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مقدمة
منذ يناير كانوف الثاين من عاـ  ،2014قاـ ادلنتدل اإلنساين يف شراكة مع العديد من ادلنظمات يف مجيع أضلاء العامل العمل على
إعادة تقييم منظومة العمل اإلنساين .جاء ذلك ضمن اإلعدادات للقمة اإلنسانية العادلية ،كىي مبادرة من األمم ادلتحدة أطلقها
األمُت العاـ السيد باف كي موف ،كهتدؼ إىل مجع التقارير كاخلربات كالنصائح كاالستشارات من مجيع من لو عبلقة بالعمل
اإلنساين ،سواء كاف ذلك من ادلنظمات اخلَتية غَت احلكومية الدكلية أك احمللية أك من أفراد من اجملتمعات ادلتضررة أك من
احلكومات كالقطاع اخلاص كغَتىم من أصحاب ادلصلحة كالعبلقة.
ك لقد أتاح لنا العمل مع القمة العادلية اإلنسانية الفرصة لوضع كتجـ مع توصيات رئيسية لتحسُت منظومة العمل اإلنساين
الدكيل ،كرفعها إىل األمم ادلتحدة قبل موعد انعقاد القمة يف إسطنبوؿ  ،2015كمت كضع ىذه التوصيات يف بياف ،صادقت عليو
أكثر من  66منظمة سلتلفة من سلتلف أضلاء العامل (انظر ادللحق األكؿ).
ك يف اطار التحضَت للقمة العادلية اإلنسانية ،قمنا بتنظيم كتسهيل  39اجتماعان تشاكريان ضَتيان حضرىا ما يقارب 1940
مشارؾ ؽلثلوف  1324منظمة إنسانية كجهات فاعلة أخرل .ككانت زلاكر القمة األربعة ىي احملور الرئيس جلميع ىذه ادلشاكرات
الوطنية كاإلقليمية ،كىذه احملاكر ىي :فعالية العمل اإلنساين؛ احلد من مكامن الضعف كإدارة ادلخاطر؛ التحوؿ كاالبتكار؛ تلبية
احتياجات اجملتمعات أثناء النزاعات ،كقاـ بتيسيَت ادلناقشات فريق من ادلنتدل اإلنساين كمن ادلنظمات الشريكة لضماف أف رلرل
النقاش ال ؼلرج عن احملاكر السابقة الذكر.
فيما يلي عرض ألىم النقاط اليت أثَتت ضمن زلاكر النقاش األربع أثناء االجتماعات التشاكرية

 .1فعالية العمل اإلنساين
كمشل ىذا احملور ثبلثة رلاالت رئيسية كمهمة للمشاركُت كىي :الشراكات كتدخل السياسة يف العمل اإلنساين كدكر اجملتمع ادلدين
يف تقدمي ادلساعدات زلليان .كيف ظل الزيادة ادلطردة يف األزمات كاالحتياجات اإلنسانية كالتغَت ادلستمر يف طبيعية حاالت
الطوارئ ،كتزايد الضغوط من أجل سُت كفاءة العمل اإلنساين كزلدكدية ادلوارد ،فإف على منظومة العمل اإلنساين التكيف مع
كل ذلك كأف تكوف أكثر فعالية.
اذلدؼ من زلور "فعالية العمل اإلنساين" ىو الوصوؿ إىل أفضل الوسائل كالطرؽ ادلبلئمة لتلبية االحتياجات اإلنسانية للجميع يف
اجملتمعات ادلتضررة كيف الوقت ادلناسب ،حبيث تكوف ادلساعدات متوفرة كالتنمية مستدامة كخاصة ألكلئك األكثر احيتاج ا إليها.
كقد دارت العديد من النقاشات حوؿ تأثَت سياسات مكافحة اإلرىاب يف فعالية العمل اإلنساين كتلبية احتياجات الناس يف
مناطق الصراع ،كىي موضوع سوؼ يناقشو ىذه التقرير بالتفصيل الحقان.
ك يف ضمن ىذا احملور ركزت ادلناقشات على اجملاالت الرئيسية التالية:
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 .1.1الشراكات
كانت ىذه إحدل النقاط األساسية اليت أثَتت يف مشاكراتنا يف الشرؽ األكسط كيف آسيا ،كركز فيها ادلشاركوف على ضركرة زيادة
التعاكف بُت اجلهات ادلعنية كاحلكومات كادلؤسسات الوطنية لضماف قيق فعالية العمل اإلنساين ،كيشمل ذلك ادلشاريع ادلشًتكة
كاإلجراءات التعاكنية كنتائج اجلهود ادلعنية .فقد دعت اجلهات الفاعلة الوطنية على أعلية بناء الثقة بُت اجلهات الفاعلة لتقدمي
ادلعونة كادلساعدات ذات اجلودة كالفعالية.
كقد نوه العديد من ادلشاركُت على حقيقة كجود فركؽ كاختبلفات عديدة يف رلاالت االستجابة كسياؽ العمل بُت ادلنظمات
ادلختلفة ،كلكنهم ﺃكضحوا أعلية كجود نقد بناء كتوفَت فرص التعلم كالتفكَت يف ضمن منظومة العمل اإلنساين ،مع كجود برامج
للتخطيط كاالستعداد .كعلى تقاسم اخلربات كادلمارسات على أكسع نطاؽ شلكن ،كذلك من خبلؿ ترمجتها إىل لغات متعددة
كاستخداـ كسائل اإلعبلـ ادلختلفة للوصوؿ إىل مناطق عدة يف العامل.
ناقشت ادلنظمات كذلك القيود كادلسؤكليات كادلوارد كعبلقة ذلك باحلكومات الوطنية كاجلهات الفاعلة الدكلية ،مع تأكيد على
الدكر ادلهم كادلسؤكلية الرئيسية اليت تقع على عاتق احلكومات الوطنية دلعاجلة األسباب كاالستعداد لؤلزمات كتقييم النتائج ،كذلك
مقارنة مع دكر ادلنظمات غَت احلكومية الوطنية أك الدكلية .فقد رأل العديد من ادلشاركُت بأف ىناؾ ادلزيد شلا يتعُت القياـ بو لدعم
احلكومات للوفاء هبذه األدكار كادلسؤكليات ،كخاصة عندما ال تكوف طرفان مباشران يف أزمة الصراع .فعادة ما يتم إعطاء أدكار أكرب

لوكاالت األمم ادلتحدة كادلنظمات الدكلية األخرل بدالن عن منظمات اجملتمع ادلدين الوطنية اليت غالبان ما تكوف األكثر تأثران باألزمة

كأكؿ من يستجيب ذلا .كعلى الرغم من ذلك صلد أف املنظمات الوطنية تعمل يف "الباطن" لتنفيذ مشاريع قصَتة األجل من قبل
ادلنظمات الدكلية الكبَتة .كقد أدل ذلك إىل هتميش دكر العديد من ادلنظمات الوطنية كتقويض قدراهتا كتعزيز اعتمادىا على
األطراؼ الدكلية الفاعلة.
كمن جهة أخرل فقد رأت بعض ادلنظمات أف العمل بشكل قريب مع ادلنظمات الدكلية ساىم يف إمساع أصواهتم على منصات
عادلية عادة ما تتخذ فيها قرارات ىامة حوؿ القضايا اإلنسانية.
لذا غلب على احلكومات دعم ادلنظمات احمللية كالتعاكف معهم بدالن من النظر إليها على أهنا هتديد لؤلمن كاالستقرار الوطٍت.
كانت ىناؾ أيضا دعوة لوضع أطر قانونية كسياسات كطنية مي مصاحل الفقراء كتضع احملتاجُت يف أكلوية أم استجابة إنسانية.
غلب بناء قدرات احملتاجُت ليتمكنوا من زلاسبة اجلهات اإلنسانية الفاعلة ،جبميع أطيافها ،كرفعهم للمساءلة حوؿ مستول كفاءة
االستجابة اإلنسانية ادلقدمة.

 .1.2اجملتمع املدين وتوطني إيصال املعونة
أثارت العديد من ادلنظمات اليت حضرت ادلناقشات ،قضية توطُت ادلساعدات اإلنسانية ،فاجلهات الفاعلة احمللية عادة ما تكوف
ىي أكؿ ادلستجيبُت ،كلديها معرفة كاسعة كمهارات كشبكات تواصل ؽلكن استخدامها بصورة أفضل كيكوف ذلا دكر كبَت يف
سُت نوعية االستجابات اإلنسانية.
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على اجلهات الدكلية الفاعلة ختطي احلواجز كالصورة السلبية ادلوجودة حوؿ مساعلتهم يف تقويض دكر اجلهات احمللية ،كعليها بناء
الثقة مع أبناء اجملتمع احمللي ،باإلضافة إىل رلتمعات الشتات كالقادة احملليُت كاجلهات الدينية كادلنظمات غَت احلكومية الوطنية.
كىو أمر ؽلكن فعلو من خبلؿ تبسيط آليات التمويل كتشجيع الشراكات اليت تعًتؼ بالقيمة اليت تضيفها ىذه ادلنظمات احمللية
كاليت تسهم يف سُت فعالية ادلنظومة اإلنسانية.
كجدت العديد من ادلنظمات غَت احلكومية احمللية كالوطنية نفسها خارج عمليات صنع القرار كأف دكرىا مقتصر فقط على تنفيذ
ادلشاريع قصَتة ادلدل كادلصممة مسبقان .فقد ذكر ادلشاركوف يف مصر كالبحرين بعض سبل سُت قدرات منظمات اجملتمع ادلدين

مع األخذ بعُت االعتبار تنوع كتعقيد االحتياجات كالسياقات الثقافية كظركؼ اجملتمعات ادلتضررة .بينما ناقش ادلشاركوف يف
أفغانستاف كليبيا ،الطرؽ اليت ؽلكن بوا للمنظمات أف تقوم العبلقات كالشراكات حبيث تبٌت الثقة كتتكامل اجلهود .كحدد

ادلشاركوف يف لبناف على كجو التحديد مشاكل تأخر التخطيط كاالستعداد كأحد أىم أسباب الفوضى يف ببلدىم ،ك دثوا عن
الدكر ادلطلوب من منظمات اجملتمع ادلدين لسد الفجوة اليت فشل آخركف يف التصدم ذلا ،كخاصة احلكومات الوطنية.
ال ؽلكننا افًتاض أف ادلنظمات غَت احلكومية اإلنسانية قادرة على التصدم جلميع احتياجات اجملتمعات احمللية ادلتضررة ،كلكننا
نؤمن أف ادلنظمات غَت احلكومية الوطنية تزيد منظومة العمل اإلنساين ثراء كقيمة كتستطيع تقدمي ادلشورة إىل صناع القرار يف
احلكومة كالقطاع اخلاص .سوؼ يتناكؿ ىذا التقرير الحقان مبزيد من التفصيل أعلية العمل اإلنساين الوطٍت كما يضيفو من معرفة
كخربة يف كخاصة يف ادلراحل األكىل لؤلزمات اإلنسانية.

 .1.3فصل السياسة عن العمل اإلنساين
أثَت موضكع فصل السياسة عن األبعاد اإلنسانية لبلستجابة لؤلزمات كإعادة االلتزاـ بادلبادئ اإلنسانية يف مجيع االجتماعات
التشاكرية .كش ّدد ادلشاركوف على ضركرة احلفاظ على احليادية داخل ىياكل اإلدارة يف ادلنظمات غَت احلكومية ،كاقًتح البعض على

أف على ادلنظمات احلفاظ على مسافات أكرب بعيدان عن قادة اجملتمع الذين ينتموف أك يشاركوف مع األحزاب السياسية .غلب على

ادلنظمات غَت احلكومية العمل بشكل كامل كسللص جتاه احتياجات اجملتمعات ادلتضررة دكف أم انتماء سياسي.

بينما أشار ادلشاركوف يف باكستاف كبنغبلديش كسريبلنكا ،إىل الدكر اإلغلايب لبعض قادة اجملتمع احمللي مبا يف ذلك رجاؿ الدين
كبعض السياسيُت كمساعلتهم يف تقدمي ادلساعدات .غلب على ادلنظمات عقد شراكات مع ىذه اجلهات الفاعلة يف اجملتمع
كينبغي االخذ يف االعتبار ضركرة احلفاظ على ادلبادئ اإلنسانية كعدـ التحيز يف الوقت نفسو ،شلا سوؼ يساىم يف كضع تعريف
أكسع دلبادئ العمل اإلنساين ادللزـ بًتؾ كل يز سياسي أك ديٍت.
كقد رأل العديد من ادلشاركُت من أكغندا كالبلقاف كأفغانستاف كسريبلنكا ،أف ىناؾ دكران مهمان غلب أف تلعبو ادلنظمات اإلنسانية
يف بناء السبلـ كمعاجلة األسباب اجلذرية للصراع ،متبعة كسائل ال تعيقها من تقدمي ادلساعدات اإلنسانية ادلنقذة لؤلركاح.
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كاف ىناؾ اتفاؽ تاـ على أف على ادلنظمات اإلنسانية بذؿ كل جهودىا يف زلاكلة قيق التوازف بُت ادلصاحل السياسية ادلختلفة
ألصحاب ادلصلحة ادلعنيُت يف العمل اإلنساين ،من غَت أف يؤدم ذلك إىل نسياف اذلدؼ الرئيسي كىو تقدمي ادلساعدات
اإلنسانية للمحتاجُت ،كمن غَت ادلساس مببدأ احليادية.
كأشار ادلشاركوف يف ادلشاكرات يف سريبلنكا أف مبدأ االلتزاـ باحلياد ليس كاجبان على ادلنظمات غَت احلكومية فحسب ،بل غلب

أف تلتزـ بو كذلك اجلهات ادلاضلة ،كاليت عليها إعادة النظر يف ادلعايَت اليت تضعها من أجل احلصوؿ على األمواؿ كالتربعات .فنقرأ

يف تقرير سريبلنكا أف " :ادلتاجرة باخلدمات اإلنسانية ال ؽلكن أف غللب العزاء كادلساعدة ألكلئك الذين يف أمس احلاجة إليها.
احلل الوحيد الذم ؽلكنو ديد فعالية ىذه اخلدمات يكمن يف وؿ القلوب كالنوايا كليس طرؽ التنفيذ فقط".
سوؼ يناقش ىذا التقرير الحقان بتفصيل أكثر موضوع دكر رلتعات الشتات يف منظومة العمل اإلنساين.

 .2احلد من الضعف وإدارة املخاطر
يركز ىذا احملور على أفضل السبل اليت ؽلكن هبا تقييم كختفيف ادلخاطر اليت تواجهها اجلهات اإلنسانية كادلستفيدكف على حد
سواء .السؤاؿ الرئيسي ذلذا احملور ىو كيف ؽلكننا تقدمي دعم أكثر فعالية للدكؿ كاجملتمعات كادلنظمات اإلنسانية كغَتىا من
اجلهات الفاعلة ،كمساعدهتم على بناء القدرات للتكيف مع طبيعة العمل ادلتغَتة كادلليئة باملخاطر كالضغوط اليت ال ؽلكن التنبؤ
هبا.
 2.1توافر املعلومات والتنسيق
دعا العديد من ادلشاركوف ،كخاصة يف أفغانستاف كيف االجتماع التشاكرم جملتمع الشتات يف الواليات ادلتحدة ،إىل إنشاء قاعدة
بيانات موحدة سهل الوصوؿ إليها تكوف متوفرة جلميع ادلنظمات احلكومية كغَت احلكومية ،كتكوف أداة مهمة لتحديد ادلخاطر
كاألخطار اليت تواجهها اجملتمعات الضعيفة ادلتضررة .اذلدؼ الرئيس من كراء قاعدة البيانات ىذه ىو سُت آليات االستجابة يف
الوقت كادلكاف ادلناسبُت كالتنسيق بُت سلتلف اجلهات ادلعنية كختزين معدات الطوارئ حسب احلاجة .كاقًتح آخركف معايَت التأىل
لئلضافة إىل قاعدة البيانات مع إبقائها مفتوحة جلميع أكلئك الذين يف حاجة إليها .ك دث ادلشاركوف حوؿ تطوير آلية لتمكُت
ادلتطوعُت لتسهيل كدعم كتبادؿ ادلعلومات مع احلكومة كككاالت األمم ادلتحدة كاذليئات ادلاضلة كادلنظمات غَت احلكومية
كمنظمات اجملتمع ادلدين لتحسُت جهود االستجابة اإلنسانية على ادلستول الشعيب.

.2.2

االستعداد واجلهوزية

االستجابة آلثار تغَت ادلناخ ىي جزء مهم كعاجل يف برامج احلد من ادلخاطر كالضعف يف مجيع أضلاء العامل ،فعلينا أف ننظر ضمن
منظومة العمل اإلنساين إىل األظلاط البيئية ادلختلفة اليت تؤثر على ادلوارد الطبيعية للببلد كاستخدامها إلببلغ اجلهات الفاعلة
اإلنسانية عن األزمات احملتملة كادلخاطر اليت قد تصاحبها.
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كقد أشار العديد من ادلشاركُت يف مشاكراتنا يف أفريقيا ،كخاصة يف إثيوبيا ،أنو باإلضافة إىل البيانات كاإلحصائيات الرمسية ،فإف
للنساء دكر كبَت يف مراقبة التغَتات البيئية كبإمكاهنن ادلساعلة يف كضع معلومات كبيانات ذات صلة بربامج اإلنذار ادلبكر،
كخاصة يف اجملتمعات اليت تقوـ هبا النساء يف اخلركج دلسافات بعيدة جللب ادلياه.
غلب أف يكوف ىناؾ توفر كسهولة للوصوؿ إىل ادلعلومات كالبيانات عن التنمية ،كتكثيف اجلهود ؿ ديد كيفية نشر ادلعلومات
عن التحذيرات البيئية قبل كقت كاؼ من كقوع األزمات البيئية.
كأكصى ادلشاركوف كذلك على سُت آليات التنسيق كتدفق ادلعلومات لتحسُت االستعداد لؤلزمات كإدارهتا ،حبيث تكوف شاملة
جلميع اجلهات الفاعلة يف اجملتمع ادلدين ،على أمل أف يؤدم ذلك إىل سلسلة أبسط من التواصل بُت مجيع اجلهات ادلعنية يف
االستجابات اإلنسانية بشكل عاـ.
 يف البحرين كبنغبلديش كالصوماؿ كإثيوبيا ،تركزت ادلناقشات على رفع مستول الوعي بُت اجلهات ادلاضلة حوؿ كضع
السياسات ادلناسبة كاليت تشجع على االستخداـ األكفأ لؤلمواؿ كتوفَت ادلوارد الكافية للتأىب زلليان .كقد أثَتت يف مشاكراتنا

يف قطر أعلية تطبيق برامج " الوقف" كمصدر فعاؿ كمستداـ للتمويل للعمل اإلنساين كالذم ؽلكن استخدامو يف أنشطة

التأىب.
 يف أفغانستاف مت نقاش برامج تنفع للمدل الطويل كإغلاد حلوؿ مستدامة للعمل اإلنساين ،كمن بينها الربامج ادلستمرة يف
تدريب ادلوظفُت كادلتطوعُت يف سلتلف ادلمارسات كتعلم ادلزيد عن أفضل ما ؽلكن عملو يف االستجابات اإلنسانية الطارئة،
مع تسليط الضوء على ضركرة العمل يف شراكة مع اجملتمعات احمللية ،كخاصة كأهنم أكؿ من يتعرض لؤلزمة كأكثر من يتأثر
هبا.
 كيف أغلب ادلشاكرات ،مت الًتكيز على أعلية بناء قدرات ادلنظمات أك اذليئات احلكومية الوطنية ،كخاصة فيما يتعلق بالربامج
التنفيذية مثل تصميم الربامج كإدارة أصوؿ األمواؿ كالرقابة ادلالية كاحلسابات ،ك سُت مهارات كمعارؼ العاملُت يف رلاؿ
اإلدارة كالقيادة كالدعوة حلقوؽ اجملتمعات ادلتضررة يف ادلنابر الوطنية كالعادلية .كدعت ادلنظمات أيضان إىل إضافة تدريس
مفاىيم العمل اإلنساين كمبادئو كما يتعرض لو من ديات إىل مناىج التعليم النظامي ،فهذا من شأنو أف ؼللق الوعي

كالتوعية كالدعم الشعيب للتدخل اإلنساين بشكل أكسع داخل اجملتمع.

 .3التحول واالبتكار
يشهد العامل تغَتان كبَتان يف نوعية كتكرار التحديات كاألزمات اإلنسانية ،شلا يدعونا إىل أف نطور كنبدع يف كضع استجابات
إنسانية استباقية كمبتكرة .كجزء من النقاش حوؿ زلور ' التحوؿ كاالبتكار " طلبنا من ادلشاركُت النظر يف أفكار غَت تقليدية يف
سياقاهتا كفريدة من نوعها كمت تنفيذىا من قبل يف مناطق زلددة .حاكلنا ديد العوامل اليت ؽلكن تكرارىا كاالرتقاء هبا لتحدث
تغيَتات إغلابية كبَتة يف سلتلف اجملتمعات احمللية ،باإلضافة إىل اإلشادة بدكر اجملتمعات اليت كضعت لنفسها طرقان مبتكرة للتكيف

ككيف ؽلكننا مساعدهتا لتطوير ذلك.
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2.1

املراقبة واملشاركة

ناقش ادلشاركوف يف أكغندا ،كما كاف احلاؿ كذلك يف العديد من ادلشاكرات يف دكؿ اجلنوب ،أعلية احلفاظ على ابتكارات
بسيطة ذات صلة كمناسبة لسياؽ العمل كسهلة االستعماؿ ،باإلضافة إىل ضركرة رصد كمراقبة التحديات الناشئة قبل استفحاذلا،
كأف تتحلى ادلنظمات اإلنسانية بالشجاعة للتصدم ذلا مع ابتكار استجابات مبدعة "خارج ما ىو معتاد" ،كذلك هبدؼ تشجيع
اجلهات الفاعلة إىل استباؽ الفعل كاالستجابة بدالن من انتظار ردكد األفعاؿ.
استندت العديد من ادلناقشات على مناقشة كتبادؿ اخلربات يف ضمن إطار عملية تبادؿ ادلعلومات كاألفكار اجلديدة ،كأكد بعض
ادلشاركُت على ضركرة تبادؿ االبتكارات اليت مت درلها يف اجملتمع اإلنساين األكسع ،كتشجيع الشباب ادلبدعُت ،من خبلؿ احلوافز،
ك التفكَت يف حلوؿ جديدة للمشاكل ادلوجودة حاليان ،كالعمل على ضماف أف ػلافظ القطاع اإلنساين على صبلت كثيقة مع
القطاع اخلاص كاحلكومة لرفع مستول االستجابات اإلنساينة كنشر كادلشاركة بادلعلومات كالبيانات يف الوقت ادلناسب.

 3.2احرتام املعرفة احمللية والتكيف مع االبتكار
أكد ادلشاركوف يف عدة مشاكرات ،أبرزىم من إثيوبيا ،على أعلية احًتاـ ادلعرفة احمللية كتعزيز مشاركة اجملتمع احمللي كاحًتاـ السكاف
يف كل خطوة مبا يف ذلك استجاباهتم " غَت التقليدية" كما قد يراىا النظاـ اإلنساين الدكيل .كأكصى ادلشاركوف كذلك بإشراؾ
سلتلف فئات اجملتمع احمللي كخلق منابر للنقاش كتشجيع الناس على التعبَت عن سلاكفهم  ،كاليت قد يراىا البعض أمران غريبان كسلتلفان
يف برامج االستجابات اإلنسانية.
ك على اجلهات الفاعلة ادلقدمة للمساعدات التكيف مع أطر إدارة ادلخاطر من أجل السماح دلثل ىذه األساليب ادلبتكرة لتنمو
داخل منظومة العمل اإلنساين ،مع تبادؿ اخلربة كادلعرفة كادلهارات مع اجملتمعات احمللية ،كال سيما يف ادلناطق الرعوية كاليت ذلا
خصوصية سلتلفة كمعقدة ،كينبغي االستفادة منها بشكل أفضل من خبلؿ تطوير برامج االبتكار.
كأكد العديد من ادلشاركُت على أف بناء قدرات اجملتمع احمللي كضماف التنمية ادلستدامة كجتنب خلق التبعية غلب أف يكوف مفتاح
أم استجابة إنسانية .ك يف كندا ،دث ادلشاركوف عن احلاجة إىل جتميع ادلوارد كضماف أف اجملتمع اإلنساين ؽلكن أف تتكيف مع
السرعة ادلطلوبة ألم ابتكار.

 .4تلبية احتياجات اجملتمعات أثناء النزاعات
كطويل األمد كتتسبب يف تشريد ادلبليُت ،جاء ىذا احملور لينظر
ة
يف ظل تزايد النزاعات ادلسلحة كاليت أصبحت ذات طبيعة معقدة
كيف ؽلكن تلبية احتياجات ادلتضررين من ىذه النزاعات .كيف ىذا احملور مت سؤاؿ ادلشاركُت أف ينظركا يف كيفية كضع
اسًتاتيجيات فعالية لتوفَت ادلساعدة كاحلماية للمتضررين كخاصة يف ادلناطق اليت يصعب الوصوؿ إليها ،كما ىو دكر منظومة العمل
اإلنساين يف معاجلة األسباب الكامنة كراء ىذه الصراعات.

7

4.1

تقييم حساسية الوضع

دث بعض ادلشاركوف يف مشاكراتنا من شرؽ أفريقيا ،يف أكغندا كإثيوبيا ،حوؿ أفضل الطرؽ اليت ؽلكن هبا إجراء تقييم ناجح عند
تلبية احتياجات الناس يف مناطق النزاع .كشددكا على احلاجة إىل إشراؾ رلموعة من أصحاب ادلصلحة كدعوة رلموعة متنوعة من
كجهات النظر لدراسة الوضع ادلعقد الناتج عن الصراع .كينبغي أف تشمل ىذه اجلهات :احلكومة احمللية كقادة اجملتمع احمللي
كسكاف اجملتمعات احمللية ادلتضررة أنفسهم .كسلطوا الضوء على أعلية إجراء ليل نقدم كتقييم للصراع يكوف شامبلن كتشارؾ فيو
مجيع اجلهات ادلعنية ،كتطوير فهم أعمق ذلؤالء الذين يعيشوف ت ىذا الصراع بغض النظر عن العرؽ كالدين كالطبقة.

كاف ىناؾ خبلؼ كبَت حوؿ دكر ادلنظمات اإلنسانية يف معاجلة األسباب اجلذرية للصراع أك ادلشاركة يف بناء السبلـ ،بعض
ادلشاركُت رأكا أف دكر ادلنظمات يقتصر على بناء رلتمع مرف كمتماسك ،يف حُت رأل آخركف أف ادلشاركة ادلباشرة يف عمليات بناء
السبلـ قد يعرض ادلنظمات إىل خطر فقداف الثقة البلزمة إليصاؿ ادلساعدات إىل أكلئك الذين يف حاجة إليها ،كلكن أغلب
احلضور أكد على ضركرة التمييز بُت السياقات كاألكضاع اليت ختتلف من حالة إىل أخرل ،كتقييم ما يسمح بو الوضع احلايل يف
األزمة .أثارت بعض ادلنظمات أيضا مسألة معقدة أخرل تكمن يف تضامن بعض ادلنظمات مع إحدل جهات الصراع دكف
أخرل كاآلثار السلبية ادلًتتبة على مثل ىذه ادلواقف.
مت كذلك طرح عامل آخر مهم يف تقييم حاالت الصراع ،كىو احلاجة إىل فهم حجم كنطاؽ النزكح الداخلي كالذم عادة ما
يكوف ىو أعلى بكثَت من اذلجرة اخلارجية عرب احلدكد إىل دكؿ اجلوار .تاج الوكاالت ادلتعددة األطراؼ إىل كضع االتفاقيات
العادلية كاآلليات التنفيذية اليت تعاجل النزكح الداخلي ك اكؿ من ختفيف عواقبو على اخلدمات العامة اليت تقدمها احلكومات
الوطنية ك اتفاقية كمباال ىي إحدل األمثلة اليت اعتمدهتا منظمات يف إطار اال اد األفريقي.
كقد أعربت بعض ادلنظمات يف األردف كالعراؽ كغَتىا من ادلناطق ادلتضررة من النزاع عن حاجاهتا إىل إدارة التوترات كادلشاكل
ادلتصاعدة يف اجملتمع ادلضيف ،كاليت تكوف عادة بسبب التنافس على ادلوارد كفرص العمل .باإلضافة إىل ذلك غلب النظر إىل
قضايا اذلجرة ككيفية إعادة تعريف مفهوـ احلدكد كتقاسم األعباء داخليا كعرب احلدكد .كيتعُت على احلكومات كاجلهات ادلاضلة
تقدمي دعم أفضل للنازحُت بدالن من االنشغاؿ بالقضايا السياسية كما يتعلق هبا من متييز كعنصرية.

 4.2دور اجملتمعات احمللية و منظمات الشتات
مت ختصيص االجتماعات التشاكرية يف ادلملكة ادلتحدة كالواليات ادلتحدة األمريكية ككندا كإيطاليا لتناكؿ موضوع دكر ادلنظمات
من رلتمعات الشتات يف ختطيط كإدارة كتنفيذ االستجابات اإلنسانية .ككاف ىناؾ اتفاؽ تاـ على أف منظمات الشتات لديها
قدرة أفضل على الوصوؿ إىل احملتاجُت كالتقليل من البَتكقراطية كالتفاكض مع أمراء احلرب أك ادلسيطرين على تنقل ادلساعدات،
كلديها القدرة على تيسيَت ادلوارد كنقل ادلساعدات بسرعة يف أكقات األزمات ،باإلضافة إىل متكنهم من تقدمي ليل كدراسة دقيقة
الحتياجات اجملتمع احمللي لدعم عمليات اإلغاثة كاختاذ القرارات ذات الصلة .كيف الوقت نفسو تعمل منظمات رلتمعات الشتات
مع شراكة مع ادلنظمات اإلنسانية الدكلية .كصف ادلشاركوف منظمات الشتات على أهنا " تبٍت اجلسور" كأهنا " منظمات تواصل
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كربط" كىي " منظمات زلفزة" كلديها القدرة على تقدمي ادلساعدات لفًتة أطوؿ كخاصة برامج التنمية طويلة األمد ،كذكركا غَتىا
من األدكار اإلغلابية اليت تضيفها منظمات الشتات إىل رلتمعات بلداهنم األصلية.
كرغم كل ما ذلك ،فإف منظمات رلتمعات الشتات ىي أكثر عرضة للطعن كالشك سواء من احلكومات أك اجملتمعات يف
أكطاهنم األصلية أك يف الشتات .كىنا تظهر حاجة ىذه ادلنظمات يف أف تطور قدرهتا على التعامل مع كسائل اإلعبلـ كتوسيع
اسًتاتيجياهتا يف التأثَت على الرأم العاـ .أغلب ىذه ادلنظمات ال متيل إىل االطلراط يف برامج عمليات السبلـ السياسية ألف
البعض قد يرل ذلك خلطان بُت السياسة كالعمل اإلنساين ،كلكن بعض ادلشاركُت رأل يف ذلك فرصة قد جتلب كجهات نظر
جديدة لتقييم الصراعات.
من جهة أخرل ،أقر كثَت من احلضور أف يز بعض منظمات رلتمعات الشتات قد أثر على مستول أدائهم ،كذكركان أسبابان
أخرل مثل بدائية برارلهم كعدـ كجود ختطيط جيد ذلا كعدـ كجود مهنية كحرفية كخاصة الحتفاظ بعض عماذلا كموظفيها
بوظائف أخرل ،كلكن مع ذلك فقد أمجع الكل على أهنم يعتربكف األكثر تفانيان كإخبلصان يف عملهم.

 4.3مناطق النزاع وصول املساعدات اإلنسانية
طرحت يف أثناء االجتماعات التشاكرية موضوعات حوؿ الوصوؿ إىل ادلتضررين كمحايتهم كقضايا ادلساءلة كاحملاسبة .يف
أفغانستاف ،أكصى العديد من ادلشاركُت اجملتمع اإلنساين يف التواصل أكثر مع منظمات اجملتمع ادلدين غَت الرمسية ،مبا يف ذلك
ادلؤسسات الدينية ،للمساعدة يف الوصوؿ إىل ادلناطق ادلتنازع عليها كاليت يصعب الوصوؿ إليها.

يف كندا كالواليات ادلتحدة األمريكية كادلملكة ادلتحدة ،دث احلضور بإسهاب عن أفضل الطرؽ لتوصيل ادلساعدات كخاصة مع
العراقل اليت تضعها قوانُت مكافحة اإلرىاب كالتكاليف اإلضافية ادلًتتبة على الوفاء بادلتطلبات اجلديدة اليت تضعها اجلهات
ادلاضلة .فقد شهدنا خركج العديد من ادلنظمات من مناطق النزاع ادلضطربة بسبب ارتفاع نسبة اخلطر كعدـ ضماف سبلمة
ادلوظفُت ،كتوجيو االهتامات لبعض ادلنظمات بدعمها لئلرىاب أك اجلماعات ادلسلحة يف تلك ادلناطق .كل ذلك أدل إىل
حرماف اجملتمعات احمللية ادلتضررة من ادلساعدات اإلنسانية األساسية.

ك لقد سلط ادلشاركوف الضوء على فشل منظومة العمل اإلنساين العادلي يف العديد من ادلناطق يف توفَت احلماية البلزمة يف أكقات
النزاع ،كضربوأ أمثلة من الشرؽ األكسط كأفريقيا ،حيث انتهكت قوانُت حقوؽ اإلنساف كادلبادئ اإلنسانية باستمرار من قبل
األطراؼ ادلتحاربة مع استمرار للمعاناة اإلنسانية .ىناؾ غياب لآلليات ادلناسبة لتحميل الدكؿ كغَتىا من األطراؼ ادلسؤكلية يف
حاؿ بدئهم العدكاف ،كغلب على دكؿ الشماؿ اكتساب فهم أفضل لدقة تعقيد العمل اإلنساين يف مناطق الصراع اجلديدة.
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خامتة
إفق بدكف الدكر العظيم الذم قدمو لنا شركائنا مل نكن لنتمكن من إخراج ىذا التقرير كال من تنظيم مجيع تلك ادلشاكرات ،فقد
اجتهدت ادلنظمات ادلضيفة على دعوة مجموعة متنوعة من ادلشاركُت دلناقشة سُت منظومة العمل اإلنساين كضماف مستول عاؿ
من ادلناقشات ،شلا أضاؼ إىل النقاش ثراء كخربة كبصَتة .كقد رفعت عملية اإلعداد للقمة اإلنسانية العادلية توقعات اآلالؼ من
الناس يف مجيع أضلاء العامل ،بأمل قيق منظومة عمل إنساين أفضل كأنسب كأكثر فعالية.
كضع ادلنتدل اإلنساين بالتعاكف مع شركائو بيانان (انظر ادللحق األكؿ) يشمل النقاط الرئيسية أك ادلطالب البلزمة لتحسُت منظومة
العمل اإلنساين ،كاليت مت استخبلصها من ادلشاكرات الػ  ( 39انظر ادللحق الثاين) .حىت تاريخ كتابة ىذا التقرير ( أغسطس

 )2015صادقت على البياف ادلصادقة  66منظمة من آسيا كأفريقيا كالشرؽ األكسط كأكركبا كأمريكا الشمالية .
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امللحق األول
بيان مشرتك من مجعيات إنسانية يف العامل حول إعادة أنسنة العمل اإلنساين والتأكيد على مركزية املتضررين
يف إعادة تشكيل منظومته
تناشد مجعيات العمل اإلنساين من سلتلف أضلاء العامل كافة اجلهات العاملة يف ىذا اجملاؿ بأف تنهي ادلعاناة اإلنسانية الناجتة عن
الكوارث الطبيعية أك أزمات احلركب ،كذلك من خبلؿ تعزيز العمل ادلشًتؾ كالتنسيق فيما بينهم .كيأيت ىذا النداء من
ادلنظمات الوطنية كمجعيات اجلاليات ادلغًتبة ،كرسالة استياء من كضع منظومة العمل اإلنساين كاليت نرل فيها ادلنافسة غَت ادلربرة
كاإلقصاء جلهات دكف أخرل ،شلا أدل إىل هتاكف كتأخر العمل اإلنساين عن جوىر كجوده ،كىو تلبية االحتياجات اإلنسانية
أكالن قبل كل اعتبار.
جاء ىذا النداء بعد عقد  39اجتماعا تشاكريا شارؾ فيها  1940مشاركان من  1324مجعية إنسانية ،كدارت ىذه
االجتماعات على مدار  20شهرا حوؿ زلاكر القمة اإلنسانية العادلية كادلزمع عقدىا يف إسطنبوؿ عاـ .2016
كقد حضر ىذه االجتماعات التشاكرية ،كاليت نظمها ادلنتدل اإلنساين ،شلثلوف عن منظمات العمل اإلنساين كاجلمعيات
الوطنية اخلَتية كاحلكومات كدكائر اإلعبلـ ،كحضرىا كذلك أفراد متضرركف من األزمات اإلنسانية يف  36دكلة من آسيا كأكركبا
كالشرؽ األكسط كأفريقيا كأمريكا البلتينية.
البيان املشرتك يطالب بإعادة هيكلة منظومة العمل اإلنساين
نؤمن ،ضلن ادلوقعوف أدناه ،بعد ادلشاركة يف ىذه االجتماعات التشاكرية حوؿ أداء العمل اإلنساين الدكيل ،كيف ظل قراءة التغَت
ادلستمر ك ادلعقد لؤلزمات اإلنسانية ،بأف منظومة العمل اإلنساين باتت تاج -كبشكل ملح -إىل إعادة ىيكلة جذرية لتواكب
حجم التحديات اليت تفرضها األزمات كالكوارث الطبيعية على العامل آخذين بعُت االعتبار التوصيات التالية:
 . 1إعادة تكثيف كتركيز جهود ادلنظمات الغَت احلكومية كاجلهات ادلاضلة كاحلكومات الوطنية إلنقاذ األركاح كاحلد من معاناة
اجملتمعات ادلتضررة من األزمات كاإلستجابة الحتياجاهتم بدال من التنافس على ادلوارد ،كالسعي كراء اإلعبلـ أكالتأثَت
السياسي.
 .2إصبلح منظومة العمل اإلنساين لتصبح أكثر مشولية لتتضمن جهات فاعلة من دكؿ اجلنوب كالشرؽ .كبذلك تعزز ادلنظومة
من شفافيتها ك فاعليتها.
 . 3على احلكومات كاجلهات ادلاضلة كمنظمات اذلبلؿ كالصليب األمحر الدكلية كادلنظمات ادلتعددة األطراؼ ( مثل ىيئة األمم
ادلتحدة ،منظمة التعاكف االسبلمي ،جامعة الدكؿ العربية ،اال اد االكركيب) أف تعي التحديات اليت تواجو اجلمعيات يف عملها
كمحايتها كمحاية العاملُت هبا سواء يف ادليداف اك من تبعات تشريعات كسياسات مكافحة اإلرىاب.
 . 4على كافة اجلهات الفاعلة االستفادة بشكل أفضل من خربات جاليات ادلغًتبُت يف الشتات يف تقدمي ادلساعدة اإلنسانية
بشكل فعاؿ باإلضافة إىل تفعيل دكرىم يف قيق التماسك اجملتمعي كالسلم األىلي.
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إعادة تكثيف وتركيز اجلهود إلنقاذ األرواح واحلد من معاناة اجملتمعات املتضررة من األزمات.
إف منظومة العمل االنساين بطبيعتها احلالية تعزز من التنافس كعدـ التعاكف بُت اجلهات العاملة ،كخصوصا يف أكقات األزمات،
حيث تغيب الشراكة احلقيقية عن عمل ادلنظمات غَت احلكومية الدكلية مع احلكومات أك اجلمعيات الوطنية ،إال من خبلؿ
تعاقدات على مشاريع قصَتة ادلدل يف شراكة غَت متكافئة .األمر الذم يساىم يف غياب الثقة ادلتبادلة كتضارب األدكار فيما
بينهم ،كيعزز من التنافس على جلب األمواؿ كالتغطية االعبلمية  .إف على اجلمعيات اخلَتية ك ادلنظمات اإلنسانية أف جتدد
العهد بااللتزاـ باألكلوية األكىل يف العمل اإلنساين كىي :إنقاذ حياة ادلتضررين دكف متييز أك تفرقة ،كمحايتهم من أم أذل
كاحلفاظ على كرامتهم اإلنسانية ،كضماف حقهم يف ادلساعدات اإلنسانية اليت تليب احتياجاهتم.
فعلى ادلنظمات الوطنية كالدكلية تعزيز التعاكف كالثقة ادلتبادلة فيما بينها ،كجتديد االلتزاـ الراسخ بعدـ تسييس العمل اإلنساين
كمبادئو .كغلب أف تعمل يف أطر من الشراكة احلقيقية لتحقيق األىداؼ ادلشًتكة ،كغلب أف تعطى ادلنظمات الفاعلة اجلديدة
كالناشئة من دكؿ اجلنوب كالشرؽ ،ادلساحة الكافية يف العمل اإلنساين الدكيل كفق رؤيتها كمنطلقاهتا الثقافية.
فعلى منظومة العمل اإلنساين ادلضي قدمان كاخلركج من بوتقة العمل “ ادلركزم الغريب” ،كتنفتح ضلو منهج أكثر المركزية يشمل
أطرافان جديدة كمؤثرة فيها.
إعادة تشكيل منظومة العمل االنساين تشمل اجلميع
من الواضح إف ادلشهد اإلنساين يشمل جهات فاعلة جديدة من ادلنظمات اإلنسانية من دكؿ اجلنوب كالشرؽ ،كلكنها تبقى
خارج فضاء ادلنظومة ك توجهها الغريب .دعا العديد من ادلشاركُت يف االجتماعات التشاكرية ،ىؤالء الفاعلُت اجلدد إىل االطلراط
يف منظومة العمل اإلنساين كادلشاركة يف قيادهتا ،كالتأثَت على السياسات ادلوجودة بداخلها .كيتطلب ىذا األمر ختصيص ادلوارد
البلزمة لتمكينهم كبناء قدراهتم للمشاركة يف ادلنظومة اإلنسانية ،كعلى اجلهات ادلاضلة كادلتربعُت أف تكوف حيادية كأكثر مركنة يف
االستجابة ذلذه ادلطالب.كعلى ادلنظومة كذلك إغلاد آلية حملاسبة منظمات األمم ادلتحدة يف كيفية صرفها كتوزيعها لؤلمواؿ
كاستثناء ادلنظمات الوطنية بشكل شلنهج لتمويل ادلشاريع اإلغاثية .كذلك غلب الفصل بُت اجلانب السياسي ك
اجلانب اإلنساين يف عمل مؤسسات االمم ادلتحدة ،لكيبل متنع قرارات رللس االمن أك مصاحل احلكومات السياسية يف ادلستقبل
ادلتضررين من حقهم يف احلصوؿ على ادلساعدات اإلنسانية اليت ػلتاجوهنا .كغلب أف تكوف األكلوية ادلطلقة ىي إنقاذ األركاح
كمحاية ادلتأثرين ،كتقدمي ادلساعدات للمحتاجُت.

محاية العاملني اإلنسانيني من تبعات تشريعات وسياسات مكافحة اإلرهاب
تضطر ادلنظمات اإلنسانية ،يف العديد من ادلناطق اليت كمها رلموعات مسلحة ،إىل التفاكض معها من أجل الوصوؿ إىل
احملتاجُت ،كىو أمر تفسره بعض احلكومات على أهنا دعم “غَت مباشر” ذلذه اجلماعات ادلسلحة .شلا يؤدم إىل تعرض العديد
من العاملُت يف اجملاؿ اإلنساين لبلضطهاد كادلساءلة ،ككضع العديد من القيود على التحويبلت ادلالية للجمعيات اىل مناطق
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االزمات ،كجتميد األصوؿ ،شلا يؤدم اىل تأخر اكعدـ كصوؿ ادلساعدات إىل احملتاجُت ،األمر الذم يعترب خرقا كسلالفة جوىرية
حليادية العمل اإلنساين كمبادئو اليت تنص على تقدمي ادلساعدة دكف يز أك متييز.
كشدد ادلشاركوف أيضا على أعلية محاية اجملتمعات احمللية ادلتضررة كعماؿ اإلغاثة من األذل ،كخاصة يف مناطق النزاع ادلسلح.
حيث يتعرض العاملُت يف اجملاؿ االنساين اىل عدة سلاطر اكذلا عند استهدافهم من قبل اجلماعات ادلسلحة
أثناء القياـ بعملهم اإلنساين ،كيف نفس الوقت تتهمهم احلكومات “بدعم اإلرىاب”.
غلب على احلكومات أف دد بوضوح ماىية هتم “ دعم اإلرىاب” يف إطار عمل ادلنظمات اإلنسانية اليت تعمل يف مناطق
ؼ
ت سيطرة رلموعات مسلحة كتتفاض معهم من أجل إيصاؿ ادلساعدات اإلنسانية إىل مستحقيها .كعلى منظمات األمم
ادلتحدة كاللجنة الدكلية دلنظمات اذلبلؿ كالصليب األمحر بذؿ مزيد من اجلهد حلماية ادلنظمات اخلَتية من ىذه التهم.
كعلى قطاع التمويل كالبنوؾ فهم التأثَت السليب دلنع ادلساعدات على انقاذ األركاح ا كالسعي إلغلاد حلوؿ مناسبة للخركج من
كتطوم آليات
ر
ىذه االشكالية .كعلى ادلنظمات غَتاحلكومية اتباع مبادئ الشفافية كادلساءلة كاالمتثاؿ جلميع القوانُت كاألنظمة،
إدارة ادلخاطر كمحاية العاملُت يف ادليداف من األذل .كذلك ينبغي إنشاء رلموعة عمل دكلية تضم يف عضويتها ادلنظمات
الغَتحكومية كاحلكومات كالبنوؾ للتعاكف يف كضع أفضل ادلمارسات كتوضيح الغموض يف السياسات ادلتبعة.

االستفادة بشكل أفضل من خربات مجعيات املغرتبني يف الشتات
مجعيات ادلغًتبُت يف الشتات ذلا تأثَت كبَت على جهود ادلساعدات اإلنسانية من خبلؿ التربعات كالتحويبلت ادلالية ألىاليهم
كأقارهبم يف مناطق األزمات ،كلكن مع ذلك تبقى مهاراهتم كخرباهتم كتفانيهم كرؤاىم غَت مستفاد منها بالشكل األمثل.
يلعب ادلغًتبوف دكر ا أساسيان يف معاجلة القضايا اليت قد تفشل فيها جهات أخرل ،مثل التفاكض حوؿ تأمُت الوصوؿ اإلنساين
يف مناطق كمها اجملموعات ادلسلحة كمواجهة نزعات التشدد كاؿتطرؼ .فقد رأل ادلشاركوف ،كخاصة يف ادلملكة ادلتحدة
كالواليات ادلتحدة ككندا ،أف منظمات الشتات تتهم ظلما بعدـ احلرفية كغياب ادلهارة كاالضلياز السياسي.
يف ضوء ذلك ،فإننا نطلب من األمم ادلتحدة كاحلركة الدكلية للهبلؿ كالصليب األمحر إفساح اجملاؿ دلنظمات الشتات كتشجيع
احلكومات على إدراؾ قيمة مساعلاهتم يف العمل اإلنساين .كذلك  ،نطالب اجلهات الفاعلة يف العمل اإلنساين بذؿ جهود
أكرب للعمل معهم.
املنتدى اإلنساين ىو عبارة عن شبكة من ادلنظمات اإلنسانية اليت هتدؼ إىل بناء اجلسور بُت اجلهات االنسانية للتحرؾ ضلو
استجابات أكثر كفاءة كإنسانية عادلة كمستدامة .ككجزء من جهودنا الستمرارية تطوير ك سُت العمل اإلنساين ،كضعنا معا
أبرز القضايا اليت أثَتت يف االجتماعات التشاكرية للمنظمات الوطنية يف الدكؿ اليت نظم فيها ادلنتدل مشاكرات كطنية.
كضلث أمانة القمة اإلنسانية العادلية يف النظر يف ىذه النقاط قبل القمة اليت ستعقد يف اسطنبوؿ مايو . 2016
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