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َ
للسن َِن الحسنة
الح َض ّية :ثالث ُة
االستجابة َ
مبادئ ُّ
رسن
دافيد َسن ِد ُ

أثبتت ٌ
َ
الح َض ّية،
نرشة حديثة ثالث َة
للسن َِن الحسنة الجديرة أن ُتت َ
ّبع يف االستجابة اإلنسانية َ
مبادئ رئيس ٍة ُّ
فإن ُأ ِخ َذ بها فقد ُت ِع ُني َّ
ْ
ات الفرص.
كل الجهات الفاعلة عىل تجنُّب َب ْذلِ الجهد يف غري طائل ،و َف َو ِ

ُأج ِريَ حديثاً استعر ٌ
للسن َِن الحسنة التي ت ّت ِب ُعها هيئات
اض ُّ
املعونة اإلنسان ّية (أي املنظامت غري الحكوم ّية املحل ّية والدول ّية،
وهيئات األمــم املتحدة ،وأعضاء الحركة الدولية للصليب
األحمر والهالل األحمر) يف حاالت ال ِّنزاع ،والعنف ،والتَّهجري،
1
تغي ا ُملنَاخ.
والكوارث الطبيع ّية ،ومنها ما استفحل من ج ّرا ِء ُّ
السن َِن الحسنة هذه التي عُ ِم َد إىل إعدادها تحت
وأثبتت نرشة ُّ
مظ ّلة معهد التنمية الخارج ّية ( )ODIوشبكة التعلم ألغراض
املساءلة واألداء يف ميدان العمل اإلنساين ( ،)ALNAPأثبتت
َ
ّبع يف االستجابة
ثالث َة
للسن َِن الحسنة الجديرة ْأن ُتت َ
مبادئ رئيسة ُّ
ُ
َ
ِّ
ّ
َ
أمر
الحض ّية.
غري أن تنفيذ املقاربات امل ّ
اإلنسانية َ
خصص ِة لكل منطق ٍة عىل ِح َد ِتها ٌ
ليس باليسري .مثال ذلك ّأن مبادر ًة يف جمهورية إفريقيا الوسطى
ْ
أعانت نحواً من َ 20
األخ ُذ بالنّظرة التي َمدَاها بعيدٌ
ألف إنسانٍ عادوا من مناطق ال ِّنزاع عىل
َ
ْ
الحض ّية هو ‘األخذ بالنظرة التي إعادة استقرارهم يف َبانغي بني عامي  2016و2017؛ فأرشكت
أول َم ْبدإٍ للدخول يف املناطق َ
مداها بعيدٌ ’ .وهذا يقتيض االنتبا َه للتأثري البعيد األمد يف ِّ
كل يف ذلك جامع ًة عريضة من أصحاب املصلحة املعنيني العاملني
َجاب بها يف مدين ٍة ما .فكث ٌري من القرارات يف أربعة أحياء ،وأقامت غري ذلك من األنشطة ،من بينها
استجاب ٍة إنسان ّية ُيست ُ
ات متعددة
موقع ملخ ّي ٍم بنَا ُء القدرات يف السلطة املحل ّية ،وإصدَا ُر تقدير ٍ
ا ُملت َّخذ ِة رسيعاً واإلجراءات القصرية األمد –كاختيار ٍ
َ
ومفاوض ُة أصحاب املصلحة املعنيني
‘مؤ ّقت’ فيصري هذا املؤ ّقت يف آخر املطاف دامئاً– ممكنٌ أن القطاعات يف املستوطنات،
ً
أثر ثابت .فينبغي ْأن تنظر االستجابة اإلنسان ّية ،كلام ومناقشتهم ،مفاوض ًة ومناقشة شاملتَني .وقد ذكرت نرشة
يكون لها ٌ
أمكن ذلك ،إىل املعونة عىل أ ّنها استثام ٌر ،ال ُتن َفدُ فيه ميزان ّي ُ
يات يف التنسيق
السن َِن الحسنة ما وقع عىل املباد َر ِة من تحدّ ٍ
ات ُّ
ّ
خصص إ ّال لقضا ِء
(فأخر ذلك تنفي َذ املرشوع) ،ق َّل َل القدرات املحل ّية ،ق َّل َل املوارد
املعون ِة القلي َل ُة يف إجر ٍ
اءات قصرية األمد مل ُت َّ
ُ
الحاجات التي ال تحت ِم ُل التّأخ َري.
(فحال ذلك دون تكرار املرشوع يف األحياء األخرى) .وت ِش ُري
ٌ
إىل مثل هذه التحدّ يات يف التنفيذ أمثلة أخرى للمقاربات
لكل منطق ٍة عىل ِح َد ِتها .وهذا ّ
خصص ِة ِّ
مم ُيظ ِه ُر طبي َع َة
وم َث ُال ذلك :املأوى .إذ ُي َعالِ ُج عددٌ من منظامت اإلعانة ،يف األردن ا ُمل ّ
ُ
َ
َ
ّ
ُ
ولبنان –كاملجلس الرنويجي لالجئني– حاجات الالجئني السور ّين املدين ِة املعقدة ،واملصاعب التي تال ِز ُم اإلقبال الجا ّد املفي َد عىل
إىل املأوى ،فيعالجونها بالعمل مع أصحاب العقارات عىل إصالح
مواضع كهذه.
َ
عقاراتهم وتحسينها َ ْ
بشطِ أن ُيس ِكنُوا الالجئ َ
ني فيها .ويف ذلك
مال املعونة يف تحسني ال ِبنْية التحت ّية َ
وج ُه فائد ٍة من ْأن ُي ْستث َمر ُ
الخ ْو ُض يف التَّعقيد
ْ
ني مدين ٍة ،وإن كان نطاق التحسني ِبن ُ
ْية املعونة التقليد ّي ُة ،التي نشأت وتط ّورت عن العمل يف
(ومن َث ّم اإلسه َُام يف َت ْحس ِ
ارك مع ّ
وأن ُيت ََش َ
ليس بالعريض)ْ ،
السكان ا ُملض ِّيف َ
الح َض من تعقيد .وقد
ني تشاركاً ط ّيباً .املناطق الريف ّية غالباً ،ال َت ْص ُل ُح لِام يف َ
َ
َ
ُ
اعات
توجه فيها إىل ِقط ٍ
وأ ّما معا ِي ُب ذلك ،فمنها اإلبه َُام يف طول ُمدّ ِة الدعم (وهي يف ن ِقد ِ
َت املقاربة ال ِقطاع ّية؛ أي التي ُي ّ
مع ّينة محدّ دة ،نقداً شديداً من حيث ف ّعال ّيتها يف استجابة
بعض املشاريع سنتان) ويف ما يحدث بعد ذلك.
حتاج إىل استجاب ٍة ُكل ّي ٍة متعد َد ِة
املناطق الحرض ّية ،حيث قد ُي ُ
وتنسيق أكرث يف
ولقد ذاع صيت مقارب ٍة ُمتّخ َذ ٍة يف وضع برامج اإليواء ،منظورها القطاعات ،مع روابط أمنت بني القطاعات،
ٍ
السن َِن الحسنة أشارت إىل مقاربتَني
بعيد األمد ،ونصي ُبها من التأييد ٌ
غالب يف السنني األخرية ،وهي املدينة 2.عىل ّأن نرشة ُّ
خصص ِة ِّ
ّاس
‘مقاربة املستوطنات’ ،و ُتع َر ُف أيضاً باملقاربة ا ُمل ّ
لكل نافعتَني يف االستجابات الحرض ّية :مقارب ٍة ِمح َو ُرها الن ُ
منطق ٍة عىل ِح َد ِتها .و ُتص َّو ُب هذه املقاربة إىل األحياء انطالقاً ومقاربة ُ
النظ ُم ِو ْجهتُها.

وج ٌ
هة يف أكرثها إىل َدع ِْم الجهات
إىل املشاركة فيها ،وهي أيضاً ُم ّ
ّ
هجرينَ وسكان ُمض ّيفني) لتشارك يف
الفاعلة املحل ّية (من ُم َّ
انتعاش البيئة ا ُمل َ
حس ِب
حيط ِة أو تحديثها أو تحسينها ،عىل َ
ُ
يت املتزا ِيدُ لهذه
الص ِ
األَ ْزم ـ ِة ا ُملتنا َولة .وعىل ذلك ،ف ِذيُوعُ ّ
خصص ِة ِّ
آت من املشاركة
لكل منطق ٍة عىل ِح َد ِتهاٍ ،
املقاربات ا ُمل ّ
ّ
الشديدة التي بينها وبني الجهات الفاعلة املحل ّية ،ومم ُي َرى فيها
نس ٌ
قة،
من تح ّولٍ عن
طاعي إىل ُّ
ُّ
توج ٍه استجابا ُت ُه ُم َّ
التوجه ال ِق ِّ
تشرتك فيها ِق َط ٌ
اعات ِعدّ ة.
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جوانب،
فأ ّما املقاربة التي محورها النّاس فمص َّو ٌبة إىل
َ
كاستعامل ‘الذخائر’ (أي املهارة والقدرة والصداقة وغري ذلك)
التي يبنيها الناس شيئاً فشيئاً ويستعملونها ،ويفقدونها أحياناً
ح َ
ني تنزل بهم أ ْز َمة .وهذا يزيد الحاجة إىل ْأن َي ْر ُك َز العمل
ً
ّ
َ
َ
يضيع يف غ َمرات
أمر ُيخش أن َ
اإلنساين ّ
همه يف الناس أوال ،وهو ٌ
الح َضي.
العمل َ
وأ ّما املقار َب ُة التي ِو ْجهتُها ُ
النظ ُم ف ُت ِع ُ
ني عىل َت ْبيني الرتابط يف
طبيعة عنارص الحياة يف املدينة ،كاألسواق واالقتصادات والبنية
أمر ُ
ّ
بالغ
التحت ّية .فا ّتخاذ منظور الن ُُّظم يف
التدخالت َ
الح َض ّية ٌ
َاج إىل النظر في ِه ،يف أمر املياه
األهم ّية .ومثال ذلكّ ،أن ما ُيحت ُ
الصحة يف املناطق الحرض ّية
الصحي وتدابري ِحفظ
والرصف
ّ
ّ
ني املقار َب ُة التي ِو ْجهتُها ُ
العا ّمة ،كث ٌري ومع ّقدة .ف ُت ِع ُ
النظ ُم عىل
التخطيطِ ِّ
واضع التي
لحل بعض هذا التعقيد ،وعىل َت ْحديدُ املَ ِ
َ
الغ الغايات .ولقد يختلف
يحسنُ بذل الجهد فيها ،وت ْحدي ِد َم َب ِ
السن َِن الحسنة“ :أنّ
ذلك باختالف األَ ْزمــة .إذ جاء يف نرشة ُّ
ّ
ّ
ْ
يف خالل حالة الطوارئ الشديدة ،يجوز أن تحل املنظامت
ّ
الصهاريج أو ال ِق َرب
اإلنسان ّية
محل مز ّود الخدمة يف تهيئ ِة ّ
وابتداء نقل املاء بالشاحنات .ويشتمل ما يجب النظر فيه ،يف

9
www.fmreview.org/ar/cities

األحوال التي تطول فيها األ ْز َمة ،عىل َح ْف ِز السلطات املحل ّية إىل
رواتب موظفي ّ
املنظامت اإلنسان ّية بالتمويل ،وإىل
ْأن تتع َّه َد
َ
ْ
َ
يب الحكومة
أن ُت ّو َل اإلجراءات وأعامل ّ
الصيانة ،ثم عىل تأ ِه ِ
املركز ّية والجهات الفاعلة يف امليدان اإلمنايئ املحتمل اشرتاكها
(حني تسمح الحال بعودتها) ،وذلك لاللتزام التزاماً َن ِشطاً
بإعادة الخدمات ،وإعانة املَ ْر ِف ِق املعنى به عىل السري يف طريق
االستقرار املا ّيل”.
املناس َب ُة للمخ ّيامت وإليصال
ولرمبا تكون أدوات إدارة املرشوع ِ
املعونة إىل املناطق النائية أقل ُص ُلوحاً للمناطق الحرض ّية بكثري.
السن َِن الحسنة عدداً من األدوات واملقاربات
فاستعرضت نرشة ُّ
َاج
التي تستعملها الهيئات عند بَدْ ِء أعاملها ،وذلك ل َف ْه ِم ما ُيحت ُ
إلي ِه فه ً
ام أفضل .وأحد هذه األدوات تحليل سياق األحوال،
ات مدين ٍة ما (يف سياق أحوالها قبل أن تنزل
لتحسني َف ْه ِم دينام ّي ِ
ّ
ولعل من أشهر األساليب يف تحليل سياق األحوال
أ ْز َم ٌة بها).
هو عُ دَّ ُة التخطيط لسوق الطوارئ وتحليلها (Emergency
خاص يف
 ،)Market Mapping and Analysisالتي لها َو ْق ٌع ٌّ
3
املناطق الحرض ّية حيث األسواق الناجحة.
الالجئني/جرَسِ م م ِْم َب ُّ ِيم
املفوض ّية السامية لألمم املتحدة لشؤون
ِ

َ
أعم ُل بنا ِء املساكن ل َدع ِْم العائدينَ يف بانغي ،بجمهوريّة أفريقيا الوسطى ،سنة .2017
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ٌ
مقاربة أخرى ،فيها تقدير ٌ
ات واستهداف ،وهي
وبني املقاربات
وج ٌ
ضعف .ولقد يكون هذا
ّاس مواطنَ
ٍ
ُم َّ
هة إىل تعيني أك ِرث الن ِ
ً
ّ
ُ
َ
فربا كان الناس مختبئني أو
التّعيني معقدا ،ال س ّيام يف املدن؛ ّ
منثورينَ هنا وهناك ،أو ال يريدون أن ُي َ
كش َف مكانهم .ولهذه
ْ
السن َِن
األسباب ،إىل ح ٍّد ما ،إضاف ًة إىل أن ُه
ٌ
واضح أن ليس من ُّ
ُ
الحسنة أن ُتتَجاهَ َل املجتمعات املحل ّية املض ّيفة ،تدعو لجنة
الحي ا ُمل َع َ
ان
الصليب األحمر الدولية ُمن ِ
َاص ًة إىل إعان ٍة ‘تشمل َّ
ُك ّل ُه’ يف حاالت الطوارئ الحرض ّية 4.وبتدَا ُر ِك ما تقدّ م ذكره من
َت ُم َر ٌ
أوجه القصور يف املقاربة األحاد ّية ال ِقطاعَ ،و َجد ْ
اجعة
منهج ّية ملقاربات التقديرات الحرض ّية ّأن أفضل التقديرات أدا ًء
للوظيفة هي التقديرات املتعدّ دة ال ِقطاعات ،فقالت“ :ليست
حاجات ّ
لحفظ
ورصف
السكان من مأوىً وميا ٍه
ٍ
صحي وتدابري ِ
ٍّ
ٍّ
معاش ،مبنفصلٍ بعضها
وأمن غذايئ وأوج ِه
ّ
ٍ
الصحة ورعاي ٍة صح ّية ٍ
عن بعض .إمنا تتفاعل الحاجات فتك ِّون مواطن الضعف ،فال وبعدُ  ،فالحاجة إىل التعاون بني الجهات الفاعلة يف ميدان العمل
بدّ من أن ُت َ
رشدُ االستهداف اإلنسا ّين ليست باألمر الجديد ،لكنّ إخفاق التعاون يف استجابة
قض مبقارب ٍة متعدّ دة ال ِقطاعات ُت ِ
5
الح َض –حيث القطاعات وثي َق ُة االرتباطِ بالطبيعة ا ُملكتظ ِةّ
يف سبيله”.
َ
ُ
فض
املتد ِ
َاخلِ بعضها يف ٍ
بعض التي عليها الحياة يف املدينة– ُي ِ
ُ
ات الفرص.
وثالث املقاربات هي التشخيص؛ أي التحديد التعاو ّين للنازحني إىل َب ْذلِ الجهد يف غري طائل ،و َف َو ِ
ً
َ
ديدُ
داخليا أو للجامعات (أي ت ْح طباعهم وخصالهم وتجاربهم
رسن david.sanderson@unsw.edu.au
وثقافتهم وبيئتهم السابقة) من خالل َج ْم ِع املعطيات والتحليل دافيد َسن ِد ُ
6
ٌ
تاح لهم اإلعا َن ُة والحامية.
لسن يف هندسة ال ِعامرة ،بجامعة نيو
ليك ُت َ
نائل َّ
كريس أستاذ ّي ِة جو ِدث ِن ُ
ساوث ويلز ،يف ِسدين www.be.unsw.edu.au

املثال ،االلتزام ب ُبنَى وأنظ َم ِة التّخطيطِ املح ّ
يل يف املدينة ،وإن
مل تؤدّي السلطات ّ
نص ُح للهيئات االلتزام بالسياسات
مهمتهاُ ،ي َ
َ
ٌ
َ
القامئة ،وذلك لتقليل خط ِر أن تنشأ ُبن ًَى موازية للبنى املحل ّية.
منوذج مت ٌني
ومن الجهات الفاعلة األخرى العصابات ،و ِب َي ِدهَ ا
ٌ
من إدارة األمور يف األحياء التي تسيطر عليها (الفقرية غالباً).
ي ٌ
و َب ّ َ
بحث أجر ْت ُه شبكة التع ُّلم ألغراض املساءلة واألداء يف
َّ
ّ
ميدان العمل اإلنساين ( )ALNAPأن كل عملٍ تقوم به الجهات
حي من مدين ٍة ُت َسيط ُر علي ِه
الفاعلة يف ميدان العمل اإلنسا ّين ،يف ٍّ
ٌ
ضع ملناقشة العصابة وإل ْذ ِنهاَ ،ع ِل َم بذلك أحدٌ أو مل
عصابة “ َيخْ ُ
ّ
هيئات كلجنة الصليب
السن َِن الحسنة أن
ٍ
يعلم” .وذكرت نرشة ُّ
األحمر الدول ّية َ ْ
مقاربات للتعامل
تحنُ بعيداً عن أعني الناس”
ٍ
“ت ِ
مع العصابات.

التعاون

ُ
السن َِن الحسنة الجديرة أن ُت ّت َب َع يف
ثالث مبدإٍ من مبادئ ُّ
السن َِن
االستجابة اإلنسان ّية الحرض ّية ،عىل ما جاء يف نرشة ُّ
ٌ
موصول بالتعاون الجا ّد املفيد ،مع الجهات الفاعلة
الحسنة،
املحل ّية ،وبني املنظامت اإلنسان ّية .فلنأخذ أم َر الجهات الفاعلة
ّ
املحل ّية أوالً ونقول بتعب ٍري واضــحّ :
املنظامت اإلنسان ّية
إن
ٌ
الخارج ّية التي تعمل معزول ًة عن غريها صائرة إىل اإلخفاق يف
الغالب ،ولقد يكون من ذلك رضر .ويف ٌمقدّ م ِة الجهات الفاعلة
املحل ّية ،سلطات املدينة ،التي ُي َب ُ
الغ يف كرثة تجاهلها بالجملة،
ٌ
يف األعامل اإلنسان ّية .ووجدت دراسة جرت يف عام  2016عىل
عدد من املدن التي تعاين أزم ًةّ ،أن سلطات املدن ،التي كانت يف
األكرث مغلوب ًة يف أمرها ال تعرف كيف تفعلَ ،تتَجاهَ ُلهَا الهيئات
الدول ّية التي أخفقت يف َف ْه ِم الدينام ّيات املحل ّية ويف العمل مع
أصحاب املصلحة املعن ّيني املحل ّيني 7.ووجدت الدراسة أيضاً نقصاً
يف آل ّيات التنسيق بني أصحاب املصلحة املعن ّيني املتعدّ دين يف
تباين ب َ
ني الجهات الفاعلة الدولية
املدينة ،فأدّى ذلك إىل “إنشا ِء ٍ
واملحل ّية”.
الح َض أن يكون ناجعاً ،فال بدّ من
فإن ُأري َد للعمل اإلنسا ّين يف َ
وثيق مع السلطات .هذا يعني ،عىل سبيل
القيام ب ِه بتعاون ٍ
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