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مقدمة

عقــدت مشــاورات موســعة ألصحــاب المصلحــة عبــر إقليــم الشــرق 
األوسط  وشمال أفريقيا ۱ تحضيًرا للمشاورات اإلقليمية للقمة العالمية 
للعمــل اإلنســاني، والمقــرر انعقادهــا فــي األردن مــا بيــن ۳ و٥ آذار/ 
ــات  ــد التحدي ــى تحدي ــاورات إل ــذه المش ــدف ه ــارس ۲۰۱٥. وته م
ــل  ــن أج ــم م ــه اإلقلي ــي تواج ــة الت ــانية ذات األولوي ــرص اإلنس والف
وضــع األســس لمزيــد مــن المناقشــات فــي األردن.  وســوف تغــذي 
ــة  ــة للقم ــة والعالمي ــة المشــاورات المحوري ــج المشــاورة اإلقليمي نتائ
ــرر  ــها، والمق ــة نفس ــة القم ــي النهاي ــاني، وف ــل اإلنس ــة للعم العالمي

انعقادها في إســطنبول، عام ۲۰۱٦.

وقــد وردت نتائــج مجموعــة مبدئيــة مــن المشــاورات مــع منظمــات 
المجتمــع المدنــي والحكومــات والمجتمعــات المحليــة المتضــررة فــي 

اإلقليم في ورقة اســتطالعية ۲ صدرت  بنهاية ۲۰۱٤.

وقــد حــددت هــذه الورقــة اثنــي عشــر تحدًيــا رئيســًيا مرتبًطــا بالعمــل 
اإلنســاني تواجــه مختلــف الدوائر/المجموعــات المعنيــة واســُتخِدمت 
مــن أصحــاب  أكبــر  نطــاق  مــع  الناجحــة  المشــاورات  لتوجيــه 
ــع  ــتطالعية م ــة االس ــي الورق ــواردة ف ــج ال ــرد النتائ ــة. وت المصلح
ــاورات  ــى -- المش ــة إل ــر، إضاف ــذا التقري ــي ه ــة ف ــل الوافي التفاصي

التالية في اإلقليم.

ــة المتبعــة  ــة أجــزاء: األول يشــرح العملي ــى ثالث ــر إل وينقســم التقري
ــج  ــي يوضــح نتائ ــا، والثان ــة وتحليله ــاب المصلح ــع آراء أصح لجم
المشــاورات التحضيريــة ألصحــاب المصلحــة، فــي حيــن يحــدد 
الثالــث أولويــات القضايــا اإلنســانية وأســئلة المناقشــة فــي المشــاورة 
اإلقليميــة المقــرر عقدهــا بــاألردن مــن أجــل القمــة العالميــة للعمــل 

اإلنساني.

۱ألغراض القمة العالمية للعمل اإلنساني، يشمل إقليم الشرق األوسط وشمال أفريقيا: الجزائر، البحرين، مصر، العراق، األردن، الكويت، لبنان، ليبيا، المغرب، عمان، فلسطين، قطر، السعودية، سوريا، تونس، اإلمارات العربية المتحدة، 

اليمن.
http://goo.gl/IeeQid :۲متاحة على موقع القمة العالمية للعمل اإلنساني

التحليل التحضيري ألصحاب المصلحة
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العملية التحضيرية لمشــاورات أصحاب المصلحة
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تحــت إرشــاد مجموعــة التوجيــه اإلقليميــة للشــرق األوســط وشــمال 
ــة للعمــل اإلنســاني، ســاعدت مجموعــة  ــا بشــأن القمــة العالمي أفريقي
مــن الشــركاء علــى تنظيــم مشــاورات مــع مختلــف المجموعــات فيمــا 
بيــن نيســان/ أبريــل ۲۰۱٤ وشــباط/ فبرايــر ۳۲۰۱٥. وقــد اســتخدم 
عــدد مــن األســاليب إلشــراك مجموعــة مختلفــة مــن أصحــاب 
المحليــة  والمجتمعــات  األعضــاء،  الــدول  ومنهــم  المصلحــة، 
المتضــررة، ومنظمــات المجتمــع المدنــي، ووكاالت األمــم المتحــدة، 
ــة لحركــة  ــات الوطني ــة، والجمعي ــة الدولي والمنظمــات غيــر الحكومي

الصليب األحمر والهالل األحمر، والشباب، واإلعالم.

وقــد تــم التشــاور مــع ۱۲۳۱ فــرد مــن مختلــف الخلفيــات فــي ظــل 
ــذل  ــع ب ــة أصحــاب المصلحــة، م ــد تعددي ــذي يعتم ــة ال أســلوب القم
جهــد خــاص إلشــراك منظمــات المجتمــع المدنــي واألشــخاص 
المتضرريــن مــن األزمــات اإلنســانية. وقــد تضمــن التشاورالســابق 
ــن  ــخاص النازحي ــن، واألش ــع الالجئي ــة م ــاورات منفصل ــره مش ذك
داخلًيــا، والمهاجريــن، والفئــات الســكانية األخــرى المتضــررة. وقــد 
أجريــت لــكل مــن الرجــال، والنســاء، والشــباب، وقــادة المجتمعــات 

المحلية على حدة، كلما أمكن.

ــى المســتوى  ــي عل ــع المدن ــات المجتم ــع منظم ــم التشــاور م ــد ت  وق
الوطنــي، ثــم تلــى ذلــك اجتماعــان إقليميــان لمراجعــة النتائــج المنبثقــة 

أوالً ثم توحيد توصيات المجتمع المدني. 

ويــورد الجــدول أدنــاه٤ موجــًزا لمجموعــات أصحــاب المصلحــة التــي 
تم التشاور معها والشكل المتبع في كل منها.

المصلحــة محاولــة  النهائــي ألصحــاب  التحليلــي  التقريــر  ويعــد 
ــات الرئيســية التــي تمــت مناقشــتها خــالل  ــع النتائــج والتوصي لتجمي
مــن  يقصــد  المصلحــة. وال  التحضيريــة ألصحــاب  المشــاورات 
ــن اآلراء  ــكيلة م ــل تش ــه يمث ــق، ولكن ــة تواف ــاره وثيق ــر اعتب التقري
والمواقــف ألصحــاب المصلحــة المتعدديــن الذيــن تــم التشــاور معهــم 
بهــدف تحفيــز المناقشــات وتيســير وضــع التوصيــات فــي المشــاورة 
اإلقليميــة للمنطقــة بخصــوص القمــة العالميــة للعمــل اإلنســاني. ومــن 
المقــرر عقــد مشــاورات إضافيــة مــع القطــاع الخــاص والمؤسســات 
ــاألردن، وســوف  ــة ب ــم بعــد المشــاورة اإلقليمي ــي اإلقلي ــة ف األكاديمي

تسترشد بها عملية القمة العالمية.

.

.

۳راجع الملحق والتقديرات  لالطالع على قائمة المنظمات المشتركة في تنظيم المشاورات التحضيرية ألصحاب المصلحة.

٤راجع الملحق لالطالع على جدول زمني بالمشاورات التحضيرية ألصحاب المصلحة.
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التحليل التحضيري ألصحاب المصلحة

٥عقــد اجتمــاع بنيويــورك فــي شــباط/ فبرايــر ۲۰۱٥ مــع البعثــة الدائمــة للجمهوريــة العربيــة الســورية لألمــم المتحــدة لبــدء المشــاورات الثنائيــة. وقــد جــاء ذلــك نتيجــة لتعليــق عضويتهــا فــي جامعــة الــدول العربيــة، ممــا لــم يســمح 

لهــم بالمشــاركة فــي المشــاورة الحكوميــة المذكــورة أعــاله. ولــم يتــم االنتهــاء مــن نتائــج المشــاورة الثنائيــة فــي موعدهــا بحيــث تضــم للتقريــر التحليلــي النهائــي ألصحــاب المصلحــة فــي إقليــم الشــرق األوســط وشــمال أفريقيــا، 
ولكنها سوف تضم في النهاية للعملية العالمية.

المشــاورة اإلقليمية للشــرق األوسط وشــمال أفريقيا ، مارس ۲۰۱٥
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الشــرق األوســط وشمال أفريقيا:  مشــهد متغير للعمل اإلنساني 

ــرور  ــع م ــانية، م ــات اإلنس ــي األزم ــالً ف ــا هائ ــم ارتفاًع ــهد اإلقلي ش
البلــدان باضطرابــات سياســية واقتصاديــة واجتماعيــة كبيــرة، فضــالً 
عــن آثــار الكــوارث الطبيعيــة والتحضــر الســريع. وقــد أدى كل ذلــك 
إلــى إقليــم يشــهد معانــاة بشــرية غيــر محتملــة ومســتويات غيــر 
مســبوقة مــن أوجــه الضعــف. ففــي ســوريا، يقــدر عــدد األشــخاص 
المحتاجيــن للمســاعدة اإلنســانية بـ۱۲٫۲مليــون نســمة، بمــا فيهــم 

۷٫٦ مليون نسمة من النازحين داخلًيا.

وقــد هــرب أكثــر مــن ۳٫۸ مليــون الجــئ لبلــدان مجــاورة، ممــا أثــر 
المضيفــة  المحليــة  المجتمعــات  مالييــن  علــى  كبيــًرا  تأثيــًرا 
المســتضعفة فــي األردن، ولبنــان، وإلــى حــد أقــل، مصــر. أمــا فــي 
العــراق، فقــد أدى تفاقــم العنــف إلــى نــزوح ۱٫۸ مليــون نســمة 
العــام الماضــي، فــي حيــن يقــدر عــدد األشــخاص المحتاجيــن حالًيــا 

إلى المساعدة اإلنسانية بـ٥٫۲ مليون نسمة٦.
 

وقــد أدى االحتــالل المســتمر للضفــة الغربيــة، بمــا فيهــا القــدس 
عــدد  يصــل  إذ  حمايــة،  أزمــة  إلــى  غــزة،  وقطــاع  الشــرقية، 
المحتاجين المساعدة اإلنسانية ۱٫۹ مليون نسمة. وهناك أكثر من ۱٥ مليون 
ــدام  ــزوح، وانع ــة، والن ــوء التغذي ــن س ــون م ــن يعان ــي اليم ــمة ف نس
األمــن. وفــي ليبيــا، أجبــر العنــف المتزايــد مــا يربو علــى ٤۰۰٫۰۰۰ 
نســمة علــى الهــرب مــن منازلهــم ۷. وقد ســاهم امتــداد هــذه األزمات، 
وبعضهــا ال يــزال ممتــًدا منــذ عقــود، علــى تقويــض مكتســبات 
التنميــة ووضــع تحديــات أمــام مقــدرة الحكومــات والمجتمعــات 
الصراعــات  آثــار  ومعالجــة  الصدمــات  مواكبــة  علــى  المحليــة 
المدنــي،  المجتمــع  ومنظمــات  األفــراد،  كــرر  وقــد  المســتمرة. 
والمجتمعــات المحليــة المتضــررة، وممثلــو الحكومــات التــي تــم 
ــن  ــم ع ــة إعرابه ــة للقم ــاورة اإلقليمي ــتعداًدا للمش ــا اس ــاور معه التش
ــي  ــرية ف ــاة البش ــائر والمعان ــتوى الصــادم للخس ــن المس ــم م غضبه
ــاءلة  ــدام المس ــفوا النع ــا أس ــا. كم ــي حالًي ــاني اإلقليم ــهد اإلنس المش
عموًمــا عــن االنتهــاكات وعــدم تنفيــذ االســتجابات المالئمــة لألزمــات 
الحاليــة فــي اإلقليــم، فضــالً عــن تســليطهم الضــوء علــى الحاجــة إلــى 
مكرريــن  الشــعوب،  لمعانــاة  الجذريــة  األســباب  تعالــج  حلــول 
تصريحاتهــم بــأن المعونــة اإلنســانية ال يمكــن أن تســتمر كبديــل عــن 
ــي  ــا ف ــى وضعه ــاج إل ــذه رســالة رئيســية تحت ــل السياســي. وه العم

صدارة المشاورة اإلقليمية.

وفــي غيــاب الحلــول السياســية لهــذه األزمــات اإلنســانية، دعــا 
أصحــاب المصلحــة الحكومــات ومجتمــع العمــل اإلنســاني إلــى 
ــن  ــة والمســاعدة الالزمتي ــد الشــعوب بالحماي ــم لتزوي ــد جهوده تجدي
ــود  ــم جه ــتمرار تقدي ــة أن اس ــراف بحقيق ــرى االعت ــا ج ــة. كم للغاي
ــاد  ــة إليج ــأن الحاج ــق بش ــاك تواف ــا، وهن ــس عملًي ــط لي ــة فق اإلغاث
ــر  ــو أكث ــى نح ــة عل ــاس بكرام ــات الن ــة احتياج ــرة لتلبي طــرق مبتك
اســتدامة. ومــع اإلشــادة بالجهــود األخيــرة لتشــجيع مزيــد مــن 
ــدرة  ــز ق ــوي وتعزي ــاني والتنم ــل اإلنس ــراف العم ــن أط ــاون بي التع
ــد  ــى المزي ــة إل ــاك الحاج ــم، فهن ــة والتأقل ــى المجابه ــخاص عل األش

لتحسين النتائج عملًيا.

وقــد أشــير إلــى عــدم كفايــة النظــام اإلنســاني الحالــي فــي مواجهــة 
المشــهد اإلنســاني المتغيــر فــي اإلقليــم، فقــد تكــررت الدعــوات إلــى 
مــن  العديــد  إشــراك  علــى  يعمــل  تغييــر  أي  حقيقــي،  إصــالح 
اإلقليميــة والوطنيــة وتشــجيع جهودهــا  المؤسســات والمنظمــات 
ــز  ــى تعزي ــة عل بشــكل أفضــل. ويجــب أن تعمــل المســاعدات الدولي
ــؤولية  ــى المس ــك عل ــدة بذل ــا، مؤك ــانية محلًي ــتجابة اإلنس تمركزاالس
والمســاءلة الوطنيــة، ودعــم القــدرات المحليــة مــن أجــل منــع وقــوع 

األزمات وإدارتها واالستجابة لها.

كمــا حظــى العنصــر البشــرى باألولويــة البشــر عــن طريــق ضمــان 
اعتبــار احتياجــات الفئــات المتضــررة وقدراتهــا محــور العمــل 
اإلنســاني كقضيــة جوهريــة فــي كثيــر مــن المناقشــات المنعقــدة 
خــالل عمليــة المشــاورة التحضيريــة. غيــر إن الواقــع العملــي يشــير 
إلــى قصــور الجهــود بشــكل ثابــت. وقــد كانــت هــذه الرســالة التــي 
اتفــق عليهــا الجميــع فــي المشــاورات التــي عقــدت مــع األشــخاص 
ــات  ــن التحدي ــن ضم ــدة م ــي واح ــات، وه ــن األزم ــن م المتضرري
وتعــد  اإلقليــم.  فــي  اإلنســاني  المجتمــع  تواجــه  التــي  الرئيســية 
المشــاورة اإلقليميــة مــن أجــل القمــة فرصــة لتحديــد ســبل لمعالجــة 
هــذا اإلخفــاق، حيــث عبــر الكثيــر مــن أصحــاب المصلحــة الذيــن تــم 

التشاور معهم عن أملهم في عدم التغاضي عنه.

٦ خطــة االســتجابة لســوريا ۲۰۱٥ (مكتــب تنســيق الشــؤون اإلنســانية)؛ الخطــة اإلقليميــة لالجئيــن والمجابهــة والتأقلــم ۲۰۱٥-۲۰۱٦ (برنامــج األمــم المتحــدة اإلنمائــي؛ مفوضية األمم المتحدة الســامية لشــؤون الالجئين)؛ الخطة االســتراتيجية لالســتجابة 

بالعراق ۲۰۱٤-۲۰۱٥ (مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية).

۷ خطــة االســتجابة االســتراتيجية لألراضــي الفلســطينية المحتلــة ۲۰۱٥ (مكتــب تنســيق الشــؤون اإلنســانية)؛ خطــة االســتجابة اإلنســانية اليمنيــة ۲۰۱٤-۲۰۱٥ (مكتــب تنســيق الشــؤون اإلنســانية)؛ لمحــة إنســانية إقليميــة: تشــرين ثان/نوفمبــر – كانــون 

أول/ديسمبر ۲۰۱٥ (مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية). 

التحليل التحضيري ألصحاب المصلحة
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تعــد حمايــة المدنييــن مكوًنــا محورًيــا لمبــدأ اإلنســانية، وقــد عرفتهــا 
الحركــة الدوليــة للصليــب األحمــر والهــالل األحمــر علــى أنهــا 
ــة  ــا"، و"حماي ــانية وتخفيفه ــاة اإلنس ــب المعان ــوًدا "تجن ــوي جه تحت

الحياة والصحة، وضمان احترام اإلنسان".

وتوجــد أدوات قانونيــة مختلفــة لتعزيــز حمايــة المدنييــن، وهــي 
ــان  ــوق اإلنس ــون حق ــي، وقان ــاني الدول ــون اإلنس ــي القان ــة ف متأصل
الدولــي، وقانــون الالجئيــن الدولــي. وإضافــة إلــى ذلــك، تؤكــد عــدة 
أطــر دينيــة وأخالقيــة الحاجــة إلــى حمايــة المدنييــن مــن األذى 

والعنف.

وعلــى نســق المشــاورات اإلقليميــة األخــرى الســابقة للقمــة العالميــة 
للعمل اإلنســاني، ۸حدد أصحاب المصلحة الذين تم التشــاور معهم في 
اإلقليم حماية المدنيين كأولوية تحظى باهتمامهم في اإلقليم وأشاروا إلى 

زيادة نطاق الهجمات ضد المدنيين وشدتها.

وقــد صرحــوا أن الصراعــات فــي بلــدان مثــل العــراق، وليبيــا، 
وفلســطين، وســوريا، واليمــن تؤثــر تأثيــًرا غيــر متكافــئ علــى 
المدنييــن وأن أطــراف العمــل اإلنســاني ال يلتزمــون بااللتزامــات 

القانونية الدولية.

 كمــا صنــف األشــخاص المتضــررون مــن األزمــات الذيــن تــم 
ــم شــعورهم باألمــان والحمايــة تصنيًفــا  ــم فــي اإلقلي التشــاور معه
ــا، كمــا يبينــه الرســم البيانــي أدنــاه. وأقــرت النســاء والرجــال  ضعيًف

باألردن أعلى معدالت الشعور باألمان والحماية.

ــدالت –  ــى المع ــتجيبون  أدن ــا المس ــجل فيهم ــذان س ــدان الل ــا البل أم
ــا همــا البلديــن اللذيــن ســجل فيهمــا الرجــال  فلســطين واليمــن – كان
ــن  ــؤال ع ــد الس ــيدات. وعن ــن الس ــل م ــدر أق ــان بق ــعورهم باألم ش
االحتياجــات ذات األولويــة بالنســبة لألشــخاص المتضرريــن خــالل 
ــع  ــي جمي ــة احتياجــات ف ــى ثالث ــن أعل ــان ضم الطــوارئ، كان األم

البلدان بجانب الغذاء والمأوى.

ــة القصــوى بالنســبة للنســاء  ــل األمــان األولوي  وفــي المتوســط، احت
ــة بالنســبة  ــة الثالث ــم واألولوي ــر اإلقلي ــم التشــاور معهــن عب ــي ت الالئ

للرجال. 

القضايا اإلنســانية الرئيســية في الشرق األوسط وشمال أفريقيا

حماية المدنيين

 متوسط الدرجة التي يشعر عندها األشخاص المتضررون باألمان والحماية من العنف في الموقف الحالي
(على مقياس من ۱۰ نقاط حيث أن ۱۰ = مرتفع و۱ = منخفض)

 اليمن فلسطين األردن مصر

التحليل التحضيري ألصحاب المصلحة

المصدر: مسح بين األشخاص المتضررين الذين تم التشاور معهم في اإلقليم.

النساء

الرجال

۸ غرب ووسط أفريقيا، شمال وجنوب شرق آسيا وشرق وجنوب أفريقيا في عام ۲۰۱٤، وأوروبا ومجموعات أخرى في عام ۲۰۱٥.
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Humanitarian Access

كمــا تــم التأكيــد علــى الحاجــة إلــى تلبيــة احتياجــات الحمايــة المحددة 
فيمــا بيــن فئــات الســكان المتضــررة. فقــد أشــار الالجئون فــي األردن 
والفتيــات  النســاء  أن  ســوريا  فــي  داخلًيــا  والنازحــون  ومصــر 
معرضــات لخطــر أكبــر للعنــف النوعــي والجنســي فضــالً عــن 
ــا  ــزوح. كم ــات الصــراع والن ــزواج القســري والمبكــر خــالل أوق ال
دعــا ممثلــو الحكومــات الذيــن تــم التشــاور معهــم إلــى إيــالء اعتبــار 
أفضــل ألثــر الصراعــات علــى النســاء واألطفــال واألشــخاص ذوي 
األشــخاص  شــأن  شــأنهم  الفئــات،  هــذه  أكــدت  حيــث  اإلعاقــة، 
المتضرريــن الذيــن تــم التشــاور معهــم فــي فلســطين، علــى ضــرورة 
تقديــم الدعــم النفســي جنًبــا إلــى جنــب مــع الحمايــة الجســدية. وأشــار 
الالجئــون وعديمــو الجنســية إلــى تهميشــهم واســتضعافهم أمــام 
إســاءات الحمايــة، مثــل العنــف البدنــي. وذكــر النازحــون فــي اليمــن 
ــروس نقــص  ــن بفي ــة والمصابي ــراد ذوي اإلعاق ــة لألف انعــدام الحماي
المناعــة – اإليــدز. وقــد ســلطت المشــاورات عبــر اإلنترنــت الضــوء 
ــن، بمــا  ــع المهاجري ــة لجمي ــر نفــس حقــوق الحماي ــة توفي ــى أهمي عل
فيهــم ضحايــا االتجــار فــي البشــر والقصــر غيــر المصحوبيــن، كمــا 

الفئات المتضررة األخرى كافة.

ويشــهد اإلقليــم تزايــد المخــاوف واإلحبــاط العــام جــراء انعــدام 
ــي تحمــي  ــة الت ــم عــن انتهــاكات األطــر القانوني ــي اإلقلي المســاءلة ف
ــات  ــي الحكوم ــدًءا بممثل ــة – ب ــاب المصلح ــم أصح ــن. فمعظ المدني
ــخاص  ــدة واألش ــم المتح ــوكاالت األم ــاًء ب ــي وانته ــع المدن والمجتم
ــى  ــم إل ــي الجرائ ــم مرتكب ــى تقدي ــة إل ــدوا الحاج ــن – أك المتضرري
اإلنســاني  القانونــي  إنفــاذ  مــن  مزيــد  إلــى  داعيــن  العدالــة، 
الدولي، وقانون حقوق اإلنسان الدولي، وقانون الالجئين الدولي على 
ــة  ــاورات قضي ــارت بعــض المش ــا أث ــع. كم نحــو موضوعــي وجام
ــي مســاءلة الحكومــات وأطــراف  ــر المزدوجــة المتصــورة ف المعايي
الصــراع، مــع ذكــر إســرائيل كمثــال لبلــد ال يخضــع لنفــس المعاييــر 

الصارمة كما اآلخرون. 

ــي  ــع المدن ــات المجتم ــل منظم ــن قب ــًدا م ــد، وتحدي ــا تأكي ــم أيًض وت
ــر  ــات عب ــن األزم ــن م ــخاص المتضريي ــطينية واألش ــة والفلس الليبي
اإلقليــم، المســؤولية األولــى للحكومــات فــي ضمــان حمايــة مواطنيها 
وتيســير العمــل اإلنســاني. وقــد أســف الكثيــرون لعدم توقيــع عدة دول 
اتفاقيــة  مثــل  الرئيســية،  القانونيــة  األطــر  اإلقليــم  فــي  أعضــاء 
الالجئيــن لعــام ۱۹٥۱ واتفــاق جامعــة الــدول العربيــة بشــأن التعــاون 
فــي تنظيــم عمليــات اإلغاثــة وتســهيلها لعــام ۲۰۰۹. وحيثمــا تمــت 
المصادقــة علــى األطــر القانونيــة الدوليــة، تعــددت دعــوات ضمــان 
ــى  ــال عل ــا الفع ــة وتطبيقه ــن المحلي ــي القواني ــي ف ــا يكف انعكاســها بم

أرض الواقع.

ــة  ــل جامع ــة، مث ــات اإلقليمي ــة المنظم ــاب المصلح ــا أصح ــد دع وق
الــدول العربيــة ومنظمــة التعــاون اإلســالمي، للعــب دور أكبــر فــي 
ــي تحمــي  ــن الت ــى مــن ينتهكــون القواني ــراض عل ــة  باالعت المواجه
المدنييــن والمطالبــة باحتــرام الــدول األعضــاء فيهــا التزامتهــا بحمايــة 
مجلــس  مناقشــة دور  تكــررت  وقــد  أفضــل.  احتراًمــا  المدنييــن 
األمــن باألمــم المتحــدة، حيــث أجمعــت قاعــدة عريضــة مــن أصحــاب 
المصلحــة علــى أنــه عجــز عــن االضطــالع  بمســؤوليته المنوطــة بــه 
بحفظ السلم واألمن الدوليين، وضمان حماية المدنيين، حتى إنه اتهم 
ــي  ــراح بعــض المشــاركين ف بتســييس العمــل اإلنســاني، لدرجــة اقت

مناقشــة المائــدة المســتديرة الكويتيــة بحظــر اســتخدام الفيتــو فــي 
قرارات مجلس األمن المعنية بقضايا متعلقة بالعمل اإلنساني.

وقــد ناقــش بعــض أصحــاب المصلحــة، مــن بينهــم ممثلــي الحكومــات 
ومنظمات المجتمع المدني، مسؤولية الحماية  في اإلقليم. وتضمن ذلك 
دعــوة مــن كثيــر مــن منظمــات المجتمــع المدنــي وبعــض الحكومــات 
ــي مناطــق الصــراع  ــة ف ــى إنشــاء ممــرات إنســانية ومــالذات آمن إل
بحيــث يمكــن لألشــخاص المتضرريــن تلقــي الحمايــة والمســاعدة. إال 
ــا دون عســكرة  ــك عملًي ــام بذل ــة القي ــك طــرح أســئلة عــن كيفي إن ذل
ــي الحكومــات  ــد رفــض بعــض ممثل العمــل اإلنســاني وتسييســه. وق
ــدول. وشــدد آخــرون  ــن احترامهــم لســيادة ال هــذه الدعــاوى، مؤكدي
علــى أهميــة عــدم ارتبــاط مســؤولية الحمايــة فــي المقــام األول 
ــل  ــن أج ــر م ــود أكب ــذل جه ــوب ب ــى وج ــكري، وعل ــل العس بالتدخ

الحلول السياسية للصراعات المتعددة في اإلقليم.

ــًرا مــا ســاقت منظمــات المجتمــع المدنــي حجًجــا علــى تركيــز  وكثي
المنظمــات اإلنســانية فــي اإلقليــم بدرجــة كبيــرة علــى جهودهــا فــي 
ــة  ــي مواجه ــا ف ــق دوره ــن تحقي ــدالً م ــة ب ــاعدة المادي ــر المس توفي
مــا يطــرأ مــن قلق بشــأن الحماية. وقــد حدد األشــخاص المتضررون 
مــن األزمــات فــي عــدة مواقــع نفــس االختــالل وفــي معظــم الحــاالت 
أقــروا أنهــم لــم يعرفــوا كيــف يطلبــون الحمايــة مــن أطــراف العمــل 
اإلنســاني، وهــو األمــر الــذي اعتبــر هــو أيًضــا نتيجــة لضعــف 
التواصــل بيــن منظمــات المعونــة واألشــخاص المتضرريــن. غيــر إن 
ــا  ــة، منه ــا بالحماي ــت التزامه ــانية أعلن ــات اإلنس ــن المنظم ــدًدا م ع
إحــدى وكاالت األمــم المتحــدة التــي دافعــت عــن "وضــع الحمايــة فــي 
صــدارة العمــل اإلنســاني"، وأخــرى أكــدت علــى تشــجيع برامجهــا 
أســاليب الحمايــة القائمــة علــى المجتمــع المحلــي. كمــا أبــرزت عــدة 
منظمــات مــن المجتمــع المدنــي أهميــة الــدور التــي يمكــن أن تلعبــه 
فــي الحمايــة؛ علــى ســبيل المثــال، مــن خــالل المناصــرة لكــي تتحمــل 
األطــراف األخــرى مســؤولياتها أو مــن خــالل برامــج تضمــن رفــاه 
النــاس وتحــول دون النــزوح القســري. وقــد دعــا الكثيــرون إلــى أن 
تتعــدى هــذه الجهــود االفتــراض المضلــل القائــل إن مجــرد وجودهــا 
يضمــن الحمايــة واقترحــوا الحاجــة إلــى مشــاركة أوســع للممارســات 
التــي أثبتــت فعاليتهــا، بمــا فيهــا الطــرق المبتكــرة للمســاهمة فــي أمــن 
األشــخاص المتضرريــن. غيــر إن زيــادة دور المنظمــات اإلنســانية 
فــي الحمايــة ال يجــب أن ينتقــص مــن إدراكهــا لمحدودياتهــا فــي مــا 
ــؤوليتها  ــع مس ــي تق ــية، والت ــة وسياس ــة أمني ــة قضي ــي النهاي ــو ف ه

الرئيسية على الحكومات.

ــال  ــام إيص ــة أم ــق الماثل ــى أن العوائ ــة إل ــاب المصلح ــار أصح أش
المســاعدات اإلنســانية قــد أصبحــت أحــد أكثــر التحديــات اســتمراًرا 
ــن  ــك كالً م ــمل ذل ــم. ويش ــي اإلقلي ــال ف ــاني الفع ــل اإلنس ــام العم أم
اإلنســانية  المســاعدات  علــى  المتضرريــن  األشــخاص  حصــول 
ــى مــن هــم فــي  ــة، وأيًضــا وصــول المنظمــات اإلنســانية إل والحماي
احتيــاج. وقــد مــال أصحــاب المصلحــة بقــوة تجــاه الــرأي القائــل بــأن 
ــى  ــم عل ــوق حصوله ــك يع ــد ألن ذل ــب أن تقي ــاس ال يج ــة الن حرك

المساعدات والحماية في التوقيت المناسب وبصفة مستدامة.

إيصال المساعدات اإلنسانية

التحليل التحضيري ألصحاب المصلحة

المشــاورة اإلقليمية للشــرق األوسط وشــمال أفريقيا ، مارس ۲۰۱٥



•  ۹

حركــة  الصــراع  أطــراف  يعــوق  قــد  المثــال،  ســبيل  فعلــى   .
أو  السياســية  اســتراتيجيتهم  مــن  كجــزء  المحليــة  المجتمعــات 
العســكرية، كمــا فــي المناطــق المحاصــرة بســوريا وفــي األراضــي 
ــا  ــب المســاعدة م ــن عــن طل ــق المدنيي ــا يعي ــة، مم الفلســطينية المحتل
بعــد المناطــق المحيطــة بهــم مباشــرة. كمــا ناقــش أصحــاب المصلحــة 
ــن مــن  ــران المتضرري إغــالق بعــض الحكومــات حدودهــا مــع الجي
ــي  ــوء ف ــان واللج ــب األم ــن طل ــاس م ــع الن ــم من ــن ث ــراع، وم الص
أراضيهــا. وقــد أعــرب الالجئــون الســوريون عــن قلقهــم حيــال 
ــدم  ــدأ ع ــاًكا لمب ــد انته ــا يع ــاورة، م ــدول المج ــل ال ــن قب ــل م الترحي

اإلعادة القسرية۸.

ــي الحكومــات تبعــات إغــالق حدودهــم أمــام  ــد أدرك بعــض ممثل وق
الالجئيــن ولكنهــم أشــاروا إلــى حاجتهــم إلــى حفــظ األمــن فــي ســياق 
الحركــة المتناميــة وغيــر المســتدامة للنازحيــن فــي اإلقليــم. وقــد دعــوا 
ــن  ــي م ــع الدول ــن المجتم ــا بي ــاء فيم ــاركة األعب ــن مش ــد م ــى مزي إل

حيث توفير إمكانية األمان والمساعدة لألشخاص المتضررين.
ــن وصــول  ــد م ــي الح ــة ف ــق البيروقراطي ــن والعوائ ــاهم الروتي ويس
المنظمــات اإلنســانية إلــى الفئــات المتضــررة مــن الســكان. وقــد 
ــي  ــر ف ــل التأخي ــف يعم ــم كي ــي اإلقلي ــات اإلنســانية ف ناقشــت المنظم
الحصــول علــى التصاريــح األمنيــة والتأشــيرات للموظفيــن المعنييــن 
ــن  ــم المســاعدات، واســتنزاف وقــت الموظفي ــى اإلبطــاء مــن تقدي عل
ــل  ــي يق ــق الت ــاه المناط ــز تج ــجيع التحي ــدودة، وتش ــم المح وموارده
فيهــا التقييــد علــى الوصــول، ومــن ثــم انتهــاك مبــدأ الحيــاد. وعليــه، 
ــي  ــة الت ــق البيروقراطي ــف العوائ ــى تخفي دعــا أصحــاب المصلحــة إل

تعيق العمل اإلنساني.

الدوليــة  اإلنســانية  والمنظمــات  المدنــي  المجتمــع  منظمــات  أمــا 
فتشــترك فــي الحجــة القائلــة إن التدابيــر التــي يتخذهــا بعــض المانحيــن 
والحكومــات الوطنيــة والمؤسســات الماليــة، مثــل البنــوك، مــن أجــل 
ــر  ــوًدا غي ــرض قي ــا تف ــا ألنه ــد مــن مراجعته مكافحــة اإلرهــاب ال ب
مبــررة علــى قــدرة المنظمــات اإلنســانية علــى العمــل وفًقــا للمعاييــر 
والمبــادئ المتفــق عليهــا فــي المناطــق التــي  تتواجــد فيهــا جماعــات 
محظــورة. فعلــى ســبيل المثــال، أقــرت المنظمــات اإلنســانية الســورية 
والعراقيــة أنهــا غيــر قــادرة أو غيــر راغبــة فــي العمــل فــي مناطــق 
بلديهمــا التــي يحكمهــا تنظيــم الدولــة اإلســالمية فــي العــراق والشــام 
(داعــش) جــراء القيــود المفروضــة علــى التمويــل أو المخــاوف التــي 
إلــى  الماديــة  المســاعدات  تقديــم  خلفيــة  علــى  بهــا  يتهمــون  قــد 
ــا  ــة عــن قلقه ــات الفلســطينية والليبي ــت المنظم ــا أعرب ــاب. كم اإلره
بشــأن القيــود التــي فرضــت علــى تحويــل التمويــالت إلــى المنظمــات 
ــع إدراك  ــا. وم ــة ديمقراطًي ــات المنتخب ــالمية والحكوم ــة اإلس الخيري
حاجــة الحكومــات لمكافحــة اإلرهــاب، دعتهــا منظمــات المجتمــع 
المدنــي إلــى ضمــان عــدم تقويــض تشــريعات مكافحــة اإلرهــاب 
الواجــب اإلنســاني، أو عــدم اتخــاذ القــرارات بشــأن عمليــات اإلغاثــة 

بناء على معايير ال تحتكم إلى االحتياجات اإلنسانية.
وقــد أصبحــت االعتــداءات علــى موظفــي العمــل اإلنســاني أمــًرا 
شــائًعا، حيث شــهد عــام ۲۰۱٤ الماضي ۳٥ هجوًما فــي لبنان، وليبيا، 
علــى  الهجمــات  معظــم  وتؤثــر  واليمــن.  وســوريا،  وفلســطين، 
الموظفيــن المحلييــن أو المنظمــات المحليــة، حيــث أشــارت الجمعيــات 
ــى  ــة إل ــر مرتاع ــالل األحم ــر واله ــب األحم ــة الصلي ــة لحرك الوطني
اســتضعاف المتطوعيــن المحلييــن علــى وجــه التحديــد أمــام الهجمــات 

إذ يكونون هم أول المستجيبين. 

وقــد أكــد علــى ذلــك الشــباب فــي مشــاورتهم عبــر اإلنترنــت، حيــث 
دعــا المشــاركون إلــى تعزيــز التدابيــر األمنيــة لتمكيــن التطــوع فــي 
ــة  ــق بيئ ــى خل ــام إل ــي الع ــالل األمن ــؤدي االخت ــاني. وي ــل اإلنس العم
عمــل مقيــدة، بحيــث ال تتمكــن المنظمــات اإلنســانية مــن تقييــم 
مســتوى االحتياجــات اإلنســانية تقييًمــا صحيًحــا. فعلــى ســبيل المثــال، 
أشــار معظــم أطــراف العمــل اإلنســاني فــي العــراق وليبيــا وســوريا 
إلــى عــدم قدرتهــم علــى القيــام بمــا يكفــي مــن تقييــم االحتياجــات أو 

تقديم المساعدات والحماية لألكثر تضرًرا في أنحاء البلد.

وشــباب  اإلنســانية،  والمنظمــات  الحكومــات،  ممثلــو  أدان  وقــد 
ــف  ــت العن ــر اإلنترن ــات عب ــي المناقش ــاركين ف ــن، والمش المتطوعي
ضــد موظفــي العمــل اإلنســاني ودعــوا إلــى حمايــة أفضــل لموظفــي 
المعونــة وااللتــزام بالقانــون اإلنســاني الدولــي. أمــا منظمــات المجتمــع 
المدنــي المجتمعــة فــي اللقــاء اإلقليمــي بالمغــرب فقــد ناصــرت إنشــاء 
جمعيــة دوليــة تقــدم التدريــب وتنميــة القــدرات لموظفــي العمــل 

اإلنساني وعائالتهم ومناصريهم من أجل سالمتهم وأمنهم.

واســتجابة للمخــاوف األمنيــة وعوائــق الوصــول األخــرى، لجــأ 
العديــد مــن المنظمــات اإلنســانية فــي اإلقليــم إلــى وســائل بديلــة لتقديــم 
ــة  ــوكاالت الدولي ــة تشــمل ’اإلدارة عــن بعــد‘، بحيــث تعمــل ال المعون
مــن خــارج البلــد أو مــن العواصــم مــن خــالل شــركاء تنفيــذ محلييــن. 
ــر  ــم التشــاور معهــم ســواء عب ــن ت ــر أن أصحــاب المصلحــة الذي غي
اإلنترنــت أو فــي اإلقليــم أشــاروا بقلــق بالــغ إلــى أن هــذا يمثــل 

تحديات إضافية تتعلق بالرصد والمساءلة.

وهــو أيًضــا ينقــل المخاطــر األمنيــة إلــى الشــركاء المحلييــن الذيــن ال 
ــر بروتوكــوالت  ــى تطوي ــوارد عل ــدرة أو الم ــم الق ــر منه ــك الكثي يمل
أمنيــة مالئمــة أو للحصــول علــى نظــم تأمينيــة كافيــة. وعلــى النطــاق 
الفئــات  مــن  اإلنســانية  المنظمــات  بقــرب  ذلــك  األشــمل، يضــر 
المتضــررة مــن الســكان، ويؤثــر علــى المســاءلة، ويحــول دون فهــم 
احتياجاتهــم فهًمــا كافًيــا أو التمكــن مــن تعزيــز القبــول بيــن المنظمــات 

والمجتمعات المحلية التي تخدمها. 

 ۸ عــدم اإلعــادة القســرية هــو مبــدأ فــي القانــون الدولــي يحظــر إرجــاع ضحيــة اضطهــاد إلــى مضطهــده. وقــد تثبــت رســمًيا فــي اتفاقيــة عــام ۱۹٥۱ المتعلقــة بوضــع الالجئيــن، فــي مــادة ۳۳ منهــا: "يحظــر علــى الدولــة المتعاقــدة طــرد أو رد الالجــئ بأيــة صــورة 

إلى الحدود أو األقاليم حيث حياته أو حريته مهددتان بسبب عرقه أو دينه أو جنسيته أو انتمائه إلى فئة اجتماعية معينة أو بسبب آرائه السياسية."
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and Displacement

وقد عكست خبراتهم انعداًما الحترام بعض مبادئ العمل اإلنساني من 
قبل بعض وكاالت المعونة. فقد أقر العديد من الالجئين السوريين في 
بعض  من  اإلنسانية  المساعدة  يتلقوا  لم  أنهم  شعروا  أنهم  لبنان، 

المنظمات المحلية على خلفية انتماءاتهم السياسية أو الدينية.

الذين يقطنون في مصر حالًيا فقد صرحوا  أما الالجئون السوريون 
منع  جراء  السورية  المناطق  بعض  في  مساعدة  أي  تلقيهم  بعدم 
األطراف المتحاربة وصول خدمات اإلغاثة لألفراد الذين ينتمون إلى 
الالجئون  حكى  كما  بعينها.  دينية  طوائف  أو  سياسية  فصائل 
اإلريتريون باليمن خبرات عن شعورهم بالقهر وانعدام الكرامة جراء 
لالجئين  اإلنسانية  المنظمات  لدى  المتصورة  التفضيلية  المعاملة 
الصوماليين مقارنة بالالجئين اآلخرين من البلدان العربية. كما أعلنت 
أيًضا األقلية اليمنية النازحة مالحظاتها الشبيهة بالتمييز ضدها. وقد 
تكون هذه االختالفات نتيجة لوضع بعض الحكومات سياسات مختلفة 

بشأن ما يحق لالجئين الحصول عليه على أساس الجنسية.

بتقديم  اإلنساني  العمل  أطراف  من  الكثير  يقوم  "ال 
المعونة بناء على االحتياجات وحدها، ولكن الكثير 
منها يأخذ في اعتباره المظهر أو المعتقد أو االنتماء 

السياسي قبل تقييم االحتياجات الفعلية"

الجئة شابة في مصر

وقد أشار أصحاب المصلحة إلى مسألة تسييس العمل اإلنساني، حيث 
الدولية،  اإلنسانية  والمنظمات  المدني  المجتمع  منظمات  أورد جميع 
التي  السياسية  لالمتيازات  أمثلة  المتضررين،  األشخاص  عن  فضالً 
األمن  ومجلس  والمانحين  الدول  بسبب  اإلنساني  العمل  على  تعلو 
باألمم المتحدة، مشيرين إلى األثر السلبي الذي يؤتيه ذلك، على سبيل 
لمثال، على تلبية احتياجات السكان المدنيين السوريين والفلسطينيين. 

دعوته  في  األمن  مجلس  عن  المتصورة  المماطلة  ذلك  تضمن  وقد 
للمساعدة اإلنسانية عبر الحدود في سوريا واستخدام المعونة كبديل 

عن العمل السياسي، كما هو الحال في غزة.

 وقد دعا أصحاب المصلحة إلى آليات مساءلة أفضل لمواجهة النفوذ 
بشأن  المناصرة  وإلى  اإلقليم،  في  اإلنساني  العمل  على  السياسي 
الفرق بين األذرع اإلنسانية والسياسية لمنظمات مثل األمم  توضيح 

المتحدة.

وفي حين تكررت مناصرة أصحاب المصلحة للتوفيق بين األنشطة 
اإلنسانية والتنموية وتلك الرامية إلى بناء السلم، كما يرد أدناه، فقد 
واأليديولوجيات  المهام  يدركوا  كي  اإلنساني  العمل  أطراف  حذروا 
ذات التوجه السياسي األكبر لدى شركائهم المحتملين، ويتمكنوا من 
ما  أو  المبادئ،  إلى  المستند  اإلنساني  بالعمل  إدارة مخاطر اإلخالل 

يتصور أنه إخالل به.

"عندما تقرر مساعدة شخص ما، ال تعر اهتماًما ألي 
من انتماءاته، بل عامله ببساطة كإنسان"

رائدة شبابية من فلسطين

العمل اإلنساني  لمبادئ  المصلحة بتصنيف صريح  يقم أصحاب  ولم 
حسب األهمية، ولكن بدا أن هناك توافًقا بشأن مبدأ النزاهة فيما بين 
والحكومات،  اإلنسانية،  والمنظمات  المتضررين،  األشخاص 
االستجابة  أهمية  يؤكد  ما  اإلنترنت،  عبر  المشورة  في  والمشاركين 

على أساس االحتياج وحده ودون أي تمييز يذكر.

إن  غير  المساواة،  من  القدر  بنفس  الحياد  مبدأ  عن  الدفاع  تم  كما   
على  تنفيذه  مستوى  بشأن  تشاؤمهم  عن  أعربوا  المصلحة  أصحاب 
أرض الواقع، بما في ذلك وكاالت األمم المتحدة، والمنظمات الدولية 
في  العاملة  المحلية  األطراف  التحديد،  وجه  وعلى  الحكومية،  غير 
وليبيا، وسوريا،  العراق،  مثل  استقطاًبا سياسًيا  تشهد  التي  السياقات 
واليمن. وإضافة إلى ذلك، فقد اختلف مستوى الوعي بمبادئ العمل 
اإلنساني وتفعيلها فيما بين أطراف العمل اإلنساني، مع الدعوة للفهم 

المشترك وتبادل الممارسات الفضلى بشأن كيفية تطبيقها عملًيا. 

منظمات  أكدت  اإلنساني،  للعمل  الجوهرية  المبادئ  إكمال  وبغرض 
المجتمع المدني وأطراف العمل من الشباب أهمية المبادئ المستندة 
إلى التقاليد الدينية أو النظرة العالمية، مثل الفرض الديني، أو التكافل، 
أو العدالة االجتماعية. وقد كانت حجتهم في ذلك أن تأطير المبادئ 
باستخدام  المثال،  سبيل  على  مختلف،  نحو  على  الجوهرية 
المصطلحات اإلسالمية، قد يساعد على قبولها أو تسهيل الوصول في 

سياقات بعينها في اإلقليم.

كان لكل أصحاب المصلحة موقًفا موحًدا بشأن التصريح بأن الزيادة 
اإلقليم  في  المدى  طويل  والنزوح  الممتدة  المسلحة  الصراعات  في 
أجل  من  صمم  التي  الحدود  من  أبعد  اإلنساني  النظام  تدفع  كانت 

إدارتها.

ومع دخول األزمة السورية عامها الخامس وامتداد أزمات الالجئين 
الفلسطينيين والصحراويين على مدار عقود، كان من الواضح أنه في 
ظل غياب الحلول السياسية، تبرز الحاجة لإلغاثة اإلنسانية لفترات 
تجاه  صحيح  نحو  على  الجهود  توجيه  يتم  ثم،  ومن  طويلة.  زمنية 
الحكومات  وتسعى  الشعوب.  الحتياجات  استدامة  األكثر  االستجابة 
ولبنان،  واألردن،  والعراق،  مصر،  في  المعونة  منظمات  ومجتمع 
اإلنساني  العمل  بين  لتنفيذ مقاربات متناغمة تجمع  وسوريا، واليمن 

والتنموي؛ على سبيل المثال، من خالل الخطة اإلقليمية لالجئين  

االستجابة لألزمات الممتدة والنزوح
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التحليل التحضيري ألصحاب المصلحة

والمجابهة والتأقلم استجابة لألزمة السورية، بما يستهدف كال النازحين 
أن  يجب  ال  الجهود  هذه  إن  إال  المتضررة.  المضيفة  والمجتمعات 
والنزوح،  الممتدة  لألزمات  الحلول  إيجاد  وإلحاح  أهمية  من  تقوض 

وهو األمر الذي يجب أن يظل كأولوية.

استدامة،  أكثر  مقاربات  لتطوير  المبذولة  الجهود  من  الرغم  وعلى 
والحكومات،  المدني،  المجتمع  من  المصلحة  أصحاب  أدرك 
تجمع  التي  القائمة  االستراتيجيات  بين  الفجوة  اإلنسانية،  والمنظمات 
أرض  على  الفعال  وتنفيذها  مًعا  والتنموي  اإلنساني  العمل  أطراف 
الواقع. ويقتضي التنفيذ األكثر فعالية فهًما أفضل لكيفية التغلب على 
ناحية، وهياكلها  البرامج اإلنسانية والتنموية، من  بين  الحالية  الفجوة 
التمويلية من ناحية أخرى. ومن شأن ذلك أن يؤدي إلى انتقاالت أكثر 
سالسة من اإلغاثة قصيرة المدى إلى اإلغاثة الطوية المدى، إضافة 
إلى التخطيط والتمويل المشترك فيما بين الحكومات، وأطراف العمل 
اإلنساني والتنموي، والمؤسسات المالية، والقطاع الخاص. وتقتضي 
فيها  يعمل  بحيث  كافية،  سياسات  بيئة  وجود  أيًضا  المقاربات  هذه 
والمبادئ  األهداف  نفس  لتحقيق  كافة  الوطنية  والحكومات  المانحون 

اإلنسانية.

وقد دعا أصحاب المصلحة، بما فيهم منظمات المجتمع المدني في ما 
يقرب من كل البلدان التي تم التشاور معهم في اإلقليم، إلى بناء قدرات 
جهود  أغلبية  إلدارة  المدني  المجتمع  ومنظمات  المحلية  الحكومات 
الدولية  المنظمات  تصميم  وإلى  الممتدة،  األزمات  في  اإلغاثة 
استراتيجية خروج في برامجها من البداية. وفي حين دعا العديد من 
منظمات المجتمع للمدني إلى دعم القدرات من المنظمات الدولية، فقد 
المثال  وحسب  المحلية.  المنظمات  دور  على  الضوء  الكثيرون  سلط 
الذي أعطاه أحد ممثلي المجتمع المدني اللبناني، "فعلينا أن نكون نحن 
لكي  اآلخرين  ننتظر  وأال  لالحتياجات،  االستجابة  في  الرئيسية  القوة 

يتصرفوا".

معالجة  في  اإلنساني  العمل  أطراف  دور  المشاورات  تناولت  وقد 
أن  المصلحة  أصحاب  وأدرك  والنزوح،  للصراع  الجذرية  األسباب 
الحلول  انعدام  جراء  اإلقليم  في  ممتدة  تصبح  ما  كثيًرا  األزمات 
السياسية. وقد انقسم أصحاب المصلحة في عملية المشاورة رغم ذلك، 
حيث دعا الكثيرون المنظمات اإلنسانية إلى التركيز فقط على تداعيات 
الحفاظ  عليها  وإال سيصعب  أسبابها،  على  وليس  اإلنسانية  األزمات 
لتسييس  الباب  األنشطة  هذه  تفتح  وقد  ونزاهتها،  حياديتها  على 
في  الوساطة  جهود  أن  اقترحوا  فقد  ذلك،   من  وبدالً  المساعدات. 
الصراع وبناء السلم يجب أن تعمل بالتوازي مع الجهود اإلنسانية، وأن 
اإلنسانية وفرص  المساعدات  إيصال  تيسير  العمل عن طريق  تكمل 

الحصول عليها لبرامج أكثر استدامة.

وقد أشادت الحكومات والمنظمات اإلنسانية بالكرم وااللتزام المستمر 
إلى  أشارت  ولكنها  النازحين.  ومساعدة  لحماية  اإلقليم  في  للبلدان 
وكيف  السوريين،  لالجئين  بالنسبة  للموقف  االستجابة  في  االختالل 

تكاتف عدد صغير من البلدان المجاورة في تحمل عبء مسؤوليته.

وال يمكن اعتبار ذلك مستداًما، بما أن األعداد المتنامية من الالجئين 
في هذا العدد الصغير من البلدان يمكنها أن تؤدي إلى المزيد من عدم 
االستقرار في اإلقليم. وعليه، فقد دعوا إلى زيادة تحمل األعباء فيما 
بين المجتمع الدولي. ومع اإلقرار بأن الكثير من األزمات في اإلقليم 
من المحتمل أن تكون ذات تداعيات إنسانية ممتدة لسنوات، فقد طالب 
أصحاب المصلحة بإيجاد حلول راسخة للنازحين، بما في ذلك إعادة 
التوطين في بلد ثالث. وقد تضمنت المقترحات تبني إقامة مؤقتة في 
المهارات  ميزة  مستغلة  العمالة،  هجرة  على  تعتمد  التي  البلدان 
والخبرات لدى الالجئين. ومن شأن ذلك أن يوفر لهم دعًما معيشًيا، 

وفي نفس الوقت، يفيد اقتصاديات البلدان المستضيفة لالجئين.

وتعمل الطبيعة الممتدة للنزوح وكون األغلبية الساحقة من الالجئين في 
اإلقليم قد استقروا في المجتمعات المضيفة في المناطق الحضرية بدالً 
منها في المخيمات على تسليط الضوء على أهمية مواجهة التحديات  
المتعلقة بالتماسك االجتماعي والتسامح مع التعددية. وفي حين أن 
الكثير من الالجئين السوريين الذين تم التشاور معهم في عدة بلدان قد 
أشادوا بالترحيب الحار الذي تلقوه من قبل المجتمعات المضيفة، فقد 
ناقشوا أيًضا ظهور التوترات بمرور الوقت بينهم، مع حدوث حاالت 
عنف بدني وإساءة نفسية امتدت حتى لألطفال. وقد الحظت منظمات 
السوريين  الالجئين  بين  البلد  في  التوترات  األردنية  المدني  المجتمع 
هذه  ظهور  كثرة  إلى  وأشارت  المضيفة،  والمجتمعات  والفلسطنيين 
غير  السوق  في  التوظيف  فرص  على  التنافس  بسبب  التوترات 

الرسمية.

عن  المضيفة، فضالً  والمجتمعات  النازحين  بين  للتوترات  واستجابة 
األشخاص  طلب  فقد  الكرامة،  على  بالحفاظ  للمطالب  االستجابة 
األغذية  بعكس  الدخل  لتوليد  أنشطة  روتيني  بشكل  المتضررون 
والقسائم التي تجعلهم يعتمدون على الحكومات ومنظمات المعونة. وقد 
مع  والمناقشات  اإلنترنت  عبر  المشاورة  نتائج  مع  تماشًيا  ذلك  جاء 
اعتماد  دعم  أهمية  على  الضوء  الذي سلط  األمر  الحكومات،  ممثلي 
الالجئين على أنفسهم. كما أوضح األشخاص المتضررون في األردن 
ولبنان أهمية السماح لالجئين بالعمل، على عكس الوضع القائم حالًيا 
في العديد من البلدان في اإلقليم. واعتبرت أحد اآلراء القطاع الخاص 
االعتماد  على  المجتمعات  قدرة  ببناء  جوهرًيا  تجارًيا  اهتماًما  مهتًما 
على ذاتها في األزمات الممتدة، وشجعت على إشراكها في خلق فرص 

العمل.

المشــاورة اإلقليمية للشــرق األوسط وشــمال أفريقيا ، مارس ۲۰۱٥
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تجاه  اإلنسانية  الجهود  توجيه  بأن  طويلة  مدة  منذ  االعتراف  جرى 
يعد  وآرائهم  وقدراتهم  وحقوقهم  المتضررين  األشخاص  احتياجات 
أكثر  أحد  أصبح  أنه  حتى  اإلنساني،  العمل  لتحسين  حاسمة  وسيلة 
التوصيات تكراًرا في المشاورات اإلقليمية السابقة للقمة العالمية للعمل 

اإلنساني. 

وقد عمل على تطوير السياسات واإلرشادات مختلف األطراف بجانب 
خمسة  على  صدقت  التي  الوكاالت  بين  المشتركة  الدائمة  اللجنة 
التزامات تجاه تشجيع المساءلة أمام الفئات المتضررة من السكان۱۰، 

وهو جانب مهم إلشراك المجتمعات المحلية المتضررة.

وقد شدد أصحاب المصلحة عبر اإلقليم على أهمية اإلشراك الهادف 
اإلنسانية.  واالستجابة  االستعداد  في  المتضررة  المحلية  للمجتمعات 
الخاصة، ويتعين  احتياجاتها  تلبية  المحلية تتصدر عملية  فالمجتمعات 
إلى  وإضافة  إليها.  واالستناد  جهودها  دعم  اإلنسانية  المنظمات  على 
ذلك، اقترحت المشاورات عبر اإلقليم أن مثل هذه الشراكات من شأنها

المعونة  منظمات  بين  الثقة  وبناء  اإلنسانية،  االحتياجات  فهم  تحسين 
وهذه المجتمعات، وتشجيع العمل اإلنساني الموجه نحو الطلب.

وقد كشفت المشاورات المجراة مع المجتمعات المحلية المتضررة أن 
الناس لم يشعروا أن منظمات المعونة تولي آراءهم االعتبار الكافي عند 
أدناه.  البياني  الرسم  حسب  وذلك  اإلنسانية،  اإلغاثة  وتقديم  التخطيط 
وعلى الرغم من تعدد المنظمات اإلنسانية التي تجري بالفعل تقييمات 
أقر  فقد  تخطيطها،  في  برامجها  بها  تسترشد  لكي  شاملة  تشاركية 
لضمان  به  القيام  المطلوب  المزيد  هناك  أن  المتضررون  األشخاص 
التشاور الهادف مع المجتمعات المحلية المتضررة وتحويل جزء من 

سلطات اتخاذ القرار والنفوذ إليها.

وقد أكد المشاركون من المجتمع المدني في االجتماع اإلقليمي بالمغرب 
هذه الدعوة وأيدوا إشراك األشخاص المتضررين في تخطيط البرامج 
اإلنسانية وتنفيذها، ال سيما في الصراعات الممتدة. كما أعرب الشباب 
بالمشاركة في  البالغ  التشاور معهم في اإلقليم عن اهتمامهم  الذين تم 

تصميم البرامج اإلنسانية فضالً عن الرصد والتقييم.

المصدر: مسح أجري بين األشخاص المتضررين الذين تم التشاور معهم في اإلقليم

متوسط درجة اعتقاد األشخاص المتضررين بأخذ منظمات المعونة برأيهم في اعتبارها
(على مقياس من ۱۰ درجات حيث أن ۱۰ = مرتفع و۱ = منخفض)

لبنان اليمن دولة فلسطين األردن مصر

التحليل التحضيري ألصحاب المصلحة

المشــاورة اإلقليمية للشــرق األوسط وشــمال أفريقيا ، مارس ۲۰۱٥

إشراك المجتمعات المحلية المتضررة

۱۰ تتنــاول االلتزامــات الخمســة تحســين الحوكمــة والقيــادة التنظيميــة بشــأن دمــج آليــات اآلراء والمســاءلة فــي جميــع جوانــب البرامــج اإلنســانية؛ وضمــان الشــفافية فــي العمليــات؛ والســعي الفعــال تجــاه الحصــول علــى آراء وشــكاوى األشــخاص المتضرريــن ودمجهــا 

 http://goo.gl/quLyAO :من أجل تحسين السياسات والممارسات؛ وتمكين المشاركة في عمليات صنع القرار؛ وتحسين تصميم البرامج ورصدها وتقييمها. لمزيد من المعلومات راجع
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  متوسط درجة اعتقاد األشخاص المتضررين بتلبية منظمات المعونة احتياجاتهم ذات األولوية
(على مقياس من ۱۰ درجات حيث أن ۱۰ = مرتفع و۱ = منخفض)

لبنان اليمن دولة فلسطين األردن مصر

المصدر: مسح أجري بين األشخاص المتضررين الذين تم التشاور معهم في اإلقليم

التحليل التحضيري ألصحاب المصلحة

المشــاورة اإلقليمية للشــرق األوسط وشــمال أفريقيا ، مارس ۲۰۱٥

"المنظمات اإلنسانية في حاجة إلى توفير المعلومات 
الالجئين  الحتياجات  االستجابة  ألن  خدماتها  حول 

بعبارة "ال أعرف" تعد عمالً غير إنساني."

الجئة في اليمن

جميع  تغطية  المتضررين  األشخاص  مع  التفاعل  تحسن  ويتضمن 
ضعفهم   ومواطن  احتياجاتهم  ورعاية  المتضررين  السكان  شرائح 
وقدراتهم الخاصة – على سبيل المثال، تلك الخاصة بكل من النساء، 
المدني  المجتمع  منظمات  نوهت  وقد  والرجال.  والفتيان،  والفتيات، 
بالعراق إلى أن إشراك النساء ال بد أن يتم بطريقة تراعي الخصوصية 
الثقافية، كأن يتم التفاعل معهن من قبل موظفات العمل اإلنساني من 
اإلقليم وعقد اجتماعات لهن منفصلة عن تلك المجراة مع الرجال. كما 
اقترحت إمكانية دعم رجال الدين هذا التفاعل مع المجتمعات المحلية، 
في ظل أن التعاون الحالي قاصر على التعاون بين المنظمات اإلنسانية 
من  بعض  شدد  كما  اإلنساني.  بالعمل  المعنية  الدينية  والمؤسسات 
العدد  مع  للتفاعل  مبتكرة  سبل  إيجاد  أهمية  على  المصلحة  أصحاب 
المناطق  في  يعيشون  الذين  المتضررين  األشخاص  من  المتزايد 

الحضرية، في ظل صعوبة التعرف عليهم في التجمعات الكبيرة. 

وعلى الرغم من دعوات تحسين إشراك المجتمعات المحلية المتضررة 
المعونات،  وتوزيع   ، الضعف  وبيان مواطن  االحتياجات،  تحليل  في 
أعرب الكثير من الالجئين الذين تم التشاور معهم عبر اإلقليم عن قلقهم 
إزاء السلطة الممنوحة لبعض القادة المجتمعيين في مثل هذه األنشطة. 
مسارها  عن  المعونة  انحراف  في  شكوكهم  بينت  أمثلة  قدموا  كما 
التفضيلية  المعاملة  أيًضا  قلقهم  أثارت  األمر،  واقع  وفي  وفسادها. 
لبعض الناس من قبل القادة المجتمعيين في ما يقرب من كل المشاورات 
األشخاص  دعا  القضايا،  لهذه  واستجابة  المتضررين.  األشخاص  مع 
المستوى  على  والشفافية  للمساءلة  أقوى  تدابير  إلى  المتضررون 

المحلي لضمان االستهداف المالئم.

في  معهم  التشاور  تم  الذين  المتضررون  األشخاص  شعر  ما  ونادًرا 
اإلقليم بتلبية احتياجاتهم ذات األولوية، كما يرد في الرسم البياني أدناه. 
األشخاص  أن  أكدوا  الذين  المصلحة  أصحاب  هذا  عزز  وقد 
المتضررين في بعض األحيان يبيعون المساعدات العينية التي يتلقونها 
ويستخدمون أموالها في شراء سلع أو خدمات أخرى. ولكي يتم وضع 
أصحاب  رأى  اإلنساني،  العمل  صميم  في  الحقيقية  الناس  احتياجات 
المصلحة أن الناس في حاجة إلى منحهم الحق في اختيار نوع المساعدة 
اإلنسانية التي يتلقونها. وقد ٌذكرت األساليب القائمة على النقود كثيًرا 
السياقات الحضرية وحيث  كمثال إلتاحة هذا االختيار، وال سيما في 

تزدهر األسواق جيًدا. 
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لبنان اليمن دولة فلسطين األردن مصر

 متوسط درجة اعتقاد األشخاص المتضررين بمساعدتهم وعائالتهم ومجتمعاتهم
المحلية على االستعداد لألزمات المستقبلية من قبل منظمات المعونة
(على مقياس من ۱۰ درجات حيث أن ۱۰ = مرتفع و۱ = منخفض)

المصدر: مسح أجري بين األشخاص المتضررين الذين تم التشاور معهم في اإلقليم

التحليل التحضيري ألصحاب المصلحة

 أجل التعبير عن آرائهم وشكاواهم بشأن المنظمات المحلية أو وكاالت 
في  المدني  المجتمع  من  منظمات  عدة  اقترحت  كما  المتحدة.  األمم 
يمكن  المتضررين  األشخاص  آراء  أن  بالمغرب  اإلقليمية  المشاورة 
تضمينها في تقييم أداء المنظمات اإلنسانية. واقترحت منظمات أخرى، 
امتداًدا لما سبق، أن يتمكن األشخاص المتضررون من اتخاذ إجراء 
قانوني ضد الحكومات والمنظمات اإلنسانية لعدم التزامهم بحقوقهم في 

المساعدة.

ارتفعت بشدة معدالت تكرار وشدة الكوارث الطبيعية في إقليم الشرق 
األوسط وشمال أفريقيا، إذ تضاعف متوسط عدد الكوارث ثالث مرات 
على مدار الثالثين عاًما األخيرة، ما أضر بأكثر من 40 مليون نسمة 
وجه  على  المخاطر  وترتفع  دوالر۱۱.  مليار  بـ20  يقدر  ما  وكلف 
التحديد في المدن نتيجة لسرعة التحضر وضعف التخطيط الحضري، 
والنمو السكاني، وارتفاع الطلب على المياه في البيئات الجافة، وتلوث 
السنوات  في  المخاطر  هذه  ترتفع  أن  المتوقع  ومن  المياه.  مصادر 
أصبح  ذلك،  إلى  وإضافة  العالمي.  المناخ  تغير  آثار  جراء  القادمة 
بالحراك  مدفوًعا  اإلقليم،  في  سائًدا  اجتماعًيا  ملمًحا  االستضعاف 
االجتماعي، والسياسي، والعرقي، والثقافي. ويتبادر اإلجماع على أن 
زيادة االستثمار في بناء القدرة على المجابهة والصمود واالستعداد 
للكوارث من شأنها أن تساعد على ضمان عدم تدمير الحياة والمعيشة 

وعدم ضياع مكتسبات التنمية فور وقوع أزمة ما.

 ويزداد االلتزام السياسي تجاه الحد من مخاطر الكوارث، وقد تأكد 
ذلك خالل المشاورات مع ممثلي الحكومات، ولكنه يتضح أيًضا من 
خالل الدور القيادي الذي تلعبه جامعة الدولي العربية في دعم وتشجيع 
دمج تدابير الحد من مخاطر الكوارث في السياسات اإلقليمية، ودعوة 
القدرة على  لتعزيز  أقوى  إقليمي  التزام  إلى  الخليجي  التعاون  مجلس 
المجابهة والصمود أمام المخاطر الطبيعية. غير أن أصحاب المصلحة 
أشاروا إلى أن تمويل االستعداد للطوارئ والحد من مخاطر الكوارث 
ظل محدوًدا ولم يتوافق مع هذه االلتزامات السياسية. واقترحوا قيام 
تمويلها  من  معينة  بنسبة  بااللتزام  اآلخرين  والمانحين  الحكومات 
أصحاب  أشار  كما  األنشطة.  هذه  لمثل  والتنموي  اإلنساني  للعمل 
المحلية  والمجتمعات  الحكومات  أن  إلى  ذلك،  عن  فضالً  المصلحة، 
كثيًرا ما ال يتم إعالمها بالقدر الكافي بتنفيذ هذه االلتزامات السياسية أو 
أخذ  عدم  ثم  ومن  فيها،  إشراكها  عن  ناهيك  اإلقليمية،  المبادرات 
احتياجاتها وقدراتها في الحسبان. وقد دعا ممثلو الحكومات، ومنظمات 
إلى  اإلنترنت  عبر  المشاورة  في  والمشاركون  المدني،  المجتمع 
استجابة أسرع لعالمات اإلنذار المبكر في اإلقليم، سواء على مستوى 
الفجوة بين اإلنذار  إلى سد  البشرية. كما دعوا  أو  الطبيعية  الكوارث 
للبلدان  السريع  التعافي  أهمية  على  مشددين  واالستجابة،  المبكر 
حدد  كما  واإلجهادات.  الصدمات  حدوث  عند  المحلية  والمجتمعات 
المخاطر  معلومات  تحديث  انعدام  اإلقليم  عبر  المصلحة  أصحاب 
قدرة  إلى  مشيرين  المبكر،  العمل  أمام  كعقبة  المخاطر  وتحليل 
المؤسسات األكاديمية، وال سيما العلمية منها، على مواجهة ذلك. وشدد 
تتم  ما  في  التحكم  على  الحفاظ  أهمية  على  الحكومات  ممثلي  بعض 
مشاركته من معلومات وكيفية استخدامها، وذلك حسب مصالح األمن 

الوطني.

المشــاورة اإلقليمية للشــرق األوسط وشــمال أفريقيا ، مارس ۲۰۱٥

 االستعداد للطوارئ والحد من
 مخاطر الكوارث

۱۱الكوارث الطبيعية في الشرق األوسط وشمال أفريقيا: لمحة إقليمية (البنك الدولي، ۲۰۱٤).
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التحليل التحضيري ألصحاب المصلحة

اإلقليم  عبر  معهم  التشاور  تم  الذين  المتضررون  األشخاص  ويشعر 
معرفتهم وقدرتهم على االستعداد واالستجابة  بالقلق حيال محدودية 
ولبنان،  األردن،  من  الالجئون  أشار  المثال،  سبيل  فعلى  للكوارث. 
واليمن إلى عدم تلقيهم أي تدريبات أو بناء للقدرات، وإلى عدم درايتهم 
االستجابة عندما  بكيفية  إدراكهم  ثم عدم  تدابير لالستعداد، ومن  بأي 

تحدث األزمات. 

وكما أشار أحد القيادات المجتمعية المحلية في غزة، "لقد خضنا ثالثة 
نستجيب".  كيف  نعرف  وال  نفاجأ  مرة  كل  وفي  بالفعل،  حروب 
بعدم  المتضررين  األشخاص  اعتقاد  أعاله  البياني  الرسم  ويوضح 
يستعدون  بحيث  المعونة  منظمات  قبل  من  الكافي  بالقدر  مساعدتهم 

لألزمات المستقبلية. 

تشكيل  إلى  المدني  المجتمع  منظمات  دعت  الواقع،  لهذا  واستجابة 
وهي   – األزمات  حدوث  قبل  لالنتشار  قابلة  متطوعين  مجموعات 
عن وضع خطط  الشبابية – فضالً  المشاورات  أيدتها  التي  التوصية 

طوارئ وتنظيم تدريبات الطوارئ في المجتمعات المحلية. 

العالمية  للقمة  السابقة  اإلقليمية  المشاورات  توصيات  مع  وبالتماشي 
للعمل اإلنساني بشأن وضع االستعداد واالستجابة اإلنسانية في السياق 
وشمال  األوسط  الشرق  إقليم  في  المصلحة  أصحاب  أبرز  المحلي، 
أفريقيا أهمية تعزيز قدرات األطراف المحلية على الحد من مخاطر 

الكوارث واالستعداد لألزمات المستقبلية.

الملكية  تونس على ضمان  في  المدني  المجتمع  منظمات  وقد شددت 
المحلية لالستعداد للكوارث من خالل إشراكها في اتخاذ القرار وتوفيق 

الدعم الدولي حسب الخطط واألطر الوطنية القائمة.

 كما شجع بعض ممثلي الحكومات البلدان في اإلقليم على التعاون في 
بناء القدرات المحلية، غير أنهم أكدوا على أهمية الدعم الدولي، في 
ظل عالمية الكثير من المخاطر والتهديدات التي يواجهونها ومختلف 

مستويات الخبرة والقدرات على المستوى المحلي في اإلقليم.

 وفي سياق التحضر السريع، دعا بعض من أصحاب المصلحة إلى 
بعض  أجريت  كما  والعمد.  البلديات  مستوى  على  القدرات  تنمية 
المحاوالت لتعزيزها باالتفاق مع اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكاالت 

على برنامج التحول في عام ۲۰۱۱ .

وتالؤم  كفاية  اإلنساني  العمل  لفعالية  الرئيسية  المبادئ  ضمن  من 
بناء  أجل ضمان  من  اإلنساني  العمل  أطراف  بين  والتعاون  التنسيق 
أكثر  وتلبية   االزدواجية،  وتفادي  البعض،  بعضها  االستجابات على 

االحتياجات إلحاًحا، وسد ثغرات المساعدة.

وعليه، فقد تم تطوير نظم لتعزيز تنسيق العمل اإلنساني، مثل تقييمات 
التنسيق،  ومنتديات  االستراتيجي،  والتخطيط  المشتركة،  االحتياجات 

مثل الفرق القطرية للعمل اإلنساني والمجموعات أو القطاعات.

آليات  أن  المصلحة  أصحاب  رأى  فقد  الجهود،  هذه  من  وبالرغم 
التساع  التنسيق القائمة في حاجة إلى أن تكون أكثر شموالً وتمثيالً 

المستجيبين اإلنسانيين في اإلقليم.

وجه  على  الحكومات  وممثلو  المدني  المجتمع  منظمات  ناقشت  وقد 
التحديد مدى عدم جدوى اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكاالت وآليات 
ألصحاب  الحالي  التجمع  تعكس  ال  أنها  وكيف  المجموعات  كنظام 
المصلحة في العمل اإلنساني داخل اإلقليم، حتى أنها كثيًرا ما تتجاوز 
وممثلي  المدني،  المجتمع  ومنظمات  والشركات،  الحكومات، 

المجتمعات المحلية المتضررة المستعدة لالستجابة.

بين  القوى  عالقات  لتمثيل  الحالي  اإلنساني  النظام  انتقاد  جرى  وقد 
منظمات الشمال والجنوب بشكل غير متوازن، كما أشارت منظمات 
المجتمع المدني من مختلف البلدان إلى أنها كثيًرا ما تجد صعوبة في 
فهم مختلف المهام، والهياكل، واالستراتيجيات، والمطالب، األمر الذي 

يعوق جهود تنسيق األنشطة معها.

وقد بلغت تجارب األشخاص المتضررين في التنسيق اإلنساني مبلًغا 
قاتًما في معظمها، وال سيما فيما يتعلق باالستهداف وتوزيع المعونات. 

وقد رأي الالجئون في مصر، واألردن، ولبنان أن ضعف التنسيق بين 
المنظمات اإلنسانية قد أدى إلى خلق ثغرات في تقديم المعونات فضالً 
عن ازدواجية االستجابة. كما أشاروا إلى أن كثيًرا ما اضطر الالجئون 
إلى االستباق بقرع أبواب عدد من المنظمات المختلفة بسبب ضعف 

نظم اإلحالة بين جماعات المعونة.

المشــاورة اإلقليمية للشــرق األوسط وشــمال أفريقيا ، مارس ۲۰۱٥

 التنسيق والتعاون اإلنساني بين المؤسسات
الدولية واإلقليمية والمحلية

ــة  ــوكاالت مــن أجــل التنســيق، ووضــع السياســات، واتخــاذ القــرارات، وتضــم األطــراف الرئيســية للعمــل اإلنســاني مــن األمــم المتحــدة وغيرهــا. وفــي عــام ۲۰۱۱، وافقــت اللجن ــن ال ــوكاالت هــي منتــدى مشــترك بي ــن ال ــة الدائمــة المشــتركة بي  ۱۲ اللجن

على برنامج التحول، وهو مجموعة من اإلجراءات التي تهدف إلى تحسين النموذج الحالي لالستجابة اإلنسانية جوهرًيا.



• ۲۰

-

  

وعلى نفس النظام، دعا األشخاص المتضررون في سوريا إلى تحسين 
بدعم  وأوصوا  والدولية،  المحلية  األطراف  بين  التنسيق، وخصوًصا 
أطراف العمل اإلنساني الدولية والمانحين الدوليين مبادرات التنسيق 

المحلية وتمويلها.

وقد دعت بعض منظمات المجتمع المدني إلى إحداث نقلة في التركيز 
من تنسيق النظام اإلنساني العالمي المتجه داخلًيا إلى التشديد على 
الدولية،  المؤسسات  بين  اإلنسانية  لالستجابة  المشتركة  الملكية 
واإلقليمية، والمحلية. كما تم تأكيد دعم القدرات المحلية لالستجابة، 
بالسياقات  المدني  المجتمع  ومنظمات  الحكومات  معرفة  ظل  في 

المحلية، بما فيها اللغات، والثقافات، وهياكل الحكم.

وفي حين أبرزت المشاورات الحاجة إلى دعم القيادة الحكومية للتنسيق 
الفعال  التنسيق  أنفسهم أهمية  الحكومات  اإلنساني، مع مناقشة ممثلي 
متعدد القطاعات داخل البلدان والحاجة لتعزيز آليات التنسيق اإلقليمية 
من  المصلحة  أصحاب  من  بعض  شكك  األزمات،  إدارة  وغرف 
المجتمع المدني في حيادية الحكومات التي تعد طرًفا في الصراع في 

تنسيق اإلغاثة اإلنسانية أو تقديمها.

وعلى الرغم من دعوات وضع االستجابة في سياقها المحلي والحث 
أن  إلى  الدولية  اإلنسانية  المنظمات  أشارت  الحقيقي،  التعاون  على 
بعض األطراف اإلقليميين والمحليين كثيًرا ما يترددون في مشاركة 
على  يؤثر  ما  الدوليين،  نظرائهم  مع  التنسيق  تشجيع  أو  المعلومات 

فعالية االستجابة ككل.

 وقد أوضحت منظمات المجتمع المدني في مصر وليبيا والمغرب أن 
والحكومات،  المحلية،  المنظمات  بين  الثقة  انعدام  إلى  راجع  هذا 
والمنظمات الدولية، والذي ينشأ عادة من انعدام الشفافية، وتصورات 

اختالل موازين القوى، والشكوك بالفساد.

 كما أقرت منظمات المجتمع المدني أن االفتقار إلى هياكل التنسيق بين 
عن  معربة  الدوليين،  الشركاء  مع  التعاون  يعوق  البعض  بعضها 

اهتمامها بإنشاء شبكات إقليمية للمجتمع المدني.

الثقة.  انعدام  هي  التنسيق  أمام  الرئيسية  العقبة  "إن 
الشفافية،  إلى  حاجة  في  فنحن  عليها،  نتغلب  ولكي 

والحوار، والرؤية الموحدة".

ممثل للمجتمع المدني التونسي

على الرغم من مشاركة مجموعة كبيرة من المانحين من إقليم الشرق 
األوسط وشمال أفريقيا وخارجه، إال إن التمويل اإلنساني المتاح لم يِف 
الموارد  استخدام  إلى  وإضافة  اإلقليم.  في  الحالي  الطلب  بمستوى 
اإلنسانية القائمة استخداًما أفضل، ظهرت الحاجة إلى حشد مصادر 
إضافية من التمويل، بما في ذلك المؤسسات المالية والقطاع الخاص. 
وفي واقع األمر، فقد دعت الحكومات العربية إلى إنشاء بنك إقليمي 
العراق،  في  كما  األزمات  مواجهة  على  للمساعدة  والتنمية  للتعمير 

واليمن، وليبيا، وفلسطين، وسوريا.

وقد شكك العديد من ممثلي الحكومات في الخطاب الحالي بشأن تمويل 
العمل اإلنساني في اإلقليم، رافضين مصطلحات مثل مانحين "ناشئين" 
وتقاليد  بثقافة  االعتراف  من  مزيد  إلى  داعين  تقليديين"،  "غير  أو 
في  اإلقليمية  بالخصوصيات  اإلقرار  مع  وتماشًيا  اإلقليم.  في  العطاء 
اإلقليمي  اجتماعها  في  المدني  المجتمع  منظمات  اقترحت  التمويل، 
بالمغرب رفع كفاءة آليات التمويل اإلسالمي – مثل الصدقة والوقف 
۱۳ – لدعم العمل اإلنساني على نحو مستدام. إال إن أصحاب المصلحة 

اآلليات  هذه  مثل  استخدام  تشجيع  لتداعيات  سليم  تحليل  إلى  دعوا 
دعم  في  األخرى  االجتماعية  وظائفها  ظل  في  اإلنسانية،  لألغراض 

االحتياجات غير اإلنسانية.

غير  والمنظمات  المتحدة،  األمم  وكاالت  من  بعض  أعربت  وقد 
عدم  تجاه  قلقها  عن  المدني  المجتمع  ومنظمات  الدولية،  الحكومية 
المالي، عن  التتبع  المشتركة، مثل خدمة  البيانات  اإلبالغ في قواعد 
المبالغ الضخمة لتمويل العمل اإلنساني من اإلقليم، واألمر الذي يحد 
من القدرة على اكتساب الفهم الشامل لتدفقات التمويل اإلنساني ويعوق 
الجهود الحالية لالستجابة وتحديد األولويات. وقد أحرز بعض التقدم 
في رأب هذه الثغرة مع تأسيس مجموعة كبار المانحين لالستجابة في 
آلية عربية  لتأسيس  قراًرا  العربية  الدول  كما مررت جامعة  سوريا. 
لتنسيق العمل اإلنساني، بحيث تعمل على تسجيل تدفقات المعونة من 

الدول العربية في المنطقة.

كما دعا أصحاب المصلحة المانحين إلى تحقيق التزاماتهم التمويلية 
اتخذت في مؤتمرات إعالن  التي  تلك  اإلنسانية، مثل  المساعدة  تجاه 
التبرعات لسوريا المنعقدة في الكويت. كما دعوا إلى تحسين مستوى 
اإلذعان للمبادئ الجيدة للتبرع للعمل اإلنساني، والتي تؤكد النزاهة، 
فيما  وذلك  والمرونة،  للتنبؤ،  والقابلية  المناسبة،  بالمواعيد  وااللتزام 
يتعلق بتمويل العمل اإلنساني. وإضافة إلى ذلك، شدد أعضاء حركة 
الصليب األحمر والهالل األحمر على أهمية إيجاد حلول مبتكرة ضد 
يموج  إقليم  سياق  وفي  الممتدة  األزمات  في  المانحين  همة  فتور 

بالعديد من األزمات.

التحليل التحضيري ألصحاب المصلحة

المشــاورة اإلقليمية للشــرق األوسط وشــمال أفريقيا ، مارس ۲۰۱٥

تمويل العمل اإلنساني

۱۳ الصدقة هي المصطلح اإلسالمي المعبر عن "األعمال الخيرية الطوعية". وفي ظل مفهوم الصدقة يأتي الوقف كهبة دينية في الشريعة اإلسالمية، وعادة ما يكون ذلك عن طريق التبرع بمبنى أو أرض أو نقود لألغراض الخيرية اإلسالمية.



وقد ثنى على ذلك الالجئون اإلريتريون في اليمن الذين رأوا أن مجتمع 
مع  طويلة  لفترة  الممتد  اإلنساني  وضعهم  نسي  قد  اإلنساني  العمل 
ودعا  لالنتباه.  وجاذبة  شأًنا  أعلى  اإلقليم  في  أخرى  أزمات  ظهور 
أصحاب المصلحة إلى الحاجة إلى عدم تسييس تمويل العمل اإلنساني 
وضمان استناد قرارات التمويل إلى االحتياجات وليس على األهمية 

السياسية واالستراتيجية للبلدان بالنسبة للمانحين.

بين  المباشر  للتمويل  المتكافئ  غير  التخصيص  تحديد  جرى  وقد 
المنظمات الدولية واألطراف المحلية لصالح األولى كعقبة رئيسية أمام 
التأطير المحلي لالستجابة اإلنسانية التي طالما تمت المطالبة به. وقد 
أعربت المنظمات المحلية عن قلقها حيال حرمانها من عقد شراكات 
مباشرة مع المانحين الدوليين، حيث أجبرت في كثير من األحيان على 
غير  المنظمات  أو  المتحدة  األمم  وكاالت  خالل  من  ذلك  يتم  أن 
الحكومية الدولية. وفي حين أن هذه قد تكون خطوة أولى مهمة في بناء 
الفرص  المحلية قد اشتكت من أن  المنظمات  الثقة والقدرات، إال إن 
التالية من أجل المشاركة الثنائية مع المانحين تبدو نادرة في المستقبل. 

مع  المخاطر  تحمل  في  المانحين  رغبة  عدم  إلى  ذلك  عزي  وقد 
المنظمات المحلية، وال سيما في سياقات تجري فيها أنشطة لمكافحة 
فيه  تلعب  التي  للمنظمات  الذاتي  االهتمام  بسبب  وأيًضا  اإلرهاب، 
دور  الدولية  الحكومية  غير  والمنظمات  المتحدة  األمم  وكاالت 
"الوسطاء"، مما يحافظ على دورها ووجودها في ما تحول إلى صناعة 
المشهد  لبنان  في  المدني  المجتمع  منظمات  وصفت  وقد  تنافسية. 
باعتباره "سوًقا للعمل اإلنساني". واقترح أصحاب المصلحة الحاجة 
إلى تمكين التمويل المباشر للمنظمات المحلية، بما في ذلك من إنشاء 
األطراف  أجل  من  قُطري  أساس  على  مجمعة  إضافية  لصناديق 

المحلية.

العمل  تمويل  عن  المتضررين  األشخاص  تصورات  جاءت  وقد 
من  مزيًدا  المدني  المجتمع  منظمات  طلب  مع  متماشية  اإلنساني 
إلى  المثال،  سبيل  على  الفلسطينيون،  الالجئون  دعا  فقد  الشفافية. 
تواصل أوضح بشأن قرارات التمويل، وأبدوا انزعاجهم من الفساد. 
كما أعرب األشخاص المتضررون، على المستوى اإلقليمي كله، عن 
إحباطهم تجاه تمويل بعض األزمات أكثر من غيرها، مطالبين باإلقالل 
ورأى  التمويل.  قرارات  بشأن  بالتواصل  المحيط  الغموض  من 
الترويج  تجعل  اإلنسانية  المنظمات  أن  باألردن  السورين  الالجئون 
المجتمعات  تلبية احتياجات  أولوية على حساب  المانحين  أمام  لنفسها 

المحلية.

وسعًيا لتحديد مصادر إضافية للتمويل، سلط أصحاب المصلحة الضوء 
التمويل،  ومؤسسات  الخاص،  للقطاع  المحتمل  الدور  على 
والمهاجرين. واقترحت منظمات المجتمع المدني استخدام اإلعفاءات 
الضريبية لتحفيز األفراد والمنظمات على تمويل العمل اإلنساني، في 
نسبة  بتخصيص  الشركات  التزام  إلى  الشباب  المتطوعون  دعا  حين 
معينة من أرباحها ألنشطة اإلغاثة. وقد اعُتبر الشباب أنفسهم مورًدا لم 
يطرق بعد في ظل الثروة الهائلة في بعض مناطق اإلقليم – وتحديًدا 
أجل  من  التبرعات  جمع  في  إشراكهم  وإمكانية   – الخليج  بلدان  في 
العمل اإلنساني من خالل الحمالت التي تخاطب الشباب على وسائل 

التواصل االجتماعي.

األفراد  تشكيل وعي واستجابة  نفسه كقوة عظيمة في  أثبت اإلعالم 
والمنظمات والحكومات تجاه األزمات اإلنسانية في اإلقليم. وقد أثارت 
المشاورات المختلفة الحاجة إلى إشراك اإلعالم في حوار حول دوره 

المحوري وأثره على الشؤون اإلنسانية.

عمل أصحاب المصلحة من مختلف الخلفيات على تسليط الضوء على 
التغطية اإلعالمية الُمسيسة في كثير من األحيان في الشرق األوسط 
وشمال أفريقيا، ودعوا إلى تغطية أكثر موضوعية لألزمات اإلنسانية. 
في  مثل من هم  اإلقليم،  في  والمهاجرين  الالجئين  الكثير من  ويعتقد 
مصر ولبنان، أن اإلعالم يروج صورة سلبية عن مجتمعاتهم المحلية، 
ما يؤثر على التماسك االجتماعي وسالمتهم ورفاههم. ومع االعتراف 
اإلعالم  ممثلو  أبرز  اإلخبارية،  المنافذ  بعض  في  السياسي  بالتأثير 
الحاجة إلى أن تتجاوز المنظمات اإلنسانية مجرد إعطائهم إحصائيات 
بشأن األموال التي أنفقت، أو السلع التي تم توفيرها، ولكن باألحرى 
تسهل انخراطهم  مع األشخاص المتضررين والحصول على فرصة 
اإلنسانية  المواقف  وينقل  اإلعالم  يفهم  بحيث  العمليات  إلى  للدخول 
بشكل أفضل. وكما أوضح أحد الصحفيين الذين تم التشاور معهم في 
اإلقليم، قائالً "إن المنظمات اإلنسانية ال ترى اإلعالم كشريك، ولكنه 

وسيلة لنشر عملها على المأل".

كما دعا ممثلو اإلعالم أيًضا إلى الحاجة إلى تدريب الصحفيين بحيث 
يفهموا القضايا اإلنسانية فهًما أفضل، وهي القضايا التي تتسم بالتعقيد 
وتقتضي خبرة محددة. إال إنه، وحتى في ظل وجود صحفيين مدربين 
التحرير  رؤساء  اهتمام  شغل  دائًما  السهل  من  فليس  جيًدا،  تدريًبا 
بالقصص اإلنسانية، وال سيما في األزمات الممتدة حيث يمكن اعتبار 
القصص مكررة أو ال تمثل أهمية للشأن العام. وقد اعُتبرت صحافة 
لتحسين  بديلة  طرًقا  االجتماعي  اإلعالم  منصات  واستخدام  المواطن 
وقد  الرئيسية.  اإلعالم  وسائل  في  المراسلة  انعدام  ومعالجة  التغطية 
شعر البعض أن زيادة التغطية يمكن استخدامها كوسيلة للترويج لفهم 
القيم والمبادئ اإلنسانية بين عموم الجمهور، وهو األمر الذي اعتبر 

منعدًما في الوقت الراهن. 

كما تحدث ممثلو اإلعالم عن دورهم في طرح الشفافية والمساءلة في 
القطاع اإلنساني. وإلى جانب انعدام الفهم المتعمق للقطاع، فقد كانت 
الخضوع  عن  اإلنسانية  المنظمات  إحجام  الرئيسية  العوائق  إحدى 
للفحص. فكثيًرا ما ال يتم تقديم طلبات المعلومات في موعدها المناسب 
المطلوب، ونادًرا ما يحصل الصحفيون  أو على نحو شامل وحسب 

على فرصة الوصول إلى األشخاص المتضررين أو إلى العمليات.

كما شعر البعض أن السبب في ذلك أيًضا كان عدم قرب الكثير من 
المنظمات اإلنسانية، وال سيما األمم المتحدة، من الفئات المتضررة من 
السكان. وقد قدم اقتراح بضم الصحفيين إلى المنظمات اإلنسانية، ما 
على  قدرتهم  تحسين  عن  فضالً  للقطاع  فهمهم  تحسين  على  سيعمل 

المراسلة بطريقة تشجع على مزيد من الشفافية. 

التحليل التحضيري ألصحاب المصلحة
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ال يزال إقليم الشرق األوسط وشمال أفريقيا يشهد تدفقات هجرة ضخمة 
ومعقدة؛ فمعظم المهاجرين يأتون من أفريقيا جنوب الصحراء وجنوب 
وإقليم  أفريقيا،  وشمال  الخليج،  إلى  للوصول  طريقهم  ويتخذون  آسيا، 

المتوسط.

وفي شهر أيلول/ سبتمبر ۲۰۱٤ وحده، وصل ما يربو على ۱۲,۷۰۰ 
أكثر من ۲۰۰,۰۰۰ الجئ  األفريقي، وعبر  القرن  اليمن من  شخص 
األغلبية  بأن  علًما   ،۲۰۱٤ في  أوروبا  إلى  المتوسط  البحر  ومهاجر 
والليبية،  المصرية،  السواحل  من  رحلتها  بدأت  القوارب  من  الكبيرة 

والتركية ۱٥.

حماية  لنا  فاضمن  البحر،  في  تحمينا  أن  أردت  "إذا 
كرامتنا على األرض"

الجئ شاب في لبنان

اإلقليم، فضالً عن عدم  الوطنية في  اللجوء  ويشيع عموًما غياب نظم 
كفاية تنفيذ اإلطار الدولي لحقوق اإلنسان حيثما انطبق على المهاجرين. 
وتموج رحالت المهاجرين بالمخاطر وأوجه االستضعاف، فضالً عن 
انعدام احترام الحقوق األساسية، وظروف المعيشة الالئقة، والحصول 

على الرعاية الصحية، وضعف بيئة العمل.

األزمات على  أثر  كثيًرا  التغاضي عنها  يتم  التي  القضايا  ومن ضمن 
المهاجرين الدوليين، الذين قد يعلقون في الصراعات كما حدث مؤخًرا

 في ليبيا، فالمهاجرون أيًضا مستضعفون أمام االتجار في البشر،

 وال سيما النساء والقصر غير المصحوبين، ويزداد الخطر كلما انتقلوا 
من بلد لجوئهم األول إلى التالي. 

ممثلو  دعا  اإلنترنت،  وعبر  اإلقليم  في  المنعقدة  المشاورات  وفي 
الحكومات ومنظمات المجتمع المدني وآخرون من أصحاب المصلحة 
إلى زيادة التوعية بمخاطر الهجرة وتخفيف آثارها جنًبا إلى جنب مع 
االتجار في البشر، وإلى مناقشة تهدف إلى إيجاد حلول للهجرة، حتى 

ولو كانت حلوالً مؤقتة.

وفي ظل السفر في قوارب غير آمنة، وفي كثير من األحيان تحت رحمة 
المهربين وظروف جوية قاسية، بلغ حسب التقديرات عدد الذين هلكوا 
في البحر عام ۲۰۱٤ أكثر من ۳۰۰۰ شخص أثناء محاولتهم الوصول 
إلى أوروبا. ورغم أخطار الرحلة، ال يزال العديد من الشباب الذين تم 
في  يفكرون  أفريقيا  وشمال  األوسط  الشرق  إقليم  في  معهم  التشاور 
المعيشة  ظروف  ذاكرين  قوارب،  في  المتوسط  البحر  عبور  محاولة 
الفقيرة ومحدودية فرص التوظيف باعتبارهما الدافعين الرئيسيين وراء 

ذلك.

في  المتوسط  الهجرة عبر  وأهمية مواجهة قضايا  تعقيد  أقر مدى  وقد 
مفوضية  نظمته  والذي  لعام ۲۰۱٤  الحماية  أجل  من  السنوي  الحوار 
األمم المتحدة السامية لشؤون الالجئين، حيث أبرزت الحاجة إلى قيام 
البلدان الساحلية والكتل اإلقليمية إلى مراجعة سياساتها المعنية بالهجرة 

واألمن من أجل حماية المهاجرين بشكل أفضل.

كما تتزايد المخاوف في اإلقليم بشأن تناول الحكومات لقضية الهجرة 
كقضية أمنية في المقام األول، ولكن حسبما كان الرأي في الحوار من 
األمن  ضمان  أن  وهو  السامية،  المفوضية  أجرته  الذي  الحماية  أجل 
القانون الدولي، والتسامح،  الوطني ال يجب أن يتعارض مع احترام 

وضرورة حماية األرواح.
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التحليل التحضيري ألصحاب المصلحة

االســتنتاجات والخطوات المستقبلية
اإلنسانية  القضايا  بشأن  المختلفة  والمواقف  اآلراء  التقرير  هذا  بين 
التحضيرية  المشاورات  من  ظهرت  التي  األولوية  ذات  الرئيسية 
ألصحاب المصلحة. ويتماشى الكثير من هذه القضايا مع األولويات 
للعمل  العالمية  للقمة  السابقة  اإلقليمية  المشاورات  في  المحددة 
اإلنساني، ما يؤشر إلى واقع يصحو على القضايا اإلنسانية المشتركة 
عالمًيا. ولكنه أيًضا مصدر للتفاؤل، حيث أن األطراف عبر األقاليم 
يواجهون تحديات متشابهة ويظهرون اتحادهم في الرغبة في إيجاد 

حلول للوفاء باالحتياجات اإلنسانية الملحة بفعالية أكبر.

وفي ظل غياب الحلول السياسية المطلوبة بشدة لألزمات اإلنسانية في 
اإلقليم، فقد دعا أصحاب المصلحة مجتمع العمل اإلنساني إلى تجديد 
جهوده بتقديم الحماية والمساعدة للناس. وفي ظل شيوع اإلقرار بأن 
احتياجات الناس وحقوقهم يجب أن يسترشد بها العمل اإلنساني في 
مجمله، إال إن الجهود الرامية لتحقيق ذلك دائًما ما تكون قاصرة، إذ 
إيصال  ويظل  المساءلة،  ضعف  ظل  في  الحماية  انتهاكات  تستمر 

المساعدات اإلنسانية محدوًدا، ويزداد امتداد األزمات اإلنسانية. 

وتجتهد البنية اإلنسانية العالمية في أن تحتفظ بمالءمتها للغرض الذي 
يتعلق  حينما  للتحسين  كبيرة  مساحة  هناك  تزال  وال  ألجله،  أنشئت 
واإلقليمية  الدولية  األطراف  بين  الحقيقي  التعاون  برعاية  األمر 
االستجابة  لتعزيز  الدعوات  تشتد  كما  اإلنساني.  للعمل  والمحلية 
اإلنسانية اإلقليمية والمحلية، غير إن الخطوات الملموسة لكيفية بلوغ 
يتم تخطيطه تخطيًطا واضًحا في  لم  المملوك محلًيا  العمل اإلنساني 

اإلقليم.

أجل  من  أفريقيا  وشمال  األوسط  للشرق  اإلقليمية  المشاورة  وتعمل 
القمة العالمية للعمل اإلنساني كساحة  لتناول بعض من هذه التحديات 
واقتراح السبل الملموسة للحل في المستقبل. ولن يمكن معالجة جميع 
القضايا الواردة في هذا التقرير بالقدر الكافي، ومن ثم، فسوف يركز 
اجتماع المشاورة اإلقليمية على وضع االستنتاجات والتوصيات بشأن 
الموضوعات الستة التي تمت مناقشتها بشكل مكثف خالل المشاورات 
التحضيرية، والتي تعد بعًضا من األولويات الرئيسية في اإلقليم. وبناء 
التوجيه  مجموعة  الموضوعات، وضعت  بهذه  المتعلقة  النتائج  على 
التالية لحفز استعداد المشاركين من أجل المشاورة  اإلقليمية األسئلة 
مع  ومشاركتها  إيجاًزا  أكثر  مناقشة  أسئلة  وضع  وسيتم  اإلقليمية. 

المشاركين لمناقشتها في المشاورة اإلقليمية.

ــن  ــراف م ــة واألط ــات اإلقليمي ــات والمنظم ــن للحكوم ــف يمك • كي
غيــر  الــدول تحمــل مســؤولياتهم علــى نحــو أفضــل فــي دعــم حمايــة 
ــرام  ــان احت ــق ضم ــك عــن طري ــي ذل ــا ف ــا، بم ــن ومناصرته المدنيي
ــي،  ــي، وقانــون حقــوق اإلنســان الدول ــون اإلنســاني الدول ــر للقان أكب

وقانون الالجئين الدولي؟

• كيــف يمكــن تحقيــق قــدر أكبــر مــن مســاءلة الــدول وأطــراف 
الصراع في مواجهة االنتهاكات الواضحة للقانون؟

المتحدة  األمم  فيهم  بما  اإلنساني،  العمل  ألطراف  يمكن  كيف   •
والمنظمات غير الحكومية، اإلسهام في حماية المدنيين بطريقة أفضل 
ودعم آليات الحماية الخاصة بكل من المجتمعات المحلية المتضررة؟

المحلية  المجتمعات  حماية  باحتياجات  الوفاء  طرق  أفضل  ما   •
المتضررة المتعددة والخاصة؟

والممارسات  القانون  مثل  للحماية،  األخرى  المبادئ  أو  األطر  ما   •
نحو  على  المدنيين  لحماية  تسخيرها  يمكن  التي  المحلية،  العرفية 

أفضل؟ 

• كيف يمكن للمنظمات اإلنسانية أن تسهم باستدامة أكثر في الوفاء
 باحتياجات الناس ورفع قدرتهم على المجابهة واالكتفاء الذاتي في 

األزمات الممتدة؟

• ما العناصر الجوهرية المطلوبة لتعزيز الترابط بين أطراف العمل 
الحتياجات  أكبر  باستدامة  االستجابة  تتم  بحيث  والتنموي  اإلنساني 

الناس في األزمات الممتدة؟

والممارسات  القانون  مثل  للحماية،  األخرى  المبادئ  أو  األطر  ما   •
نحو  على  المدنيين  لحماية  تسخيرها  يمكن  التي  المحلية،  العرفية 

أفضل؟

• كيف يمكن تخفيف اتجاه وأثر النزوح المتزايد والممتد في اإلقليم؟

الكامنة‘  ’األسباب  مواجهة  في  اإلنساني  العمل  أطراف  دور  ما   •
للصراع أو األزمات بحيث تحول دون تكرارها؟

• كيف يمكن تطوير منهجية أكثر ترابًطا بين الحكومات، وشركائها 
في التنمية، ومجتمع العمل اإلنساني لدعم استضافة النازحين، بما في 
مشاركة  رعاية  يمكن  كيف  المضيفة؟  المجتمعات  األثرعلى  ذلك 

األعباء على نحو أوسع من حيث استضافة النازحين في اإلقليم؟

• كيف يمكن حشد القطاع الخاص بطريقة أفضل لالنخراط في العمل 
اإلنساني في األزمات الممتدة ودعمه؟

• ما التعديالت المطلوبة على األدوات، والمقاربات، وآليات التنسيق، 
والشراكات في اإلقليم بحيث تتم االستجابة بشكل أكثر فعالية لألزمات 

في المناطق الحضرية؟

إيصال  تيسير  الدول  غير  من  واألطراف  للحكومات  يمكن  كيف   •
طلب  على  المهددة  الشعوب  قدرة  وتحسين  اإلنسانية  المساعدات 

الحماية والمساعدة، بما في ذلك عبر الحدود؟
 

حماية المدنيين

األزمات الممتدة والنزوح

إيصال المساعدات اإلنسانية
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شكر وتقدير

تود مجموعة التوجيه اإلقليمية أن تعرب عن شكرها لمئات األفراد 
والمجتمعات المحلية والمنظمات التي خصصت من وقتها لمشاركة 
ألصحاب  التحضيرية  المشاورات  خالل  والخبرات  اآلراء  هذه 
المصلحة، فضالً عن ممثلي الحكومات والمنظمات اإلقليمية من أجل 

مساهماتهم في العملية.

استضافتها  على  التالية  للمنظمات  بالعرفان  المجموعة  وتدين 
عزاوي  الطاهر  منظمة  المصلحة:  أصحاب  لمشاورات  وتجميعها 
الخيرية، ومؤسسة الوليد بن طالل، وجمعية عامل، والمنظمة العربية 
واالتحاد  الخيرية،  للمؤسسات  الدولي  والمجلس  اإلنسان،  لحقوق 
الدولي لجمعيات الصليب األحمر والهالل األحمر، والمنظمة الخيرية 
اإلسالمية الدولية، والمنظمة الدولية للهجرة، وشبكة األنباء اإلنسانية 
(إيسيسكو)،  والثقافة  والعلوم  للتعليم  اإلسالمية  والمنظمة   ، "إيرين" 
اللبنانية  اليتيم، والمنظمة  ومنظمة اإلغاثة اإلسالمية، ومنظمة كافل 
للدراسات والتدريب، وجامعة الدول العربية، ووزارة التعاون الدولي 

للمنظمات  الفلسطينية  والشبكة  المتحدة،  العربية  باإلمارات  والتنمية 
األحمر  الهالل  وجمعية  الخيرية،  قطر  ومؤسسة  الحكومية،  غير 
القطرية، والمنظمة الملكية لألعمال الخيرية، ومنتدى شارك للشباب، 
النساء  ورابطة  الحكومية،  غير  للمنظمات  السوري  والتحالف 
األحمر  والهالل  التونسية،  الخيرية  األعمال  ومؤسسة  السوريات، 
األمم  ومكتب  لالجئين،  السامية  المتحدة  األمم  ومفوضية  التونسي، 

المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية، وصندوق األمم المتحدة للسكان.

والشكر واجب للمنتدى اإلنساني على قيادتهم والتزامهم بحشد األفراد 
التحضيرية  المشاورات  تنظيم  أجل  من  اإلقليم  عبر  والمنظمات 

والتوعية والدعم ألجل عملية القمة العالمية للعمل اإلنساني.
وأخيًرا، تود مجموعة التوجيه اإلقليمية أن تشكر مؤسسة الوليد بن 
رعايتها  على  العربية  الدول  وجامعة  هولندا،  وحكومة  طالل، 
القمة  أجل  من  أفريقيا  وشمال  األوسط  للشرق  اإلقليمية  للمشاورات 

العالمية للعمل اإلنساني.
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المشــاورة اإلقليمية للشــرق األوسط وشــمال أفريقيا ، مارس ۲۰۱٥

التحليل التحضيري ألصحاب المصلحة۳۱  •

۲۰۱٥








