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إقصاء الجهات الفاعلة املحلية من قيادة التنسيق يف مجال حامية األطفال

عمر عبد الله ماينا ودانيال مشور وأنطوين نوالن

رغم تعدد االلتزامات وكرثة التوجيهات التي تحبذ تويل جهات فاعلة محلية ملهمة التنسيق عىل املستوى
الوطني ،يشري واقع الحال إىل َّأن اإلقصاء ما زال يحيق بتلك الجهات.
يوجد حالياً  ٣٣مجموعة إنسانية وطنية تتوىل دور تنسيق
حامية األطفال (عُ ِر َفت سابقا باملجموعات الفرعية املعنية
بحامية األطفال) يف منظومة املجموعات التي وضعتها اللجنة
الدامئة املشرتكة بني الهيئات1.وتحدد هذه املجموعات مسار
التوجه اإلسرتاتيجي العام لالستجابات اإلنسانية املعنية بحامية
األطفال ،وميكن أن تؤثر تأثرياً كبرياً يف فرص رصد تخصيص
التمويل والتدريب إىل املنظامت التي توفر الحامية لألطفال.
وأظهرت دراسة استقصائية حديثة َّأن هذه املجموعات تضم
يف املتوسط  ٢٢منظمة معنية بحامية األطفال لكل مجموعة
عىل املستوى الوطنيَّ ،
وأن ما يزيد عىل  ٦٠باملئة من هذه
2
املجموعات هي جهات فاعلة محلية .ومع ذلك ،ما يدعو إىل
االستغراب َّأن أياً من هذه املجموعات التي يبلغ عددها 33
مجموعة ال تتشارك القيادة حالياً مع منظامت املجتمع املدين
الوطنية مع َّأن الجهات الفاعلة الوطنية متثل غالبية األعضاء.
يف املقابل ،تشجع وثائق التوجيه الخاصة باملجموعة العاملية
للحامية بوضوح منح منظامت املجتمع املدين املحلية مكانة
القيادة املشرتكة أل َّنها تقدم رؤى منفردة يف صنع القرار ورفع
مستوى استدامة آليات التنسيق وتعزيز شموليتها وفعاليتها.
فعىل سبيل املثال ،ميكن للمنسق املحيل القوي االستفادة
من الشبكات املحلية لتعزيز رسائل املنارصة وكسب التأييد
وإنتاج تحليالت أكرث دقة ورمبا يكون أكرث فعالية يف رصد
املساءلة أمام األطفال وأرسهم .ويف معظم السياقات ،لن
ترتتب تكاليف كثرية عىل استخدام منسق قوي من منظمة
غري حكومية محلية فذلك أقل تكلفة من استخدام شخص
من منظمة دولية.
وتطلب املعايري الدنيا لحامية األطفال إىل الهيئة الرائدة
للمجموعات أن تؤسس عملها عىل هياكل التنسيق املحلية
الحالية وتشجع منظامت املجتمع املدين عىل املشاركة يف
القيادة متى أمكن3يف حني ذكرت اللجنة الدامئة املشرتكة
بني الهيئات أنه يتعني عىل املنسق املقيم ومنسق الشؤون
اإلنسانية والفريق ال ُقط ِريّ للعمل اإلنساين أن يتأكدوا من
أن ال يكون التمويل عائقاً أمام الهيئات التي ترغب املشاركة
يف قيادة املجموعات ،وينبغي «ملن هم يف األدوار القيادية
4
املشرتكة أن يساعدوا يف بناء القدرات الوطنية».

والسؤال إذاً ،ملاذا ال يوجد عدد أكرب من املنظامت غري الحكومية
املحلية يف مواقع قيادة التنسيق أو القيادة املشرتكة؟ لقد ُق ِّد َمت
تفسريات كثرية ،لكنَّ أكرث تفسريين نسمعهام أن الرشكاء املحليني
يفتقرون إىل القدرات الكافية لقيادة مجموعة التنسيق عىل
املستوى الوطني وأن الحاجة إىل الجهات الفاعلة الدولية تعود إىل
حيادهم ونزاهتهم واستقاللهم.

أهي مسألة قدرات؟

للمنظامت غري الحكومية املحلية مجموعة واسعة ومتنوعة من
الخربة والكفاءة ،فشأنها يف ذلك شأن املجتمع الدويل .وكثري من
هيئات األمم املتحدة واملنظامت غري الحكومية الدولية التي هي
يف مراكز قيادية أو تشارك يف القيادة تستخدم بالفعل زمالء وطنيني
لهذه املناصب القيادية واملشاركة يف القيادة .ويف عدة سياقات،
تنسق املنظامت غري الحكومية املحلية أو الوطنية شبكات
املنظامت غري الحكومية املحلية والفرق املواضيعية املعنية بحامية
األطفال أو التي ترشف عىل برامج متكاملة ومتعددة القطاعات
لحامية األطفال .وغالباً ما تقود مجموعات التنسيق أو تشارك يف
قيادتها عىل الصعيد دون الوطني .لذلك ،ليس من الواضح السبب
الذي يدفع البعض يف رصف النظر عن القدرات ذاتها بدعوى أ َّنها
ال عالقة لها باملوضوع أو ال تكفي لتويل أدوارالتنسيق الوطنية.
ولقد مىض عىل تأسيس كثري من مجموعات التنسيق اإلنسانية
الحالية لحامية األطفال أكرث من عرش سنوات (كام الحال يف
الصومال وجمهورية الكونغو الدميقراطية وجمهورية أفريقيا
الوسطى) ،ويعمل كثري من األفراد واملنظامت املحلية املعنية
بحامية األطفال يف هذا القطاع منذ ذلك الحني .ومع ذلك،
عندما أع ِلن عن وظيفة منسق لحامية األطفال لواحدة من هذه
السياقات يف أوائل عام  ،٢٠١٨حددت معايري االختيار رضورة أن
يكون املوظف دولياً أي من خارج البالد ال تقل خربته املهنية عن
خمس سنوات .فهل ُيع َقل حقاً أن ال أحد من الجهات الفاعلة
املحلية لديه خربة كافية وكفاءة ليتوىل ذلك الدور؟
واملشكلة َّأن املنسقني الدوليني يستمرون يف التعاقب عىل الوظائف
برسعة كبرية يف مواقع قيادية يف حامية األطفال مع َّأن خربتهم
وفهمهم للسياق املحيل يف أغلب األحيان أقل بكثري مام يتمتع به
املرشحون املحليون .ويف املايض ،كانت املنظامت غري الحكومية
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القوية متثل أدواراً قيادية مشاركة ،ل ُيستَبدَل بهم بعدها املنظامت
الدولية غري الحكومية (كام يف الصومال) .والحظت مراجعة حديثة
للتنوع يف القيادة يف مجال الشؤون اإلنسانية أن استبعاد الرشكاء
5
املحليني أصبح من املامرسات الشائعة.
ولذلك ،بدالً من عزو استقصاء تلك املنظامت املحلية إىل افتقارها
للقدرات الالزمة ،قد يكون من األدق أن نقول إ َّنها تفتقر إىل
التمويل املؤسيس املرن أو املوارد البرشية القوية أو املنظومات
املالية أو اإلداريــة التي تتمتع بها كثري من املنظامت الدولية
غري الحكومية الكبرية .وذك ما ُيص ِّعب من تعيني خرباء التنسيق
واملحافظة عليهم أو االعتامد عىل الدعم من املقرات اإلقليمية
أو العاملية .غري َّإن هذه العقبات ميكن تخطيها .فتخيل ما كان
ميكن إنجازه لو َّأن املجتمع اإلنساين الدويل أمىض السنوات العرشة
األخرية يف إعارة متخصيص التنسيق للعمل داخل املنظامت املحلية
الرشيكة ،أو توفري فرص لإلرشاد والتوجيه واملتابعة أو متويل رشيك
محيل ليتوىل بنفسه تعيني املوظف املختص بالتنسيق سواء أكان
وطنياً أم دولياً.
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عىل هذا السؤال ،ذكر لنا عدد من الزمالء املحليني َّأن الجهات
الفاعلة املحلية تفضل أن تقود مجموعات التنسيق عىل املستوى
الوطني َّ
ألن تويل هذه األدوار يحمل معه قدراً أكرب من الظهور
َّ
والتأثري .بينام رأى آخرون أن املنظامت الدولية غري الحكومية
تعتقد أنها قادرة عىل أداء عمل أفضل مام تستطيع فعله املنظامت
املحلية ،حتى َّإن البعض ذكر َّأن املنظامت الدولية غري الحكومية
تسعى لتو ِّيل األدوار القيادية الوطنية كوسيلة للحصول عىل املوارد
املالية لربامجها الخاصة.
وال تحدد خطط االستجابة اإلنسانية (التي تحدد مقاربة املجتمع
اإلنساين وأولوياته) كيفية اتخاذ القرارات القيادية أو ما اذا كان
هناك خطط للمراحل االنتقالية ،بالرغم من التزامات اللجنة
الدامئة املشرتكة بني الهيئات ومجموعة الحامية العاملية لوضع
خطط املراحل االنتقالية خالل ثالثة أشهر من بداية األزمة ثم
سنوياً بعد ذلك .وما زالت األسباب الكاملة وراء عدم تويل الجهات
الفاعلة املحلية قيادة التنسيق عىل املستوى املحيل غري واضحة،
لكنَّ املؤكد َّأن مجتمع حامية األطفال اإلنساين ميكنه أداء عمل
أفضل من ذلك.

هل املسألة تخص الحياد وعدم التحيز واالستقالل؟
الحقيقة األكيدة َّأن الحياد وعدم التحيز واالستقالل عنارص جوهرية ثالثة تحديات
يف االستجابة عىل صعيد الحامية ،وال شك يف َّأن الحكومات تحتاج
أحياناً إىل الدعم لتطبيق تلك العنارص .فاذا ظهرت الحاجة إىل
خدمات هيئة دولية معينة ،سيكون لدى منظمة األمم املتحدة
لألمومة والطفولة (اليونيسف) التفويض الرسمي من اللجنة
الدامئة املشرتكة بني الهيئات لتكون مفوضية املالذ األخري لحامية
األطفال داخل نظام املجموعات ،وبذلك ميكنها أن تتعامل مع
مخاوف الحياد وعدم التحيز واالستقالل .ثم إذا كان هناك حاجة
إىل مستويات إضافية من االستقالل ،فقد وضعت ترتيبات ثالثية
يف بعض السياقات تجمع بني الحكومة واألمم املتحدة واملنظمة
الدولية غري الحكومية .لذلك ،هناك مرونة كافية متاحة ليك تنظم
املجموعات ترتيبات قيادتها حسب مقتضيات السياق.

بينام ُت ِّ
حض مجموعات التنسيق لحامية األطفال والفرق ال ُقط ِر َّية
للعمل اإلنساين خطط االستجابات اإلنسانية لعام  ٢٠١٩هناك
ثالثة تحديات ال بد لنا من أن نعرضها عىل زمالئنا املنسقني
الدوليني وعىل جميع أعضاء فرق التنسيق لحامية األطفال ونظام
املجموعات عامة.

مجموعات التنسيق املعنية بحامية األطفال :خصصوا جملتني إىل
ثالث جمل يف خطتكم للعام املقبل بحيث تحدد بوضوح ترتيبات
القيادة .ونظراً َّ
ألن قيادة التنسيق أمر محوري لالستجابة اإلنسانية،
ينبغي رشح ترتيبات القيادة يف اإلسرتاتيجية اإلنسانية .وإن مل تتول
الجهات الفاعلة املحلية دوراً قيادياً ،يجب عىل اإلسرتاتيجية أن
تالحظ ماهية املراحل االنتقالية الجارية وما الرشوط املسبقة
ومع ذلك ،ليس صحيحاً أن نفرتض َّأن الجهات الفاعلة الدولية هي الالزمة لتمكني االنتقال.
الوحيدة التي تستطيع أن تضمن الحياد .فهناك منظامت املجتمع
املدين املحلية والوطنية التي تتوىل أص ًال أدواراً قيادية عىل املستوى املنظامت الدولية غري الحكومية (خاصة املشاركة يف القيادة):
دون الوطني وتبحر بنجاح يف مختلف سياقات العمليات املحلية التزموا بجدول زمني محدد وإسرتاتيجية معززة باملوارد لالنتقال
املعقدة والديناميات والعالقات (ونرى هذا يف عملنا يف ٍّ
كل من إىل مرحلة املشاركة يف القيادة عىل الصعيد املحيل ،مبا يف ذلك
ُ
َ
نيجرييا وجنوب السودان) .والجهات الفاعلة املحلية عىل ما يبدو توفري التدريب والتوجيه و /أو دعم املالز َمة عند الحاجة .وينبغي
موثوق بها من ناحية إدارتها الفعالة للتنسيق(مع كل تعقيداته) أن يحدث هذا االنتقال يف أرسع وقت ممكن ،لكنَّه بالطبع يجب
عىل املستوى ما دون الوطني ولكنَّ ليس عىل املستوى الوطني .أن يكون انتقاالً مسؤوالً محدداً بإطار زمني يعكس ذلك .وينبغي
فلامذا إذاً ترغب املنظامت الدولية يف استثامر املوارد البرشية يف للمنظامت الدولية غري الحكومية الدولية أن تضم هذا االنتقال
أدوار التنسيق الوطنية وليس يف األدوار ما دون الوطنية؟ وإجاب ًة ضمن جمع التمويالت ومخصصات مواردها الداخلية.
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 يف حــال مل تستجب مجموعات التنسيق:الجهات املانحة
 عندئذ،واملنظامت غري الدولية الحكومية للتحديني السابقني
عليكم التوقف عن متويل مواقع القيادة املشرتكة للمنظامت
 وعليكم بدالً من ذلك منح األولوية لتقديم،الدولية غري الحكومية
.الدعم املبارش لقيادة مشاركة محلية

:تتضمن القوائم املوضوعية األخرى لنرشة الهجرة القرسية
• اليمن • عمليات السالم وبناء السالم • منطقة أمريكا الالتينية والبحر الكاريبي • انعدام الجنسية
• الروهينغيا • اإلتجار بالبرش وتهريبهم • الحامية يف البحر • الشباب • الصحة والتَّهجري
 يرجى مراسلة،إذا أردت اقرتاح موضوع تعتقد أ َّنه يحظى بأهمية كبرية
fmr@qeh.ox.ac.uk أرسة التحرير عىل الربيد اإللكرتوين
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املجلس االستشاري الدويل لنرشة الهجرة القرسية

.يشارك أعضاء املجلس االستشاري الدويل يف نرشة الهجرة القرسية بصفتهم الشخصية وال ميثلون بالرضورة املؤسسات واملنظامت التي ينتمون إليها
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