اىل عدة خماطر اوهلا عند استهدافهم من قبل الجماعات المسلحة
أثناء القيام بعملهم اإلنساني ،وفي نفس الوقت تتهمهم الحكومات "بدعم اإلرهاب".
يجب على الحكومات أن تحدد بوضوح ماهية تهم "دعم اإلرهاب" يف إطار عمل املنظمات اإلنسانية اليت تعمل
يف مناطق حتت سيطرة جمموعات مسلحة وتتفاض معهم من أجل إيصال املساعدات اإلنسانية إىل مستحقيها .وعلى
منظمات األمم املتحدة واللجنة الدولية ملنظمات اهلالل والصليب األمحر بذل مزيد من اجلهد حلماية املنظمات اخلريية
2|P a g e

من هذه التهم .وعلى قطاع التمويل والبنوك فهم التأثري السليب ملنع املساعدات على انقاذ األرواح والسعي إلجياد حلول
مناسبة للخروج من هذه االشكالية .على املنظمات غرياحلكومية اتباع مبادئ الشفافية واملساءلة واالمتثال جلميع القوانني
واألنظمة ،وتطويرآليات إدارة املخاطر ومحاية العاملني يف امليدان من األذى .كذلك ينبغي إنشاء مجموعة عمل دولية
تضم في عضويتها المنظمات الغيرحكومية والحكومات والبنوك للتعاون في وضع أفضل الممارسات وتوضيح
الغموض في السياسات المتبعة.

االستفادة بشكل أفضل من خبرات جمعيات المغتربين في الشتات
مجعيات املغرتبني يف الشتات هلا تأثريكبريعلى جهوداملساعدات اإلنسانية من خالل التربعات والتحويالت املالية الهاليهم
وأقارهبم يف املناطق األزمات ،ولكن مع ذلك تبقى مهاراهتم وخرباهتم وتفانيهم ورؤاهم غري مستفاد منها بالشكل األمثل.
يلعب املغرتبون دورا أساسيا يف معاجلة القضايا اليت قد تفشل فيها جهات أخرى ،مثل التفاوض حول تأمني الوصول
اإلنساين يف مناطق حتكمها اجملموعات املسلحة ومواجهة نزعات التشدد والطرف .فقد رأى املشاركون ،وخاصة يف
اململكة املتحدة والواليات املتحدة وكندا ،أهنا تتهم منظمات الشتات ظلما بعدم احلرفية وغياب املهارة واحنيازهم
السياسي.
يف ضوء ذلك ،فإننا نطلب من األمم املتحدة واحلركة الدولية للهالل والصليب األمحر إفساح اجملال ملنظمات الشتات
وتشجيع احلكومات على إدراك قيمة مسامهاهتم يف العمل اإلنساين .كذلك  ،نطالب اجلهات الفاعلة يف العمل
اإلنساين بذل جهود أكرب للعمل معهم.

المنتدى اإلنساني هو عبارة عن شبكة من املنظمات اإلنسانية اليت هتدف إىل بناء اجلسور بني اجلهات االنسانية
للتحرك حنو استجابات أكثر كفاءة وإنسانية عادلة ومستدامة .وكجزء من جهودنا الستمرارية تطوير وحتسني العمل
اإلنساين ،وضعنا معا أبرز القضايا اليت أثريت يف االجتماعات التشاورية للمنظمات الوطنية يف الدول اليت نظم فيها
املنتدى مشارات وطنية .ونحث أمانة القمة اإلنسانية العالمية في النظر في هذه النقاط قبل القمة التي ستعقد في
اسطنبول مايو .2016
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