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مقدمة

 اجلهات الفاعلة املحلية 

عماد العمل الإن�ساين املوؤثر

لقد	بذلنا	كل	اجلهود	املمكنة	من	اأجل	ال�ستجابة	الإن�سانية	لأزمة	اإيبول،	والزلزال	يف	نيبال،	والنزاع	يف	

هذه	 جميع	 وكانت	 الأمريكية.	 املتحدة	 الوليات	 يف	 �ساندي	 واإع�سار	 اأملانيا،	 يف	 والفي�سانات	 �سورية،	

الأزمات	خمتلفة	عن	بع�سها	متامًا	ولكنها	ا�سرتكت	يف	خا�سية	واحدة	هي	اأن	كاًل	منها	اأبرز	الدور	احلا�سم	

الذي	تلعبه	اجلهات	الفاعلة	املحلية،	وهو	دور	غالبًا	ما	ُي�ستهان	به.	

اأول	امل�ستجيبني.	ففي	نيبال،	كان	املتطوعون	املحليون	وعاملو	الطوارئ	قد	 واجلهات	املحلية	هي	دائمًا	

العاملون	 كان	 اإفريقيا	 غرب	 ويف	 اجلو.	 يف	 عالقًا	 الزلزال	 غبار	 يزل	 مل	 حني	 يف	 امل�ساعدة	 بتقدمي	 َبَدوؤُوا	

اأن	 قبل	 املوتى	 املر�سى	وعزلهم	ودفن	 ملعاجلة	 اجلهود	 يبذلون	 املت�رضرة	 املحلية	 املجتمعات	 ال�سحيون	يف	

يدرك	العامل	الطبيعة	احلقيقية	لتهديد	اإيبول	بوقت	طويل.	

ويتعدى	تاأثري	اجلهات	املحلية	جمرد	قربها	من	ال�سحايا،	فهي	موؤثرة	اأي�سًا	لأنها	ت�سفي	منظوراً	مميزاً.	ويعني	

وجودها	يف	املجتمعات	املحلية	قبل	وقوع	الأزمة	اأنها	ل	ترى	هذه	الأخرية	كحدث	بحد	ذاته	ولكن	ك�سيء	

ُيعالج	بعد	ِمن	الأخطار	ونقاط	ال�سعف	واأ�سباب	عدم	امل�ساواة.	ولي�ست	حالت	 مرتبط	باملا�سي	ومبا	مل	

الطوارئ	– من	كوارث	واأزمات	�سحية	وحتى	نزاعات	– بدايات	اأو	نهايات	مهما	تكن	خطورتها،	بل	

هي	حلظات	ينبغي	جتاوزها.	اإل	اأنه	لن	يكفي	جمرد	جتاوزها	لو�سع	حد	للتحديات	التي	تواجهها	املجتمعات	

املحلية.	

وتتمتع	اجلهات	الفاعلة	املحلية	مبوقع	فريد	لإيجاد	احللول	التي	تخفف	من	املخاطر	الكامنة	بف�سل	املنظور	

ونقاط	 املحلية،	 املجتمعات	 ولقادة	 املناخ،	 لأمناط	 فهمها	 اأي	 له	 وفهمها	 املحلي	 لل�سياق	 تقدمه	 الذي	

امل�ستقبل	 اأزمات	 ا�ستباق	 يف	 املحلية	 املجتمعات	 م�ساعدة	 على	 قادرة	 وهي	 القوة.	 وم�سادر	 ال�سعف،	

وتهديداته	والت�سدي	لها	بحيث	ت�سبح	اأقوى	واأكرث	قدرة	على	ال�سمود.	

ويدعو	التقرير	عن	الكوارث	يف	العامل	لهذا	العام	اإىل	العرتاف	بالدور	الذي	تلعبه	اجلهات	املحلية،	ويدعو	

احلكومات	واملجتمع	الدويل	اإىل	بذل	املزيد	من	اجلهود	لتعزيز	هذا	الدور	احلا�سم	ودعمه.	غري	اأن	من	غري	

املمكن	حتويل	امل�سوؤولية	الكاملة	عن	ال�ستجابة	يف	حالت	الكوارث	الكربى	اإىل	اجلهات	الفاعلة	املحلية.	

فال	يزال	على	املجتمع	الدويل	ال�سطالع	بدور	هام	ولكن	ينبغي	ايجاد	توازن	اأف�سل	بني	الطرفني.	فبو�سع	

اجلهات	الدولية	اأن	توفر	املوارد	املتخ�س�سة	واخلربات	التقنية	واأن	تقدمها	بتوا�سع	وثقة	واحرتام،	واللتزام	

ببناء	القدرات	املحلية	يف	الوقت	نف�سه.	
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ي�سكل	هذا	التقرير	م�ساهمة	هامة	يف	النقا�سات	اجلارية	منذ	�سنني	طويلة	حول	الرتكيز	على	العمل	حمليًا	ولكن	

هذه	النقا�سات	اكت�سبت	بعداً	اأعمق	هذه	ال�سنة	مع	قيام	احلكومات	وفرق	الإغاثة	باإعادة	تقييم	طريقة	عملها.	

وي�ستند	اإىل	املناق�سات	التي	جرت	يف	بداية	العام	يف	�سينداي	اأثناء	موؤمتر	الأمم	املتحدة	العاملي	املعني	باحلد	من	

خماطر	الكوارث	وموؤخراً	اأثناء	عملية	�سياغة	اأهداف	التنمية	امل�ستدامة	واعتمادها.	ويقدم	م�ساهمة	مبا�رضة	للقمة	

اإحدى	 الإغاثة	من	منظور	حملي	 م�ساألة	 فيها	 ت�سكل	 والتي	 املقبل	 العام	 تنعقد	يف	 التي	 الإن�ساين	 للعمل	 العاملية	

املوا�سيع	املحورية.	وقد	اأعلنت	كل	عملية	من	هذه	العمليات	اأهمية	تعزيز	القدرات	الوطنية	واملحلية	ومتويلها.	

و�سوف	يعتمد	جناح	ا�ستجابتنا	اأو	ف�سلها	يف	نهاية	املطاف	على	قدرتنا	على	اإيجاد	توازن	اأف�سل	بني	امل�ساهمة	

العاملية	وامل�ساهمة	املحلية.	

ومن	هذا	املنظور	د�سّن	الحتاد	الدويل	يف	وقت	�سابق	من	هذا	العام	مبادرة	حتالف	املليار	من	اأجل	ال�سمود،	وهي	

مبادرة	جديدة	لتجنيد	طاقات	املجتمعات	املحلية	وال�رضكاء	بهدف	زيادة	الأن�سطة	الرامية	اإىل	تعزيز	مقومات	

ال�سمود	لإنقاذ	الأرواح،	واحلفاظ	على	�سبل	ك�سب	العي�ض،	وبناء	قدرة	املجتمعات	املحلية	على	النهو�ض	من	

جديد	وجتاوز	ال�سدمات	يف	امل�ستقبل.

مقدمة

�حلاج �آ�س �سي

الأمني	العام
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1
الف�صـل

1

 ر�سم امل�سهد: اجلهات الفاعلة املحلية 

والعمل الإن�ساين يف احلا�سر وامل�ستقبل

قبل	اأن	ينت�سف	نهار	يوم	25	ني�سان/اأبريل	2015	بقليل،	بداأت	الأر�ض	يف	الهتزاز	حتت	مدينة	بهاكتابور	

القدمية	يف	الزاوية	ال�رضقية	من	وادي	كامتاندو.	وكان	�سمري	باجرا�ساريا،	وهو	طالب	يف	كلية	الهند�سة	يبلغ	من	

العمر	22	عامًا،	يف	منزله	عندما	�سعر	بالهزة.	وي�سف	�سعوره	قائاًل:	»مبجرد	اأن	بداأ	الزلزال	اأدركت	ما	يحدث.	

اطماأننت	اأوًل	اأن	اأ�رضتي	بخري،	ثم	مبجرد	توقف	الهزة	خرجت	كي	اأوّجه	النا�ض	اإىل	اأماكن	اأكرث	اأمانًا«.

يعي�ض	اأنا�ض	مثل	باجرا�ساريا	يف	مناطق	ت�رضرت	من	الكوارث	وهم	اأول	من	ي�ستجيب.	وبينما	كانت	اأنباء	

الكارثة	التي	خ�سي	ال�سكان	ُعقباها	منذ	فرتة	طويلة	تنت�رض	وت�سل	اإىل	�سائر	بقاع	العامل،	�رضع	املتطوعون	

املحليون	والعاملون	يف	جمال	ال�ستجابة	حلالت	الطوارئ	يف	التنقيب	عن	الأ�سخا�ض	لإخراجهم	من	حتت	

النقا�ض	ويف	تقدمي	الإ�سعافات	الأولية	وتنظيم	العنا�رض	الأوىل	لعملية	حتولت	اإىل	مهمة	اإن�سانية	�سخمة.

يف جزر سليامن، يعمل 

سيالس كيفي مع املنظمة 

غري الحكومية »كاستوم 

 Custom( »غاردن

Garden( التي استحدثت 

طرقا جديدة للبستنة 

مبا يتامىش وتغري املناخ. 

وتدرك معظم املنظامت 

الوطنية والدولية أن 

دعم الحكومات املحلية 

واألطراف غري الحكومية 

من شأنه أن يزيد أثر 

الجهود اإلنسانية عاجال 

وآجال.

© بونوا ماتشا – 

كاربنتيي/االتحاد الدويل
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لقد	اأ�سحت	اجلهات	الفاعلة	املحلية	– من	منظمات	غري	حكومية	حملية،	وجلان	جمتمعية	ملواجهة	الكوارث،	

الرعاية	 جمال	 يف	 العاملني	 عن	 ف�ساًل	 للطوارئ	 وخدمات	 التجارية،	 لالأعمال	 و�رضكات	 دينية،	 وجماعات	

للت�سدي	لالأزمات	والقيام	 – تقف	على	اخلطوط	الأمامية	حيث	تنربي	 املثال	ل	احل�رض	 ال�سحية،	على	�سبيل	

العام	 لهذا	 العامل	 بالكوارث	يف	 التقرير	اخلا�ض	 الكوارث.	وي�سرب	 بدور	ريادي	يف	مبادرات	احلد	من	خماطر	

غور	الأ�سباب	الكامنة	وراء	الطفرة	الكبرية	التي	طراأت	على	الهتمام	بدور	اجلهات	الفاعلة	املحلية،	ف�ساًل	عن	

درا�سته	لبع�ض	العوامل	التي	تف�رض	تقّلد	تلك	اجلهات	الفاعلة	زمام	القيادة	يف	عمليات	اإن�سانية	كربى.	ويناق�ض	

هذا	الف�سل	اأي�سًا	بع�ض	احلواجز	واملخاوف	التي	ن�ساأت	من	جراء	زيادة	العتماد	العاملي	على	اجلهود	التي	تبذلها	

اجلهات	الفاعلة	املحلية،	ول	�سيما	يف	حالت	النزاع.	واأخرياً،	ي�سلط	ال�سوء	على	بع�ض	اجلهود	التي	ُتبَذل	على	

قدم	و�ساق	لتح�سني	م�ستوى	التعاون	بني	املنظمات	الإن�سانية	»التقليدية«	واجلهات	الفاعلة	املحلية.

الفاعلة	 اجلهات	 باأهمية	 متزايد	 نحو	 على	 املانحة	 واجلهات	 والعلماء	 الإن�سانية	 الأو�ساط	 من	 كل	 اأقرت	 وقد	

املحلية	يف	جمال	العمل	الإن�ساين.	ول	ميكن	تف�سري	هذه	الظاهرة	بقرب	تلك	اجلهات	من	املجتمع	املحلي	فقط،	

بل	اإنها	مت�سلة	ولو	جزئيًا	بتزايد	الأهمية	التي	توىل	مل�ساألة	احلد	من	املخاطر	العاملية،	مما	يوؤكد	اأن	العمل	الإن�ساين	

يجب	اأن	يرتبط	ب�سكل	اأف�سل	بتعزيز	قدرة	الأفراد	واملوؤ�س�سات	والأماكن	املت�رضرة	من	املخاطر	على	ال�سمود	

والتاأهب	ملواجهة	تلك	املخاطر.	وي�سود	�سعور	متزايد،	اإىل	جانب	ذلك،	باأن	تعزيز	دور	اجلهات	الفاعلة	املحلية	

قد	ي�ساعد	يف	نهاية	املطاف	على	الت�سدي	لبع�ض	امل�ساكل	الدائمة	املرتبطة	باملعونة	الإن�سانية	مثل	ت�ساوؤل	فر�ض	

بني	 التفاوت	 واأوجه	 بينها،	 ترابط	 وجود	 وعدم	 العمليات	 وت�رضذم	 للم�ساعدة،	 يحتاجون	 من	 اإىل	 الو�سول	

ال�ستجابة	والنتعا�ض	والتنمية.

وتقارير	 التقييمات	 تركز	 اجلهات،	 للعديد	من	 احل�سنة	 والنوايا	 الر�سمية	 الدولية	 اللتزامات	 ومع	ذلك	ورغم	

الإن�سانية	 الأو�ساط	 تتيحه	 الذي	 ال�سغري	 احليز	 على	 با�ستمرار	 الكوارث	 بعد	 ما	 فرتة	 والروايات	يف	 البحوث	

للجهات	الفاعلة	املحلية	اأثناء	ا�سطالعها	بعمليات	الإغاثة	الإن�سانية.

ورمبا	يت�سح	ذلك	على	نحو	اأكرث	بروزاً	وقوة	يف	جمال	متويل	العمل	الإن�ساين.	فاملثال	الذي	ا�سُت�سهد	به	مرات	

عديدة	هو	اأن	اجلهات	الفاعلة	يف	هايتي	ُعهد	اإليها	باأقل	من	10	يف	املائة	من	مبلغ	قدره	6.43	مليار	دولر	

اأمريكي	ُدفع	خالل	ال�سنتني	اللتني	اأعقبتا	زلزال	كانون	الثاين/يناير	2010،	وفقًا	ملا	ذكرته	منظمة	الأمم	املتحدة.

الوطنية	 احلكومات	 �سيادة	 طويلة	 حلقب	 الكوارث	 ملواجهة	 الدولية	 واملبادئ	 والقواعد	 القوانني	 واأكدت	

و�سلطتها	املتمثلة	يف	الإ�رضاف	على	العمليات	الدولية،	كما	اأكدت	ال�سكوك	التي	�سدرت	يف	الآونة	الأخرية	

احرتام	الدور	الذي	يوؤديه	كل	من	ال�سلطات	املحلية	واملجتمع	املدين	املحلي	يف	مواجهة	الكوارث.	ومع	ذلك،	

اأر�ض	 املتفق	عليها	واحلقيقة	على	 املبادئ	 تباين	كبري	بني	هذه	 فاعلة	وطنية	وحملية	بوجود	 ت�سعر	عدة	جهات	

الواقع،	حيث	ل	حتظى	بالعرتاف	الواجب	يف	حمافل	�سنع	القرار	على	امل�ستوى	العاملي	اأو	فيما	يتعلق	باجلهود	

الدولية	املبذولة	للت�سدي	للكوارث	على	اأرا�سيها.

اإىل	بلدان	ذات	 ال�سابق	منخف�سة	الدخل	 و	خالل	ال�سنوات	الع�رضين	املا�سية	حتولت	بلدان	عديدة	كانت	يف	

اأف�سل	يف	 اأقل	اعتماداً	على	امل�ساعدات	اخلارجية	ويف	و�سع	 اأو	حتى	مرتفع.	و�سارت	من	ثم	 دخل	متو�سط	
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املانحة	 اجلهات	 بني	 التقليدية	 العالقة	 �سيما	 ول	 الدولية،	 عالقاتها	 يف	 بالتحكم	 لها	 �سمح	 نف�سه	 الوقت	

التنمية،	 جمال	 يف	 خا�سة	 جديدة،	 مانحة	 جهات	 ظهور	 مع	 ذلك	 وتزامن	 للمعونات.	 املتلقية	 واجلهات	

اأي�سًا	اإىل	 قّدمت	ُنهوج	بديلة	مل	تطم�ض	اخلط	الفا�سل	بني	ال�ستثمار	وامل�ساعدات	فح�سب،	بل	واأملحت	

التحرر	من	العالقات	ال�سابقة	بني	ال�سمال	واجلنوب.

يف	 الرئي�سي	 العن�رض	 ي�سكل	 الذي	 التطوعي	 العمل	 طبيعة	 تغرّي	 يف	 والأ�سخم	 الإ�سايف	 التحول	 ويتمثل	

مواجهة	الأزمات	واإدارتها،	حيث	يتعني	على	اجلهات	الفاعلة	الدولية	واملحلية	على	حد	�سواء	التعامل	مع	

	اأمناط	احلياة	وقّلة	الوقت	 اختفاء	املتطوعني	»مدى	احلياة«،	ب�سبب	زيادة	حترك	الأ�سخا�ض	وتنقالتهم	وتغريرُّ

الذي	ميكن	تخ�سي�سه	للتطوع.

واإذا	اأُخذت	تلك	العوامل	يف	العتبار،	فما	هي	الظروف	التي	ميكن	للجهات	الفاعلة	الدولية	واملحلية	اأن	

تتعاون	يف	ظلها	ب�سكل	فعال؟	وكيف	ميكن	للجهات	الفاعلة	الدولية	واملحلية	اأن	تهيئ	ظروفًا	مواتية	للعمل	

امل�سرتك؟

حول	 »حوار	 بعنوان	 والدويل	 املحلي	 ال�سعيدين	 على	 للم�ستجيبني	 عاملي	 موؤمتر	 توجيهات	 اأ�سارت	 لقد	

مواجهة	الكوارث«	ا�ست�سافته	حكومة	الفلبني	يف	عام	2014	يف	املقام	الأول	اإىل	ما	يلي:	

ينبغي	للم�ستجيبني	واملانحني	الدوليني	بل	ومبقدورهم	بذل	جهد	اأكرب	لدعم	القدرات	الوطنية	القائمة	■■

الدولية	 ال�ستجابات	 بني	 التواوؤم	 املثال	من	خالل	�سمان	 �سبيل	 احللول	حملها،	على	 ولي�ض	 وتكميلها	

وخطط	ال�ستجابة	الوطنية.

ميكن	للحكومات	الوطنية،	بل	يجب	عليها	اأن	تبذل	جهداً	اأكرب	لدمج	امل�ساعدات	الإن�سانية	املحتملة	يف	■■

القواعد	واخلطط	والإجراءات	التي	ت�سعها	للتاأهب	للكوارث	على	ال�سعيد	الوطني.	

الداخلي	وال�سياق	■■ النظام	 يتنا�سب	مع	 الكوارث	والتن�سيق	على	نحو	 ينبغي	و�سع	نظم	دولية	ملواجهة	

املوجود	يف	كل	دولة	من	الدول	املت�رضرة.

القطاع	■■ والنا�سئة	مثل	 التمويل	اجلديدة	 فيها	جهات	 مبا	 املحلية	والدولية،	 الفاعلة	 يجب	على	اجلهات	

واآليات	 اأدوات	 تطوير	 اأجل	 من	 املدين	 واملجتمع	 الوطنية	 احلكومات	 مع	 بالتعاون	 تعمل	 اأن	 اخلا�ض،	

التمويل	بحيث	توفر	املوارد	مبا�رضة	للم�ستجيبني	على	ال�سعيد	الوطني.

اختيار	 اجلانبني	يف	 العملي	واملرونة	من	كال	 التفكري	 من	 قدراً	 يتطلب	 بيئة	مواتية	 تهيئة	 اأن	 الوا�سح	 ومن	

ال�سوء	على	 ت�سليط	 املنا�سبة.	وميكن	 الأدوات	 وا�ستخدام	 املبادئ	 تطبيق	 املحتملني،	وكذلك	يف	 ال�رضكاء	

املجالت	التالية	فيما	يخ�ض	ال�سق	الدويل	من	هذه	املعادلة:

تخ�سي�ض	الوقت	واملوارد	الالزمني	لفهم	ال�سياقات	والثقافات	التي	يعمل	يف	اإطارها	ال�رضكاء	املحليون	■■

يف	املجال	الإن�ساين	ول�ستيعاب	القوى	املحركة	للقطاع	باأكمله.

ال�ستثمار	يف	العالقات	مع	اجلهات	الفاعلة	ذات	الأ�سا�ض	املحلي	القوي	والقيادة	واخلربة	الرا�سخة.	وينبغي	■■

مناق�سة	الأهداف	طويلة	الأمد	واللتزام	والفر�ض	واأي�سًا	املخاطر	ب�سكل	مفتوح	على	م�ستوى	القيادة.	
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وجود	■■ )مع	 املحليني	 املهنيني	 لو�سع	 امل�سرتك	 التفاهم	 من	 اأ�سا�ض	 على	 دعم	 اأي	 ب�ساأن	 التفاو�ض	 �سمان	

م�ساعدات	خارجية	اأو	بدونها(،	وا�ستناداً	اإىل	اأولوياتهم	واحتياجاتهم	احلالية،	وال�سبل	التي	ميكن	بها	للدعم	

الدويل	اأن	ي�ساعد	يف	تنميتهم	امل�ستدامة.

البتعاد	عن	جعل	متويل	امل�ساريع	اأ�سا�سا	للعالقات،	والبحث	بدًل	من	ذلك	عن	طرائق	تركز	على	ال�ستثمارات	■■

ت�سمح	باختبار	اأن�سطة	قائمة	بذاتها	اأو	الرتقاء	بها	من	خالل	نهوج	حملية.

اإدراك	قيمة	اجلوانب	غري	امللزمة	من	ال�رضاكة،	اأي	العالقات	والتعلم	والت�سامن	وال�ستثمار	يف	هذا	النوع	من	■■

الن�ساط	بهدف	اإفادة	طريف	العالقة.

و�سع	مناذج	لل�رضاكة	توفر	فر�سة	حقيقية	للقيادة	امل�سرتكة	ولتحقيق	مكا�سب	م�سرتكة،	ت�سعى	يف	اإطارها	■■

املنظمات	املحلية	اإىل	اإقامة	عالقات	قائمة	على	القيم	امل�سرتكة	بدل	من	عالقات	موؤقتة	اأو	جتارية.

تامة	■■ مبرونة	 تتمتع	 هيئات	 اعتبارها	 من	 بدًل	 اخلا�سة	 اأهدافها	 املحلية	 الفاعلة	 للجهات	 اأن	 حقيقة	 مراعاة	

متّكنها	من	تنفيذ	العديد	من	اأهداف	املعونة.	وينبغي	اأن	ي�سعى	اأي	تدريب	اأو	جهد	لتنمية	القدرات	اإىل	تعزيز	

الأهداف	الرئي�سية	للمنظمة	املحلية	اأوًل	بدًل	من	جمرد	تنفيذ	جدول	اأعمال	الوكالة	الدولية.

يقت�سي	العمل	مع	جهات	فاعلة	حملية	تغيريات	معقدة	طويلة	الأمد.	ول	�سك	يف	اأن	التعّلم	والتكيف	والإخفاق	

وتفاوت	الأداء	يف	الأجل	املتو�سط	ينطوي	على	تكاليف	ل	مفر	منها	يف	عملية	اإعادة	توجيه	العمل	الإن�ساين،	

بيد	اأن	املكا�سب	املنتظرة	�سخمة.	واإذا	ما	اأراد	املجتمع	الدويل	اأن	يحتفظ	باأهميته	وفعاليته،	عليه	اأن	يتكيف	مع	

اجلهات	الفاعلة	املحلية	واأن	يتعاون	معها	يف	و�سع	نظم	جديدة	لل�رضاكة	و�سنع	القرارات	وال�ستثمار.
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اإعالء فكرة دور اجلهات الإن�صانية املحلية: حالة ال�صليب الأحمر البوروندي

يوجد يف جميع الوحدات اإلدارية الصغرى يف بوروندي البالغ عددها 2850 وحدة فروع للصليب األحمر قوامها ما بني 50 و500 متطوع 

من بني عدد سكان يصل إىل 3000 نسمة. ويربو عدد املتطوعني يف جميع أنحاء البالد عىل 400.000 شخص من أصل عدد السكان الذي 

يبلغ 10 ماليني نسمة. 

وُتعترب الوحدات اإلدارية الصغرى مرحلة انتقالية بني االستجابة اإلنسانية والجهود الحكومية واملوارد الدولية. وتفيض املعرفة والثقة التي 

تتولد من خالل أنشطتها إىل ترابط يف عملها وإىل قبول املجتمع املحيل لها عندما تنشأ أي مشكلة إنسانية.

وعندما تعرض 25 الجئاً بوروندياً للطرد من تنزانيا يف حزيران/يونيو من عام 2013، قام متطوعو الصليب األحمر عىل املستوى املحيل بتلبية 

كل احتياجاتهم لعدة أسابيع. وعندما قامت السلطات التنزانية بعمليات طرد جامعي للسكان البورونديني يف آب/أغسطس من العام نفسه، 

كانت وحدات الصليب األحمر املحلية يف الخط األمامي مرة أخرى، ولكن هذه املرة مل تكن املوارد املحلية كافية.

ولذا عمل الصليب األحمر بدالً من ذلك بالتعاون مع املنظمة الدولية للهجرة وبرنامج األغذية العاملي ووكالة األمم املتحدة لشؤون الالجئني 

ومنظمة اليونيسيف وغريها من الوكاالت من أجل توفري الغذاء واملاء والرصف الصحي.

ونظراً للتحول الذي طرأ عىل حجم العمل اإلنساين الذي اضطلع به الصليب األحمر البوروندي يف السنوات العرش األخرية وطابعه املستديم، 

فقد أصبح مؤسسة راسخة يف نسيج املجتمعات املحلية املستضعفة يف البالد.

ويوجد مؤرش واحد عىل قيمة العمل اإلنساين الذي حفزت هذه العملية عىل إنجازه، وهو أن املتطوعني املحليني قاموا ببناء أكرث من 8000 

وحدة سكنية من البيوت التقليدية لالجئني العائدين إىل الديار يف الفرتة من عام 2007 وحتى عام 2009 – وهو مرشوع كان سيتكلف آالف 

الدوالرات إذا قامت جهات دولية بتمويله.

ويتحدث املتطوعون يف مجتمع مثل بوروندي يعيش اآلن يف مرحلة ما بعد النزاع عن الدور الذي قام به الصليب األحمر يف إقامة حيز يتسم 

بالحياد تعمل يف إطاره جامعات عرقية مختلفة معاً وتبني أوارص الثقة بينها من جديد. ■

كتب	الف�سل	الأول	مو	حمزة،	وهو	اأ�ستاذ	متخ�س�ض	يف	اإدارة	خماطر	الكوارث	بجامعة	كوبنهاغن،	وكتب	

التنظيمية	لدى	الحتاد	الدويل،	وبالتازار	بوت�سينوين،	 التنمية	 اإيان	�ستيد،	وهو	م�ست�سار	يف	 حمتوى	الإطار	

م�ست�سار	الدبلوما�سية	الإن�سانية	بجمعية	ال�سليب	الأحمر	البوروندي.	

11
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 تنمية القدرات لتح�سني اإدارة خماطر الكوارث: 

ما ينجح منها وما يف�سل

ت�ستثمر	اجلهات	املانحة	واملنظمات	غري	احلكومية	كل	�سنة	مبالغ	كبرية	يف	مبادرات	اإدارة	خماطر	الكوارث	

املتعلقة	 احلديثة	 الوثائق	 من	 القليل	 اإل	 يوجد	 ل	 ولكن	 املحلية.	 الفاعلة	 اجلهات	 قدرات	 تعزيز	 اأجل	 من	

ب�سيا�سات	وتوجيهات	مبنية	على	اأدلة	قوية.	

اإدارة	خماطر	 القدرات	يف	جمال	 تنمية	 امل�ستقلة	ملدى	فعالية	برامج	 التقييم	 قليل	من	عمليات	 واأجري	عدد	

وتلزمنا	 املجال.	 هذا	 يف	 فاعلة	 لتدخالت	 موؤثرة	 عمليات	 لتنفيذ	 املطلوبة	 ال�رضوط	 حتليل	 اأو	 الكوارث،	

�سواهد	قاعدة	اأف�سل.	ولذا	با�رض	الحتاد	الدويل	يف	عام	2013	مع	عدة	حكومات	مانحة	رئي�سية	م�رضوع	

اأبحاث	ملدة	�سنتني	ل	يزال	جاريًا	حتى	الآن	وي�سعى	اإىل	�سّد	هذه	الثغرة.	

وي�ستند	البحث	اإىل	معاجلة	ثالث	م�ساكل	عامة.	امل�سكلة	الأوىل	تاأتي	من	عدم	وجود	حتليالت	كافية	للطريقة	

يف	 خا�ض	 وب�سكل	 الكوارث	 خماطر	 اإدارة	 جمال	 يف	 قدراتها	 لبناء	 املوؤ�س�سات	 ت�ستخدمها	 اأن	 ميكن	 التي	

الكوارث	 اإدارة	خماطر	 الفاعلة	يف	 اجلهات	 امتالك	 الثانية	يف	عدم	 امل�سكلة	 وتكمن	 الآمنة.	 الأماكن	غري	

اأدلة	 التنمية	 �سيا�سات	 امتالك	وا�سعي	 فتاأتي	من	عدم	 الثالثة	 امل�سكلة	 اأما	 والتقييم.	 للر�سد	 املالئمة	 للنظم	

موثوقة	وخا�سة	بتنمية	القدرات	يف	جمال	اإدارة	خماطر	الكوارث.	

الف�صـل

2

فيضانات يف وسط أوروبا 

سنة 2013: إن تعزيز 

قدرة منظامت املجتمع 

املدين املحيل عىل تحسني 

إدارتها ملخاطر الكوارث 

وتعميم أنشطتها يف 

مجال إدارة املخاطر 

عىل املستوى املحيل من 

األهمية مبكان ورضوري 

لكل من البلدان مرتفعة 

الدخل والبلدان منخفضة 

الدخل. 

© االتحاد الدويل
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ال�سيا�سات	 وا�سعي	 م�ساعدة	 اأجل	 من	 الأبحاث	 نتائج	 لتف�سري	 الالزم	 الهتمام	 اإيالء	 اأي�سًا	 املطلوب	 ومن	

الكوارث	يف	 اإدارة	خماطر	 الفاعلة	يف	 الالزمة	للجهات	 الفر�ض	 الأبحاث	 تتيح	 اأن	 ومنفذيها.	ويوؤمل	يف	

البلدان	النامية	من	اأجل	تنفيذ	مبادرات	اأكرث	فعالية	لتنمية	قدراتها	يف	هذا	املجال	)اأنظر	املربع(.

يف	 الكوارث	 خماطر	 اإدارة	 جمال	 يف	 القدرات	 لتنمية	 حالة	 درا�سات	 الأ�سا�سية	 البحث	 اأعمال	 وتت�سمن	

�ستة	 حول	 وتتمحور	 والفلبني،	 وباك�ستان،	 وميامنار،	 وموزامبيق،	 وهايتي،	 اإثيوبيا،	 هي:	 بلدان	 �ستة	

والقدرة	 الت�سغيلية،	 والقدرات	 والتفاعل،	 بامل�سوؤولية،	 والإح�سا�ض	 والتخطيط،	 املرونة،	 هي:	 مبادئ	

ال�سمود.	 على	

الح�سا�ض	بامل�سوؤولية	هو	اأحد	املبادئ	الرئي�سية	التي	ت�سفها	الوثائق	املن�سورة	باأنها	حا�سمة	لتحقيق	تنمية	

فعلية	لقدرات	اإدارة	خماطر	الكوارث.	وترتدي	امل�ساركة	اأهمية	كبرية	يف	�سياق	اإدارة	خماطر	الكوارث	لأن	

اجلماعات	املحلية	هي	التي	متتلك	عمومًا	اأف�سل	معرفة	لنقاط	ال�سعف	وللمخاطر	على	حد	�سواء.	ولكن	

د	فقط	يف	الرغبة	بالت�سارك	يف	العمل	بل	يتطلب	
ّ

من	املهم	الت�سديد	على	اأن	الح�سا�ض	بامل�سوؤولية	ل	يتج�س

اأي�سًا	اللتزام	على	املدى	الطويل.	

ومن	الوا�سح	اأي�سًا	اأن	م�ساركة	النا�ض	يف	بناء	القدرات	تتعزز	عندما	ُت�ستخدم	الطرق	املالئمة	على	امل�ستوى	

الثقايف،	وعندما	ياأخد	تخطيط	الربامج	يف	احل�سبان	القيود	املفرو�سة	على	�سبل	ك�سب	العي�ض.	

وت�سري	النقا�سات	املتعلقة	بتنمية	القدرات	اإىل	اأهمية	»تهيئة	الظروف	املالئمة«	وهو	م�سطلح	يتجاوز	جمرد	

التعريف	وي�سري	يف	الأ�سا�ض	اإىل	الظروف	التي	تخلق	حافزاً	قويًا	داخل	املجتمع	لتاأمني	فعالية	اإدارة	خماطر	

الظروف	املالئمة	 تهيئة	 ت�ساهم	غالبًا	يف	 القدرات	 تنمية	 اأن	مبادرات	 الأبحاث	 اأظهرت	 الكوارث.	وقد	

لإدارة	خماطر	الكوارث.	

لربامج	 اأمثلة	 واإثيوبيا	والفلبني	 باك�ستان	 الأ�سا�سي.	ووجدنا	يف	 املنا�رضة	هدفها	 الربامج	من	 بع�ض	 وجتعل	

اأ�سيفت	فيها	املنا�رضة	اإىل	املبادرات.

اإدارة	خماطر	الكوارث	ب�سبل	ك�سب	العي�ض	اإحدى	الطرق	الفاعلة	لتهيئة	الظروف	املالئمة	 وي�سكل	ربط	

على	�سعيد	املجتمع	املحلي،	كما	اأن	اإن�ساء	فريق	من	الأخ�سائيني	يف	جمال	اإدارة	خماطر	الكوارث	ميكن	اأن	

ي�سكل	اأي�سًا	عن�رضاً	فاعاًل	اأ�سا�سيًا.	

وتعرّب	املوؤلفات	املتعلقة	باملو�سوع	عن	بع�ض	القلق	ب�ساأن	التدريب	يف	البلدان	النامية	وتعر�ض	العقبات	اأمام	

ا�ستدامة	زيادة	القدرات،	وي�سمل	ذلك	القلق	ب�ساأن	عدم	حتّول	التدريب	اإىل	قدرات	موؤ�س�سية	م�ستدمية	علمًا	

اأنه	يالحظ	غالبًا	�سوء	اأ�سكال	التدريب	بينما	نادراً	ما	يجري	تقييم	اآثاره.	ولكن	درا�سات	احلالة	يف	البلدان	

املعنية	بالدرا�سة	تبنّي	اأن	برامج	التدريب	اجليدة	ميكن	اأن	ت�سمن	بناء	قدرات	دائمة.	

العملية.	 يف	 فاعلة	 ب�سورة	 املتدربون	 ي�سارك	 عندما	 جناعة	 اأكرث	 هو	 التدريب	 اأن	 بلدان	 عدة	 يف	 ويبدو	

وُي�ستخدم	»تدريب	املدربني«	على	نطاق	وا�سع	بالرغم	من	اأنه	قد	يوؤدي	اأحيانًا	اإىل	تدين	اجلودة	ذلك	اأن	

التعليمات	ت�سل	عرب	عدة	م�ستويات	من	املدربني.	
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تنمية القدرات لتحسني إدارة مخاطر الكوارث: ما ينجح منها وما يفشل تقرير عن الكوارث يف العامل لعام 2015 - ملخص

وثمة	عوامل	اأخرى	اأ�سا�سية	هي	دعم	عملية	تن�سيق	اتخاذ	القرارات	وو�سع	الإجراءات	الالزمة	فيما	بني	اجلهات	

اإ�رضاك	فعلي	ملمثلي	احلكومة	رفيعي	امل�ستوى	على	نطاق	 املعنية	املتعددة	واملوؤ�س�سات	احلكومية،	والعزم	على	

وطني.	وميكن	عر�ض	بع�ض	املالحظات	العامة	الأخرى	امل�ستخل�سة	من	الأبحاث	وهي	التالية:	

يف	كل	بلد	من	البلدان	التي	خ�سعت	للدرا�سة،	اأثريت	مراراً	�سكاوى	ب�ساأن	اجلداول	الزمنية	املحددة	لربامج	■■

تنمية	القدرات	يف	جمال	اإدارة	خماطر	الكوارث	والتي	اعتربت	مدتها	ق�سرية.	

ل	يزال	الرتكيز	م�ستمراً	على	ال�ستجابة	يف	حالت	الكوارث،	مع	دلئل	من	كل	درا�سة	من	درا�سات	احلالة	■■

يف	خمتلف	البلدان	ت�سري	اإىل	حتّول	عام	نحو	املنظور	الأو�سع	لإدارة	خماطر	الكوارث.	

اإىل	توفري	املعدات	والتدريب،	لكن	املوؤلفات	■■ اأن	»تنمية	القدرات«	ت�سري	 النظرة	الأ�سا�سية	للمو�سوع	هي	

يف	هذا	املجال	توحي	يف	املقابل	اأنه	ينبغي	تقدمي	تعريف	اأو�سع	لتنمية	القدرات	ُتدرج	فيه	القدرة	الت�سغيلية.	

يف	ال�سياقات	احل�سا�سة	اأو	البلدان	غري	امل�ستقرة	حيث	تكون	القدرات	القائمة	لإدارة	خماطر	الكوارث	�سعيفة	■■

جداً،	تربز	بو�سوح	احلاجة	اإىل	تنمية	القدرات	التقنية	يف	اإدارة	خماطر	الكوارث	من	اأجل	م�ساعدة	النا�ض	على	

الإدراك	باأن	من	املمكن	التحكم	يف	بع�ض	جوانب	الأخطار	والتخفيف	من	اأوجه	ال�سعف.

غالبًا	ما	تنفذ	برامج	تنمية	القدرات	يف	جمال	اإدارة	خماطر	الكوارث	بدون	تقييم	دقيق	لالحتياجات.	■■

التقييم	■■ ُيدرج	 الر�سد	والتقييم	�سعيفة	ومل	 فيها	درا�سات	احلالة،	كانت	جودة	 التي	جرت	 البلدان	 يف	كل	

اخلارجي	اإل	يف	ن�سف	الربامج.	

فقط	من	■■ قليل	 اأي�سًا.	وحدد	عدد	 اجلن�سني	�سعيفًا	 الفر�ض	بني	 بتكافوؤ	 املتعلقة	 بالعتبارات	 الهتمام	 كان	

الربامج	هدفًا	يتعلق	مب�ساركة	الن�ساء	– اأن	يكون	مثاًل	ن�سف	اأع�ساء	اللجنة	املحلية	لإدارة	خماطر	الكوارث	من	

الن�ساء،	اأو	اأن	يكون	عدد	معني	من	امل�ساركني	يف	التدريب	من	الن�ساء.	

التخطيط	الهادف	اإىل	ال�ستدامة	كان	نادراً،	وكانت	ا�سرتاتيجيات	الن�سحاب	�سيئة	الإعداد	اأو	حتى	غري	■■

موجودة	على	الإطالق.

خال�سة

تبقى	 الكوارث،	 خماطر	 لإدارة	 املحلية	 الفاعلة	 اجلهات	 قدرات	 تنمية	 يف	 �سنويًا	 امل�ستثمرة	 املبالغ	 من	 بالرغم	

فر�ض	 زيادة	 ل�سبل	 فهمنا	 ب�سكل	خا�ض	حت�سني	 ويلزم	 الربامج	حمدودة.	 جناح	 اأ�سباب	 اإىل	 ت�سري	 التي	 الدلئل	

ا�ستدامة	القدرات	املكت�سبة.	

وقد	عر�ض	هذا	الف�سل	بع�ض	الدرو�ض	الأ�سا�سية	امل�ستخل�سة	ب�ساأن	جناح	تنفيذ	برامج	تنمية	القدرات	يف	جمال	

اإدارة	خماطر	الكوارث،	وما	ينبغي	جتنبه.	ويتمحور	النهج	امل�ستخدم	حول	اأهمية	املرونة،	والح�سا�ض	بامل�سوؤولية،	

والتخطيط،	والتفاعل،	وتنمية	القدرات	الت�سغيلية،	و�رضورة	تعزيز	القدرات	ال�ساملة	لعدة	قطاعات.	

ون�سري	اإىل	اأن	املنظمات	اخلارجية	التي	ت�سعى	اإىل	النخراط	يف	تنمية	القدرات	من	اأجل	اإدارة	خماطر	الكوارث	

تعتمد	نهجًا	متقدمًا	يف	اإقامة	ال�رضاكات	وتعرتف	غالبيتها	ب�رضورة	العمل	مع	الهيئات	القائمة	واتخاذ	خطوات	
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ملمو�سة	لإ�رضاك	املنظمات	املحلية.	ويف	اأف�سل	الأحوال،	تتميز	ال�رضاكات	بني	اجلهات	الفاعلة	بعالقات	

اأفقية	وا�سحة	يف	عملية	�سنع	القرار	ولكن	الح�سا�ض	بامل�سوؤولية	يتجاوز	الآليات	الر�سمية.	

»الت�سغيلية«.	 القدرة	 وتنمية	 »التقنية«	 القدرة	 تنمية	 ي�سمى	 ما	 بني	 التمييز	 ي�سعب	 العملي،	 التطبيق	 ويف	

ويبقى	التدريب	القاعدة	الأ�سا�سية	لتنمية	القدرة	الت�سغيلية	ل�سيما	عندما	تتحرك	هيئات	احلكم	ببطء	نحو	

اعتماد	نظرة	اأكرث	�ُسمولية	لإدارة	خماطر	الكوارث.	ويف	برامج	تنمية	القدرات،	يتزايد	دمج	التدريب	مع	

عملية	�سنع	القرار.

مبادئ رئي�صية لتنمية القدرات يف جمال اإدارة خماطر الكوارث بطريقة موؤثرة

التعريفاملبدأ

ينبغي اعتامد نهج مرن يف عمليات تنمية القدرات، والتأكد من أن تصميم الربامج مكّيف وفقاً للسياق املرونة والقدرة عىل التكّيف

املعني وليس مفروضاً »كمخطط« من جهة خارجية.

يجب أن تصمم برامج تنمية القدرات بعناية كبرية بحيث تكون مناسبة للسياق وتستجيب لالحتياجات التخطيط الشامل

الزمنية  الجداول  تحديد  ويكون  املوجودة،  القدرات  إىل  الخطط  تستند  أن  ويجب  مستدامة.  وتكون 

ألنشطة الربامج مالمئاً للسياق.

 اإلحساس باملسؤولية 

وتعزيز الرشاكات

من  كل  القدرات يف  تنمية  برنامج  يف  القيادي  الدور  القدرات  تنمية  تستهدفهم  الذين  يتوىل  أن  يجب 

تصميمه وتنفيذه. وتساهم املشاركة الفاعلة يف تنمية االحساس باملسؤولية إىل جانب اإلعالنات الواضحة 

عن تحّمل املسؤوليات والتزام القادة.

التفاعل بني مختلف املستويات 

وبني مختلف الجهات الفاعلة

ينبغي ملبادرات تنمية القدرات أن تحّسن القدرة عىل التنسيق فيام بني مختلف املستويات والعمل مع 

مختلف الجهات املعنية، وسد الثغرات يف مجال القدرات واالتصاالت.

التأكيد عىل بناء القدرة 

التشغيلية

ميكن أن تساعد برامج تنمية القدرات يف تعزيز تهيئة ظروف مؤاتية بطرق عملية من خالل وضع هياكل 

تحفيزية لتحقيق اإلنجازات وضامن استبقاء املوظفني، عىل سبيل املثال. وميكن أن تساهم الربامج أيضاً يف 

تعزيز الظروف السياسية الالزمة لدعم الحد من مخاطر الكوارث بوصفه أولوية.

املساهمة يف الحد من مخاطر 

الكوارث وتعزيز القدرة عىل 

الصمود

يف النهاية، يجب أن تعتمد عمليات تنمية القدرات يف مجال إدارة مخاطر الكوارث نهجاً أشمل يستند إىل 

فكرة الحد من مخاطر الكوارث، مبا يف ذلك التحرك إىل أبعد من إدارة حالة الطوارئ قصرية األمد سعياً إىل 

بناء القدرات يف مجال منع وقوع الكوارث والتخفيف من آثارها واالنتعاش بعدها.

فيو،	 ورودجر	 كبرية،Oxford Policy Manageme؛	 م�ست�سارة	 �سكوت،	 زوي	 الثاين	 الف�سل	 كتب	

ومار�سيال	 م�ستقلة؛	 م�ست�سارة	 وو�سرت،	 وكيلي	 اآنغليا؛	 �رضق	 بجامعة	 الدولية	 التنمية	 مدر�سة	 كبري،	 باحث	

تارازونا،م�ست�سارة	كبرية	من	ال�رضكة	ال�ست�سارية	Oxford Policy Management.	وكتب	حمتوى	الإطار	

زوي	�سكوت	وكيلي	وو�سرت
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 ما وراء العمليات: القانون واحلكم الر�سيد 

ودور اجلهات الفاعلة املحلية

اإذا	مل	تكن	اجلهات	الفاعلة	املحلية	تتلقى	الدعم	الالزم	لكي	ت�سطلع	باأدوار	مهمة	يف	جمال	الإغاثة	الإن�سانية	

واإدارة	املخاطر،	فهل	يرجع	ذلك	اإىل	نق�ض	القوانني	والقواعد	املعمول	بها؟

تت�سمن	 ما	 نادراً	 ولكنها	 الوطنية،	 ال�سلطات	 دور	 ب�ساأن	 وا�سحة	 الر�سمية	 الدولية	 املواثيق	 ن�سو�ض	 اإن	

اأحكامًا	تخ�ض	اجلهات	الفاعلة	املحلية	الأخرى.	ولي�ست	املعاهدات	يف	هذا	املجال	معروفة	جيداً	بالقدر	

نف�سه	الذي	ُتعرف	به	الوثائق	غري	امللزمة	الرئي�سية.

ورمبا	ُيعترب	قرار	اجلمعية	العامة	لالأمم	املتحدة	رقم	182/46	ل�سنة	1991	الأكرث	موثوقية	يف	هذا	ال�سدد	– 

حيث	ي�سف	دور	من�سق	الأمم	املتحدة	لالإغاثة	يف	حالت	الطوارئ،	الذي	ُيعرف	يف	الوقت	الراهن	با�سم	

مكتب	الأمم	املتحدة	لتن�سيق	ال�سوؤون	الإن�سانية،	واللجنة	الدائمة	امل�سرتكة	بني	الوكالت،	ويقدم	التوجيه	

الالزم	ب�ساأن	التاأهب	حلالت	الطوارئ	واحلد	من	املخاطر	والإغاثة	والإنعا�ض.

الف�صـل

3

بعد أن رضب اإلعصار 

االستوايئ »هايان« الفلبني 

سنة 2013، نجحت 

البالد يف اعتامد وسائل 

مبتكرة إلدارة العالقات 

بني األطراف الدولية 

واألطراف املحلية التي 

تتصدى للكوارث. ولكن ال 

بد من بذل جهود إضافية 

عىل املستوى املحيل، كام 

هو الحال يف عدة بلدان 

أخرى، إذ ال تزال أدوار 

األطراف املحلية ملتبسة 

أحيانا.
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املتحدة	 الأمم	 من�سقي	 وي�سجع	 املت�رضرة	 الدول	 به	 تقوم	 الذي	 الأ�سا�سي	 الدور	 على	 اأي�سًا	 القرار	 وي�سدد	

املقيمني	يف	تلك	البلدان	على	تعزيز	القدرات	املتاحة	على	ال�سعيد	املحلي	اأو	الإقليمي	من	اأجل	الإغاثة.

وقد	اعتمدت	الدول	الأطراف	يف	اتفاقيات	جنيف	واحلركة	الدولية	لل�سليب	الأحمر	والهالل	الأحمر	يف	

عام	2007	مبادئ	توجيهية	ب�ساأن	القانون	الدويل	ملواجهة	الكوارث،	حثت	فيها	ال�سلطات	املحلية	على	

اأي�سًا	دور	اجلمعيات	الوطنية	بو�سفها	جهات	»م�ساعدة«	 تي�سري	امل�ساعدة	ور�سدها	وتنظيمها.	واأكدت	

للدول	يف	جمال	العمل	الإن�ساين.

وتن�ض	»املبادئ	التوجيهية	للقانون	الدويل	ملواجهة	الكوارث«	على	اأن	من	بني	امل�سوؤوليات	الرئي�سية	التي	

تقع	على	عاتق	امل�ستجيبني	للكوارث	على	ال�سعيد	الدويل	اللتزام	بالقانون	الوطني	والتن�سيق	على	امل�ستوى	

املحلي،	وتعزيز	القدرات	املحلية.

واأقرت	اللجنة	الدائمة	امل�سرتكة	بني	الوكالت	يف	عام	2005	نهج	اإن�ساء	»تكتالت«	لال�ستجابة	الدولية؛	

العاملية،	وموؤ�س�سة	كري	لالإغاثة	 الروؤية	 التحالف	الدولية	مثل	منظمة	 وحدثت	تطورات	مماثلة	يف	�سبكات	

العاملية،	ومنظمة	اأوك�سفام	ومنظمة	اأك�سن	– اأيد.

وقد	�سهدت	احلركة	الدولية	لل�سليب	الأحمر	والهالل	الأحمر	يف	الوقت	نف�سه	زيادة	يف	الرتكيز	على	�سيادة	

اجلمعيات	الوطنية	يف	البلدان	املت�رضرة.

الو�سع	 من	 لالإحباط	 عر�سة	 الأكرث	 الأطراف	 بني	 من	 الكوارث	 من	 املت�رضرة	 الدول	 حكومات	 وُتعترب	

باأنها	ل	حتتل	املكانة	 الت�سدق	بالدور	الأ�سا�سي	الذي	تقوم	به،	ي�سعر	الكثري	منها	 احلايل:	فعلى	الرغم	من	

الريادية	التي	ت�ستحقها.

الدائمة	 اللجنة	 يف	 امل�ساركة	 على	 قدرتها	 عدم	 من	 احلكومية	 غري	 واملنظمات	 احلكومات	 �سَكت	 وقد	

امل�سرتكة	بني	الوكالت،	التي	تتاألف	حاليًا	من	منظمات	اإن�سانية	وتنموية	عديدة؛	ومن	عدم	متثيل	امل�سوؤولني	

على	ال�سعيدين	الوطني	اأو	املحلي	فيها،	حيث	ُي�سار	اإليها	با�سم	»�سبكة	ال�سبكات«	و»النادي	الغربي«.

وزادتها	 الدولية.	 ال�ستجابة	 يخ�ض	 فيما	 القرار	 ل�سنع	 مهمًا	 منرباً	 التكتالت	 اأو	 التجمعات	 واأ�سبحت	

بع�ض	 وت�سميمًا،	ولكن	 اإ�رضاراً	 املحلية	 احلكومية	 واملنظمات	غري	 ال�سلطات	 اإدماج	 الف�سل	يف	 ادعاءات	

احلكومية	 غري	 املنظمات	 اإ�رضاك	 يف	 التقدم	 بع�ض	 حترز	 اأن	 ا�ستطاعت	 ثم	 ومن	 معها	 تكيفت	 احلكومات	

املحلية	معها	يف	عملها.

الرئي�سية	عن	احلد	 امل�سوؤولية	 اأن	احلكومات	تتحمل	 الدولية	ب�سكل	وا�سح	على	 القانونية	 املواثيق	 وتن�ض	

تغفل	ذكر	 الكوارث	 تركز	على	مواجهة	 التي	 نف�سها	 املعاهدات	 بع�سًا	من	 اأن	 بيد	 الكوارث.	 من	خماطر	

ال�سلطات	املحلية	واملجتمع	املدين	يف	ال�ستجابة	ولكن	تدرجهما	يف	جمال	احلد	من	املخاطر.

فاتفاقية	 احلدوث.	 بطيئة	 الكوارث	 مبواجهة	 اخلا�سة	 باملعاهدات	 يتعلق	 فيما	 التبا�سًا	 الأمر	 ويزداد	

عاتق	 على	 تقع	 وا�سحة	 م�سوؤوليات	 املثال	 �سبيل	 على	 تت�سمن	 الت�سحر	 مكافحة	 ب�ساأن	 	1994 عام	
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غري	 واملنظمات	 املحلية	 ال�سلطات	 به	 ت�سطلع	 الذي	 اخلا�ض	 للدور	 تف�سيلية	 �رضوط	 عن	 ف�ساًل	 احلكومات	

احلكومية.	

و�سدد	كل	من	قرار	اجلمعية	العامة	لالأمم	املتحدة	الذي	اأعلن	الت�سعينات	عقداً	دوليًا	للحد	من	خماطر	الكوارث،	

وا�سرتاتيجية	يوكوهاما	لعام	1994	من	اأجل	عامل	اأكرث	اأمانًا،	واإطار	عمل	هيوغو	لعام	2005،	وموؤخراً	اإطار	

�سينداي	للحد	من	خماطر	الكوارث،	على	الدور	املحوري	الذي	تقوم	به	ال�سلطات	الوطنية	واأ�سار	جميعها	اإىل	

اجلهات	الفاعلة	املحلية.

بني	 امل�سرتك	 العمل	 و»فريق	 الكوارث	 من	 للحد	 الدولية	 املتحدة	 الأمم	 ا�سرتاتيجية	 اإىل	 بالإ�سافة	 وُنظمت	

من	 وا�سعة	 قاعدة	 فيها	 �ساركت	 اإقليمية	 منتديات	 املتحدة،	 الأمم	 وكالت	 عمل	 بتن�سيق	 نْي	
ّ
املعيني الوكالت«	

اجلهات	املعنية.

واأُقيمت	اأي�سًا	موؤمترات	عاملية	دورية	حول	احلد	من	الكوارث	متخ�ست	عنها	املواثيق	الدولية	الرئي�سية	املعنية	

باحلد	من	املخاطر	امل�سار	اإليها	يف	ال�سابق؛	ولكن	يظل	القول	الف�سل	يف	هذه	الن�سو�ض	يف	يد	الدول.

ويف	ظل	تغري	املناخ،	ازدادت	ن�سبة	م�ساركة	مراقبني	من	غري	الدول،	ول	�سيما	منذ	اجتماع	املوؤمتر	الأول	للدول	

الأطراف	يف	عام	1995،	حيث	بلغ	عددهم	زهاء	1600	مراقب	– معظمهم	من	ممثلي	ال�سناعات	واملنظمات	

اأو	 واملزارعني	 واملهنية	 العمالية	 والنقابات	 الأ�سليني	 ال�سكان	 ممثلي	 عدد	 عددهم	 فاق	 حيث	 احلكومية،	 غري	

اجلماعات	الن�سوية.

وقد	حلقت	اجلهات	الفاعلة	املحلية	اإىل	حد	ما	بركب	�سنع	القرار	على	ال�سعيد	الدويل	يف	جمال	احلد	من	خماطر	

الكوارث،	ولكن	ل	يزال	دورها	ثانويًا	ب�سكل	وا�سح.

واكت�سف	الحتاد	الدويل	يف	عام	2007،	وبعد	�ست	�سنوات	من	الأبحاث	املكر�سة	لهذا	املو�سوع،	اأن	عدداً	

قلياًل	من	الدول	لديه	اأطر	ت�رضيعية	اأو	�سيا�سات	ملواجهة	الكوارث.	ونتيجة	لذلك،	عانت	ال�ستجابة	الدولية	من	

التنظيم	املفرط	ومن	ت�سخم	اللوائح	يف	بع�ض	املناطق،	ما	اأدى	اإىل	تاأّخر	التخلي�ض	اجلمركي	على	�سبيل	املثال،	

يف	حني	عانت	بلدان	اأخرى	من	نق�ض	التنظيم،	الذي	اأف�سى	مثاًل	اإىل	عدم	الإ�رضاف	على	الفرق	الطبية	الأجنبية.

ولكن	عقب	اعتماد	املبادئ	التوجيهية	اخلا�سة	بالقانون	الدويل	ملواجهة	الكوارث،	�سنت	19	دولة	على	الأقل	

قوانني	واإجراءات	ا�ستناداً	اإىل	التو�سيات	الواردة	يف	تلك	املبادئ،	منها	اإندوني�سيا	)انظر	الإطار(.

ف	»الكارثة«	يف	العديد	من	القوانني	وال�سيا�سات	الوطنية	باأنها	حدث	يتجاوز	الت�سدي	له	قدرات	اجلهات	
ّ
وُتعر

املحلية،	وي�ستتبعه	حتول	جزء	من	م�سوؤولية	تنفيذ	العمليات	اإىل	جهات	خارجية	و�سحب	بع�ض	ال�سالحيات	من	

ال�سلطات	املحلية	– وهي	عملية	غالبا	ما	تكون	حمفوفة	بال�سعاب	وم�سحونة	�سيا�سيًا.

تنفيذ	 م�سوؤولية	 الكوارث،	 خماطر	 من	 احلد	 اإطار	 يف	 املحلية،	 لل�سلطات	 البلدان	 من	 العديد	 عهدت	 وقد	

اأن�سطة	رئي�سية،	واإن	مل	ي�ساحب	هذا	الإجراء	يف	كثري	من	الأحيان	اإمكانية	احل�سول	على	املوارد	واخلربات	

املن�سودة.
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خال�سة

خماطر	 واإدارة	 الإن�سانية	 امل�ساعدة	 جمال	 يف	 املحلية	 الفاعلة	 اجلهات	 دور	 حول	 ال�سائدة	 املواقف	 تغريت	

الكوارث،	كما	تطورت	املعايري	وال�سكوك	القانونية	الدولية	والوطنية	يف	هذا	ال�سدد.

وُت�سند	املعايري	والقوانني	الدولية	اإىل	الدول	املت�رضرة	مهمة	القيام	بالدور	الأ�سا�سي	يف	جمال	الإغاثة	الإن�سانية،	

الدول	ت�سعر	على	نحو	متزايد	بوجود	 اأن	هذه	 بيد	 للوكالت؛	 التوجيهية	 املبادئ	 اأي�سًا	يف	 ويت�سح	ذلك	

فجوة	كبرية	بني	التوقعات	والواقع	الفعلي.

املدين	يف	 املحلية	واملجتمع	 ال�سلطات	 امللزمة(	دور	 للقواعد	غري	 الدويل	)خالفًا	 القانون	 يذكر	 ما	 ونادراً	

تنفيذ	العمليات	الإن�سانية	الدولية،	واإن	كان	يعرتف	بدورها	يف	اإطار	جهود	احلد	من	خماطر	الكوارث.	وقد	

ي�سّكل	التطوير	املتوا�سل	للقواعد	امللزمة	عامل	�سغط	اإ�سايف	نحو	حتقيق	نتائج	اأف�سل.

ولكن	بع�ض	الدول	ل	تزال	قلقة	من	»التورط«	يف	تقا�سم	حيز	اأكرب	من	جمال	ُكرّي�َض	تقليديًا	لالآليات	الدولية	

احلكومية،	كما	ت�سكك	يف	�رضعية	بع�ض	منظمات	املجتمع	املدين.

اأما	بالن�سبة	اإىل	النظم	الوطنية،	فمن	الوا�سح	اأن	العديد	من	الدول	مل	تعد	نف�سها	اإعداداً	جيداً	وكاماًل	لإدارة	

العمليات	الدولية	الرئي�سية.	وقد	حاول	بع�سها	تكري�ض	دور	ال�سلطات	املحلية	واملجتمع	املدين	يف	جمايل	

القانون	وال�سيا�سة،	وهناك	توجه	ملحوظ	نحو	مزيد	من	الإحتواء.

ويبدو	ب�سفة	عامة	اأن	الأطر	القانونية	تتحرك	يف	الجتاه	ال�سحيح	فيما	يتعلق	برتويج	اجلهات	الفاعلة	املحلية،	

التي	اأ�سبح	لها	الآن	مكانتها	يف	جمموعة	القواعد	اأو	املعايري.	وقد	حان	الوقت	لآليات	�سنع	القرار	اأن	تدرك	

ما	فاتها.

اإندوني�صيا ت�صع معايريًا من اأجل ال�صتعداد قانونيًا لتلقي امل�صاعدات الدولية

شّكلت املوجة السنامية )تسونامي ( التي اجتاحت البالد عام 2004 حافزاً عىل إجراء إصالحات قانونية ومؤسسية كربى يف إندونيسيا التي 

أصبح لها اآلن إطاًر قانويّن يعّد األكرث شموال يف مجال إدارة الكوارث ومواجهتها يف العامل بأرسه. ومل يكن يف البالد قبل ذلك إجراءات واضحة 

إلدارة التدفقات الضخمة من املساعدات الدولية.

الجمريك  التخليص  وإجراءات  اإلغاثة،  مستلزمات  استرياد  عىل  املفروضة  املرتفعة  والرسوم  الرضائب  قبيل  من  مسائل  العقبات  وتضمنت 

املطولة، والتضارب والغموض الذي يكتنف عملية إصدار التأشريات وتصاريح العمل.

ولكن جمعية الصليب األحمر اإلندونييس )باالنغ مرياه أندونسيا( عملت جنباً إىل جنب مع الحكومة واملنظامت غري الحكومية واملنظامت 

اإلنسانية الرئيسية مثل األمم املتحدة، عىل وضع إطار قانوين ملعالجة تلك املسائل. واعتمدت إندونيسيا قانوناً جديدا إلدارة الكوارث يف عام 

2007، تاله إصدار لوائح تضمنت دور املؤسسات الدولية واملنظامت غري الحكومية األجنبية.
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وينص مبدأ وضعته الهيئة الوطنية إلدارة الكوارث يف إندونيسيا عام 2010 عىل توجيهات أكرث تفصياًل بشأن دور املساعدات الدولية يف 

عمليات اإلغاثة.

وقد تعرض هذا النظام لالختبار يف إطار الكوارث التي نزلت بالبالد مؤخراً مثل زلزال بادانغ يف عام 2009 وانفجار بركان جبل مريايب يف عام 

2010، حيث أكد اجتياز خطوات كبرية.

وتنقيحها. وشملت  ومراجعتها  الوطنية  القانونية  واألطر  القوانني  اختبار  إىل  بالحاجة  اإلندونييس  األحمر  الصليب  ومعها  السلطات  وتقر 

الخطوات املتخذة، مبساعدة تقنية من االتحاد الدويل ومن رشكاء آخرين، متارين محاكاة الختبار األدوار واملسؤوليات وآليات التنسيق، فضال 

عن إجراء البحوث، والنرش وجهود املنارصة فيام يتعلق بالقانون الدويل ملواجهة الكوارث.

ويقوم الربملان اإلندونييس مبراجعة القانون الوطني إلدارة الكوارث خالل عامي 2015 و2016، وتقوم جمعية الصليب األحمر اإلندونييس 

بدور نشط وفعال يف هذا الصدد. ■

بكتابة	حمتوى	 �سيبوللو	 لو�سيا	 الدويل،	وقامت	 الحتاد	 من�سق	عام	يف	 في�رض،	وهو	 ديفيد	 الثالث	 الف�سل	 كتب	

الإطار،	وهي	مندوبة	بالحتاد	الدويل	معنية	بقانون	مواجهة	الكوارث	يف	منطقة	جنوب	�رضق	اآ�سيا.
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 تتّبع الأموال: هل تواكب اأمناط التمويل 

الو�سع الراهن وتتكيف معه؟

اأقرت	املنظمات	الدولية	العاملة	يف	جمال	ال�ستجابة	الإن�سانية	منذ	فرتة	طويلة	ب�رضورة	دعم	اجلهات	الفاعلة	

املحلية	التي	ت�سارك	يف	ال�ستجابة	للكوارث	والأزمات؛	بيد	اأن	الواقع	على	�سعيد	التنفيذ	يختلف	كثرياً	عن	

هذا	الطموح.	وما	فتئت	ال�ستجابة	الإن�سانية	الدولية	يف	كثري	من	احلالت	»تتجنب	التعامل	مع	الدولة«،	

واأ�سبحت	فكرة	وجود	َمن	يحل	حمل	القدرات	الوطنية	هي	ال�سائدة.

اإن	�سعوبة	الوفاء	بالتزامات	العمل	مع	اجلهات	الفاعلة	املحلية	والوطنية	تتجاوز	الأو�ساط	الإن�سانية	لت�سمل	

اجلهات	الفاعلة	يف	جمال	التنمية	اأي�سًا.

وتتوىل	الدول	ذات	الدخل	املنخف�ض	واملتو�سط	على	نحو	متزايد	قيادة	ا�ستجابتها	اخلا�سة	لالأزمات	–ول	

�سيما	الفلبني	التي	مل	تطلب	م�ساعدة	دولية	عقب	اإع�سار	هاغوبيت	الذي	اأ�ساب	البالد	يف	عام	2014.
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حني عصف إعصار بام 

املدمر بفانواتو يف آذار/

مارس 2015، كان الصليب 

األحمر الفانواتوي من 

أوائل من هبوا لتوزيع 

املساعدات للمنكوبني. 

ويف كل يوم تتوضح 

أكرث األهمية الجوهرية 

املتزايدة للدور الذي 

يؤديه السكان املحليون 

عند التصدي لألزمات. 

إال أن مصادر التمويل 

الحالية يف مجال 

املساعدات اإلنسانية ال 

تزال تعتمد عىل األطراف 

الدولية إىل حد كبري.

© مادلني ويلسون/

االتحاد الدويل



االتحاد الدويل لجمعيات الصليب األحمر والهالل األحمر22

تقرير عن الكوارث يف العامل لعام 2015 - ملخص

للتاأهب	لالأزمات	والكوارث	ومواجهتها	واإعادة	الإعمار.	 اأ�سا�سي	 املت�رضرة	واجب	 الدول	 ويقع	على	عاتق	

الدولية	الكربى	مازالت	تتجاوز	اجلانب	الأعظم	من	قدرات	 الإن�سانية	 اأن	عمليات	الإغاثة	 الرغم	من	 وعلى	

النظم	الوطنية،	فدور	الدول	املت�رضرة	بات	يحظى	بقدر	اأكرب	من	التقدير،	حيث	تت�سمن	معظم	خطط	ال�ستجابة	

ال�سرتاتيجية	التي	و�سعتها	الأمم	املتحدة	لعام	2015	�رضداً	للقدرة	املحلية	على	مواجهة	الكوارث	واملحن.	

وتكون	ال�ستجابة	الإن�سانية	يف	بع�ض	احلالت	رمزية،	ولكنها	ت�سمل	يف	كثري	من	ال�سياقات	اخلالية	من	القيود	

التزامًا	بدعم	اجلهات	الفاعلة	الوطنية	– كما	هو	احلال	مثاًل	فيما	يتعلق	باخلطة	الإقليمية	لتعزيز	قدرة	الالجئني	

ال�سوريني	على	ال�سمود.	

وهناك	فرق	بني	التوافق	والتمويل:	فقد	تعرتف	النداءات	بدور	الدولة	ولكنها	ل	ُتدرج	حكومات	البلدان	املت�رضرة	

باعتبارها	جهة	متلقية	للم�ساعدات،	وتقوم	املنظمات	الإن�سانية	الدولية	بتنفيذ	تلك	النداءات،	التي	واإن	كانت	ل	

متثل	جممل	امل�ساعدات	الإن�سانية	الدولية،	اإل	اأنها	تعك�ض	اجتاهًا	نحو	توجيه	التمويل	من	خارج	الدول	املت�رضرة.

ومازالت	ن�سبة	امل�ساعدات	الإن�سانية	املوجهة	اإىل	حكومات	البلدان	املت�رضرة	�سئيلة.	فقد	ُوجهت	يف	عام	2014	

ن�سبة	3	يف	املائة	من	املدفوعات	النقدية	املخ�س�سة	للم�ساعدات	الإن�سانية	التي	اأبلغت	عنها	خدمة	التتبع	املايل	

التابعة	ملكتب	تن�سيق	ال�سوؤون	الإن�سانية	اإىل	الدول	املت�رضرة	– وهي	ن�سبة	�سئيلة	للغاية	ولكنها	متثل	زيادة	كبرية.	

وقد	�سكلت	اأزمة	الالجئني	ال�سوريني	حافزاً	على	متويل	حكومات	املنطقة؛	ومتثل	الأردن	ثاين	اأكرب	متلق	لهذا	

النوع	من	امل�ساعدات	الإن�سانية	خالل	ال�سنوات	اخلم�ض	املا�سية.

وتف�سل	اجلهات	املانحة	من	خارج	جمموعة	جلنة	امل�ساعدة	الإمنائية	التابعة	ملنظمة	التعاون	والتنمية	يف	امليدان	

حيث	 الإمنائية،	 امل�ساعدة	 جلنة	 داخل	 نظرائها	 من	 اأكرث	 املت�رضرة	 للحكومات	 الثنائي	 الدعم	 منط	 القت�سادي	

قدمت	تلك	اجلهات	املانحة	6.7	يف	املائة	من	اإجمايل	امل�ساعدات	الإن�سانية	التي	�سجلتها	خدمة	التتبع	املايل	

خالل	الفرتة	من	عام	2010	وحتى	عام	2014،	و44	يف	املائة	من	التمويل	الإجمايل	املقّدم	اإىل	حكومات	

البلدان	املت�رضرة.

ول	يزال	التمويل	املقدم	ملواجهة	الأزمات	الداخلية	حمدوداً	بالن�سبة	اإىل	الكثري	من	احلكومات.	ولكن	حكومات	

البلدان	املت�رضرة	التي	متتلك	اأدوات	متكنها	من	تلقي	م�ساهمات	من	اجلهات	املانحة	الدولية	واإعداد	احل�سابات	

اخلا�سة	بها	هي	التي	تتحمل	على	الأرجح	احل�سة	الأكرب	من	تكاليف	مواجهة	تلك	الأزمات.

وتكمن	وراء	املظهر	اخلارجي	للعديد	من	اللتزامات	ال�سيا�سة	الإن�سانية	م�سالح	�سخ�سية	قوية	ورا�سخة	يف	اإبقاء	

الو�سع	الراهن	على	ما	هو	عليه.	وتعتمد	ال�ستجابة	الإن�سانية	الدولية	بالفعل	اعتمادا	كبريا	على	اجلهات	الفاعلة	

املحلية،	خ�سو�سًا	يف	املناطق	التي	تفتقر	ب�سدة	اإىل	الأمن.	

اإجمايل	 من	 فقط	 املائة	 يف	 	0.3 على	 و2014	 	2010 عامي	 بني	 احلكومية	 غري	 املنظمات	 ح�سلت	 وقد	

امل�ساعدات	الإن�سانية	التي	اأبلغت	عنها	خدمة	التتبع	املايل،	مبا	يعادل	243	مليون	دولر	اأمريكي،	اأو	1.6	يف	

املائة	من	جمموع	امل�ساعدات	الإن�سانية.	وُي�ستخدم	معظم	التمويل	الذي	حت�سل	عليه	املنظمات	غري	احلكومية	

املحلية	يف	�سياقات	غري	اآمنة	وغري	مواتية	لوجود	منظمات	دولية.

تتّبع األموال: هل تواكب أمناط التمويل الوضع الراهن وتتكيف معه؟
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على	 ح�سولها	 املرجح	 فمن	 املحلية،	 احلكومية	 غري	 للمنظمات	 املمنوح	 املبا�رض	 التمويل	 لندرة	 ونظراً	

مزيد	من	التمويل	غري	املبا�رض	من	خالل	املنظمات	غري	احلكومية	الدولية	ووكالت	الأمم	املتحدة.	ولكن	

املناق�سات	 اأثارت	 وقد	 التمويل.	 من	 للم�ستفيدين	 الأول	 امل�ستوى	 �سوى	 ت�سجل	 ل	 املايل	 التتبع	 خدمة	

)انظر	 �سامل.	 تتبع	 بدون	 يت�سنى	 لن	 التح�سينات	 تقييم	 ولكن	 التعامالت	 تكاليف	 خف�ض	 م�ساألة	 مراراً	

املربع(.

الف�ساد	والر�سوة	وغ�سل	الأموال	والحتيال	ومتويل	 بغية	منع	 �ُسّنت	 التي	 ال�سارمة	 القواعد	 وقد	�ساهمت	

الإرهاب	يف	تعزيز	اجتاهني	من	الجتاهات	الهامة	فيما	يتعلق	بتمويل	املنظمات	الإن�سانية	غري	احلكومية.

اأوًل،	�ساهمت	زيادة	ال�سوابط	املرتبطة	بقانون	مكافحة	الإرهاب،	بالإ�سافة	اإىل	حتقيق	احلاجة	اإىل	وفورات	

احلجم	الكبري،	يف	تركيز	متويل	اجلهات	املانحة	لدى	�رضكاء	دوليني	»موثوق	بهم«.

ثانيًا،	تنامى	احلذر	واحليطة	والتحّفظ	يف	اإقامة	�رضاكات	مع	املنظمات	الدولية.

وتتناف�ض	اجلهات	الفاعلة	املحلية	ب�سكل	وا�سح	مع	اجلهات	الفاعلة	الدولية،	ولكن	تلك	املناف�سة	جتري	يف	

حلبة	تت�سم	بالتفاوت	يف	القدرة	على	تلبية	ا�سرتاطات	اجلهات	املانحة	والتاأثري	على	النظام.

وُتعترب	املنظمات	غري	احلكومية	الدولية	الكربى	جماعات	�سغط	ناجحة	ولديها	باع	طويل	يف	جمال	جمع	

التربعات	– حيث	متار�ض	نفوذها	يف	احل�سول	على	متويل	من	املانحني	يف	القطاع	اخلا�ض.	ومُينع	الكثري	من	

املانحني	من	متويل	املنظمات	غري	احلكومية	التي	ل	تتخذ	مقرات	لها	داخل	بلدانها.

ول	تتمتع	اجلهات	الفاعلة	املحلية	والوطنية	داخل	املجتمع	املدين	اإل	بفر�ض	حمدودة	اأو	تنعدم	فر�سها	يف	

الو�سول	اإىل	اأروقة	ال�سلطة	داخل	اجلهات	املانحة	الرئي�سية،	وهي	تت�سم	اأي�سًا	بالتنوع	ال�سديد،	وتتاح	لها	

فر�ض	�سئيلة	للتعبري	عن	اأولوياتها	يف	املناظرات	الدولية.	وعالوة	على	ذلك،	لي�ض	من	املرجح	اأن	يتوفر	لدى	

اجلهات	الفاعلة	املحلية	موظفون	احتياطيون	ميكن	اإيفادهم	يف	اجتماعات	املحافل	الدولية.	

وُتعاين	اجلهات	الفاعلة	يف	املجتمع	املدين	املحلي	اأي�سًا	من	احلرمان	وقلة	الرعاية	نظراً	ل�سعوبة	عر�ض	وجهة	

نظرها	والتاأثري	يف	املفاو�سات	مع	و�سطاء	التمويل	و�ساآلة	تاأثريها	على	م�سار	تلك	املفاو�سات.	

وقد	يوؤدي	توافر	مزيد	من	ال�سفافية	فيما	يتعلق	بالتمويل	اإىل	حت�سني	فر�ض	ح�سول	اجلهات	الفاعلة	املحلية	

على	متويل	دويل.	وقد	اأبلى	ال�رضكاء	املحليون	بالًء	ح�سنًا	يف	بع�ض	احلالت	التي	متكنوا	فيها	من	امل�ساركة	يف	

توزيع	احل�س�ض	واملخ�س�سات	ب�سكل	تناف�سي.

وثبت	بالتجربة	العملية	اأن	التمويل	اجلماعي	الذي	ي�سب	داخل	البالد	هو	واحد	من	اأي�رض	م�سادر	التمويل	

الدويل	التي	ميكن	للمنظمات	غري	احلكومية	املحلية	احل�سول	عليه.

وقد	تكون	قدرة	اجلهات	الفاعلة	املحلية	على	تو�سيع	نطاق	اأن�سطتها	ومتابعتها	حمدودة	اأي�سًا	وغري	متوائمة	

مع	تطلعات	ال�سيا�سة	احلالية	الرامية	اإىل	الجتاه	اأكرث	نحو	العتماد	على	اجلهات	الفاعلة	املحلية	يف	مواجهة	

الكوارث	واملحن.
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واإن	ال�سواهد	التي	حتث	على	دعم	امل�ستجيبني	املحليني	بادية	للعيان،	ولكن	الواقع	ل	يتطابق	يف	جميع	الأحيان	

التمويل	 ا�ستيعاب	 على	 قادرة	 املدين	 املجتمع	 فاعلة	يف	 مع	عدم	وجود	جهات	 �سيما	 ل	 التطلعات،	 هذه	 مع	

الدويل	اأثناء	الأزمات.	

وقد	تتمكن	اجلهات	الفاعلة	يف	املجتمع	املدين	من	احل�سول	على	متويل	م�ستقل	يف	مناأى	عن	تدفقات	امل�ساعدات	

الإن�سانية	الدولية،	مبا	يف	ذلك	من	خالل	القطاع	اخلا�ض	املحلي	اأو	من	جمموعات	�ستى	اأو	من	احلكومات،	اأو	

من	خالل	توفري	ال�سلع	واخلدمات	املدرة	للدخل.

خال�سة

وال�سوابط	 باملبادئ	 تتعلق	 لأ�سباب	 الدولية	 الفاعلة	 اجلهات	 الإن�سانية	 امل�ساعدات	 لتمويل	 احلالية	 البنية	 حُتبذ	

ولأ�سباب	اأخرى	عملية	– منها	ا�سرتاط	م�سوؤولية	اجلهات	املانحة	اأمام	دافعي	ال�رضائب	وتقليل	الأعباء	الإدارية	

على	الأق�سام	والإدارات	املعنية	بامل�ساعدات	التي	تعاين	من	نق�ض	يف	عدد	املوظفني.

ورغم	الفوائد	واملزايا	العديدة	التي	تعود	بها	ال�رضاكات	الدولية،	اإل	اأن	اجلهات	الفاعلة	الدولية	غالبًا	ما	تتناف�ض	

ب�سكل	مبا�رض	مع	اجلهات	الفاعلة	الوطنية	وغالبًا	ما	ترجح	كفة	ال�رضاكات	الدولية	يف	فر�ض	تلقي	التمويل.

وبالنظر	اإىل	جهود	بنية	التمويل	فاإنها	غري	قادرة	على	التكيف	مع	الواقع	املتغري.	ومامل	ت�سبح	الأطراف	الفاعلة	

الدولية	عر�سة	للم�ساءلة	عن	افتقارها	اإىل	ال�سفافية،	فمن	امل�ستبعد	اأن	ُيحرز	اأي	تقدم	ُيذكر	يف	فهم	ما	ي�سكل	

اأ�سا�ض	ال�رضاكات	اجليدة.

وُيعترب	الهتمام	املتزايد	بتوطيد	التاأهب	املايل	للمخاطر	يف	البلدان	منخف�سة	ومتو�سطة	الدخل	ويف	بنوك	التنمية	

بغية	دعم	ال�ستجابة	على	ال�سعيد	الوطني	حتوًل	مهمًا.	بيد	اأن	النهوج	املتبعة	يف	الأو�ساط	الإن�سانية	والإمنائية	ل	

تزال	غري	مرتابطة	ووقتية.

ما هي قيمة الو�صيط؟

ال يعكس حجم التمويل الذي تتلقاه املنظامت غري الحكومية املحلية والوطنية بشكل مبارش الصورة الكاملة للوضع، وتجدر اإلشارة إىل أن 

األطراف الفاعلة الدولية هي التي تتوسط يف واقع األمر للحصول عىل معظم التمويل الدويل لألغراض اإلنسانية. 

وقد ُوجه عىل سبيل املثال ثلث التمويل الذي خصصته املفوضية السامية لشؤون الالجئني للرشكاء املنفذين يف عام 2013، والبالغ قيمته 

1.2 مليار دوالر أمرييك، للمنظامت غري الحكومية املحلية. ويساهم انعدام شفافية التمويل عن طريق الوساطة يف املطالبة »باالستغناء عن 

الوسطاء« يف كثري من األحيان. 

وتسدي الجهات الفاعلة الدولية من خالل قبولها منحاً موجهة لرشكاء محليني خدمة جليلة للجهات املانحة ألنها تتكبد تكاليف املعامالت 

املرتبطة بإدارة شؤون العديد من الرشاكات عىل املستوى القطري، فضاًل عن تحملها املخاطر القانونية واالئتامنية ذات الصلة.
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بتمويل  املرتبطة  للمخاطر  التصدي  مسؤولية  عاتقهم  عىل  التمويل  وسطاء  يأخذ  الرشكاء،  بتحديد  الخاص  اإلداري  العمل  عىل  وعالوة 

التعاقدات مع املستجيبني يف الخطوط األمامية، مام يزيد إىل حد كبري من تعرض مؤسساتهم ملخاطر تتضمن تعرضهم إلجراءات قانونية 

ودعاوى قضائية وعقوبات محتملة مرتبطة بالتمويل، واإلساءة إىل سمعتهم إذا أساء الرشكاء إدارة التمويل.

واضطر وسطاء التمويل الدوليون يف بعض الحاالت إىل إعادة األموال عند وقوع حاالت اختالس أو احتيال مؤكدة، وحتى عندما تعذر اسرتداد 

للقواعد التي وضعتها  تلك األموال من الطرف الثالث. وقد تتعرض املنظامت أو يتعرض املوظفون العاملون بها للمالحقة الجنائية وفقاً 

الجهات املانحة ملكافحة متويل اإلرهاب. 

ويف األزمات اإلنسانية شديدة الخطورة يف سياقات من قبيل الصومال وسورية وأجزاء من أفغانستان وباكستان، يصعب الوصول إىل املحتاجني 

إال يف حدود ضيقة، وترتفع نسبة التعرض للمخاطر. وملساعدة السكان املترضرين من األزمات، ال بد من دعم الرشكاء املحليني عىل ما يبدو. 

وبالتايل فإن قبول املخاطر ومحاولة الحد منها يشكالن وجهني لخدمة أساسية تتطلب استثامرات كبرية من جانب وسطاء التمويل الدوليني.

وميكن للرشكاء الدوليني أيضاً تقديم مجموعة من املنافع للرشكاء املحليني ال ميكن قياسها بسهولة من الناحية الكمية، وهي تشمل املساعدة 

التقنية غري الرسمية والدعم يف مجال التوعية وكذلك الحصول عىل املوارد الدولية من خالل شبكاتها، وهي كلها منافع ال ميكن للجهات 

املحلية تحقيقها مبفردها.

ويشكل مساعدة املنظامت عىل تحقيق االستقالل املايل، يف كثري من الحاالت، أحد األهداف طويلة األجل لالستثامر يف تعزيز القدرات. 

وقد يساعد أيضاً االرتباط بعالمة مميزة إنسانية معرتف بها دوليا عىل إضفاء مصداقية ووضوح عىل الرشكاء املحليني.

ومل ُتدرس رشوط ونوعية عالقات التمويل بوساطة دولية إال قلياًل. وقد حصل املستوى األول من املتلقني عىل 82 يف املائة من التمويل الذي 

ساهم به رشكاء األمم املتحدة يف الصندوق املركزي لالستجابة للطوارئ عام 2014 والذي بلغ 235 مليون دوالر أمرييك، يف حني ُمنح مبلغ 

51 مليون دوالر أمرييك للرشكاء املنفذين.

ويوجد عدد ضئيل من املؤرشات لقياس كفاءة تكلفة التمويل عن طريق الوساطة. ولكن يف حالة التمويل داخل األقطار تحت إدارة مكتب 

تنسيق الشؤون اإلنسانية، ُيخصم حوايل 5 يف املائة من مساهامت الجهات املانحة لتغطية تكاليف إدارة التمويل؛ وحيثام يقوم برنامج 

األمم املتحدة اإلمنايئ بدور الوكيل اإلداري يف توزيع األموال عىل املنظامت غري الحكومية، فإنه يتقاىض 7 يف املائة نظري أداء تلك املهمة. ■

كتب	ن�ض	الف�سل	الرابع	وحمتوى	الإطار	ال�سيدة	�سوفيا	�سويذرن،	وهي	مديرة	برنامج	امل�ساعدات	الإن�سانية	

العاملية	يف	مبادرات	التنمية،	بال�سرتاك	مع	ال�سيدة	ليديا	بول،	وهي	م�ست�سارة	م�ستقلة	لل�سوؤون	الإن�سانية	

متخ�س�سة	يف	التمويل.

25



االتحاد الدويل لجمعيات الصليب األحمر والهالل األحمر

تتّبع األموال: هل تواكب أمناط التمويل الوضع الراهن وتتكيف معه؟تقرير عن الكوارث يف العامل لعام 2015 - ملخص

 ال�سراكة عن بعد: 

توزيع امل�ساعدات يف ظروف غري اآمنة 

برزت	فكرة	الإدارة	عن	بعد	– التي	تعني	اأوًل	تخفي�ض	عدد	املوظفني	الدوليني	يف	امليدان	وحتويل	م�سوؤولية	

اإحدى	 واأ�سبحت	 �سنوات،	 ع�رض	 من	 اأكرث	 قبل	  – املحلية	 املنظمات	 اأو	 املحليني	 املوظفني	 اإىل	 الربامج	

ال�سرتاتيجيات	الرئي�سية	التي	ت�ستخدمها	الوكالت	الإن�سانية	للحفاظ	على	فر�ض	الو�سول	اإىل	امل�ستفيدين	

يف	اأماكن	غري	اآمنة.	

وُتنقل	بذلك	اإدارة	م�سوؤوليات	املخاطر	املرتبطة	بالعمليات	اإىل	املوظفني	املحليني	واملنظمات	املحلية	ال�رضيكة.	
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الطائرات املروحية 

التابعة للصليب األحمر 
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وعليه، فإن متكني 

املؤسسات املحلية لتصبح 

أطرافا فاعلة وقادرة عىل 

التغيري قد يكون وسيلة 

ناجعة لتحقيق النتائج 

املنشودة. 
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توجيه	 اإىل	 ترمي	 �سيا�سات	 و�سع	 اإىل	 ذلك	 واأدى	 املفرو�سة،	 للقيود	 الدائم	 بالطابع	 الإقرار	 بداأ	 وقد	

تبقى	عمومًا	حمدودة	وتظل	 ال�سيا�سات	 تنفذ	فيها	هذه	 التي	 البيئة	 اأن	 اإدارتها	عن	بعد.	غري	 تتم	 عمليات	

الأدلة	املتعلقة	بكيفية	�سري	العالقات	بني	اجلهات	الفاعلة	املحلية	والدولية	يف	الربامج	التي	تدار	عن	بعد	

حمدودة	جداً.	

تعيني	 يتغرّي	 بينما	 الدولية	 وامل�سوؤولية	 الدويل	 اللتزام	 ا�ستمرار	 يف	 بعد	 عن	 لالإدارة	 املميزة	 ال�سمة	 تكمن	

اأن	يجري	�سحب	بع�ض	املوظفني	ب�رضعة،	كما	هو	احلال	مثاًل	يف	 انعدام	الأمن.	وميكن	 العاملني	يف	ظل	

�سمال	�سورية.	وميكن	اأي�سًا	ت�سميم	امل�ساريع	لكي	تنفذ	عن	بعد	كما	يف	ال�سومال.	

الهيئات	 اأو	 الت�سامن،	 جمموعات	 مثل	 املحلية	 الكيانات	 ت�ستخدم	 كانت	 الباردة،	 احلرب	 فرتة	 وخالل	

اإىل	مناطق	النزاع.	 اأو	»الأجنحة	الإن�سانية«	لالأطراف	املتقاتلة	من	اأجل	نقل	امل�ساعدات	الدولية	 الدينية،	

النزاعات	مثل	 املا�سي	يف	مناطق	 القرن	 الثمانينات	والت�سعينات	من	 وا�ستخدمت	الإدارة	عن	بعد	خالل	

ال�سي�سان	وال�سودان	واأفغان�ستان	وال�سومال،	ولكنها	كانت	ُتعترب	تدبرياً	موؤقتًا.	

الإن�سانية	من	 الفاعلة	 الباردة،	زادت	اجلهات	 انتهاء	احلرب	 بعد	 التدخل	 ال�سيا�سية	يف	 الرغبة	 تنامي	 ومع	

ذلك	 يعني	 وكان	 براجمها.	 على	 للمحافظة	 امل�ستخدمة	 الو�سائل	 فت	
ّ
وكي النزاعات	 اأماكن	 يف	 م�ساركتها	

املوظفني	 ة،	والعتماد	على	
ّ
ال�رضيعة	عرب	احلدود	خفي التحركات	 ت�سمل	 الطوىل«	 »اليد	 لها	 برامج	 و�سع	

املحليني	والوكالت	املحلية	واملتعاقدين	من	القطاع	اخلا�ض.	

وبعد	عام	2004	وب�سبب	الهجمات	التي	تعر�ست	لها	الأمم	املتحدة	واللجنة	الدولية	لل�سليب	الأحمر	يف	

العراق،	جاء	الإقرار	ب�رضورة	نقل	املوظفني	الدوليني	اإىل	بلد	ثالث	)الأردن	يف	هذه	احلالة(	كتدبري	يهدف	

اإىل	احلفاظ	على	تقدمي	اخلدمات	يف	بيئة	غري	اآمنة	وي�سمل	التحكم	والدعم	وال�رضاكة	عن	بعد.	

وحتى	املنظمات	الدولية	التي	حتتفظ	باإمكانية	الو�سول	اإىل	اأقل	الأماكن	اأمنًا،	كاللجنة	الدولية	مثاًل،	تعتمد	

اإىل	حد	كبري	على	اجلمعيات	الوطنية	يف	اأماكن	مثل	ال�سومال	و�سورية.	

وتبني	التقارير	عن	اأمن	العاملني	يف	الإغاثة	اأن	اإ�سابات	هوؤلء	ت�ساعفت	ثالث	مرات	منذ	عام	2002	لت�سل	

اأ�سواأ	عام	على	الإطالق	حيث	و�سل	عدد	الإ�سابات	 العام،	وكان	عام	2013	 اإىل	100	حالة	وفاة	يف	

يف	�سفوف	العاملني	يف	الإغاثة	اإىل	474	ما	بني	قتيل	وجريح.	وتتعلق	غالبية	هذه	الإ�سابات	بالعاملني	

املحليني	ومن	بينهم	املوظفون	واملتطوعون	يف	اجلمعيات	الوطنية.	

وكانت	الإدارة	عن	بعد	ُتعترب	تدبرياً	موؤقتًا	دون	امل�ستوى	الأمثل	اأو	رمبا	كانت	منوذج	ت�سغيل	�سلبيًا،	الأمر	

الذي	يحد	من	رغبة	الوكالت	يف	تخ�سي�ض	موارد	لو�سع	�سيا�سات	ومبادئ	توجيهية	يف	هذا	املجال.	

ومل	حتدد	يف	الغالب	بو�سوح	مواقف	احلكومات	املانحة	املتعلقة	بالإدارة	عن	بعد،	واإدارة	التنمية	الدولية	

يف	اململكة	املتحدة	هي	اجلهة	املانحة	الوحيدة	التي	ن�رضت	عر�سًا	لنهجها	يف	الإدارة	عن	بعد	يف	�سمال	

كينيا	وال�سومال.	
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وقد	اأبدى	املانحون	بع�ض	املرونة	اأحيانًا	يف	ما	يتعلق	بالتمويل	الإ�سايف	والتخفيف	من	�رضوط	املراقبة	عندما	تتغري	

الظروف	الأمنية،	ومن	ال�رضوري	النتباه	اإىل	نوعية	الربامج	بدًل	من	الكتفاء	مبكافحة	الف�ساد	)اأنظر	حمتوى	اخلانة(.	

التقييم	 العديد	من	عمليات	 اأهمية	ال�ستعداد	والتخطيط	لالإدارة	عن	بعد.	واأ�سارت	 املن�سورة	 الوثائق	 وتوؤكد	

اإىل	نتائج	غري	ُمر�سية	عندما	ُتربم	ال�رضاكات	املحلية	اأو	يتزايد	العتماد	على	املوظفني	املحليني	بدون	اأي	حت�سري	

م�سبق.	

كما	توؤكد	الوثائق	اأن	اأ�ساليب	العمل	الفاعلة	املبنية	على	القبول	هي	اأكرث	جناعة	من	اأ�ساليب	العمل	التي	تعتمد	

على	تدابري	مكثفة	للحماية.	وجتد	الوكالت	اأنه	من	املنطقي	اإعادة	النظر	يف	الربامج	الأكرث	تعقيداً	التي	ت�ستخدم	

الإدارة	عن	بعد	والبحث	عن	خيارات	اأب�سط	واأقل	ات�ساعًا.	

وتقف	وراء	التحّول	اإىل	الإدارة	عن	بعد	عرب	ال�رضكاء	فر�سية	تق�سي	باأن	املنظمات	املحلية	�ستتمّكن	على	الأقل	

من	احلفاظ	على	الربامج	التي	و�سعها	ال�رضكاء	الدوليون	ولكن	ل	تتوفر	الكثري	من	التحليالت	حول	املو�سوع.

امتالك	 اإىل	 الوطنية	على	احلاجة	 تعاونها	مع	اجلمعيات	 ال�سليب	الأحمر	والهالل	الأحمر	يف	 وت�سدد	حركة	

التي	 الهيئات	 على	 مُتار�ض	�سغوطًا	 اأن	 املمكن	 من	 باأنه	 الإقرار	 مع	 باملبادئ،	 لاللتزام	 الدعم	 وتلقي	 القدرات	

ت�سطلع	بالدور	امل�ساعد	)اأي	اجلمعيات	الوطنية(	للدولة	التي	هي	طرف	يف	النزاع.	

وتختلف	الأهمية	التي	توىل	ملختلف	اأنواع	املخاطر.	فاحلكومات	املانحة	تركز	اأكرث	على	الأنظمة	والأدوات	

التي	من	�ساأنها	التخفيف	من	املخاطر	الئتمانية،	بينما	تركز	الوكالت	على	الأمن.	ول	يوؤخذ	ال�رضكاء	املحليون	

يف	العتبار	عند	حتديد	اأي	نهج	من	هذين	النهجني	لإدارة	املخاطر،	ومل	تفكر	العديد	من	الوكالت	الدولية	

مب�سوؤولياتها	يف	هذا	املجال	اإل	موؤخراً.	

وتثري	اإقامة	ال�رضاكات	مع	الهيئات	املحلية	يف	�سياقات	غري	اآمنة	م�سائل	اأخالقية	تعرتف	بها	منظمات	دولية	كثرية	

وحتاول	معاجلتها.	

وتفتقر	غالبية	الوكالت	واجلهات	املانحة	اإىل	تعريف	حمدد	لعتبة	املخاطر	واإىل	ا�سرتاتيجيات	لالن�سحاب.	اأما	

م�ستويات	اخلطر	فهي	غري	حمددة	بو�سوح	وميكن	اأن	تختلف	وفقًا	للبلد	املعني.	وميكن	اإ�سافة	ذلك	اإىل	ال�سغوط	

التي	تواجهها	املنظمات	املحلية.	

وقد	اأدخل	نظام	العمل	الإن�ساين	على	مر	ال�سنني	اآليات	تن�سيق	اأف�سل	ومن	بينها	نهج	العمل	باملجموعات.	ولكن	

هذه	الآليات	مل	تكن	مالئمة	فعاًل	للربامج	بالإدارة	عن	بعد	اأو	لل�رضكاء	املحليني.	وتكمن	اإحدى	ال�سعوبات	

يف	اأن	قائد	املجموعة	ل	يكون	يف	غالب	الأحيان	موجوداً	يف	امليدان	ب�سبب	القيود	الأمنية	التي	يخ�سع	لها.	

ويف	النهاية	مل	تن�رض	اأبحاث	كثرية	عن	م�سائل	الإدارة	عن	بعد،	كما	تزداد	اأهمية	امل�ساءلة.	

ف	مع	الو�سع	كان	�رضيعًا.	وتقل�ست	
ّ
وتعترب	املتابعة	اجلانب	الأ�سعب	من	م�ساريع	الإدارة	عن	بعد،	ولكن	التكي

نطاقها	يف	حالت	 ات�سع	 بينما	 للقيا�ض،	 قابلة	 موؤ�رضات	 على	 الرتكيز	 اإىل	 بالتحول	 امل�ساريع	 بع�ض	 املتابعة	يف	

اأخرى	لتعتمد	اأ�ساليب	اأ�سمل	خا�سة	عرب	تكنولوجيا	الت�سالت	اجلديدة.
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التي	 البيئات	 املحلية	يف	 املجتمعات	 تقدمها	 التي	 املعلومات	 نذكر	 اأن	 الإيجابية	ميكن	 الأمثلة	 ومن	جملة	

ت�سهد	درجة	عالية	من	انعدام	الأمن	والتي	ت�ساعد	على	حت�سني	تقدمي	امل�ساعدة.	

خال�سة 

تقدمه.	 اأن	 ما	ميكن	 واأق�سى	 الإن�ساين	 العمل	 املحلية	يف	 ال�رضاكات	 بعد	حدود	 الإدارة	عن	 اختربت	 لقد	

وكافحت	الوكالت	الدولية	واجلهات	املانحة	لتهيئة	ظروف	مالئمة	لتنفيذ	ال�سيا�سات،	وتطبيق	املمار�سات	

ال�سليمة،	وحل	امل�سائل	الأخالقية.	

يبقى	 ال�رضاكات،	 التكافوؤ	يف	 يت�ساءل	عدم	 بحيث	 املحليني	 ال�رضكاء	 قدرات	 الت�سديد	على	 يتنامى	 وبينما	

التطبيق	العملي	يف	هذا	املجال	بطيئًا.	ومن	امللح	جداً	معاجلة	ذلك	يف	الأماكن	التي	ت�سهد	نزاعات	مثل	

�سورية.	

احلكومية	 الدولية	غري	 املنظمات	 اأو	عرب	 مبا�رضة	 تقدم	 باأن	 املانحة	 اجلهات	 اإىل	 املوجهة	 الدعوات	 وتزداد	

متوياًل	مرنًا	اإىل	املنظمات	غري	احلكومية	املحلية	ودعمًا	اأكرب	لقدراتها.	ومن	ال�رضوري	تعزيز	احلوار	والعمل	

بني	الوكالت	لكي	يتمكن	النظام	الدويل	من	حت�سني	دعمه	لل�رضكاء	املحليني.

دور اجلهات املانحة يف الإدارة عن بعد يف ال�صومال: غ�ّض اَلطْرف 

تشعر الجهات الفاعلة الدولية بالقلق إزاء قلة فهمها ملا متثله األخطار التي يواجهها العمل يف بيئة غري آمنة وأثر املساعدات التي تقدمها. 

وذلك بالرغم من إرسالها املساعدات إىل الصومال منذ سنوات عديدة. ونتيجة لذلك ازداد الحديث داخل أوساط املانحني حول الحاجة إىل 

اإلدارة وجمع البيانات واملساءلة عن بعد. 

وتخترب الحكومات املانحة آليات اإلدارة عن بعد تستخدم التكنولوجيا الرقمية وجهات فاعلة من أطراف ثالثة. ولكن هذا التوجه أصبح مييل 

نحو االعتبارات التقنية ومل ُتبذل جهود كثرية لفهم الجوانب السياسية والتبعات املحلية. 

ويف صوماليالند، ساعدت املعلومات التي ُجمعت عرب املتابعة بواسطة طرف ثالث يف كشف الوكاالت عن انتهاكات حقوق اإلنسان واملنازعات 

التعاقدية، األمر الذي أتاح لها فهم آثار املشاريع يف املناطق التي غادرتها. 

ويف الحاالت التي تحققت فيها نتائج إيجابية، بدا أن السبب الرئييس لذلك كان وضوح االتصاالت بني املانحني والرشكاء الدوليني و/أو الرشكاء 

املحليني والطرف الثالث املتاِبع. 

وميكن أيضاً أن تكون لهذا النهج آثار سلبية. فالعنف الذي يحيط قضايا التعاقد يف الصومال أمر شائع ومن املهم النظر إىل التفاعالت املحلية 

قبل البدء باملتابعة الخارجية التي تنقل فيها الجهات الدولية السلطة إىل فريق آخر. 

ويف بونتالند نشب نزاع بني الجهات الفاعلة املحلية حيث أوكلت إىل إحدى املنظامت املتابعة عن طريق طرف ثالث لوكاالت محلية أخرى 

كانت تتنافس معها للحصول عىل متويل. 
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ويظهر أيضاً تعارض غري مريح بني الرغبة يف املزيد من املساءلة والخوف من االنكشاف والتعرض لتدابري عقابية. وتخىش وكاالت اإلغاثة 

املحلية )ورشكاؤها الدوليون( من فقدان التمويل إذا ما أبرزت املامرسات السيئة، بينام يشعر موظفو الجهات املانحة بالقلق إزاء التبعات 

السياسية. ونادراً ما نجد توجيهات بشأن اإلجراءات املناسبة التي ينبغي اتباعها. 

واملحلية وتحسني  الدولية  الفاعلة  الجهات  بني  أقوى  مفيدة إلقامة رشاكات  أداة  الطريقة  بهذه  ُتجمع  التي  املعلومات  تكون  أن  وميكن 

املامرسات من أجل ضامن تلقي املجتمعات املحلية املساعدة التي تحتاجها، ولكن كل ذلك يؤدي غالباً إىل تراجع االهتامم باملخاطر املالية 

والقضايا املتعلقة بسمعة املؤسسة. 

إن املوضوع الذي يقع يف صلب النقاش يف الصومال هي املفارقة بني املامرسات املبنية عىل املعرفة واملعرفة املستندة إىل املامرسات. وينبغي 

أن تؤدي صعوبة الوصول إىل املستفيدين إىل تعزيز الرشاكات املحلية، وينبغي أن يؤدي تزايد البيانات والرتكيز عىل املساءلة إىل تحسني 

فعالية املساعدة. 

غري أن إيالء األولوية للتخفيف من املخاطر املتعلقة باملؤسسة يوحي بعدم حامس املانحني، وبعدم الثقة بإمكانية أن يؤدي تحسني املعرفة 

إىل تحسني املامرسة، ورمبا نتج ذلك يف جزء منه عن تعقيدات البيئة أو عن مقاومة التغيري. 

وتكمن األولوية يف طرح آليات تزيد من مستوى املساءلة ولكنها آليات قد تفشل يف التعامل مع سياسات القوة والواجبات اإلنسانية التي 

ترتافق واملعارف الجديدة، أو تستغلها كأداة لتعزيز الرشاكات املحلية. ■

	كتبت	الف�سل	اخلام�ض	ال�سيدة	اأديلي	هارمر،	ع�سو	يف	فريق	النتائج	الإن�سانية،	وكتبت	حمتوى	الإطار

ال�سيدة	األتيا	ماريا	ريفا�ض.	
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 دوي البنادق ل هدير الأعا�سري: 

 دور اجلهات الفاعلة املحلية 

يف النزاعات التي طال اأمدها

طبيعة	 يف	 تغري	 نف�سها،	 الدول	 داخل	 نزاعات	 اإىل	 الدول	 بني	 نزاعات	 من	 النزاعات	 طابع	 ري	 تغرُّ �ساحب	

العمليات	الإن�سانية	اأي�سًا.	وظهرت	اجتاهات	جديدة	مثل	الدور	املتنامي	للجهات	الإن�سانية	املحلية،	وتزايد	

التحديات	التي	تواجهها	الوكالت	الدولية،	وحماولة	بع�ض	اجلهات	الفاعلة	مواءمة	امل�ساعدات	الدولية	مع	

الأهداف	ال�سيا�سية	اأو	الع�سكرية،	وجلميع	هذه	الجتاهات	عواقب.

فكيف	نعمل؟	ومع	اأي	جهة	وباأي	طريقة	؟	اإن	احرتام	مبادئ	احلياد	وال�ستقالل	وعدم	التحيز	ب�سفة	خا�سة،	

يدفع	اجلهات	الإن�سانية	اليوم	اإىل	طرح	هذه	الأ�سئلة	يف	�سياقات	اأخرى	خالف	الكوارث،	وبالأخ�ض	يف	

النزاعات	حيث	تكت�سي	اأهمية	اإ�سافية	وحا�سمة.

أطفال سوريون يلعبون 

يف مخيم لالجئني يف 

األردن. يف حني تتوىل عدة 

منظامت وطنية ودولية 

تقديم املساعدة لالجئني 

واملجتمعات املحلية التي 

تستضيفهم يف األردن، 

تعكف منظامت املجتمع 

املدين املحلية عىل تقديم 

املساعدة اإلنسانية 

وتضطلع بدور جوهري 

يف ترسيخ التجانس 

االجتامعي وتعزيز 

االندماج. 

© إبراهيم مال/االتحاد 

الدويل
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كيف ُيحدد النزاع امل�سلح العمل الإن�ساين؟

والنق�سامات	 الأهلية	 احلروب	 وبانت�سار	 الدول،	 غري	 من	 عنيفة	 اأطراف	 بظهور	 املعا�رضة	 النزاعات	 تتميز	

التحتية	 البنية	 وتدمري	 املواجهة،	 وخطوط	 التحالفات	 وبتغري	 والدينية،	 والعرقية	 وال�سيا�سية	 الجتماعية	

الجتماعية،	ونزوح	املدنيني	ومعاناتهم.

بتوفري	 النزاع	 حالت	 معظم	 يف	 الدينية	 واجلماعات	 امل�سلحة	 واجلماعات	 واجليو�ض	 احلكومات	 وتقوم	

م�ستلزمات	الإغاثة،	اإىل	جانب	اللجنة	الدولية	لل�سليب	الأحمر	وجمعيات	ال�سليب	الأحمر	والهالل	الأحمر	

الوطنية	واملنظمات	غري	احلكومية	واجلاليات	واجلمعيات	العرقية	واملجتمعية	وال�رضكات.

واللجنة	 املتحدة	 الأمم	 ووكالت	 الأحمر	 الهالل	 جمعية	 من	 اأ�سا�سا	 الإن�سانية	 امل�ساعدات	 ترد	 �سورية،	 ويف	

الدولية	والهيئات	املهنية	واجلمعيات	اخلريية	واجلاليات	واملقاتلني	واجلماعات	الدينية.	ويف	ال�سومال	ت�ساهم	

ال�رضكات	املحلية	بالإ�سافة	اإىل	اجلاليات	وامليلي�سيات،	يف	تلبية	الحتياجات	الإن�سانية.

بيد	اأن	مقدمي	الإغاثة	غالبا	ما	تربطهم	عالقات	وثيقة	مبجمل	القوات	املتقاتلة	غري	حمددة	املعامل،	حيث	ل	ُيعرف	

َمن	يقاتل	الآخر	وعالَم	يتقاتلون.	

واإذا	كان	ال�سكان	املت�رضرون	يتلقون	م�ساعدات	تقليدية	مثل	الغذاء	والرعاية	ال�سحية	واملاأوى	والتعليم،	فاإنهم	

والأطفال	 الن�ساء	 بني	 الحتياجات	 تتفاوت	 كما	 واملادي،	 البدين	 اأمنهم	 تطال	 قد	 تهديدات	 اأي�سا	 يواجهون	

وكبار	ال�سن.

ويرتبط	م�ستوى	امل�ساعدات	الإن�سانية	املطلوبة	مبدة	النزاع	والقوى	التي	حتركه.	ففي	جمهورية	اأفريقيا	الو�سطى	

على	�سبيل	املثال،	يختلف	املقيا�ض	بني	امل�سلمني	وامل�سيحيني	)انظر	الإطار(.

الأطراف	 مع	 التفاو�ض	 على	 مقدرتها	 معينة	 مناطق	 اإىل	 الو�سول	 على	 الإن�سانية	 املنظمات	 قدرة	 وت�سمل	

الفاعلة	 الأطراف	 اإزاء	 الت�سورات	 ت�سكيل	 الهوية	يف	 مع	 والثقافة	 التاريخ	 عوامل	 تت�سافر	 حيث	  – املتحاربة	

املحلية	والدولية	املعنية	بتقدمي	الإغاثة،	ويف	التاأثري	على	قدرتها	على	الو�سول	اإىل	َمن	هم	بحاجة	اإىل	امل�ساعدة.

وتواجه	اجلهات	الفاعلة	الإن�سانية	خماطر	مادية	متزايدة	اأثناء	النزاعات،	كما	يت�سح	من	ن�سبة	الزيادة	يف	اأعمال	

العنف	املوجهة	�سد	عمليات	الإغاثة	والتي	ارتفعت	بن�سبة	66	يف	املائة	عام	2013	باملقارنة	مع	عام	2012.	

ووقعت	معظم	الهجمات	يف	اأفغان�ستان	وباك�ستان	وجنوب	ال�سودان	وال�سودان	و�سورية.

التدفقات	 ونق�ض	 مل�ساعداتهم	 املتحاربني	 �سمعتهم	و�رضقة	 اإىل	 الإ�ساءة	 اأي�سًا	ملخاطر	 الإغاثة	 مقدمو	 ويتعر�ض	

املالية	وعدم	احرتام	املبادئ	الأ�سا�سية	يف	حالت	النزاع.	

ورغم	تنامي	قدرات	اجلهات	الفاعلة	املحلية	والنقا�سات	الدائرة	حول	العالقة	بينها	وبني	املنظمات	التقليدية	

الدرو�ض	 على	 ما	 اإىل	حد	 وتقت�رض	 للغاية،	 املوثقة	حمدودة	 التجارب	 فاإن	 العمليات،	 تنفيذ	 الإن�سانية	يف	جمال	

امل�ستفادة	على	ال�سعيد	الداخلي	– ول	�سيما	اأثناء	النزاعات	امل�سلحة	حيث	يلعب	مبداأ	ال�رضية	دوراً	بالغ	الأهمية.
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وال�سومال	 الو�سطى	 اأفريقيا	 جمهورية	 مثل	 اأماكن	 يف	 العهد	 حديثة	 التجارب	 من	 ن�ستخل�ض	 اأن	 وميكن	

وجنوب	ال�سودان	و�سورية	بع�ض	ال�ستنتاجات	املبدئية.	اأولها	اأن	التناف�ض	ل	يالحظ	بني	الوكالت	املحلية	

والدولية	فح�سب،	بل	يالحظ	اأي�سا	داخل	منظمات	الإغاثة	املحلية	نف�سها	وفيما	بينها.

ثانيًا،	تتباين	م�ساركة	اجلهات	الإن�سانية،	حيث	تاأخذ	اأ�سكاًل	خمتلفة	تبعًا	لختالف	امل�ستويات،	وتت�سمن	

اأما	 املحلية.	 ال�رضكات	 مع	 التجارية	 والعالقات	 الإن�سانية	 اخلدمات	 تقدمي	 اأجل	 من	 الباطن	 من	 التعاقد	

واملوارد،	 والأفكار	 املعلومات	 وتبادل	 عينيًا،	 اأو	 نقديًا	 الإغاثة	 اأن�سطة	 دعم	 فتت�سمن	 الأخرى	 الأ�سكال	

وتنظيم	دورات	تدريبية	وتنمية	القدرات.

واأخرياً	– و�سواء	كان	و�سف	تلك	الأن�سطة	يندرج	حتت	بند	امل�ساركة	اأو	ال�رضاكة	– فاإن	عالقات	القوة	غري	

املتكافئة	بني	اجلهات	الدولية	واملحلية	املعنية	بالإغاثة	اأمر	واقع.

وت�سلط	التجربة	الأخرية	ال�سوء	اأي�سًا	على	اأربعة	عوامل	تر�سم	مالمح	امل�ساركة	بني	وكالت	الإغاثة	املحلية	

والدولية.

بدورها	■■ توؤثر	 التي	 الت�سورات	 والهويات	جميعها	 والأفعال	 والأقوال	 والتاريخ	 والدين	 الثقافة	 ت�سكل	

على	قبول	هيئات	الإغاثة	وقدرتها	على	الو�سول	اإىل	من	يحتاجون	للم�ساعدة.	فما	ت�سوَره	اجلمهور	

عن	قوات	حفظ	ال�سالم	يف	جمهورية	اأفريقيا	الو�سطى،	على	�سبيل	املثال،	هو	الذي	حدد	َمن	ا�ستطاعت	

التعامل	معهم	وَمن	انخرط	معها	اأي�سًا.

توؤدي	النماذج	التنظيمية	املختلفة	اإىل	تطبيق	ا�سرتاتيجيات	خمتلفة	يف	العمليات.	■■

توؤثر	العوامل	املحركة	للنزاع	على	تقدمي	املعونة،	حيث	ُينظر	اإىل	اجلهات	الفاعلة	املحلية	باعتبارها	مت�سلة	■■

بطرف	واحد	يف	النزاع	)دون	الطرف	الآخر(،	مما	يوؤثر	على	قبول	اجلهات	املعنية	لها.

ميكن	لل�سيا�سات	وامل�سالح	اجلغرافية	وال�سيا�سية	للحكومات	اأن	تو�سع	اأو	تقيد	اإمكانيات	عمل	وكالت	■■

املعونة	الدولية.	

وب�رضف	النظر	عن	م�ساكل	الو�سول	اإىل	من	يحتاجون	للم�ساعدة	وقبول	الهيئات	العاملة	يف	جمال	الإغاثة،	

قد	تواجه	اجلهات	الفاعلة	الإن�سانية	املحلية	والدولية	اأي�سًا	م�ساكل	يف	اإقامة	�رضاكات	واإي�سال	تلك	املعونة،	

تت�سمن	ما	يلي:

الت�سغيلية	واملبادئ	■■ املعايري	 التنازل	عن	بع�ض	 ينبغي	 اإذا	كان	 العمليات	عما	 تنفيذ	 امل�ستمر	عند	 الت�ساوؤل	

الإن�سانية	وحقوق	الإن�سان،	وغ�ض	الطرف	عن	الف�ساد	و�سلته	بالإرهاب.	فقد	واجهت	وكالت	املعونة	

مع�سلة	يف	ال�سومال	على	�سبيل	املثال	تتعلق	بال�ستعانة	ب�رضكات	جتارية	حملية	يف	بع�ض	مناطق	من	البالد	

التي	ت�سيطر	عليها	حركة	ال�سباب،	حيث	ثارت	خماوف	من	اأن	تدفع	تلك	اجلهات	الزكاة	لأفراد	احلركة.	

الفاعلة	■■ اجلهات	 م�ساركة	 الوطنية	 وم�ساحلها	 الدول	 ب�سيا�سات	 املرتبطة	 القانونية	 القيود	 تعوق	 قد	

الدول	 الإرهاب	يف	 قانون	مكافحة	 �سواء.	ومثال	على	ذلك	هو	 املحلية	والدولية	على	حد	 الإن�سانية	

الغربية	الذي	يفر�ض	قيوداً	على	عمل	الوكالت	الإن�سانية.
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تطرح	م�ساألة	ان�سجام	الفكر	مع�سلة.	فهل	ينبغي	ربط	امل�ساعدات	الن�سانية	باجلهود	العامة	الرامية	اإىل	حتقيق	■■

ال�ستقرار	وتغيري	الأ�سباب	الهيكلية	للنزاعات؟	اإذ	تتطلب	حماية	املدنيني	نفوذاً	�سيا�سيًا	اأو	ا�ستخدامًا	للقوة	

الع�سكرية	اأحيانًا	على	�سبيل	املثال.

ما	■■ اإىل	حتديد	 توؤدي	 واأوهام	 افرتا�سات	 نابعة	من	 املحلية	والدولية	 املعونة	 لوكالت	 ت�سورات	منطية	 هناك	

ُينتظر	منها.	وقد	�ُسكك	يف	كفاءة	هذه	الوكالت	ومدى	ا�ستعدادها	للتنازل	عن	مبادئها	الأ�سا�سية	وفعاليتها.

ميلي	توايل	الأحداث	ال�رضيع	يف	مناطق	النزاع	اأحيانا	اإمكانيات	ح�سد	امل�ساعدة،	وبالتايل	فقد	حتدث	تغريات	■■

هائلة	يف	الو�سع	منذ	وقت	اإجراء	التقييمات	وحتى	الت�سليم	الفعلي	ملواد	الإغاثة.

تعتمد	اإمكانيات	امل�ساركة	يف	كثري	من	الأحيان	على	اأنظمة	متباينة	واأ�ساليب	خمتلفة	لتنفيذ	العمليات،	من	قبيل	■■

م�ساءلة	موظفي	اجلهات	املحلية	والدولية	املعنية	بالإغاثة	والنهج	التي	تتبعها	يف	مواجهة	املخاطر	والت�سدي	

لها.	ومتلي	الوكالت	الدولية	واجلهات	املانحة	معايري	تنفيذ	العمليات	ب�سكل	عام؛	وي�ستويف	عدد	�سئيل	من	

اجلهات	الفاعلة	املحلية	املعايري	املطلوبة.

من	جملة	الفر�ض	التي	ينبغي	اغتنامها	نذكر:

للدور	■■ الإن�سانية	نظراً	 الأن�سطة	 الثقافة	ودللتها،	واإدماجها	يف	 اأهمية	 ينبغي	فهم	 الثقافية	والدينية:	 املوارد	

املحوري	الذي	تلعبه	يف	ت�سورات	ال�سكان	امل�ست�سعفني	للمخاطر	واخليارات	التي	يلجوؤون	اإليها	ملواجهة	

تلك	املخاطر.

الو�سطاء:	تتميز	جماعات	معينة	بو�سع	جيد	بف�سل	مهمتها	و�سمعتها،	مما	ي�سهل	عليها	الو�سول	اإىل	ال�سكان	■■

امل�ست�سعفني	– مثل	ممار�سي	الطب	البيطري	)من	اأجل	الو�سول	اإىل	الرعاة(،	وال�سلطات	ال�سحية	واجلاليات	

واجلمعيات	الوطنية.

عمليات	ال�سالم:	تت�سمن	اتفاقات	وقف	اإطالق	النار	واتفاقات	ال�سالم	بنوداً	تتعلق	بالإغاثة	وامل�ساعدات	■■

الإن�سانية	تلتزم	يف	اإطارها	الأطراف	املتحاربة	باحرتام	واجباتها	الإن�سانية	وبال�سماح	للوكالت	الإن�سانية	

بالو�سول	اإىل	من	هم	بحاجة	للم�ساعدة.

توطيد	ال�سالم:	ميكن	لالأن�سطة	الإن�سانية	اأن	تعّزز	عملية	توطيد	ال�سالم،	رغم	اأنها	عملية	�سيا�سية.■■

التطلع اإىل امل�ستقبل

	ي�سلط	هذا	الف�سل	ال�سوء	على	ثالثة	جوانب،	اأولها	�رضورة	فهم	وكالت	املعونة	املحلية	والدولية	ب�سكل	اأف�سل	

ال�سيا�سية	 ال�سلطة	والتحالفات	 التاريخية	وعالقات	 القوى	 �سيما	 النزاع،	ول	 �سياقات	 املحركة	داخل	 للقوى	

والجتماعية	والنظم	الثقافية.

ن	
ّ

ثانيًا،	ل	يكفي	حتليل	ال�سياق	وحده،	حيث	ميكن	للهيئات	املحلية	والدولية	املعنية	بال�سوؤون	الإن�سانية	اأن	حت�س

قدرتها	على	تلبية	حاجة	ال�سكان	امل�ست�سعفني	اإىل	احلماية	وامل�ساعدة	بطريقة	اآمنة.
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واأخرياً،	تربز	احلاجة	اإىل	مزيد	من	ال�ستف�سار	عن	كيفية	تاأثري	الأمناط	املختلفة	من	العنف	على	الحتياجات	

احلماية	 تقدمي	 وعلى	 التخطيط	 على	 وعواقبها	 الإن�سانية،	 الفاعلة	 اجلهات	 م�ساركة	 وعلى	 الإن�سانية	

وامل�ساعدة.	

 جمهورية اأفريقيا الو�صطى: اجلهات الفاعلة الدولية والت�صورات املرتبطة بها 

ومدى قبولها على ال�صعيد املحلي

استلزم العنف الطائفي الذي استرشى يف جمهورية أفريقيا الوسطى نرش قوات لحفظ السالم تتكّفل بحامية السكان املترضرين الذين وقع 

بعضهم يف براثن الحصار داخل مناطق غري آمنة.

عملية  إطار  إضافية يف  فرنسية  وقوات عسكرية  األفريقي  االتحاد  بقيادة  الوسطى  أفريقيا  لجمهورية  الدولية  الدعم  بعثة  تم نرش  وقد 

»سانغاري«، يف كانون األول/ديسمرب من عام 2013. بيد أن املدنيني مل يشعروا بشكل عام أن أياً من العمليتني ساهمت إىل حد كبري يف توفري 

الحامية الالزمة لهم أو يف الرد عىل الهجامت املوجهة ضدهم. 

وتعرضت قوات حفظ السالم لصعوبة جمة يف التمييز بني املدنيني واملقاتلني، ويف التدخل يف املناطق الحرضية املكتظة بالسكان.

وكان البعض ينظر إىل القوات الفرنسية عىل أنها تتعاون مع امليليشيات املسيحية حيث ساد الظن بأنها قامت بتجريد مقاتيل تحالف سيليكا 

املتمرد من أسلحتهم للتمهيد لهجامت ميليشيا »مناهيض باالكا« يف بانغي. وارتأت فئات أخرى أن قوات سانغاري انخرطت مع مقاتيل 

تحالف سيليكا ملحاربة مناهيض باالكا؛ أو أن وراء وجود القوات الفرنسية دوافع سياسية واقتصادية.

واعُتربت القوات التشادية املشاركة يف بعثة الدعم الدولية عىل صلة وثيقة للغاية مع تحالف سيليكا. ورغم أن الفرق األخرى املمثلة لبالدها 

يف البعثة اعُتربت أكرث حياداً، ساد شعور بني السكان بأنها هي األخرى كانت موجودة يف جمهورية أفريقيا الوسطى ألسباب سياسية.

وقد لجأ املسلمون يف بانغي إىل مقاتيل سيليكا طلباً للحامية، وذلك يف أعقاب الهجامت التي شنها أعضاء ميليشيا مناهيض باالكا، وتلقى 

املدنيون تدريباً عىل القتال عىل يد مقاتيل سيليكا. وقد اعتمد املسيحيون يف األساس عىل مناهيض باالكا من أجل الحامية، ولكن هؤالء 

املقاتلني لجؤو إىل العنف ضد مجتمعاتهم ومارسوا الرسقة وفرض الرضائب باإلكراه.

ومل تتصدَّ قوات حفظ السالم لتلك التصورات السلبية بشكل كامل، وكان البد لكل من بعثة الدعم الدولية والقوات العسكرية الفرنسية عىل 

حد سواء االنخراط عىل نحو أكرث انتظاماً يف العمل مع املدنيني. ■

الدويل	 التنبيه	 منظمة	 يف	 البحوث	 ق�سم	 رئي�ض	 اإ�سماعيل،	 اأولوايل	 ال�سيد	 ال�ساد�ض	 الف�سل	 كتب	

International Alert،	وكتبت	حمتوى	الإطار	ال�سيدة	فريونيك	باربويل،	وهي	زميلة	باحثة	يف	جمموعة	

ال�سيا�سات	الإن�سانية	التابعة	ملعهد	التنمية	ما	وراء	البحار.
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 اأت�سمعونني الآن؟ 

ا�ستعمال اجلهات الفاعلة املحلية للو�سائل الرقمية

تتمثل	اأبرز	التحولت	التكنولوجية	التي	حتققت	موؤخراً	يف	الزيادة	الهائلة	التي	�سهدها	ا�ستخدام	تكنولوجيا	

ا�ستخدام	 اأدوات(.	ولقد	�سجل	 بهما	من	 يرتبط	 املحمولة	والإنرتنت	وما	 )الهواتف	 الرقمية	 الت�سالت	

الهواتف	املحمولة	منواً	هائاًل	يف	بلدان	الدخل	املنخف�ض	وبلدان	الدخل	املتو�سط.

حاجات	 من	 حاجة	 الت�سالت	 فاإن	 الت�سالت:	 �رضكة	 موؤ�س�ض	 اإريك�سون،	 لر�ض	 ال�سيد	 �رضح	 وكما	

مي�ض	 ومل	 متعددة.	 مهامًا	 تنجز	 اأنها	 اأمنًا،	 وزادتها	 احلياة	 ي�رضت	 املحمولة	 فالهواتف	 الأ�سا�سية.	 الإن�سان	

اأي�سًا	كامريا	وراديو	وُعدة	 اأن	الهاتف	املحمول	هو	 النامي	 اأدرك	النا�ض	يف	العامل	 الكثري	من	الوقت	حتى	

لالإ�سعافات	الأولية	وم�سدر	للدخل.

اأو	تتلقى	املال	عرب	 اإذ	تر�سل	ن�سبة	78	يف	املائة	من	الكينيني	الفقراء	 وتتيح	الهواتف	احل�سول	على	املال،	

الهواتف	املحمولة.

وحت�سن	الهواتف	�سبل	املعي�سة	فهي	تتيح	الت�سال	بالعامل	لال�سطالع	بوظيفة	ق�سرية	الأجل	وتّولد	الطلب	

اآ�سيا	 مثاًل.	ويف	 الأ�سواق	 الأ�سعار	يف	 البيانات	عن	 وتتيح	 الهواتف،	 �سحن	 مثل	 الثانوية،	 اخلدمات	 على	

الف�صـل
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عادة ما يتسم األشخاص 

املترضرون من الكوارث 

واألزمات بروح االبتكار 

فيام يتعلق بتكنولوجيا 

االتصاالت التي 

يستخدمونها لتلبية 

احتياجاتهم اليومية 

وللنفاذ إىل الشبكات 

العاملية ولتحويل األموال 

ولتغيري حياتهم اليومية. 

وقد استحدثوا مناذج 

جديدة للتصدي للكوارث 

من خالل إرشاك األطراف 

املحلية، وتحديدا القطاع 

الخاص والجاليات 

األجنبية. 
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تتمثل	اأهم	فائدة	من	فوائد	الهواتف	املحمولة	التي	ذكرها	م�ساركون	يف	درا�سة	ا�ستق�سائية	يف	زيادة	القدرة	

على	العمل	اأو	على	الت�سال	بالآخرين	يف	حالت	الطوارئ.	

وتفيد	البيانات	باأن	النا�ض	كلما	ازدادوا	فقراً،	منحوا	الأولوية	ل�ستخدام	الهواتف.	وك�سفت	درا�سة	اأجريت	

يف	�ستة	بلدان	اآ�سيوية	عن	اأن	الفرد	كلما	ازداد	فقراً،	كر�ض	ح�سة	اأكرب	من	دخله	خلدمات	الهواتف	املحمولة.

ويف	ظل	الأزمات،	اأ�سحت	الزيادة	احلادة	يف	ا�ستخدام	الهواتف	املحمولة	اأمراً	ماألوفًا	ملقدمي	اخلدمات.	

ففي	العراق	يف	عام	2014	مثاًل	عندما	و�سع	مكتب	تن�سيق	ال�سوؤون	الإن�سانية	خطًا	هاتفيًا	للطوارئ	من	

اأجل	اليزيديني	امل�رضدين	يف	جبل	�سنجار،	كان	معظم	الطلب	على	الغذاء	واملاء	وال�سواحن	الكهربائية.

ويرى	الفقراء	التكنولوجيا	الرقمية	يف	بلدان	الدخل	املنخف�ض	وبلدان	الدخل	املتو�سط	ب�سكل	يختلف	عن	

التي	 املدين	واأق�سام	احلكومات	 املجتمع	 تفتاأ	جماعات	 املرتفع.	ول	 الدخل	 بلدان	 بها	 تراها	 التي	 الأمناط	

ما	 الذي	عادة	 في�سبوك	 ا�ستخدام	 تزيد	من	 اإنرتنت،	 مواقع	 اإعداد	 في�سبوك	على	 تعد	�سفحات	 اأن	 تف�سل	

يعترب	تافهًا.	وخالل	اأزمة	فريو�ض	اإيبول	تبادلت	�سلطات	�سرياليون	البيانات	على	موقع	في�سبوك	قبل	اإ�سدار	

البيانات	الكتابية	ب�ساعات.

على	 املفتوحة	 املحمولة	 الهواتف	 اإ�سالح	 حمالت	 اأ�سحت	 فقد	 الأجهزة.	 مع	 اأي�سًا	 يحدث	 ذاته	 والأمر	

التقنيون	 يعيد	 املتو�سط،	كما	 العني	يف	بلدان	الدخل	املنخف�ض	وبلدان	الدخل	 تاألفه	 الطريق	منظراً	 قارعة	

املحليون	تدوير	ال�سماعات	القدمية.

ول	�سك	يف	اأن	الهاتف	املحمول	هو	عنوان	امل�ستقبل،	اإذ	�سيعي�ض	املاليني	قريبًا	اأول	جتربة	لهم	ل�ستخدام	

الإنرتنت	على	الهواتف	بدًل	من	احلا�سوب.	و�سيكون	اأول	ح�ساب	م�رضيف	لهم	رقميًا،	و�سيدخلون	على	

مواقع	التوا�سل	الجتماعي	عرب	الهواتف	املحمولة.	ود�سنت	اجلمعيات	الوطنية	تطبيقات	للتاأهب،	وكيفت	

اأكرث	من	60	جمعية	وطنية	منها	تطبيقًا	لالإ�سعافات	الأولية	لي�ستخدم	حمليًا.	

املتطوعني	 وجمموعات	 املحليون	 املقاولون	 �سيكون	 املتو�سط	 الدخل	 وبلدان	 املنخف�ض	 الدخل	 بلدان	 ويف	

التقنيني	هم	من	يقومون	بالبتكار	التكنولوجي	للتاأهب	للطوارئ	ومواجهتها،	عو�سًا	عن	الوكالت	الدولية.

ونظراً	لت�ساع	رقعة	امللكية	وزيادة	الفطنة	التكنولوجية،	�سترَبع	املجتمعات	يف	ا�ستخدام	التكنولوجيا	يف	

حالت	الكوارث،	عن	طريق	جتهيز	العدة	والتطبيقات	الالزمة	لتلبية	الحتياجات	املحلية.	

وطبقًا	ل�رضكة	ماكنزي	لال�ست�سارات	الإدارية،	لن	تتمتع	ن�سبة	48	يف	املائة	من	�سكان	العامل	بفر�ض	ا�ستخدام	

الإنرتنت	يف	عام	2018،	غري	اأن	ما	يّولد	ال�ستبعاد	اآخذ	يف	التغرّي.	وقد	خل�ست	الدرا�سات	اإىل	اأن	عدم	

معرفة	طريقة	ا�ستخدام	الإنرتنت	ي�سكل	عائقًا	اأكرب	من	التغطية	بالإنرتنت	اأو	تكلفته.

ومن	العوائق	الأخرى	الفتقار	اإىل	املحتوى	يف	بع�ض	اللغات.

من	 وال�ستفادة	 املوارد	 على	 للح�سول	 التكنولوجيا	 للكوارث	 املعر�سة	 البلدان	 يف	 النا�ض	 وي�ستخدم	

الكوارث	يف	 الناجني	من	 ت�ساعد	 اأن	تكنولوجيا	الت�سالت	 ال�سبكات	الجتماعية	بطرق	مبتكرة،	كما	

�ستى	اأرجاء	العامل.
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وقد	و�سفت	التكنولوجيا	اأي�سًا	على	اأنها	اأبرز	الدوافع	التي	تزيد	من	قدرة	املواطنني	املغرتبني	على	ال�سطالع	

بدور	يف	ال�ستجابة	الإن�سانية.	وقد	زادت	مواقع	التوا�سل	الجتماعي	والهواتف	املحمولة	و�سكايب	وحتويل	

بتبادل	املعلومات	 ابتداًء	 اإلكرتونيًا	من	قدرتهم	على	امل�ساركة	يف	بلدانهم	الأ�سلية،	ما	ي�رّض	كل	�سيء	 الأموال	

و�سوًل	اإىل	الدعم	النف�سي.

واأ�سحت	التكنولوجيا	واإمكانية	ا�ستخدام	الو�سائل	الرقمية	اأي�سًا	من	اخلدمات	الإن�سانية	الأ�سا�سية	التي	يطلبها	

منها	غوغل	وفي�سبوك	 للتكنولوجيا	جذبت	�رضكات	 املت�رضرين	 ال�سكان	 ا�ستيعاب	 اأن	�رضعة	 املت�رضرون،	كما	

اإىل	احليز	الإن�ساين.	ويف	ني�سان/اأبريل	2015	مثاًل	عقب	زلزال	نيبال	�سغل	موقع	في�سبوك	خا�سية	»اأنا	بخري«	

)’I’m Safe’(	للمرة	لالأوىل.	

ولطاملا	حملت	وكالت	امل�ساعدة	على	عاتقها	عبء	التحدث	بالنيابة	عن	املت�رضرين	من	الكوارث،	اأما	الآن	

فيتحدث	الناجون	من	الكوارث	اأكرث	واأكرث	عن	اأنف�سهم.	فقد	و�سلت	ال�سور	الأوىل	عن	زلزال	هايتي	يف	عام	

ال�سور	بهاتفه	بالك	بريي	ون�رضها	يف	تغريدات	على	 التقط	 الذي	 املرا�سل	املحلي	كاريل	بدري	 2010	من	

موقع	تويرت.

واأدت	هذه	الت�سالت	الآنية	بني	الأ�سخا�ض	العاديني	والأ�سخا�ض	الذين	يتولون	مقاليد	ال�سلطة	اإىل	ا�ستخدام	

التكنولوجيا	يف	م�ساءلة	هوؤلء	امل�سوؤولني.

الأحمر	 فال�سليب	 فيما	بني	اجلريان.	 �سائعًا	 الذي	كان	 امل�ساعدة	 التعبري	رقميًا	عن	منوذج	 التكنولوجيا	 وتتيح	

الكيني	ل	ير�سل	املعلومات	اآنيًا	عن	الطوارئ	يف	تغريدات	وح�سب،	بل	اإنه	ي�ستعني	اأي�سًا	ب�سبكة	من	املتطوعني	

على	الإنرتنت	لنقل	املعلومات	اإىل	املتابعني	على	مواقع	التوا�سل	الجتماعي.

ومع	ذلك	ل	يخفى	على	اأحد	اأن	التكنولوجيا	لي�ست	دائمًا	اإيجابية،	فقد	خل�ست	درا�سة	اأجريت	يف	عام	2013	

التكنولوجيا	 فا�ستخدام	 نزاعات	عنيفة.	 يزيد	من	احتمالت	وقوع	 املحمولة	 بالهواتف	 التغطية	 توافر	 اأن	 اإىل	

ك�ساحة	للقتال	يف	النزاع	ال�سوري	مثاًل	يبعث	على	القلق.

اإن	ظاهرة	ترديد	بع�ض	الأفكار	الجتماعية	والإعالمية	التي	توؤدي	اإىل	تر�سيخ	نظرة	الأفراد	ال�سائعة	لالأمور	َلهو	

اأمر	ينطوي	على	خطر	يف	ظروف	النزاعات.

ويف	ميامنار	ا�ستخدم	املتاجرون	بالب�رض	تكنولوجيا	الت�سال	عرب	الفيديو	مع	امل�رضدين	من	�سعوب	الروهنغا،	وهم	

يخطفون	النا�ض	فعاًل	ثم	يت�سلون	باأ�رضهم	عرب	الإنرتنت	لطلب	فدية	عنهم.

وُتعد	اإ�ساءة	معاملة	الأطفال	اأكرث	جرمية	ترتكب	على	الإنرتنت	يف	الفلبني.	ويعني	وجود	املنابر	الرقمية	اأن	من	

بيع	 لقاء	 الأموال	 اليائ�سون	على	 الآباء	 الأميال،	حيث	يح�سل	 اآلف	 بعد	 الأطفال	على	 اإ�ساءة	معاملة	 املمكن	

الأطفال	دون	اأن	يغادروا	املنزل	على	الإطالق.

اخلا�ض	هو	 القطاع	 فاإن	 الهاتفية،	 بال�سبكة	 اأبعد	مكان	 الأ�سا�سية	يف	ربط	 م�سكلتهم	 َمن	تكمن	 اإىل	 وبالن�سبة	

احلل.	ووحدها	�رضكات	مثل	غوغل	وميكرو�سوفت	وفي�سبوك	هي	التي	لديها	قدرة	توا�سل	عاملية	ودراية	وقدرة	

مالية	لتو�سيل	الربط	بال�سبكة	الهاتفية	اإىل	اأبعد	الأماكن.
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و�سواء	تعلق	الأمر	باأهل	نيويورك	الذين	�ساروا	م�سافة	50	جممعًا	�سكنيًا	عقب	اإع�سار	�ساندي	للعثور	على	

اإ�سارة،	اأو	الفلبينيني	يف	مدينة	تاكلوبان	الذين	�سحنوا	هواتفهم	با�ستخدام	بّطارّيات	ال�سيارات	عقب	اإع�سار	

هايان،	من	اجللي	اأن	النا�ض	باتوا	يعتربون	الربط	بال�سبكة	الهاتفية	الآن	خدمة	اإن�سانية	اأ�سا�سية،	اإىل	جانب	

ال�سبكات	و�سحن	الهواتف	يف	حالت	الطوارئ.

الهاتفية	على	 بال�سبكة	 الربط	 الفكر.	وينطوي	تقدمي	خدمات	 تلبية	هذه	احلاجة	حتوًل	كبرياً	يف	 وت�ستلزم	

العمل	عن	كثب	مع	القطاع	اخلا�ض	اإذ	لن	تتمكن	اأية	وكالة	اإغاثة	على	الإطالق	من	اإعادة	ت�سغيل	اأية	�سبكة	

ات�سالت	هاتفية	على	�سعيد	البلد.

خال�سة

ويف	 التكنولوجيا	 فهم	 يف	 الدولية	 امل�ساعدة	 وكالت	 من	 بكثري	 اأ�رضع	 كانوا	 وامل�ست�سعفني	 الفقراء	 اإن	

ال�ستثمار	فيها.	وعادة	ما	وجدوا	طرقًا	لتحقيق	النتائج	التي	يحتاجونها	بالعتماد	على	موارد	ال�سبكات	

الجتماعية.

وعادة	ما	يعد	هذا	الأمر	غريبًا	على	وكالت	امل�ساعدة.	فجميع	املوظفني	الدوليني	تقريبًا	مل	يكونوا	على	علم	

يف	عام	2010	مبنرب	»التغريدات	على	املحمول«	الذي	ي�ستخدمه	�سكان	هايتي	للح�سول	على	التغريدات	

على	هواتفهم	يف	�سكل	ر�سائل	ق�سرية.	

على	 قدرتها	 وتعزيز	 التكنولوجيا،	 ا�ستخدام	 يف	 خبرية	 اأنها	 على	 املجتمعات	 اإىل	 النظر	 اأي�سًا	 املهم	 ومن	

كاأداة	 التكنولوجيا	 ي�ستخدمون	 فالنا�ض	 فقط	 التكنولوجية	 املهارات	 اكت�ساب	 ذلك	 يعني	 ول	 البتكار.	

اجتماعية	اأي�سًا.

ومن	احلا�سم	تعلم	العمل	مع	هذه	الأنظمة	التي	تتعار�ض	مع	نهج	التحكم	والإ�رضاف	الذي	تتبعه	العديد	من	

الوكالت	الإن�سانية.	

 »البتكار العك�صي« – ما الذي ميكن اأن تتعلمه اجلهات الفاعلة الدولية 

من عبقرية اجلهات الفعالة املحلية؟

يعرّف »االبتكار العكيس« عىل أنه جلب املنتجات الرخيصة املعدة لألسواق املستجدة إىل األسواق الرثية. وتوضح ثالث حاالت هذا املفهوم. 

إن املكاملة الفائتة هي املكاملة الهاتفية التي تنتهي بعد دقة جرس واحدة وتظهر عىل هاتف متلقي املكاملة برقم املتصل عادة وهي مجانية 

يف العديد من البلدان. ويستخدم الناس املكاملة الفائتة لإلشعار بالقيام بعمل متفق عليه مسبقاً مثل »عندما أجري مكاملة فائتة، التقي يب 

أمام السوق«. وميكن للمستخدم إجراء مكاملة فائتة إىل متجر لينضم إىل قامئة مستلمي الرسائل القصرية التي تحتوي عىل قسائم التخفيض. 

فقد قامت اقتصادات برمتها ومنت عىل املكاملات الفائتة، وغالبيتها يف جنوب آسيا، وهي آخذة يف االنتشار.
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ومل يكن من املمكن خفض قيمة ُمنتج غريب مخصص للصني دون فقدان غالبية سامته، لذا فإن تطوير وحدة تعمل باملوجات فوق الصوتية 

منخفضة التكلفة تستند إىل برنامج قوي وحاسوب محمول قد لبى الحاجة. ويف عام 2007 بيعت هذه الوحدة بسعر أدىن من سعر نظريتها 

الغربية بعرش مرات. فحينام تحتاج األسواق الغربية إىل وحدة صغرية محمولة ُتستخدم يف مواقع الحوادث، يضحى االبتكار العكيس مثرياً 

لالهتامم حقاً.

نظمت يف  التي  االنتخابات  املرتكب عقب  العنف  مواقع  بتحديد  عام 2008،  السواحيلية( يف  باللغة   Ushahidi( بالشهادة  اإلدالء  وبدأ 

كينيا، عندما استخدم »الصحفيون من املواطنني« الهواتف املحمولة لجمع املعلومات وتحميلها. وأعد العامل املتطوعون املتخصصون يف 

املوقع 45 ألف مستخدم وزاد  التي شهدت أعامل عنف. ويف فرتة وجيزة زار  املناطق  الخرائط يلخص برصياً  لرسم  برنامجاً  التكنولوجيا 

االهتامم باستخدامه يف البلدان األخرى. 

ويف الوقت ذاته يبني نهج »االستطالع والجمع« وجود »استثناءات إيجابية« – عىل نقيض التقييم التقليدي وتقديم الخدمات. فاملقصود هو 

العثور عىل تطبيقات وتكنولوجيا مستعملة بالفعل يف أقىص األماكن التي تبلغها منظمة ما لتطبقها عىل نطاق أوسع. ولهذا النهج عدد من 

الفوائد هي: أنه ُطبق بالفعل يف مكان ما؛ وال يلزم بيعه؛ وأنه ُمجرَب ميدانياً. وبالنسبة إىل املنظامت الحكومية الدولية التي تعمل يف بيئات 

ريفية صعبة، ميكن تطبيق هذا النهج حيثام تندر التكنولوجيا. ■

ال�سيا�سات	 على	 يركز	 الت�سالت	 جمال	 يف	 م�ستقل	 ا�ست�ساري	 خبري	 وول،	 اإموجني	 ال�سيد	 	7 الف�سل	 كتب	

الت�سالت	 موظفي	 رئي�ض	 هاب	 اإدوارد	 ال�سيد	 الإطار	 حمتوى	 وكتب	 الت�سالت،	 وتكنولوجيا	 واملنا�رضة	

العاملية	يف	الحتاد	الدويل.



 املبادئ الأ�سا�سية للحركة الدولية

لل�سليب الأحمر والهالل الأحمر

الإن�سانية اإن احلركة الدولية لل�سليب الأحمر والهالل الأحمر، 

التي انبثقت من الرغبة يف اإغاثة اجلرحى يف ميدان القتال دون 

اإىل  ووطني،  دويل  طابع  ذات  حركة  ب�سفتها  ت�سعى،  متييز، 

جتنب املعاناة الإن�سانية وتخفيفها اأينما وجدت. وتهدف اإىل 

حماية احلياة وال�سحة و�سمان احرتام الإن�سان، وت�سجع على 

التفاهم املتبادل وال�سداقة والتعاون وحتقيق ال�سالم الدائم بني 

جميع ال�سعوب.

اأو  اجلن�سية  اأ�سا�س  متييز على  اأي  ل متار�س احلركة  التحيز  عدم 

الآراء  اأو  الجتماعي  الو�سع  اأو  الدينية  املعتقدات  اأو  العرق 

وفقًا  الأفراد  معاناة  تخفيف  اإىل  ت�سعى  وهي  ال�سيا�سية. 

لحتياجاتهم فقط، واإىل اإعطاء الأولوية لأ�سد حالت ال�سيق 

اإحلاحًا.

اأي  تاأييد  عن  متتنع  اجلميع،  بثقة  احلركة  حتتفظ  لكي  احلياد 

طرف من الأطراف يف الأعمال العدائية اأو امل�ساركة، يف اأي 

وقت، يف اخلالفات ذات الطابع ال�سيا�سي اأو العرقي اأو الديني 

اأو الأيديولوجي.

ال�ستقالل احلركة م�ستقلة، وبالرغم من اأن اجلمعيات الوطنية 

تقدمها  التي  الإن�سانية  اخلدمات  يف  م�ساعدة  كهيئات  تعمل 

حتافظ  اأن  عليها  اأن  اإل  بلدانها،  لقوانني  وتخ�سع  حكوماتها 

دائما على ا�ستقاللها الذاتي بحيث تكون قادرة على الت�رصف 

يف كل الأوقات وفقًا ملبادئ احلركة.

الربح  تبغي  ل  تطوعية  اإغاثة  منظمة  احلركة  التطوعية  اخلدمة 

باأي �سكل من الأ�سكال.

الوحدة ل ميكن اأن تكون هناك �سوى جمعية واحدة لل�سليب 

الأحمر اأو الهالل الأحمر يف البلد الواحد. ويجب اأن تكون 

اجلمعية مفتوحة للجميع، واأن ميتد عملها الإن�ساين اإىل جميع 

اأرا�سي البلد.

العاملية احلركة الدولية لل�سليب الأحمر والهالل الأحمر هي 

حركة عاملية تتمتع فيها كل اجلمعيات بو�سع مت�ساو وتتحمل 

نف�س امل�سوؤوليات وعليها نف�س الواجبات يف م�ساعدة بع�سها 

البع�س.
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الحتاد الدويل جلمعيات ال�سليب الأحمر والهالل الأحمر هو اأكرب 

العامل. ويقدم خدماته، مع  املتطوعني يف  تعتمد على  اإن�سانية  �سبكة 

اأع�سائه من اجلمعيات الوطنية لل�سليب الأحمر والهالل الأحمر يف 

خمتلف اأنحاء العامل والبالغ عددها 189 جمعية، ل�سالح 97 مليون 

ول�سالح  الأجل،  طويلة  اإمنائية  وبرامج  خدمات  عرب  �سنويًا  �سخ�س 

املبكر  والنعا�س  ال�ستجابة  عمليات  عرب  اآخر  �سخ�س  مليون   85

والطوارئ  الكوارث  حدوث  قبل  ويعمل  الكوارث.  حالت  يف 

امل�ست�سعفني  احتياجات  تلبية  اأجل  من  وبعدها  وخاللها  ال�سحية 

وحت�سني حياتهم. وي�سطلع بهذه املهام دون حتيز ودون متييز قائم على 

اأ�سا�س اجلن�سية اأو العرق اأو النوع الجتماعي اأو املعتقدات الدينية اأو 

الطبقة الجتماعية اأو الآراء ال�سيا�سية.

الحتاد  عمل  خطة  تر�سد   2020 عام  حتى  الفرتة  ا�سرتاتيجية  اإن 

والإمنائية  الإن�سانية  للتحديات  الت�سدي  اإىل  الرامية  اجلماعية  الدويل 

الكربى لهذا العقد، وهو ملتزم »باإنقاذ الأرواح وتغيري العقليات«.

املكت�سبة من  املتطوعني، وخربته  �سبكته من  وتكمن قوة الحتاد يف 

املجتمعات املحلية، وا�ستقالله وحياده. ويعمل على الرتقاء باملعايري 

الإن�سانية ك�رصيك يف التنمية ويف مواجهة الكوارث. وُيقنع �سانعي 

ي�ساهم  امل�ست�سعفني. وعليه،  الدوام مل�سلحة  بالعمل على  القرارات 

يف حتقيق جمتمعات حملية �سحية واآمنة، ويف تقليل مواطن ال�سعف، 

وتعزيز مقومات ال�سمود، وترويج املواقف ال�سلمية يف جميع اأنحاء 

العامل.
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