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الهيمنة الغربية عىل املساعدات
اإلنسانية ورضورة التغيري
جون هوملز

كلمة ‘اإلصالح’ كلمة مبهمة تتفاوت معانيها ،وال شك في أن للمصطلح
ومغزى يختلف من فرد آلخر ،وبغض النظر عن طبيعة النشاط الذي
معنا ً
ً
تشير إليه أو منشأه وسواء كان في القطاع العام أو اخلاص.
وتعني كلمة ‘اإلصالح’ ألولئك الذين ينارصون هذه
إصالح األنظمة واإلج��راءات أو العمليات
العملية
َ
وإدخال تحسينات عليها ،أما للمشككني فهي تعني
التغيري ال ليشء إال ملجرد التغيري ،أو استبدال نظام
يعاين خل ًال وظيفياً إىل حد ما بآخر يعاين من خلل
مامثل ،بينام تعني للمعارضني استبدال األنظمة
القادرة عىل العمل (عىل الرغم من عيوبها ومواطن
ضعفها) بأخرى غري مالمئة مآلها حت ًام العطب ألنها
كانت وليدة أضغاث أحالم أناس يعيشون يف أبراج
عاجية ومغيبني عن الواقع عىل األرض.
ونواجه مسألة إصالح العمليات اإلنسانية نفس
األص��ن��اف الثالثة م��ن امل��ن��ارصي��ن واملتشككني
العظمى
واملعارضني .ولحسن الحظ فإن الغالبية ُ
ممن ميارسون العمل اإلنساين يعتقدون برضورة
التغيري والتكيف حيث يقرون بالحاجة لتحسني
األسلوب الذي تؤدي به املنظامت اإلنسانية أعاملها،
كام يعون متاماً االنتشار وأحياناً التمزق املتواصل
للعاملني يف الشؤون اإلنسانية واملشاكل التي تنشأ
عند تغيب القدرة التشغيلية والتخطيط والقدرة عىل
التنبؤ والتنسيق فقد رأوا وشهدوا بأنفسهم ما يحدث
عندما ال يتم التعامل مع بضع فئات من الناس (مثل
النازحني داخلياً) باألسلوب املنهجي الالئق أو عندما
تتلقى قطاعات معينة االهتامم غري الكايف ،كام يحز
فيهم األمل إلدراكهم اإلخفاقات التي كنا قد شهدناها
يف السنوات األخرية يف مناطق مثل الكونغو ودارفور
وليـبـرييا وشامل أوغندا.
وتتسم حزمة إصالح العمليات اإلنسانية التي طرحتها
اللجنة الدامئة املشرتكة بني الوكاالت 1يف عامي  2005و
 2006بالطموح واتساع نطاق التنفيذ حيث تستهدف
ثالث محاور رئيسية وهي :أوال تحقيق قدر أكرث
كفاية ومرونة من التمويالت اإلنسانية وبحيث تراعي
عامل التوقيت ،ثانياً تعزيز نظام ‘منسق الشؤون
اإلنسانية’ ،وثالثا ضامن قدر أكرب من االهتامم املنظم
غري املنقطع لجميع القطاعات الرئيسية القامئة
باالستجابة ،فيام عُ رف بـ ‘النظام العنقودي’ . 2وتقوم

هذه املحاور الثالثة عىل الحاجة لتقوية جبهة العمل
مع الحكومات وإرساء رشاكات أكرث متانة بني األطراف
القامئة بالعمل اإلنساين – خاصة بني األطراف األممية
وغري األممية.
وكام هو الحال يف أية عملية إصالحية فإن العربة
هي دامئ��اً بالنتائج .لذا فالسؤال الذي يتحتم أن
نسأله اآلن يتعلق مبا إذا كانت هذه اإلصالحات قد
أتت مثارها من عدمه .هل أدخلت التحسني عىل ما
جاءت إلصالحه؟ ويجري حالياً تقييم متعمق لهذه
اإلصالحات ولكنه مل يسفر عن نتائج حتى اآلن ،فكل
ما استطعنا رؤيته حتى اآلن هو أن تنفيذ اإلصالحات
جاء يف بعض املناحي أبطأ عام كانت عليه آمالنا يف
البدء ،بيد أنه قد باتت بالفعل تطالعنا بعض أشكال
التحسن يف عدد من املجاالت.
كان الصندوق املركزي لالستجابة لحاالت الطوارئ
قد قام بتوفري أكرث من  500مليون دوالر أثناء األشهر
الثامنية عرشة األوىل من عمل الصندوق إلطالق
الربامج الرسيعة يف حاالت الطوارئ الجديدة ولتمويل
املرشوعات التي تعاين عملياتها اإلنسانية من نقص
التمويل .وقد اختربت كذلك بعض آليات التمويل
األخرى املبتكرة مثل التمويالت التي يتم تجميعها
محلياً .كام يجري إنشاء برنامج تدريبي جديد ملنسقي
الشؤون اإلنسانية وتقوية العالقات بني منسق اإلغاثة
الطارئة ومنسقي الشؤون اإلنسانية.
3

ونحن كذلك يف سبيلنا لتنويع مجموعة منسقي
الشؤون اإلنسانية ليك تضم املزيد من النساء باإلضافة
إىل مزيد من األشخاص من الجنوب ومن خارج األمم
املتحدة .ومن جهة أخرى ،كان النهج العنقودي قد
ساعد عىل ضامن استجابات أكرث التزاماً باملعايري وأكرث
قدرة عىل التواصل يف عدد من حاالت الطوارئ .فعىل
سبيل املثال ،يف حالة الطوارئ يف لبنان يف  ،2006متت
عملية تحديد الوكاالت القيادية لجميع القطاعات
أثناء الثامنية واألربعني ساعة األوىل من اندالع األزمة،

رغم أنها كانت يف حاالت الطوارئ السابقة تستغرق
أشهراً ،إن مل يكن سنوات ،للقيام بها.
بيد أن��ه عىل الرغم من ح��دوث تقدم يف بعض
املجاالت ،إال أن هناك الكثري مام يتبقى علينا أن
نفعله .ويف بعض البلدان ،ال يزال القامئون عىل العمل
اإلنساين يفتقدون الثقة الكافية يف منسقي الشؤون
اإلنسانية الذين يقودون عملية االستجابة .إننا نعلم
أننا يف حاجة ملنسقني أفضل للشؤون اإلنسانية بيد
أن هذا سوف يستغرق وقتاً .ويف حالة الصندوق
املركزي لالستجابة لحاالت الطوارئ ،مثة عدد من
املشاكل اإلدارية التي نحتاج للتغلب عليها ،والتي من
بينها الوسائل التي يتسنى لنا من خاللها ضامن قدرة
املنظامت غري الحكومية عىل الحصول عىل نصيب
كاف من التمويل (حتى وإن مل يكن بشكل مبارش)
وخفض التكاليف عندما يتم توجيه األموال من خالل
وكاالت األمم املتحدة إىل املنظامت غري الحكومية .ويف
حالة النهج العنقودي ،فإننا بحاجة ليك نضمن احرتام
قادة املجموعات العنقودية 4العامليني لاللتزامات
التي قطعوها عىل أنفسهم وقيام هذه املجموعات
مبواصلة بناء قدراتها.

النهج العنقودي
ميكننا رمبا القول بأن النهج العنقودي هو اإلصالح
األوسع نطاقاً من بني جميع عمليات اإلصالح .وهو
يستهدف رفع املعايري وضامن قدر أكرب من الخطى
ا ُملدروسة واملساءلة والرشاكة يف جميع القطاعات.
وهو يتطلب االنتقال من الرتكيز الضيق يف املايض
عىل التفويضات املمنوحة للوكاالت إىل تركيز أوسع
عىل القطاعات ،مع قيام الجامعات القطاعية الشاملة
(‘العناقيد’) بالعمل تحت إمرة قادة مجموعات
عنقودية ذوي أهداف واضحة .ومن شأن هذا النهج
األكرث تنظي ًام وهيكلية أن يسمح لألطراف الدولية
أن تكون رشيكاً أفضل للحكومات ،والتي تتحمل
املسؤولية الرئيسية عن قيادة االستجابة اإلنسانية يف
بالدها .وهو يوفر للحكومات نظرا َء لها ضمن املجتمع
الدويل للمعونات اإلنسانية لكل قطاع من القطاعات
الرئيسية أو مجاالت االستجابة اإلنسانية.
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هـ .كو/مفوضية الالجئني

يتطلب النهج العنقودي تحو ًال جوهرياً يف الثقافات
وطريقة التفكري ،مع عمل قادة املجموعات العنقودية
كـ ’موجهني’ ُّ
كل ضمن مجموعته العنقودية وكذلك
تواجدهم ليكونوا ’املوفرين للمالذ األخري’ متى دعت
الرضورة .والزلنا يف حاجة الستثامر وقت وجهد كبريين
يف تدريب املنظامت ليك تصبح ق��ادة مجموعات
عنقودية جيدة وكذلك يف تدريب كل فرقة من الفرق
لتكون منسقاً جيداً للمجموعات العنقودية .وسوف
يتطلب ذلك وقتاً وينبغي أال يفلت زمام الصرب منا
ونحن نتطلع لنتائج رسيعة ،بيد أن هذا ال يعني يف
الوقت ذاته أن نتسامح مع أي توانٍ وتسليم ممقوت
بالواقع .فليس مثة سبب يدعونا ليك نؤجل للغد ما
ميكننا البدء يف عمله اليوم.
إن النهج العنقودي ال يتناول مجرد تحسني التنسيق
القطاعي عىل مستوى القطر ،ولكنه يتناول كذلك
بناء القدرة العاملية يف االستجابة اإلنسانية ،خاصة
يف املجاالت التي اعتدنا عيوبها يف املايض .ونتيجة
للنهج العنقودي ،صارت اآلن احتياطيات للطوارئ
العاملية وتتمتع باإلدارة املركزية وغري ذلك من املوارد
التي ميكن للحكومات استدعائها لتحقيق التكامل يف
استجاباتها .وتتم إدارة املوارد الخاصة بقطاع معني
(مثل مالجئ الطوارئ مث ًال) عىل املستوى العاملي من
قبل إحدى املنظامت املحددة التي أنيط بها أن تكون
قائدة مجموعة عنقودية عاملية .وعىل مدار العامني
املاضيني ،قامت هذه القيادات العنقودية بالعمل مع
رشكائها لبناء احتياطيات وتجميع املوارد عىل املستوى
العاملي ،من أجل االتفاق عىل معايري وإجراءات
تشغيلية مشرتكة ،وكذلك لتوفري الدعم للحكومات يف
البلدان املترضرة يف سياق تنسيقها الستجابات الطوارئ
ضمن قطاعاتها .وقامت الحكومات املانحة باستثامر ما





عائالت سودانية الجئة
تحمل كل ما متلك بعد
اكتساح الفيضانات للمالجئ
البسيطة التي كانت تقطنها
يف مخيامت الالجئني يف تشاد

يزيد عن  50مليون دوالر عىل مدار العامني املاضيني
من أجل بناء هذه القدرات اإلضافية يف االستجابة
العاملية.
وليك أعود إىل حيث بدأت مقايل هذا ،يعد مصطلح
‘اإلص�لاح’ كام سبق وأن قلنا مصطلحاً مثق ًال بكثري
من املعاين للبعض .وبانقضاء عامني من عمليات
اإلص�لاح اإلنسانية التي تعهدتها اللجنة الدامئة
املشرتكة بني الوكاالت ،أجد أن الوقت قد حان ليك
نتوقف عن الحديث عن اإلصالح ونعمد ببساطة إىل
الرتكيز عىل تحقيق أكرب استفادة ممكنة من جميع
األدوات واآلليات التي لدينا اآلن وتحت ترصفنا .إن
لدى منسقي الشؤون اإلنسانية اختصاصات واضحة
وينبغي علينا مساءلتهم ومحاسبتهم عام حققوه يف
تنفيذ هذه االختصاصات .ويتيح الصندوق املركزي
لالستجابة لحاالت الطوارئ آلية ممتازة لتمويل الربامج
الحيوية عند مستهل حاالت الطوارئ الجديدة ويف
األزمات ا ُمله َملة ونحن يف حاجة لتحقيق أقيص انتفاع
بهذه اآللية .إن الرتكيز األوسع نطاقاً عىل القطاعات
واملجموعات العنقودية ،بدالً من التفويضات الفردية
للوكاالت ،قد جاء ليبقى ونحن يف حاجة ملواصلة
تقويتنا لقدرات قيادات املجموعات العنقودية وكذلك
املجموعات العنقودية بصفة عامة من أجل تنفيذها
ألنشطتها .وبتعبري آخر ،فإن برنامج اإلصالح قد أصبح
اآلن الوسيلة التي نزاول بها أعاملنا .كذلك فنحن يف
حاجة ألن نتطلع ملا هو أبعد من حزمة اإلصالحات التي
تم االتفاق عليها من قبل اللجنة الدامئة املشرتكة بني
الوكاالت يف  .2006-2005إن التقييم املستقل لقدرات
االستجابة اإلنسانية الذي تم عقده يف عام  5 2005قد
خرج بعدد من التوصيات التي ال يزال أمامنا القيام
بتنفيذها والتي ينبغي أال نغفل عنها أبداً.

وختاماً ،فإن املنهاج اإلنساين العاملي ،والذي ال ُيعتبرَ
أساساً إحدى مبادرات اللجنة الدامئة املشرتكة بني
الوكاالت وإن يكن يحظى بدعمها الكاملُ ،يعد منتدى
مفيداً إلعادة بحث كامل قضية الرشاكة .إن مرشوع
االستجابة اإلنسانية الدولية ال يزال واقعاً تحت مظلة
الهيمنة الغربية وحدها ُتسيرّ ه كيف تشاء وهو مرشوع
يستدعي بشكل ملح تكييفه ليك يعكس حقائق القرن
الحادي والعرشين .ونحن يف حاجة بشكل خاص ليك
نعرتف باملنظامت غري الحكومية الجنوبية الجديدة
الكثرية وكذلك نعرتف بأن العديد من املنظامت غري
الحكومية باتت تتصاغر أمامها وكاالت األمم املتحدة
من حيث القدرة التشغيلية وامليزانية والحجم.
إن املنهاج اإلنساين العاملي – وهو مبادرة منت من
حوار يوليو  2006بني األمم املتحدة و املنظامت غري
الحكومية - 6يتيح لنا فرصة فريدة إلجراء املزيد من
الحوار بني مجموعة عريضة من العاملني يف املجال
اإلنساين حول هذه القضايا وغريها.
جون هوملز هو وكيل األمني العام للشؤون اإلنسانية
ومنسق اإلغاثة يف حاالت الطوارئ.
 .1تعد اللجنة الدامئة املشرتكة بني الوكاالت اآللية الرئيسية للتنسيق بني
الوكاالت لتقديم املساعدات اإلنسانية:
www.humanitarianinfo.org/iasc
 .2انظر مقاالت ’نرشة الهجرة القرسية’ السابقة:
 http://www.hijra.org.uk/PDF/NHQ25/54-55.pdfو
www.fmreview.org/FMRpdfs/BrookingsSpecial/06.pdf
http://cerf.un.org .3
 .4لإلطالع عىل قامئة بالوكاالت التي تنهض كقيادات مجموعات عنقودية
عاملية ،انظر http://ocha.unog.ch/humanitarianreform/ :
Default.aspx?tabid=217
www.reliefweb.int/library/documents/2005/ocha-gen- .5
02sep.pdf
www.icva.ch/ghp.html .6
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هل يشكل املنهاج اإلنساين العاملي فرصة
سانحة للمنظامت غري الحكومية؟
إليزابيث فيريس

جرى إنشاء املنهاج اإلنساني العاملي ( )GHPفي يوليو  2006للم شمل
العائالت الثالث التي متثل قوام مجتمع املساعدات اإلنسانية – وهي
املنظمات غير احلكومية وجمعيات الصليب األحمر/الهالل األحمر واألمم
1
املتحدة واملنظمات الدولية التابعة لها -لزيادة كفاءة العمل اإلنساني
رغم الخلط الخاطئ الغالب بني املنهاج اإلنساين
العاملي وبني عملية اإلصالحات األوسع نطاقاً
عىل صعيد املساعدات اإلنسانية – مبا يتصل بها
من مجموعات عنقودية وآليات متويل منقحة
وخطط لتقوية نظام منسق الشؤون اإلنسانية-
فإن املنهاج اإلنساين العاملي يشكل مبادرة قامئة
بذاتها تسعى لتقوية العالقات بني األطراف
الكربى يف تقديم املساعدات اإلنسانية .وقد أىت
إنشاء املنهاج اإلنساين العاملي كنتيجة للتسليم
بأن التحديات التي تواجه العاملني يف مجال
االستجابات اإلنسانية هي أعظم من أن تستطيع
الهيئات مواجهتها لوحدها.
كان املجتمع اإلنساين الدويل يستند حتى اآلن
عىل منظومة تقع األم��م املتحدة يف صميمها
ويشغل أفالكها أط��راف أخ��رى غري منتمية
لألمم املتحدة .وكانت األمم املتحدة قد أخذت
بزمام القيادة أما األطراف األخرى فإما تبعتها
يف ذلك أو آثرت أن تختط لنفسها مسار خاص
وتواصل تنفيذ برامجها املقترصة عليها .وتتألف
2
اللجنة الدامئة املشرتكة بني الوكاالت ()IASC
من جميع وك��االت األم��م املتحدة العاملة يف
قضايا الشؤون اإلنسانية ولجنة الصليب األحمر
الدولية واإلتحاد ال��دويل لجمعيات الصليب
األحمر والهالل األحمر واملنظمة الدولية للهجرة
والبنك الدويل واتحاد املنظامت غري الحكومية
3
و املجلس الدويل للوكاالت الطوعية ()ICVA
4
يف جنيف ،ومنظمة العمل ا ُملشرتك (إنرتأكشن)
ومقرها واشنطن العاصمة ،واللجنة التوجيهية
لالستجابة اإلنسانية ( .5 )SCHRوعىل الرغم من
أن األطراف غري األممية ليست أعضاء يف اللجنة
الدامئة املشرتكة بني الوكاالت ،إال أن برنامج عمل
اجتامعات اللجنة يتمحور حول األمم املتحدة.
ويعمل املنهاج اإلنساين العاملي انطالقا من
قاعدة مختلفة وهي أن املجتمع الدويل للشؤون

اإلنسانية يتألف من ثالث عائالت متساوية
األهمية .و ُيعد االع�تراف بذلك تحوالً جذرياً
عن نظام األمم املتحدة وتأكيداً للحقيقة التي
تفرض نفسها وهي أن املنظامت غري الحكومية
وجمعيات الصليب األحمر والهالل األحمر تقوم
بتعبئة قدر أكرب من املوارد للمساعدات اإلنسانية
عن الذي تعبئه األمم املتحدة ،وأن لديها أعداداً
أكرب من الفرق امليدانية العاملة وقدرات أعظم
يف إبداء اآلراء الخاصة بالشؤون اإلنسانية .وقد
بات املانحون بشكل متزايد يوجهون متويالتهم
من خالل املنظامت غري الحكومية التي تعد أكرث
توفرياً للنفقات ومرونة مقارنة بوكاالت األمم
املتحدة .وتقوم هيئتان حكوميتان مانحتان
كبريتان– وه�ما إدارة املساعدات اإلنسانية
التابعة للمفوضية األوروبية ووكالة التنمية
الدولية التابعة للواليات املتحدة – بتوجيه ما
يرتاوح بني  % 70- 60من مساعدات كل منهام
من خالل املنظامت غري الحكومية .6
ويف يوليو من عام  ،2007قام رؤس��اء وكاالت
األمم املتحدة واملنظامت غري الحكومية الدولية
واالتحادات واملنظامت غري الحكومية الوطنية
وح��رك��ات الصليب األح��م��ر وال��ه�لال األحمر
7
بالتجمع معاً للتصديق عىل مبادئ الرشاكة
والتي سوف تشكل األساس للعالقات داخل وبني
العائالت اإلنسانية الثالث .وقد اتفقوا معاً عىل
إقامة رشاكتهم عىل مبادئ املساواة والشفافية
وانتهاج منهج موجه نحو تحقيق النتائج وتحمل
املسؤولية وتحقيق تكاملية الجهود .كام التزم
القادة بتنفيذ هذه املبادئ من خالل منظامتهم
ويف عالقاتهم بني بعضهم.
وقد اعتادت املنظامت غري الحكومية عىل توجيه
انتقاداتها لوكاالت األمم املتحدة ملا يعرتيها من
عيوب ،ولكن نجاح املنهاج اإلنساين العاملي سوف

يقوم عىل االعرتاف بأن املنظامت غري الحكومية
نفسها يف حاجة هي األخرى للتغيري والتطوير.

املنظامت غري الحكومية الدولية
ُتعترب املنظامت غري الحكومية الدولية الكبرية
أط��راف��اً رئيسية يف الشئون اإلنسانية ،حيث
يقدم عدد قليل جدا منها ما يقرب من %90
من االعتامدات التمويلية التي يعبئها مجتمع
املنظامت غ�ير الحكومية بأكمله  .8و ُتعترب
املنظامت غري الحكومية الدولية الخمس الكربى
(وهى منظامت ’كري’ الدولية ،ومنظمة أطباء بال
حدود واملنظمة الدولية للرؤية العاملية ‘وورلد
فيجن’ وأوكسفام ومنظمة إنقاذ الطفولة)
عائالت قامئة بذاتها يف الواقع مبا لها من فروع
يف عدد من البلدان املختلفة .ويتمتع معظمها
مبيزانيات سنوية تفوق ميزانية مفوضية األمم
املتحدة لشؤون الالجئني .كام تختط لنفسها
معايري أكرث مهنية ولها باع يف حشد ودفع الجهود
من أجل توسيع مظلة املساءلة للمنظامت غري
الحكومية ،شاملة املساءلة عن أنشطتها املقدمة
للمستفيدين .كام أنها متتلك الخربة واملوارد
البرشية الالزمة إلجراء األبحاث ولعب دور قيادي
يف وضع السياسات ،كام أن لديها القدرة عىل أن
تجعل من أخبارها مادة تتصدر الصفحات األويل
من الصحف الغربية .ومتتلك املنظامت غري
الحكومية الدولية مقعداً خاصاً بها عىل طاولة
املنهاج اإلنساين العاملي  9وأيضاً من خالل أربعة
اتحادات للمنظامت غري الحكومية التي تشارك
فيها – العمل املشرتك’إنرتأكشن’ و املجلس
الدويل للوكاالت الطوعية واللجنة التوجيهية
لالستجابة اإلنسانية واملنظامت الخريية للتعاون
يف حاالت الطوارئ ( 10 )VOICEالتي مقرها
بروكسل وهي شبكة من املنظامت غري الحكومية
األوروب��ي��ة .وتخضع املنظامت غري الحكومية
الدولية الكبرية للمساءلة واملحاسبة – من ِقبل
الكيانات ا ُملهيمنة عليها واملانحني والتحالفات
التي تتمع هذه املنظامت بعضويتها.
لكن ماذا تعني مبادئ الرشاكة تلك بالنسبة
للمنظامت غري الحكومية الدولية؟ فهي تعمل
معاً يف بعض املجاالت بشكل جيد للغاية ،حيث
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مع املنظامت غري الحكومية الوطنية الجنوبية.
وتعترب طبيعة العالقة بني املنظامت غري الحكومية
الدولية واملنظامت غري الحكومية الوطنية هي
التحدي األكرب الذي يواجه ك ًال من املنظامت غري
الحكومية ومستقبل املنهاج اإلنساين العاملي.

أنطوان ليماسون/املفوضية األوروبية  -إيكو

قامت اللجنة التوجيهية لالستجابة اإلنسانية،
عىل سبيل املثال ،بإنشاء نظام الستعراض األقران،
كام تقوم منظمة ’إنرتأكشن’ بجهد يثري اإلعجاب
يف وضع اآلراء الجامعية ،بيد أن هذا ال مينع ما
بينها من تنافس للحصول عىل التمويل ونيل
فرص الظهور اإلعالمي .وهذه املنافسة تجعل من
الصعب والعسري تطبيق مبادئ الشفافية وتحمل املنظامت غري الحكومية الوطنية
املسؤولية ،فمبدأ الشفافية عىل سبيل املثال يؤكد
عىل أهمية املشاورات املبكرة ومشاركة اآلخرين تكون املنظامت غري الحكومية الوطنية – وهى
يف املعلومات .ويف حني نجد من اليسري للغاية تلك التي تنحرص نشاطاتها يف بلد واح��د -يف
بالنسبة لهذه املنظامت أن
تعمل عىل تبادل املعلومات
حول التطورات الراهنة أو
اإلخبار عن الربامج الجارية،
إال أن��ه من الصعب عليها
أن تنتقل إىل املستوى التايل
الذي سيتحتم عليها خالله
تبادل الخطط واالسرتاتيجيات
بينام ال تزال قيد التطوير.
ول����دى ك���ل م��ن��ظ��م��ة غري
حكومية دول��ي��ة خططها
اإلسرتاتيجية الخاصة ،وذلك
عىل املستوى العاملي وعىل
املستوى اإلقليمي كذلك.
ورغم أنه من املمكن لهذه املنظامت أن تتبادل الغالب أوىل املنظامت التي تستجيب لكارثة
املعلومات فيام بينها ،إال أنها تخضع للمساءلة ما عند وقوعها ،وعادة ما تكون هي املنظامت
واملحاسبة للهيئات املهيمنة عليها وهو ما يجعل التي تقوم بتسليم شحنات الغذاء وإنقاذ معظم
من التعاون يف التخطيط أمراً عسرياً .لكن وإذا الناجني من األنقاض ،هذا بينام تكون املنظامت
وضعنا يف االعتبار طبقات املساءلة املتعددة التي غري الحكومية الدولية يف سبيلها للبدء يف التحرك
تخضع لها هذه املنظامت ،فيا ت ُـرى إىل أي مدى نحو موقع الكارثة أو تقوم بتوفري اإلمدادات
يحالفنا الصواب يف القول مبسؤولية املنظامت وفرق اإلغاثة لهيئاتها التابعة يف بلد الكارثة.
غري الحكومية الدولية إزاء بعضها البعض؟ كيف وبينام تستطيع املنظامت غري الحكومية الدولية
يتسنى للمنظامت غري الحكومية الدولية الكبرية أن تقرر االنسحاب من بلد من البلدان متى
أن تعمل عىل التنسيق ’املوجه نحو تحقيق تبدلت أولوياتها ،فإن املنظامت غري الحكومية
النتائج والقائم عىل القدرات امللموسة’ عندما الوطنية تظل متواجدة ال تربح مكانها .وترتاوح
تحتاج ،يف السوق التنافسية للتمويل ،ألن تثبت املنظامت غري الحكومية الوطنية بشكل هائل يف
أحجامها وقدراتها؛ فبينام ميلك البعض منها فريقاً
وتؤكد عىل ذواتها املتفردة؟
ال يتجاوز عدد أفراده عدد أصابع اليد الواحدة،
ومع منو هذه املنظامت وتطبعها بطابع أكرث نجد البعض اآلخ��ر منها يوظف مئات الناس
مهنية ،فإنها تخاطر بأن تصبح يف يوم من األيام ويختط لنفسه معايري مهنية عالية.
نسخة من وكاالت األمم املتحدة .وكام قال رئيس
واح��دة من وك��االت األم��م املتحدة يف اجتامع متارس مفوضية األمم املتحدة لشئون الالجئني
املنهاج اإلنساين العاملي يف يوليو “ :2007ينتابني جل نشاطاتها من خالل املنظامت غري الحكومية
القلق عندما أستمع إىل اللغة التي تخرج بها الوطنية .وقد وقعت املفوضية يف عام 550 2007
ترصيحات املنظامت غري الحكومية -فقد باتت اتفاقية مع  424منظمة غري حكومية وطنية
تتحدث بلغة مامثلة للغتنا .رج��اءاً ال تكونوا بتمويل إجاميل قدره  98.4مليون دوالر .كام
مثلنا ،فمن الرضوري جداً أن تبقوا كمنظامت غري وقعت املفوضية كذلك  417اتفاقية مع 151
حكومية” .ويف الحقيقة ،ميكن القول بأن لدى منظمة غري حكومية دولية مببلغ  138مليون
املنظامت غري الحكومية الدولية الكبرية سامت دوالر .ورغم أن لدى املفوضية رشكاء أكرث عدداً
مشرتكة مع وكاالت األمم املتحدة بأكرث مام لديها من املنظامت غري الحكومية الوطنية ،إال أن الكم





األك�بر من التمويل يذهب إىل املنظامت غري
الحكومية الدولية .ويعد العمل مع املنظامت
غري الحكومية الوطنية تحدياً من التحديات التي
تواجه املفوضية؛ فحسبام أخربين أحد العاملني يف
املفوضية“ :إن حجم العمل الذي نبذله من أجل
وضع ومتابعة اتفاقية مببلغ  10.000دوالر مع
إحدى املنظامت غري الحكومية الوطنية يتساوى
مع حجم العمل الذي نبذله التفاقية مببلغ مليون
دوالر مع إحدى املنظامت غري الحكومية الدولية
عىل الرغم من محدودية إمكانياتنا يف القيام
بأعامل اإلرشاف واملتابعة يف
الوقت نفسه “.
وي��درك الجميع أن املنظامت
غري الحكومية الوطنية تلعب
دوراً مه ًام يف املنظومة الدولية
للمساعدات اإلنسانية وأنه
ك��ان ق��د ت��م يف السابق بذل
م��ح��اوالت ع��دي��دة إلدراجها
يف م��ب��ادرات إنسانية مهمة،
مثل عملية الرشاكة يف العمل
( )PARINACالتابعة ملفوضية
األمم املتحدة لشئون الالجئني
11
والتي ب��دأت يف ع��ام1994
وكانت العديد من املنظامت غري الحكومية
الوطنية ق��د ش��ارك��ت يف اج��ت�ماع��ات املنهاج
اإلنساين العاملي يف عامي  2006و  2007بيد أن
أعدادها كانت أقل بكثري من أعداد املنظامت
غري الحكومية الدولية .وقد روى أحد املشاركني
األفارقة يف اجتامع املنهاج اإلنساين العاملي لهذا
العام أنه يف االجتامع الذي عُ قد يف بالده للتحدث
عن مبادئ الرشاكة أن االجتامع حرضه  27من
ممثيل األمم املتحدة و 26من ممثيل املنظامت
غري الحكومية الدولية وثالثة ممثلني عن الصليب
األحمر/الهالل األحمر وممثل واحد فقط عن
إحدى املنظامت غري الحكومية الوطنية.
ورسعان ما يتجىل لنا وبشكل واضح عندما ننظر
إىل العالقة بني املنظامت غري الحكومية الوطنية
والدولية من ميلك بيده زم��ام القوة – وعىل
الرغم من الخطب الرنانة التي يرتدد صداها
حول التضامن بني املنظامت غري الحكومية.
ومتتلك املنظامت غري الحكومية الدولية الكربى
ق��دراً أك�بر من امل��وارد املالية وأحياناً ما يتم
عقد اتفاقيات وعقود خفية مع املنظامت غري
الحكومية الوطنية لتنفيذ بعض املرشوعات .بيد
أن املنظامت غري الحكومية الدولية تزيد كذلك
من حضورها يف البلدان الجنوبية .وقد ارتفع
عدد املكاتب امليدانية للمنظامت غري الحكومية
الدولية بنسبة  % 31ليصل إىل  39729بني عامي

مساعدات املفوضية
األوروبية بعد تسونامي
عن طريق املنظامت
الالحكومية يف تاميل
نادو يف الهند

 

املرجوة
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إصالح العمليات اإلنسانية
PALESTINIAN
 1993و  2003ومن املؤكد أن هذا الرقم قد زاد
منذ ذلك الحني  .وتطلب بعض كربى الجهات
املانحة اآلن التواجد امليداين ملنظمة غري حكومية
دولية واحدة عىل األقل كرشط لضخ اعتامداتها
املالية .وتشكو املنظامت غري الحكومية الوطنية
من أن املنظامت غري الحكومية الدولية يف بعض
الحاالت تأيت لتزيحها عن العمل الذي كانت
تؤديه لسنوات عديدة سابقة وأنها كثرياً ما ترسق
بعض من أفضل املوظفني لديها برواتبها املغرية
التي تعجز عن توفريه املنظامت غري الحكومية
الوطنية .ورغم وجود العديد من الحاالت التي
تتسم فيها العالقات بني املنظامت غري الحكومية
الوطنية والدولية باالحرتام املتبادل وتكاملية
الجهود ،إال أنه من الواضح كذلك أن الرشاكة هنا
ال تكون عادة رشاكة متكافئة.

املزيد من الدعم لقادة املنظامت غري الحكومية
الوطنية حتى ُيتاح لها الوقت الكايف لحضور
االجتامعات الدولية وق��راءة جميع الوثائق
واملستندات .وميكن إرشاك ه��ؤالء املمثلني يف
عملية التخطيط ودعمهم من أجل إرشاكهم
يف آليات املتابعة يف املنهاج اإلنساين العاملي.
كام ميكن تنظيم دورات مكثفة حول عمليات
األمم املتحدة -ومن ثم املنهاج اإلنساين العاملي
– للمنظامت غري الحكومية بغية متكينها من
املشاركة بفعالية ،وكذلك إرساء هيكلية للتنسيق
بني املنظامت غري الحكومية يف البلدان التي ال
تتواجد فيها هذه الهيكلية لتمكني املنظامت غري
الحكومية الوطنية املشاركة من متثيل قاعدة أكرث
اتساعاً من املنظامت غري الحكومية الوطنية .إال
أن هذه املبادرات الطموحة لن تكون مرتفعة
التكلفة فحسب وإمنا لن تعالج كذلك قضية
اقتصار املشاركة يف وضع برنامج عمل املنهاج
اإلنساين العاملي عىل الوكاالت الشاملية دون
الوكاالت الجنوبية.

وكام نوهنا يف العدد  28من نرشة الهجرة القرسية
فقد سمعنا العديد من الترصيحات واآلراء فيام
يتعلق مبسألة بناء قدرات املنظامت غري الحكومية
الوطنية بيد أن لهذه الترصيحات واآلراء معان
تختلف باختالف مصدرها ،إضافة إىل تنفيذ ويطالعنا خيار ث��ان يتمثل يف تغيري املنهاج
مضمونه يتفاوت عىل أفضل تقدير .ويتكشف اإلنساين العاملي نفسه ،حيث ميكن تبديل برنامج
لنا من جهة أخرى جانباً أكرث ظلمة ملوضوع بناء عمل االجتامعات والشكل الذي تتمثل به إلفساح
القدرات ،فقد ترى املنظامت غري الحكومية الدولية املجال أمام إسهامات أكرب من قبل املنظامت غري
مصلحة راسخة لها يف اإلبقاء عىل قدرات املنظامت الحكومية الوطنية .ومن خالل الرتكيز عىل بلد
غري الحكومية الوطنية متدنية لتجنب أي منافسة معني أو من خالل االجتامع يف بلد متأثر بإحدى
محتملة منها عىل التمويل.
ال�صراع��ات ،ميكن تعزيز إسهامات املنظامت
غري الحكومية الوطنية .ومع ذل��ك ،فإن عقد
وتتمثل واحدة من نقاط االختالف بني املنظامت االجتامعات خارج جنيف من شأنه أن يعرض
غري الحكومية الدولية والوطنية من حيث املشاركة املنهاج اإلنساين العاملي لخطر خسارة مشاركة
يف املنهاج اإلنساين العاملي يف أنه يف حني يستطيع املنظامت غري الحكومية الدولية القوية ووكاالت
املشاركون من املنظامت غري الحكومية الدولية األمم املتحدة .فألن تتوقع من رئيس إحدى كربى
التحدث عن علم وإطالع حول أوضاع دستة من الوكاالت السفر إىل جنيف الجتامع يستغرق يوماً
البلدان املختلفة ،نجد املنظامت غري الحكومية واحداً لهو أمر يختلف اختالفاً بيناً عن أن تطلب
الوطنية عادة أكرث عل ًام وإطالعاً حول أوضاع منه السفر إىل بوغوتا .وعالوة عىل ذلك ،فرغم أن
بلدانها فقط .وال يجد العاملون باملنظامت غري الرتكيز عىل بلد واحد من شأنه أن ميكن املنظامت
الحكومية الدولية صعوبة يف التعامل مع اللغة غري الحكومية من هذا البلد من أن تضحي أكرث
االصطالحية الخاصة بعمليات األمم املتحدة ،كام نشاطاً يف املشاركة إال أنه لن يؤدي بالرضورة إىل
تضم فرقاً متخصصة تتابع األشكال املعقدة من تشجيع املنظامت غري الحكومية الوطنية من
اإلصالحات األممية وميكنها قراءة مئات التقارير البلدان أو املناطق األخرى.
والوثائق سواء املطبوعة أو ا ُملخزنة عىل شبكة
وهناك إمكانية ثالثة تتمثل يف تحويل تركيز
االنرتنت والتي تنتج عملية اإلصالح.
املنهاج اإلنساين العاملي من االجتامعات بني رؤساء
الوكاالت إىل عملية موجهة نحو األنشطة امليدانية
تفويض وتقوية املنظامت غري
ومن ثم إعادة تعريف معنى عبارة ’موجه نحو
الحكومية الوطنية
األنشطة امليدانية’ لضامن اضطالع املنظامت غري
كيف يتسنى للمنظامت غري الحكومية أن تلعب الحكومية الوطنية بدور قيادي يف ذلك .وعليه
دوراً أكرب يف املنهاج اإلنساين العاملي ويف جهود يتم صب الجهود نحو تحقيق التنسيق عىل
إصالح العمليات اإلنسانية بشكل عام؟ تتمثل املستوى املحيل وتسليم زمام القيادة للمنظامت
إحدى الوسائل ا ُملتاحة لتحقيق ذلك يف توفري غري الحكومية الراغبة والقادرة عىل أخذ هذا
13
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الزمام .ويف اجتامع املنهاج اإلنساين العاملي ليوليو
 ،2007تم االتفاق عىل إنشاء فرق للرشاكة يف
الشؤون اإلنسانية عىل مستوى البلد عىل أن
تتمتع بتمثيل متساو من املنظامت األممية وغري
األممية شاملة املنظامت غري الحكومية الوطنية،
وبحيث يرأس الفرق بشكل مشرتك ممثل عن
األمم املتحدة وممثل آخر عن إما املنظامت غري
الحكومية أو الصليب األحمر/الهالل األحمر،
يتم اختيارهم من قبل الناخبني يف البالد .وكان
الهدف من فرق الرشاكة اإلنسانية أن تكون مقراً
ملناقشات إسرتاتيجية للقضايا اإلنسانية الخاصة
بالبلد وأولوياته يف الفعل املشرتك ،ولضامن كل
من تكاملية ومتاسك االستجابة اإلنسانية.
إذا كان الهدف هو أن تسهم مبادئ الرشاكة
يف إعادة تشكيل العالقات بني األطراف العاملة
يف الشؤون اإلنسانية وتعزيز تكاملية وفعالية
التحركات اإلنسانية ،فعندها سيكون منطقياً أن
يتم التأكيد عىل البلدان التي يف حاجة لالستجابة
اإلنسانية بأكرث من التأكيد عىل االجتامعات
السنوية يف جنيف .وقد بدا هناك دعم عام
لهذه النظرة يف اجتامع املنهاج اإلنساين العاملي
يف يوليو .ويتيح إنشاء فرق الرشاكات اإلنسانية
الفرصة ليس فقط إلعادة تشكيل العالقات بني
الوكاالت األممية وغري األممية وإمنا كذلك لقيام
املنظامت غري الحكومية الدولية والوطنية بإعادة
تشكيل عالقاتها مع بعضها البعض.
وإذا كان لهذا التحول أن يحدث ،فالبد من أن
يطرأ تغيري عىل املنظامت غري الحكومية الدولية.
فإذا كنا نرغب عىل سبيل املثال أن تضطلع فرق
املنظامت غري الحكومية يف رسيالنكا بقدر أكرب
من اإلرشاف عىل فريق إح��دى املنظامت غري
الحكومية الدولية يف كولومبو عىل سبيل املثال
تحت فإن األمر سوف يتطلب تشجيعاً من مقار
قيادة هذه املنظامت ،واملنظامت غري الحكومية
الدولية يف حاجة ألن تحض العاملني فيها عىل
التعاون مع املنظامت غري الحكومية األخرى
ومع وك��االت األمم املتحدة كذلك وإخضاعهم
للمساءلة تحقيق ذلك.
يتطلب إنشاء الرشاكات وقتاً كافيا ،كام يستدعي
تحسني التنسيق مزيداً من االجتامعات بني
أشخاص ال تتيح لهم انشغاالتهم وقت فراغ.
وكام أقر املشاركون يف اجتامع يوليو  ،2007فإن
الثقافات التنظيمية بحاجة إىل التغيري وهذا
التغيري يتطلب بدوره دع ًام من قادة املنظامت
اإلنسانية .وسوف يستغرق األمر وقتاً والتزاماً
ليك يحدث هذا التغيري – وذلك ليك يرتسخ لدى
وكاالت األمم املتحدة أن املنظامت غري الحكومية

إصالح العمليات اإلنسانية وتحقيق الوعود املرجوة
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ليست مجرد جهات منفذة للمرشوعات التي
تطلقها األم��م امل��ت��ح��دة ،وك��ذل��ك ل�كي تتقبل
املنظامت غري الحكومية الدولية نظريتها الوطنية
كأنداد لها.

ووكاالت األمم املتحدة أن تستشعر أن جهودها
تستمد فعاليتها املضاعفة من تعاونها مع بعضها.
وليك يحقق املنهاج اإلنساين العاملي أثراً ملموساً
يف حياة الالجئني والنازحني داخلياً وغريهم من
املترضرين من الرصاعات والكوارث الطبيعية،
حيث ينبغي علينا تحقيق الكثري مام يلزم فعله
لتحقيق هذه الغاية.

يوفر املنهاج اإلنساين العاملي فرصاً جديدة لتقوية
العالقات ضمن مجتمع الشؤون اإلنسانية الدولية
بيد أنه قد تم يف املايض بذل جهود عديدة لتعزيز
ومتتني هذا التنسيق لكن كان مآلها الفشل ،إليزابيث فرييس ( )eferris@brookings.eduهي
ومن السهل للغاية أن يلتقي رؤساء الوكاالت زميلة رئيسية يف معهد بروكينغز يف واشنطن ومديرة
والهيئات يف جنيف ويطلقون ترصيحاتهم الرنانة ،مشرتكة ملرشوع بروكينغز -برين للنزوح الداخيل (www.
لذلك فاألمر يتطلب حوافز ملموسة للتعاون يف )brookings.edu/fp/projects/idp/idp.html
العمل .إن عىل كل من املنظامت غري الحكومية  .1لإلطالع عىل مزيد من املعلومات حول املنهاج اإلنساين العاملي ،انظر

www.humanitarianinfo.org/iasc .2
www.icva.ch .3
www.interaction.org .4
www.humanitarianinfo.org/iasc/content/about/schr.asp .5
 .6آيب ستودارد ،التحذير اإلنساين :معلومات املنظامت غري الحكومية وأثرها
عىل السياسة الخارجية للواليات املتحدة ،بلومفيلد يس يت :كوماريان بريس،
.2006
www.icva.ch/doc00002172.doc .7
 .8املرجع السابق.
 .9ورغم ذلك ،فقد قررت منظمة أطباء بال حدود عدم املشاركة يف املنهاج
اإلنساين العاملي.
www.ngovoice.org .10
www.unhcr.org/cgi-bin/texis/vtx/partners?id=3bbc5bd7a .11
 .12ويليام ماكلني ،املنظامت غري الحكومية األجنبية تخط طريقاً جديداً نحو
الرشعية األفريقية ،رويرتز2005 ،
www.globalpolicy.org/ngos/credib/2005/1009route.htm
www.hijra.org.uk/capacitybuilding.htm .13

www.icva.ch/ghp

تحديات االستجابة اإلنسانية
الجامعية يف رسي النكا

فرزان هاشم

تبذل سري النكا جهدا ً جهيدا ً في محاولتها لالستجابة للصراع وللنزوح
الذي سببه إعصار تسونامي وهي تشكل بالتالي تكون أرضية اختبار مثالية
ملبادئ الشراكة اإلنسانية التي تقع في صميم املنهاج اإلنساني العاملي.
أنشأ املنهاج اإلنساين العاملي يف شهر يوليو  2006والذي
يجمع بني األعمدة الثالثة للمجتمع اإلنساين :املنظامت
غري الحكومية وحركة الصليب األحمر/الهالل األحمر
واألمم املتحدة ،للعمل عىل زيادة فعالية التحرك اإلنساين.
ويسعى املنهاج اإلنساين العاملي إىل تعزيز الرشاكة عىل
أساس املبادئ الخمسة وهي املساواة والشفافية ومنهج
الرتكيز عىل النتائج واملسؤولية والتكامل.1
وعىل الرغم من أن هذه املبادئ تستحق الثناء إىل أنها ال
متتع بثقة العديد من املنظامت غري الحكومية الرسيالنكية
حيث تقع معظم املنظامت غري الحكومية املحلية تحت
رحمة املنظامت غري الحكومية الدولية وتشعر أن املنهاج
اإلنساين العاملي سيساهم يف إقصائها بشكل أكرب مام
يرسخ دور مجموعة النخبة املحظية لوكاالت االستجابة
اإلنسانية التي تتمتع بالوصول إىل التمويل .وتكافح
الوكاالت املحلية لكسب حقوق السكان املحليني بينام
يتخذ العاملون ميدانيا القرارات يف مناخ يشوبه التدخل
والبريوقراطية والجمود والتسلط والتحكم .وتخيش هذه
الوكاالت أن يجلب املنهاج اإلنساين العاملي ك ًام أكرب من
القوانني واألنظمة والتي قد تزيد من صعوبة إمكانية
وصولها إىل التمويل ،كام تشتبه بعض املنظامت غري
الحكومية الدولية يف رسي النكا أيضا يف أن األمم املتحدة
ترغب يف السيطرة عليها بشكل أكرب.

كام ينتاب مبدأ املساواة املقرتح بعض االلتباس فليس
من الواضح مثال إذا ما كان سيتم االعرتاف باملنظامت
غري الحكومية املحلية والدولية التي تقدم الخدمات
بنشاط وحيوية وتقدير عملها أم أنه سيتم تهميشها
وتجاهلها؟ وتتساءل الوكاالت التي ال تشارك بشكل
مبارش يف أعامل اإلغاثة والتطوير – وخاصة تلك التي
تركز عىل حقوق اإلنسان – عن طبيعة دورها يف هذه
الحالة وكيف ستتمكن من االحتفاظ باستقالليتها؟ وفيام
إذا كان سيكون بإمكانها التعبري عن أرائها دون أن تفرض
عليها الحكومة آرائها أو تضطر إىل الحصول عىل املوافقة
الجامعية من املجتمع اإلنساين؟
وينتاب العديد من املشاركني الشك يف قدرة املنهاج
اإلنساين العاملي تحقيق استجابة إنسانية أكرث فعالية ويف
الوقت املناسب .لقد كانت األشهر االثني عرش املاضية
يف رسي النكا من أكرث الفرتات تقلبا يف تاريخ البالد ،مع
ازدياد عمليات القتل ،واالختطاف ،واالغتياالت ،وتبادل
القصف املدفعي ،والقصف الجوي ،والجرحى يف صفوف
املقاتلني ،والتفجريات االنتحارية ،وحوادث االختفاء .لقد
وقعت سلسلة من الهجامت الدموية عىل العاملني يف
املجال اإلنساين ،وخرقت حركة منور تاميل إيالم للتحرير
املبادئ اإلنسانية خرقا فاضحا عندما أجربت العاملني يف
املجال اإلنساين عىل تلقي التدريبات العسكرية .لقد

أدت العمليات العسكرية األخرية إىل نزوح الكثريين ،كام
شهدنا حاالت كثرية تدخلت فيها املنظامت غري الحكومية
املحلية واملنظامت غري الحكومية الدولية ووصلت إىل
مثل هذه املناطق لتقديم أعامل اإلغاثة للمحارصين
واملعدومني قبل أن تصدر الحكومة شهادة تقر باكتامل
تنظيف تلك املناطق من األلغام والذخائر التي مل تتفجر.
وتقيد اإلجراءات األمنية لألمم املتحدة املنظم َة وتعيق
جهودها يف قيامها مبهامها مام يؤدي يف معظم األحيان
إىل تأخر وصول املنظامت غري الحكومية التي تعتمد
عىل دعم األمم املتحدة .ومن املمكن أن تفقد املنظامت
غري الحكومية مرونتها يف االستجابة إذا انترش مثل هذا
الرتدد ،وهو أمر يدعو إىل القلق يف ظل االستجابة البطيئة
واملتثاقلة للوكاالت الحكومية لعمليات ومشاكل النزوح.
ولكننا شهدنا أيضاً تطورات مشجعة نتيجة عملية اإلصالح
اإلنساين حيث تتمتع العائالت اإلنسانية الثالث معا اآلن
بالتمثيل يف االجتامعات الحكومية الرفيعة املستوى
يف رسي النكا حيث تقوم لجنة استشارية للمساعدة
اإلنسانية حديثة التشكيل مبناقشة القضايا اإلنسانية.
وميثل املجتمع الدويل سفراء الواليات املتحدة ،واململكة
املتحدة ،واالتحاد األورويب ،وميثل القطاع اإلنساين رؤساء
وكاالت األمم املتحدة ،وميثل املنظامت غري الحكومية
اتحاد للوكاالت اإلنسانية .وتم إنشاء اللجان الفرعية
للجنة االستشارية للمساعدة اإلنسانية للرتكيز عىل
الشؤون اللوجستية ،والخدمات األساسية ،إعادة التوطني،
والرفاهة ،والصحة ،والتعليم ،وسبل املعيشة ،كام تم
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املرجوة
DISPLACEMENTوتحقيق الوعود
إصالح العمليات اإلنسانية
PALESTINIAN
وضت آلية فعالة لتنسيق املصادر وتوزيع املعلومات
الستقبال املعلومات وتقدميها عىل املستوى امليداين.
وال شك يف أهمية التعاون الفعال بني العاملني اإلنسانيني
القصوى ،لكن يجب عىل رؤساء الوكاالت فهم مبادئ
الرشاكة فهام شامال وقبولها والرتويج لها .ونحن بحاجة
إىل اإلخالص وااللتزام إلرشاك املنظامت املحلية والسامح

لها باالحتفاظ باستقاللها وقدرتها عىل السعي بقوة
لتحقيق أهدافها ضمن إطار االستجابة اإلنسانية الجامعية
لتحقيق أهداف املنهاج اإلنساين العاملي.
يعمل فرزان هاشم ( )depexecdir@cha.lkنائبا
للمدير التنفيذي التحاد التحرك اإلنساين (www.
 ،)humanitarian-srilanka.orgواالتحاد هو مقدم
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خدمات إنسانية ومنظمة عضوية ملنظامت املجتمع
املدين الرسي النيك .يرتكز هذا املقال عىل مقابالت
جرت مع املنظامت األعضاء .وشارك فريزان هاشم يف
اجتامع املنهاج اإلنساين العاملي الذي عقد يف شهر يوليو
 2007يف جنيف.
 .1للمزيد من املعلومات حول املنهاج اإلنساين العاملي انظر www.icva.
 ch/ghp.htmlواملقال الذي كتبته اليزابيث فرييس يف الصفحة 6

الوحدة يف التنوع-مبادرة توحيد العمل :األمم
املتحدة ومفوضية شؤون الالجئني ورواندا

تيم ماورر

رواندا هي من بني الدول الثمانية التي وقع االختيار عليها لتطبيق جتربة
“مبادرة األمم لتوحيد األداء” ،ويوجد في هذه الدولة الفقيرة وحدها والتي
صاغها التشرد  16وكالة تابعة لألمم املتحدة ،وبالتالي فإن التحديات
التي تواجه “توحيد األداء” – إضافة إلى التصدي النعدام الكفاءة
والتشتت وتنافس الوكاالت على املوارد –حتديات مضنية تثير اإلحباط.
إن “الوحدة يف التنوع” هو الشعار واملبدأ الدليل
لفريق مبادرة األمم املتحدة لتوحيد األداء يف رواندا،
وكانت جميع وكاالت األمم املتحدة املقيمة وبعض
الوكاالت غري املقيمة قد شاركت يف شهر أبريل 2007
يف جدول طموح لتنفيذ “توحيد األداء” ،و”إطار عمل
ميزانية واح��دة” ،و”قائد واحد” ،و”مكتب واحد”
1
تسانده حكومة رواندا.

ف�ماذا يعني ذلك للمعنيني مبفوض األم��م املتحدة
السامي لشؤون الالجئني يف دولة تستضيف نحو 50
ألف الجئ معظمهم كونغوليني وال زالت تواجه تحدي
مايض الجئيها وعواقب أحداث التمرد التي فجرتها
اإلبادة الجامعية يف عام 1994؟
مبجرد تنفيذ “أمم متحدة واحدة”/توحيد األداء”،
سيكون هناك عدد من النتائج التي قد تعزز حامية

الالجئني تعزيزا كبريا .إن إنشاء أنظمة اللجوء
املحلية ،وآليات مراقبة العائدين الفعالة ،ومنع
تحرك الالجئني الجدد هي مجاالت يحظى إصالح
أمم متحدة واحدة بفرصة كبرية فيها .ويف الحاالت
طويلة األجل لالجئني كام يف رواندا يكون الرابط
بني التنمية وقضايا الالجئني واضحا .وميكن تعزيز
إمكانيات الحلول املتينة وخاصة يف االندماج املحيل
عرب االسرتاتيجيات ذات املدى البعيد .والرابطة
األكرث قوة بني مشاريع التنمية ومساعدة الالجئني
قد تقلص نوع االختالفات بني الخدمات املتوفرة
لالجئني واملجتمعات املحيطة التي غالبا ما تتميز
باحتامل إثارة االمتعاض املمزوج بكره األجانب.

مخيم كيغيم لالجئني
يف رواندا 2006
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وميكن لربنامج واح��د أن يخلق تنسيقا وتعاونا
بني مفوض األمم املتحدة السامي لشؤون الالجئني
والوكاالت األخرى .ويف القطاعات املتداخلة مثل
املياه وال�صرف الصحي ،وف�يروس نقص املناعة
البرشية االيدز ،والبيئة أو التعليم ،يقدم برنامج
أمم متحدة واح��دة فرصا للوكاالت مثل مفوض
األم��م املتحدة السامي لشؤون الالجئني للرتكيز
عىل القيمة التي تضيفها خربة كل وكالة عىل حدة
وتجنب التكرار.
تتمتع أرسة األمم املتحدة يف رواندا بسياسة أمنية
مشرتكة بالفعل .وتم تحديد وسائل التعاون من خالل
تقاسم الوقود ،والسفر ،واملرآب ،واملكتب ،ومنشئات
النقل لتعزيز الفعالية بشكل أكرب .واآلن ال ميكن
استخدام املوارد بالتشارك حيث أن مكتب مفوض
األمم املتحدة السامي لشؤون الالجئني يقع عىل بعد
عدة كيلومرتات من وكاالت األمم املتحدة األخرى.
إن تقاسم املباين وامل��وارد يف العاصمة ويف امليدان
من شأنه زيادة الفاعلية وتقليص التكاليف العامة
وتسهيل العمل الجامعي يف العمل اليومي .وتقليص
التكرار وتكاليف املعامالت سيفسح املجال لشفافية
أكرب ،وتنسيق عمالت الرشاء واإلدارة والتمويل ،واألداء
األفضل لإلدارة املرتكزة عىل النتائج.

“ميثاق األمم املتحدة واإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان
إىل جانب االتفاقيات السبع الرئيسة جميعها تقدم
إرشادا عاما لنظام األمم املتحدة يف روان��دا ”.وأشياء
كثرية ستعتمد عىل كيفية تطبيق دور القائد الواحد
وطبيعة الدور الذي ستتواله حقوق اإلنسان مبجرد أن
يتوىل املنسق املقيم دور متثيل نظام األمم املتحدة .ويف
النهاية ستتم املحافظة عىل نزاهة األمم املتحدة من
خالل تذكري الحكومات مبسؤولياتها والتزاماتها األساسية
املنبثقة عن املعاهدات الدولية والقانون العريف الدويل.
وعندما تتحدث األمم املتحدة بصوت واحد من خالل

من املساءلة والشفافية والفعالية يف نظام املساعدات.
والتوقعات كبرية ،وسيعتمد النجاح عىل القدرة الداخلية
واالستعداد لرؤية هذه العملية كفرصة لنظام األمم
املتحدة ككل فضال عن كونه ميزة لصالح وكالة واحدة
فقط .ويجب أن نحذر جيدا عندما يتعلق األمر بدمج
حقوق اإلنسان .واألمر يعود لألمم املتحدة لتربهن إذا
كانت قادرة عىل تقديم الخدمات كجهة واحدة أو أن
خطر تهميشها سيسود .إن نجاح أو فشل برنامج أمم
متحدة واحدة يقع أوال وأخريا يف يدي األمم املتحدة
نفسها.
مخيم كيغيم
لالجئني يف
رواندا 2006

هل هناك احتامل أن يعرض برنامج
“أمم متحدة واحدة” الحامية للخطر؟

وليك ال تؤثر ملكية الحكومة سلبا عىل نزاهة وحيادية
األمم املتحدة ،فإن الدمج النظامي للمبادئ املنصوص
عليها يف ميثاق األمم املتحدة ،واالتفاقيات الدولية،
والقانون الدويل سيكون هاما جدا .إن ورقة مفاهيم
أمم متحدة واح��دة يف روان��دا تلخص رؤيتها يف أن

تيم ماورر  /مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني

هناك عدد من النتائج التي يحتمل أن تكون سلبية
لربنامج إصالح أمم متحدة واحدة وخاصة بالنسبة
ملبادئ النزاهة والحيادية .ويف حالة مفوض األمم املتحدة
السامي لشؤون الالجئني ،تتعلق هذه السلبية بواليتها
الخاصة التي تعتمد عىل اتفاقية عام  1951وبروتوكول
 1967واستقالل عملها لضامن حامية األشخاص
املعرضني ملخاطر اإلعادة القرسية .وضمن الصورة األكرب
تركز هذه املخاوف عىل املنهاج املبني عىل الحقوق.
وأعلن مصطفى سوماري ،املنسق املقيم لألمم املتحدة
يف كيغايل ،أثناء مراسم التوقيع عىل ورقة مفاهيم أمم
متحدة واحدة أن اإلصالح يعتمد عىل مبادئ “امللكية،
واملصلحة املقارنة ،والحد األقىص للفعالية واملساءلة”.
إذن إىل أي درجة سيتمكن برنامج أمم متحدة واحدة
من اعتبار الحقوق املحفوظة لبعض املجموعات املعينة
مثل الالجئني وطالبي اللجوء؟ فليس من الواضح كيف
ميكن االستمرار يف كفالة الضامنات مثل مبادئ عدم
اإلعادة القرسية بينام متتلك الحكومة العملية وتوقع
عليها وتديرها.
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قائد واحد ،سيكون التأييد أكرث فعالية مام هو عليه
يف حالة طرح وكالة أممية مبفردها للقضايا التي تتعلق
بالحكومات .ويف حالة شجب مجلس األمن للتجنيد
املتكرر لألطفال الالجئني القادمني من مخيامت رواندا
عىل سبيل املثال ،قد يكون النظام املعزز “ألمم متحدة
واحدة” فعال أكرث عند تقديم النتائج عىل أرض الواقع.
ويف ظل التاريخ املتبدل لألمم املتحدة يف رواندا ،فإن
التنفيذ الناجح لربنامج أمم متحدة واحدة سيكون مبثابة
إشارة قوية وخطوة لألمام ليس لرواندا فقط وإمنا لكل
منطقة البحريات العظمى املثقلة باملتاعب .ويحظى هذا
الربنامج اإلصالحي بدعم مجتمع املانحني الذي توحد
اآلن يف املطالبة – عرب عملية إعالن باريس –2باملزيد

عمل تيم ماورر ()tim.maurer@fu-berlin.de
كمتدرب مع مفوضية األمم املتحدة لشئون الالجئني
يف كيغايل يف عام  2006ويف جنيف يف عام  ،2007وهو
يدرس العلوم السياسية يف معهد أوتو-سور للعلوم
السياسية يف الجامعة الحرة يف برلني
واآلراء املطروحة يف هذا املقال هي أراء الكاتب وال
متثل بالرضورة أراء األمم املتحدة.
“ .1مبادرة األمم املتحدة لتوحيد األداء’ :توحيد األداء’ يف رواندا،
ورقة املفاهيم” مكتب املنسق املقيم ،أبريل www.undg.org/ 2007
docs/7100/070405%20One%20UN%20Concept%20Paper%20%20Signing%20version.pdf
www.oecd.org/document/18/0,2340,en_2649_3236398_ .2
35401554_1_1_1_1,00.html

12 12
12

املرجوة
DISPLACEMENTوتحقيق الوعود
إصالح العمليات اإلنسانية
PALESTINIAN

نرشة الهجرة القرسية 29

مفوضية شؤون الالجئني والنازحني داخلياً
وجهود إصالح العمليات اإلنسانية
جيف كريسب وإيستر كيراغو وفيكي تِنانت

بعد مواجهة ضوابط احلدود األوروبية املشددة ،وجدت أعداد متزايدة من
الالجئني وطالبي اللجوء الذين ينتمون إلى بلدان أفريقيا الواقعة جنوب
الصحراء الكبرى نفسها مدفوعة نحو الشاطئ في شمال أفريقيا .وفي
ظل انعدام هياكل اللجوء الفاعلة في الدول باإلضافة إلى عدد احلاالت
املتزايدة لطالبي اللجوء ،يعمل مفوض األمم املتحدة السامي لشؤون
الالجئني على توطيد قدرات احلماية اإلقليمية ال سيما في املغرب.
كانت مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني قد
تكفلت بإجراء إعادة صياغة جوهرية يف سياستها
الخاصة بالنازحني داخلياً بهدف تحقيق الضامن
واالتساق وإمكانية التنبؤ بأنشطتها.

هـ كو /مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني

“غري مؤكدة وغري متسقة ويصعب التنبؤ بها”.
تلك كانت الكلامت التي استخدمها تقرير تقييمي
قامت الوكالة بالتكليف بوضعه يف عام  2005لتقييم
سياسية مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني
تجاه النازحني داخلياً .وقد أورد التقرير ،والذي توىل
وضعه أحد املستشارين املستقلني باالشرتاك مع أحد
أفراد الفريق العامل باملفوضية ،ك ًام كبرياً من الرباهني
العملية تؤيد النتيجة الذي انتهي إليها التقرير بأن
املفوضية كانت
عىل مدار
سنوات قد تبنت
نهجاً انتقائياً
عشوائياً مؤسفاً
يف عملياتها يف
حاالت النزوح
الداخيل ،وقد
أورد التقرير
ما نصه“ :رغم
أن نظام انتقاء
األهداف
الخاصة ينطوي
عىل بعض املزايا،
إال أنه ميكن أن
يتسبب كذلك
يف حدوث توتر
بني املنظامت
وفويض مع
الحكومات
وتول ّـد

آمال مزيفة لدى النازحني داخلياً .وبصفة عامة،
لقد عانت املفوضية من صعوبة تربير التغيري
الكامل املفاجئ يف مواقفها بشأن املشاركة يف
مشاكل النازحني داخلياً” وقد بدأت الوكالة
يف العامني الذين تليا إصدار التقرير بإبداء
اهتامم جدي باملضمون املهم لهذا التقرير.

إصالح العمليات اإلنسانية والنازحني داخلياً
لقد اعتمدت جهود إص�لاح العمليات اإلنسانية
عىل مبدأ التسليم بأن االستجابات لحاالت الطوارئ
والكوارث املعقدة غالباً ما تخفق يف تلبية احتياجات
النازحني داخلياً وغريهم من الفئات السكانية املترضرة

بشكل متسق وضمن اإلطار الزمني الالزم ،وكان قد
تم طرح عدد من اإلج��راءات املمكنة لعالج هذه
املشكلة والتي تشمل تقسيم وتوزيع املهام (النهج
العنقودي) باالتفاق بني األمم املتحدة وغريها من
الهيئات اإلنسانية .وطبقاً ملا نص عليه االتفاق فقد
تقلدت مفوضية شؤون الالجئني دوراً قيادياً يف الجهود
املبذولة لضامن حامية السكان النازحني داخلياً يف
أحداث الرصاعات وتوفري مالجئ الطوارئ ملثل هذه
الفئات السكانية وتنسيق وإدارة معسكرات لهؤالء
النازحني .كام وافقت مفوضية شؤون الالجئني وإضافة
إىل ذلك عىل املشاركة بشكل فعال يف مجاالت أخرى
تشمل الرعاية الصحية واملياه والعمل بشكل وثيق مع
مفوضية األمم املتحدة لحقوق اإلنسان واليونيسيف
لضامن حامية البرش النازحني نتيجة لكوارث طبيعية.
وقامت مفوضية األم��م املتحدة لشؤون الالجئني
بعد املوافقة عىل هذه االلتزامات الجديدة باإلعالن
عن البدء يف سلسلة من املبادرات التي تم وضعها
لضامن توضيح وصياغة وتقييم سياسة املنظمة
الجديدة بخصوص النازحني داخليا بشكل فعال.
جلبت شاحنات
املفوضية الالجئني
من غوروكون إىل
القرى املضيفة
يف تشاد الرشقية
عام 2006
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وبارشت املنظمة ،بدءاً بحلقة عمل استغرقت أربعة
أيام يف نريويب لفريق املفوضية املشرتك يف العمليات
الخاصة بالنازحني داخلياً ،بعملية استشارية داخلية تم
توسيعها بعد ذلك لتشمل أطرافاً مشاركني من خارج
املنظمة ،مثل وكاالت األمم املتحدة األخرى والرشكاء
من املنظامت غري الحكومية وأعضاء اللجنة التنفيذية.
وأصدرت املفوضية يف نهاية هذه العملية إطار عمل
للسياسة املزمعة وكذلك إسرتاتيجية للتنفيذ تحت
عنوان ‘دور مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني
يف دعم استجابة إنسانية ُمعززة لحاالت النزوح
الداخيل’ .1وقد أعقب هذا إصدار وثيقة تكميلية
حول ’حامية األشخاص النازحني داخلياً ودور مفوضية
األمم املتحدة لشؤون الالجئني’ 2.وعىل املستوى
املؤسيس ،جاء التزام املنظمة الجديد بقضية النزوح
الداخيل مصحوباً بإنشاء مجموعة دعم مشرتكة بني
األقسام للنازحني داخلياً وكذلك تعيني منسق أول
لعمليات النازحني داخلياً  ،يساعده يف مهامه فريق
متخصص لدعم النازحني داخلياً.

تقييم استجابة مفوضية شؤون
الالجئني للنازحني داخلياً
يف اجتامع اللجنة التنفيذية ملفوضية شؤون الالجئني
الذي عُ قد يف أكتوبر  ،2005أعطى املفوض السامي
لشؤون الالجئني أنطونيو غوترييس وع��داً حاس ًام
بتحقيق “املشاركة الكاملة للمفوضية كرشيك يعمل
بأسلوب متوقع” يف نهج جديد ستتبعه املفوضية إزاء
حاالت النزوح الداخيل .وبنا ًء عليه قامت املفوضية
خالل عام  2006بعملية توسيع مهمة ملشاركتها يف
ميدان العمليات يف حاالت النزوح الداخيل ،خاصة
يف البلدان اإلفريقية الخمسة التي تم طرح النهج
العنقودي فيها وهي :تشاد و جمهورية الكونغو
الدميقراطية وليبرييا والصومال وأوغندا .ولضامن قيام
املفوضية باالستفادة من الدروس املهمة من هذه
التجربة وتبادلها ،قامت دائرة وضع السياسات والتقييم
والفريق الداعم للنازحني داخلياً بإجراء تقييامت آنية
يف كل من هذه البلدان بني أبريل ويوليو .2007
ومل تشرتك مفوضية شؤون الالجئني ،باستثناء حالة
ليبرييا ،3بشكل كبري يف دعم النازحني داخلياً يف
العمليات الخمسة التي تم استعراضها قبل تفعيل
النظام العنقودي يف ع��ام  ،2006حيث أخذت
الوكالية عىل عاتقها يف ليبرييا مسؤوليات معززة يف
حامية النازحني داخلياً بداية من مطلع  ،2005ومع
مجيء الطرح الرسمي للنهج العنقودي ،كان العمل
جارياً بالفعل عىل أحد برامج املفوضية الناجحة يف
عودة النازحني داخلياً وإعادة إدماجهم .وقد تطلبت
املسؤولية الجديدة للمفوضية يف ظل النهج العنقودي
عمليات إعادة توجيه أكرث حس ًام لربامجها يف البالد
ونرش فريق عاملني إضايف وإجراء وجمع التمويالت

إصالح العمليات اإلنسانية وتحقيق الوعود املرجوة
املستهدفة ،وذلك لضامن عدم تأثري الربامج الجديدة
للنازحني داخليا عىل املوارد املخصصة لألنشطة املكلفة
للوكالة تجاه الالجئني.

باستثناء ليبرييا -يف تحقيق ما هو مطلوب منها لضامن
تلبية املعايري األساسية.

وال يزال الكثري من النازحني داخلياً الذين التقى بهم
وكان جمع هذا التحدي سياقاً إنسانياً غاية يف التعقيد فريق التقييم يعيشون تحت حامية مالءات بالستيكية
يف كل من املواقع التجريبية ،وكانت البلدان التي وقع مهلهلة مرغمني عىل مزاولة أعامل عمل استغاللية
االختيار عليها للبدء يف تجربة النهج العنقودي هي تستغل ظروفهم ،إضافة إىل محدودية فرص الحصول
ذاتها الدول التي كانت إخفاقات االستجابة اإلنسانية عىل الرعاية الصحية األساسية واملرافق الصحية .وقد
فيها أكرث وضوحاً وتبياناً ،وبالتايل واجهت مفوضية تحدثت النساء يف تشاد الرشقية عن خطر االغتصاب
شؤون الالجئني وغريها من املكلفني بتوجيه وإدارة الذي كن يتعرضن له إذا ما خرجن عن مستوطناتهم
النهج العنقودي يف مطلع عام  2006تحديات جمة يف من أجل جمع الحطب .5ويف جمهورية الكونغو
الدميقراطية ،روى النازحون داخلياً كيف غرقوا يف
تطبيق هذا النهج.
املزيد من الديون نتيجة للرسوم اإليجارية التي كانت
وكان قد تم اتخاذ القرار بإجراء التقييم املبكر لفعالية تفرضها املجتمعات التي تؤيهم .6ويف أوغندا ،الحظ
برامج النازحني داخلياً الجديدة ملفوضية شؤون فريق التقييم أن العديد من النازحني داخلياً يف املواقع
الحسبان .وكان الجديدة كانوا ‘يعيشون يف أشد الظروف املدقعة
الالجئني مع وضع هذا السياق يف ُ
الهدف من التقييم ،مثل غريه من التقييامت اآلنية... ،حيث يطوفون مناطق األدغال من أجل الحصول
رص َد الدروس املستفادة ومن ثم ،إذا تطلب األمر ،عىل الطعام أو ينخرطون يف أشكال استغاللية من
اتخاذ خطوات تصحيحية بشكل مبكر وخالل املراحل العمل 7’...وقد وصف النازحون داخلياً يف الصومال
املبكرة ما أمكن .وكانت فرق تقييم قوامها ثالثة ممن هربوا من القتال األخري يف مقديشو كيف منعهم
أفراد قد أجرت لقاءات موسعة مع النازحني داخلياً مالك األرايض من بناء مرافق للترصيف ،ومبا أجربهم
واملجتمعات التي تؤويهم ،وكذلك مع املنظامت غري عىل اللجوء إىل مقلب ضخم للنفايات تعرضت خلف
الحكومية والحكومة ورشكاء األمم املتحدة يف النهج موقعه بعض النسوة لالغتصاب’.8
العنقودي ،وأخرياً مع فريق املفوضية يف املركز الرئييس
وبرغم هذه الصورة اإلجاملية التي تنقل حقيقة
ويف امليدان.
الواقع املؤملة ،حدد فريق التقييم الكثري من الدالئل
وقد توصلت فرق التقييم إىل أن طرح النظام العنقودي اإليجابية عىل التحسن والتي بدت مرتبطة بشكل
يف جميع العمليات التي تم استعراضها قد حقق وثيق باستخدام النهج العنقودي ودور مفوضية
نجاحات ملموسة يف إقامة رؤية مشرتكة بني األطراف األمم املتحدة لشؤون الالجئني املعزز ضمنه .ففي
العاملة يف الشؤون اإلنسانية يف استهداف املوارد عىل مجال الحامية تم تحقيق خطوات واسعة يف النظرة
نحو أكرث فعالية وعىل أساس االحتياجات التي يتم املفاهيمية لبعض من أهم التحديات التي واجهها
تحديدها بشكل مشرتك .ومع ذلك ،فلم تكن عملية النازحون داخلياً كقضايا ذات صلة وثيقة بحقوق
تفعيل النهج العنقودي تتم بالشكل املثايل املراد لها ،كام اإلنسان وهو ما أدى إىل تطوير اسرتاتيجيات الحامية
شعر العديد من املشاركني اإلنسانيني يف ميدان العمل وإطالق حمالت الدفاع الفعالة.
أن هذا النهج قد تم فرضه بشكل إجباري عليهم بدون
التشاور الجيد بشأنه ،وأنه تخبط يف مراحل تفعيله ففي شامل أوغندا ،لعبت املفوضية ورشكائها دوراً
األوىل من ناحية الدعم واالرشاد .وكان التأييد الذي تم رئيسياً يف تحرير القيود املتعلقة بإسرتاتيجية مكافحة
الحصول عليه من املنظامت غري الحكومية محدودا يف التمرد للحكومة األوغندية ،وذلك من خالل إطالق
البداية ،بيد أن مشاركتها قد زادت مع الوقت ،خاصة حملة ناجحة لـ ’حرية التنقل’ ،يدعمها يف ذلك سلسلة
عندما توافر التمويل من الصندوق املركزي لالستجابة من أشكال التدخل العملية إلعطاء هذا املفهوم تأثريه
لحاالت الطوارئ 4للمرشوعات التي تم تحديدها من الواقعي .وقد شمل هذا فتح طرق الوصول وإزالة
األلغام وإعادة تأهيل مصادر املياه .ويف جمهورية
خالل إطار العمل العنقودي.
الكونغو الدميقراطية ،تم تيسري عودة ما يقرب من
كان املحك الحقيقي للنجاح هو بالطبع ما إذا كان  400ألف نازح داخيل ملنازلهم يف جنوب كاتانجا من
هذا التقدم الجيد يف إعادة تنظيم العمليات اإلنسانية خالل حمالت الدفاع عن حقوقهم والتي أدت إىل
قد أدى إىل تحسينات إيجابية دامئة وفورية يف حياة إدخال تعديالت عىل أمناط نرش قوات حفظ السالم
النازحني داخلياً وغريهم من املجتمعات املتأثرة من أجل تأمني مناطق العودة الرئيسية.
بظروف الحروب أم ال ،وكانت النتائج يف هذا الخصوص
وبشكل ملحوظ غري مشجعة حيث أخفقت الجهود كذلك فقد أنشأت الوكالة سلسلة من املرشوعات
اإلنسانية يف جميع العمليات التي تم استعراضها – املتصلة بالحامية من أجل معالجة الفجوات التي
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كشف عنها النظام املعزز
ملراقبة أوض��اع الحامية
وتعقب عمليات النزوح
ورص��د أماكن تجمعات
النازحني داخلياً .وتشمل
ه��ذه امل�شروع��ات برامج
امل��س��اع��دة القانونية
وم��ش�روع����ات حقوق
األرايض ومساعدة ضحايا
االغتصاب وتوفري الدعم
للنازحني املعاقني وإطالق
م��ب��ادرات اإلص�ل�اح بني
املجتمعات املتخاصمة،
كام ذكر بعض النازحني
داخلياً ممن التقى بهم
ف��رق التقييم بعض من
هذه املرشوعات باعتبارها
حققت ف��وائ��د عظيمة
ملموسة لهم.
مانوشير ديغاتي/إيرين

مخيم أوميا
آنيينا للنازحني
يف شامل أوغندا
يف مايو 2007

أم��ا تنسيق املعسكرات
وقسم إدارة املعسكرات
فلم يتم حتى اآلن سوى
تفعيله رسمياً يف أوغندا
وتشاد – ويرجع ذلك يف جانب منه إىل املخاوف
التي أبداها العامل يف امليدان اإلنساين حول إضفاء
طابع ترسيخي مؤسيس عىل املعسكرات يف املواقع
التي كان الهدف منها هو تحقيق عودة النازحني
إىل ديارهم وليس إبقاءهم يف معسكرات لألبد ،كام
يرجع من جانب آخر إىل أن الكثري من النازحني داخلياً
يعيشون يف مجتمعات مستضيفة لهم .وقد سلطت
فرق التقييم الضوء عىل الفرصة املتاحة أمام مفوضية
األمم املتحدة لشؤون الالجئني ورشكائها للعب دور
أكرث قوة يف تنسيق الدعم للنازحني داخلياً املحتشدين
يف املجتمعات املستضيفة واملراكز الجامعية وغريها
من املواقع التي ال تصنف عىل أنها معسكرات .ورغم
ذلك فقد أشاروا إىل مشكلة عدم اإلنصاف والالمساواة
التي تواصل إلحاحها عىل معايري املساعدات املقدمة
إىل النازحني داخلياً والالجئني وبني النازحني داخلياً يف
املواقع املختلفة ،ودعوا إىل تحقيق انسجام أكرث يف
حجم ونوعية املساعدات التي تلبي الحد األدىن من
املعايري املطلوبة لجميع املستفيدين.

وقد نجحت املفوضية منذ تحليل مشاركة املفوضية
يف عمليات النازحني داخلياً وال��ذي تم يف 2005
خطوات واسعة يف تجهيز نفسها ليك تصبح رشيكاً
أكرث قدرة وفعالية عىل العمل واإلنجاز تحت مظلة
النهج العنقودي .وقد كشف هذا االلتزام عن نفسه
يف صورة مشاورات مكثفة وموسعة داخل وخارج
املفوضية ،ووضع سياسة وإسرتاتيجية واضحة وتركيز
جامعي عىل التقييم والدروس املستفادة من عمليات
التنفيذ حتى اآلن.

جيف كريسب ( )crisp@unhcr.orgهو رئيس دائرة
وضع السياسات والتقييم ،أما إيسرت كرياغو (@kiragu
 )unhcr.orgوفييك ِتنانت (tennant@unhcr.
 )orgفيشغل كل منهام منصب مسؤول أول لشؤون
السياسية يف نفس الدائرة. 9

كذلك فقد تناولت التقييامت بشكل انتقادي فريق
العاملني نفسه يف املفوضية وأسلوب تنظيم امليزانية،
فقد وجدت أن بعض املواقع قد افتقدت هذين
االثنني .وقد كانت الوكالة بطيئة يف نرش فريق إضايف
من العاملني ممن ميلكون الصالحيات والخربة الالزمة،
ومبا نجم عنه نشوء أعباء مفرطة عىل العاملني
الحاليني واللجوء إىل االعتامد املفرط عىل برنامج

إن النهج العنقودي ،رغم كل ما تم ذكره ،ال يزال عم ًال
قيد التطوير ،وينبغي القيام بالعديد من الخطوات
لوضع محكات ومؤرشات واضحة ميكن عىل ضوءها
تتبع وتقييم تأثريها عىل النازحني داخلياً وغريهم من
املجتمعات املترضرة .كذلك تظل هناك أعامل كثرية
ينبغي فعلها لتحقيق مشاركة أكرب مع الحكومات
واملؤسسات الوطنية؛ ووضعها عىل املسار الصحيح

www.unhcr.org/cgi-bin/texis/vtx/refworld/rwmain?page=sear .1
ch&docid=4693775c2
www.unhcr.org/home/RSDLEGAL/45ddc5c04.pdf .2
www.unhcr.org/cgi-bin/texis/vtx/home/opendoc.pdf?tbl=RES .3
EARCH&id=3fd7320c4&page=research
www.cerf.un.org .4
www.reliefweb.int/rw/rwb.nsf/db900sid/AMMF- .5
75EC2U?OpenDocument
www.unhcr.org/research/RESEARCH/46ea97fe2.pdf .6
www.unhcr.org/research/RESEARCH/46c1b8b92.pdf .7
www.unhcr.org/research/RESEARCH/46e927652.pdf .8
www.unhcr.org/cgi-bin/texis/vtx/research?id=3b850c744 .9

متطوعي األمم املتحدة واالنتدابات قصرية األجل.
ويف بعض املواقع ،نجم عن امليزانيات غري املرنة وضع
برامج قصرية األجل ،ومبا يقلل من سعي املفوضية ألن
تصبح رشيكاً يحقق التواصل الدائم مع املستفيدين
منه .ويجري حالياً وضع إسرتاتيجية ملعالجة هذه
القضايا الهيكلية ،كام تم استعراض املقرتحات املقدمة
لوضع هيكل ميزانية جديد من قبل اللجنة التنفيذية
للمفوضية يف أكتوبر.

نحو تحقيق االنتعاش املبكر؛ وإرشاك املنظامت غري
الحكومية الوطنية واملجتمعات املدنية يف العملية؛
وض�مان مشاركة النازحني داخلياً وغريهم من
املستفيدين يف التقييم والتخطيط والتنفيذ .وسوف
يتوقف نجاح هذا النهج يف النهاية ليس عىل سري
مجريات العمل بشكل فعال وإمنا عىل قدرته عىل
تحقيق نتائج ملموسة يف حياة النازحني داخلياً وغريهم
من الفئات املترضرة .ويف هذا الصدد ،تشري املؤرشات
إىل أن إسهام مفوضية شؤون الالجئني يحقق تأثرياً
إيجابياً ومؤثرا ً،بيد أنه يف حاجة لبعض التعديالت
لتحقيق املزيد من التعزيز لقوة هذا اإلسهام ولضامن
شمول هذا التأثري لجميع مناحي العمل يف املنظمة.
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هل يحسن إصالح العمليات اإلنسانية حامية
ومساعدة النازحني داخليا؟
آن ديفيز

يطور العاملون في اجملال اإلنساني بالتدريج أنظمة أفضل لتصوير حياة
وأوضاع النازحني داخليا وسبل توفير احلماية واملساعدة .لكن ال يزال من
الصعب اجلزم بأن إصالح العمليات اإلنسانية لها أي أثر إيجابي على
حياة النازحني داخليا.
كنا قد استنتجنا ،أنا وماغنس موري يف مقال كتبناه
لنرشة الهجرة القرسية يف عام  1 2005حول عيوب
الحامية واملساعدة يف الربنامج اإلنساين لألمم املتحدة
أن��ه ميكن عكس ه��ذه العيوب من خ�لال القيادة
اإلنسانية املحسنة .واليوم تتأصل عملية اإلصالح
اإلنساين وإن كان ببطء يف العديد من الدول .والتحدي
الرئيس الذي يواجه هذه العملية هو كيفية قياس
وتحديد وقائع النزوح الداخيل ملساعدة صانعي القرار
لرتتيب املوارد حسب األولوية وفقا لالحتياجات األكرب
للحامية واملساعدة.
ومشكلة إحصائيات النازحني داخليا يف الصومال
وجمهورية الكونغو الدميقراطية ،وهام دولتان من
الدول الثامنية التي يجري تجربة منهاج املجموعات
فيها ،هي صعوبة تقييم وتقدير أعداد النازحني داخليا
فيهام حيث تشري ديناميكيات النزاعات يف كلتا الدولتني
إىل أن السكان يهربون من أو داخل املناطق التي
ينشب فيها النزاع وقد يظلوا نازحني لفرتات زمنية
مختلفة أو أنهم ينتقلون من مكان آلخر بحثا عن
األمن .لذا فإن تتبع تحركاتهم وجمع وحفظ البيانات
الخاصة بأعدادهم وأوضاعهم املحددة كان دامئا عمال
صعبا ،ومع ذلك وبدون وجود تقديرات أوضح يظل من
الصعب معرفة كيفية وضع الفعاليات املناسبة لتخفيف
محنتهم أو التحدث نيابة عنهم لحشد املوارد .وعالوة
عىل ذلك ،ليس كل النازحني داخليا مستضعفون عىل
حد سواء ،والتقدير اإلحصايئ البحت ال يظهر بالرضورة
َمن أكرث النازحني حاجة للحامية أو املساعدة أو أي
دعم آخر آلليات التعايش الخاصة بهم .لذا فإن نقطة
البداية املنطقية لرتتيب أولويات املوارد الشحيحة هي
الحصول عىل بيانات أكرث دقة وتبرص للنازحني داخليا.
وبذلت اللجنة الدامئة املشرتكة بني الوكاالت 2خالل
العامني املاضيني جهودا لتحسني عملية جمع بيانات
النازحني داخليا من خالل العمل عىل سبل “للتعريف”
بهم يف الحاالت املختلفة لكل دولة ،ويقود العملية
مركز رصد النزوح الداخيل يف جنيف .3وال تقترص عملية
التعريف بالنازحني داخليا عىل الحصول عىل أرقام

أكرث دقة فقط ولكنها تشمل الحصول عىل املعلومات
األساسية حول سامتها الخاصة أيضا .وتستلزم العملية
الحصول عىل موافقة مشرتكة بني غالبية املعنيني حول
جمع املعلومات ووسائل التعريف بالنازحني ،وكيفية
تحليل البيانات ،واألهم من ذلك كيفية تحديث تلك
البيانات .وبهذه الطريقة املتفق عليها اتفاقا مشرتكا
تستطيع الوكاالت صياغة مشاريع منسقة ومناسبة
أكرث ،ويستطيع املانحون الحصول عىل قاعدة ب ّينة ذات
مصداقية أكرب ليدعموا تلك الوكاالت عىل أساسها.
لقد كان نظام املجموعات مفيدا جدا يف دفع منهج
مشرتك للتعريف بالنازحني داخليا .وقبل البدء يف هذا
النظام كانت كل وكالة تحيص النازحني يف منطقتها
الجغرافية التي تعمل فيها أو وفقا لواليتها ،مام أدى
إىل حدوث تكرار يف املناطق التي كان يعمل فيها
العديد من الجهات اإلنسانية وح��دوث فجوات يف
املناطق التي مل يتواجدوا فيها .ولقد وقع اإلحصاء
املزدوج أيضا عندما تحرك النازحون داخليا ذهابا وإيابا
وفقا لديناميكيات النزاع يف املناطق ،فالنازحون الذين
نزوحوا بسبب النزاع يف تاريخ معني تم إحصائهم مرة
أخرى عندما أدى نشوب األعامل العدائية من جديد
إىل ترشيد نفس األشخاص مرة أخرى .لقد كان ذلك
– ورمبا سيظل دامئا – معضلة متواترة أمام لجان حركة
السكان 4التي تدرك أنها مهام متكنت من الحصول عىل
بيانات أكرث مصداقية حول النازحني داخليا فإن تلك
البيانات تصبح قدمية برسعة مبجرد وقوع موجات
جديدة من النزاع والنزوح.
ويف حالة الصومال ،وافقت مجموعة الحامية املكونة
من فريق األمم املتحدة القطري الواقع يف نريويب
واملنظامت غري الحكومية الدولية (باألخص مجلس
الالجئني ال��دمن��اريك) عىل منهاج مشرتك للتعريف
بالنازحني داخليا .وبدأت الوكاالت بإسرتاتيجية الحصول
أوال عىل ملخص تاريخي للنزوح يف الصومال عرب مراجعة
مكتبية شاملة لجميع إحصائيات النازحني داخليا التي
ُجمعت خالل الثالث سنوات السابقة .ومكنهم ذلك
من تحديد مواقع أكرث الفجوات املعلوماتية بروزا،

ومن ثم تناول هذه الفجوات من خالل أعامل املراقبة
الداخلية واملسح .وكل خطوة من هذه املامرسات
متت باملوافقة املشرتكة للوكاالت املعنية ،وقد منحت
الرشعية للسبل املختارة للتعريف واملوافقة عىل النتائج
التي تم الحصول عليها .ولألسف كان التوقيت سيئا يف
حالة مقديشيو ُوأجري البحث يف أوج النزاع ،وأصبحت
النتائج قدمية مبجرد االنتهاء من جمعها وتحليلها .ومع
ذلك كان أحد النتائج اإليجابية للمسح هو تحقيق
فهم أكرب لديناميكيات النزوح واألسباب التي أدت إىل
هروب بعض املجموعات لتظل نازحة .والقالب الذي
نتج من املراجعة املكتبية التي جرت يف أنحاء البالد
قدم صيغة مشرتكة للوكاالت لتستخدمها كبيانات
أساسية عند إجراء دراسات تحديد وتعريف جديدة
يف مناطق معينة.
وتم إج��راء دراس��ات تعريفية أخ��رى يف عام 2007
باستخدام مجموعة من الطرق يف حاالت مختلفة
(الخرطوم ،وتشاد ،وجمهورية أفريقيا الوسطى ،عىل
سبيل املثال ال الحرص) واشتملت بشكل متساو عىل
املشاورات من خالل مجموعة الحامية .وأدى ذلك إىل
التوصل إىل تقارير وإحصائيات مقبولة حول النازحني
داخليا وتشكيل البينة األساسية التي سيتم وضع
وتصميم االستجابات املستهدفة عىل أساسها .وأظهرت
أيضا أن التعريف بالنازحني داخليا تكون عملية أكرث
نجاحا عند تنظيمها من خالل آلية املجموعات فضال
عن إجراء الدراسات من طرف واحد.

كيف ميكن قياس التحسينات؟
تشهد طريقة املجموعات – التي ُاعتربت مبدئيا مربكة
وال تؤدي إال الجتامعات أكرث من الالزم – تقدما بطيئاً،
بإجامع املجموعات العاملة ،يف طريقها الكتساب
األهمية املرجوة يف إرساء املعايري واملبادئ املتفق عليها
لحامية النازحني داخليا .ومل يتم نرش الكثري من تلك
املعايري واملبادئ ولكن عملية التشاور اشتملت عىل
ورشات عمل يف دول عديدة لإلجامع عىل ما يحتاجون
إىل تحسينه .وأثبتت ورشات العمل فائدة منتديات
الربط الشبيك يف مناقشة قضايا االهتامم ،وقدمت
لألطراف املعنية قاعدة أوضح لفهم املتطلبات .وعىل
سبيل املثال فإن كتيب حامية النازحني داخليا القادم
اقرتب من الصياغة النهائية ،وهو عبارة عن مجموعة
مقتطفات من فصول مختلفة ساهم بها املعنيون
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الرئيسيون بقضية الحامية ،باإلضافة إىل قرب انتهاء
نرشة صادرة عن اللجنة الدامئة املشرتكة بني الوكاالت
تقدم إرشادا حول عملية التعريف بالنازحني داخليا
يف امليدان .وبتطبيق األطر املتفق عليها بشكل مشرتك
يتوفر اآلن تأكيد أكرب حول كيفية امليض قدما يف
التنسيق مع األطراف اإلنسانية التي تتلقى املعلومات
بشكل مشابه ،وثقة أكرب يف البدء يف املبادرات املشرتكة
للتعريف بالنازحني داخليا وحاميتهم ومساعدهم.
ولكن قياس املدى الذي يساهم به كل ذلك لتحقيق
التحسني يف الحياة اليومية للنازحني داخليا ليس عمال
سهال .وهناك أيضا تساؤل حول إذا ما كان تأسيس نظام
املجموعات مجدي التكلفة قياسا باألثر الذي يحققه.
فهل تذهب األموال إىل التكاليف اإلدارية فضال عن
املستفيدين ،وإن كان هذا هو الحال ،كيف يحقق
ذلك الفائدة للسكان املستهدفني؟ ويجب أن ُيرص
املانحون عىل الحصول عىل تحليالت التكلفة التفصيلية
للمجموعات املختلفة يف عام .2008
لقد حظي منهاج املجموعات الذي تم تطبيقه يف
باكستان بعد زلزال  2005بردود فعل وآراء مختلفة
بالنسبة لفعاليته ومتاسكه يف املراحل األولية .ولكن
بعض املجموعات كانت ناجحة يف تبسيط إيصال
الخدمات عىل األرض .وكانت إحدى املبادرات املفيدة
بشكل خاص من إعداد مجموعة الحامية هي نظام
مراقبة الحامية املشرتكة ال��ذي يهدف إىل مراقبة

حوادث الحامية يف مخيامت النازحني داخليا والفجوات
يف الوصول إىل الخدمات والحقوق يف مناطق العودة
واإلبالغ عنها .وبعيدا عن التحديات التي تواجه منهاج
املجموعات ،ذكرت التقارير أن املنهاج يبني بنجاح آلية
تنسيق قوية بني الرشكاء .وكان ذلك مفيدا لخلق مجال
ملناقشة قضايا الحامية وكان له نتائج إيجابية أخرى
أيضا :وهي تناول القضايا املتعلقة بالسياسة مثل عدم
ملكية األرض ،والحاالت الطبية الخطرية والعجز ،واألرس
التي تعيلها اإلناث واأليتام.
ورمبا من املبكر جدا الحكم عىل التحسينات التي طرأت
عىل االستجابة اإلنسانية أنها ميكن ربطها باألثر اإليجايب
عىل حياة النازحني داخليا .وتشري العديد من التقارير
إىل أن النجاح ال يزال يتعلق إىل حد كبري بالقيادة عىل
مستوى املنسق اإلنساين ومستويات املجموعات .ويف
عام  2006قاد مكتب تنسيق املساعدات اإلنسانية
تقييام ملنهاج املجموعات يف الدول الرائدة والذي أدى
إىل التقييم الذايت املؤقت لتنفيذ منهاج املجموعات
التابع للجنة الدامئة املشرتكة بني الوكاالت يف امليدان،5
كام فحصت الدراسات وورشات العمل التي ُنظمت يف
الدول األربع لتنفيذ املنهاج يف األساس املظاهر اإلجرائية
ألداء املجموعة ،ومل تؤد إىل كشف الكثري عن دور أي
جزء من عملية اإلصالح اإلنساين يف التحسينات امللموسة
التي طرأت عىل النازحني داخليا .وانعكس ذلك يف قسم
الشكر والعرفان يف ذلك التقرير “أن القدر الذي ساهمت

به القيادة والتنسيق األكرث فعالية من خالل املنهاج
املجموعات يف النتائج الناجحة ليس واضحا بعد”.
كام يتم التحضري حالياً لتقييم خارجي أكرث شموال
يتم إجراءه عىل مرحلتني ومن املتوقع أن يدرس هذا
التقييم بشكل أكرب والنتائج التي تم تحقيقها ومن
املتوقع أن ينتهي بحلول الربع األول من عام .2008
وأحد املظاهر الهامة جدا لهذا التقييم هو تطوير مناذج
قياس معيارية ليتم من خاللها الحكم عىل األداء يف
شتى أنحاء الهيئة.
تعمل آن ديفيز ()anne.davies@undp.org
حاليا كمستشارة املجموعات املستضعفة وللنازحني
داخليا يف األمم املتحدة يف جزر املالديف ،وميثل
املقال وجهة نظر شخصية وهو ال يعكس أراء األمم
املتحدة.
www.fmreview.org/FMRpdfs/FMR24/ .1
IDP%20Supplement/07.pdf
www.humanitarianinfo.org/iasc .2
www.internal-displacement.org .3
 .4تتألف لجان حركة السكان من املوظفني املحليني ،واملنظامت غري
الحكومية ،ووكاالت األمم املتحدة التي تقتفي أثر تحركات الناس يف
مناطق األزمات .ويف الصومال يصدر هذه اللجان تقارير شهرية يدعمها
وينرشها مفوض األمم املتحدة السامي لشؤون الالجئني ،وهي تقدم
مؤرشات االستجابات لخطورة الرصاع ،أو الجفاف ،أو الكوارث األخرى
باإلضافة إىل تحركات العودة العفوية .ويف جمهورية الكونغو الدميقراطية
تستخدم هذه اللجان بشكل محيل أكرب ولكنها يف األساس تقدم معلومات
مفيدة مشابهة.
www.humanitarianinfo.org/iasc/content/documents .5
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اإلصالح تحت العدسة :وجهة نظر االتحاد الدويل
لجمعيات الصليب األحمر والهالل األحمر
روبرت مستر

لقد مت حتى يومنا هذا تكريس جهود هائلة وموارد كبيرة إلصالح العلميات
اإلنسانية  ،ولكن ال ميكننا التؤكد من أن مسيرة إصالح العمليات
اإلنسانية ستترك بالضرورة أثرا ً كبيرا ً على حياة املستضعفني الذين يعمل
معهم االحتاد ويخدمهم.
يشارك االتحاد الدويل لجمعيات الصليب األحمر والهالل
األحمر يف العديد من املجموعات املشرتكة بني الوكاالت
التي تطور أو تنقح وتحسن جوانب من عملية اإلصالح
وتشارك بنشاط يف عدد من املجموعات الدولية .وعىل
سبيل املثال فقد توىل االتحاد دورا نشطا يف فريق
املهامت بقيادة مكتب تنسيق املساعدات اإلنسانية
عند تفعيل وعمل املجموعات ،ومرشوع تعزيز نظام
التنسيق اإلنساين ،واملناقشات األوس��ع التي تحدث
داخل اللجنة الدامئة املشرتكة بني الوكاالت.

ويستمر االتحاد الدويل يف العمل مع وكاالت األمم
املتحدة وم��ن خ�لال اللجنة الدامئة املشرتكة بني
الوكاالت يف مجال إصالح العمليات اإلنسانية وخاصة
النهج العنقودي ،كام يدرك االتحاد الحاجة املاسة
لإلصالح والنتائج اإليجابية التي تم الحصول عليها
نتيجة لهذه العملية ،ومع ذلك فهناك بعض املجاالت
التي ال تزال بحاجة لإلصالح ،لكن ما تزال هناك فجوة
خطرية يف مجال التمويل اإلنساين تتجاوز قدرات
الصندوق املركزي لالستجابة لحاالت الطوارئ ،يف ظل

وي��درك االتحاد ال��دويل لجمعيات الصليب األحمر
والهالل األحمر أهمية إصالح العمليات اإلنسانية
التي ستحقق منفعة حقيقية للمستضعفني املتأثرين
بالكوارث الطبيعية ويؤكد
إلتزامه بعملية اإلصالح
هذه ،ونحن ندرك رضورة
التنسيق الفعال بن جميع
األط��راف املعنية لتعزيز
األدوار املتممة للوكاالت
اإلنسانية املتعددة وتجنب
التكرار والفجوات ،وبالتايل
زي��ادة قدر أثر استجابة
االتحاد ،ولكننا ندرك أنه
يجب فعل الكثري لتطوير
ال�شراك��ة الفعالة عىل
مستوى الدولة بني األطراف
اإلنسانية املختلفة .ويجب
أن يشمل التنسيق الفعال
عىل مستوى الدولة بعد
املجتمع الوطني واالتحا َد والجمعية
وقوع أي كارثة
َ
الدولية للصليب األحمر ،إذا كان لها دور رئييس أو كبري
يف االستجابة أو يف االستعداد وإجراءات تقليص املخاطر،
وال ميكن ألي آلية تنسيق تقيص املنظامت ،سواء كانت
سلطات محلية أو جمعية الصليب األحمر أو الهالل
األحمر ،أن تكون آلية فعالة.

واالت��ح��اد ال���دويل يؤكد ع�لى رضورة تعزيز قدرة
املجتمعات املحلية واملجتمع املدين والصليب األحمر
والهالل األحمر للتعامل ال مع االستجابة وحسب ولكن
مع حاالت االستضعاف الشديدة أيضا .وقد تكون هذه
الوسيلة هي أكرث الوسائل حيوية لتقليل عدد الوفيات
والجرحى وامل��رىض واألث��ر الكيل للكوارث واألمراض
وحاالت طوارئ الصحة العامة يف كل مرة يهدد التغري
املناخي بزيادة الكوارث اإلنسانية .ولهذا السبب يعمل
االتحاد الدويل مع مكتب تنسيق املساعدات اإلنسانية

ب بانون/مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني

ويف عام  ،2005طلب يان إيغيالند ،منسق اإلغاثة
الطارئة يف األم��م املتحدة آن��ذاك ،من االتحاد أن
يتوىل قيادة املجموعة الخاصة باملالجئ الطارئة بعد
وقوع الكوارث الطبيعية .وبعد مناقشات مكثفة مع
الجمعيات الوطنية وافق االتحاد عىل تويل دور الداعي
إىل االجتامعات فضال عن قيادة املجموعة .وتحدد
مذكرة التفاهم املربمة بني االتحاد ومكتب تنسيق
املساعدات اإلنسانية أن يكون االتحاد الدويل لجمعيات
الصليب األحمر والهالل األحمر هو الذي يدعي لعقد
االجتامعات ولكنه لن يعمل كمزود للمالذ األخري ،ولن
يكون مسؤوال أمام منسق إغاثة الطوارئ .وعىل املستوى
القطري تكلف املذكرة االتحاد مبسؤولية الدعوة إىل
االجتامعات وليس املجتمع الوطني ،كام طالب االتحاد
بهذه االستثناءات من الدور الطبيعي لقيادة املجموعة
لضامن احرتام املبادئ األساسية للهالل األحمر والصليب
األحمر والحفاظ عليها خصوصا مبادئ النزاهة والحياد
واالستقالل.

حاجة لوجود متويل ثابت ومتوقع وأكرث مرونة ميكن
توفريه برسعة للوكاالت غري األممية واملنظامت املحلية
كجمعيات الصليب األحمر أو الهالل األحمر املحلية
واملنظامت غري الحكومية.

واملطلوب من األمم املتحدة واملجتمع الدويل أن يفعال
املزيد لتعزيز القدرات املحلية والوطنية واإلقليمية
إلدارة الكوارث.

لقد انصب اهتامم إصالح العمليات اإلنسانية الحايل
عىل املساعدة الدولية ،لكن ينبغي االهتامم بشكل
أكرب بتحسني االستعداد الوطني والتخطيط للطوارئ
وخاصة لحاالت الكوارث الطبيعية ،مع إرشاك السلطات
الوطنية واألم��م املتحدة والصليب األحمر والهالل
األحمر واملنظامت غري الحكومية واملجتمع املدين.

فيضانات يف
كينيا2006 ،

وبرنامج األمم املتحدة اإلمنايئ لضامن قيام اللجنة الدامئة
املشرتكة بني الوكاالت بتطور الخطط لتقديم نهج إنساين
أكرث إطالعا ومعرفة باملخاطر .ولهذا السبب أيضا نؤكد
عىل أن اإلنفاق العاملي عىل االستعداد وتقليص املخاطر
يجب أن يزداد بشكل كبري إذا كنا نرغب بالفعل بإحراز
تقدم ملموس وتقليص أثر الكوارث املستقبلية بقدر
كبري.
يشغل روبرت مسرت ()Robert.Mister@ifrc.org
منصب منسق العمليات املشرتكة بني الوكاالت يف
االتحاد الدويل لجمعيات الصليب األحمر والهالل
األحمر (.)www.ifrc.org
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التكامل ومسرية إصالح العمليات
اإلنسانية يف ألمم املتحدة
إيريك ستوبيرتس و سارة مارتن و كاثرين ديرديريان

ثمة تساؤالت جدية لم تتم اإلجابة عنها بعد فيما يتعلق بأثر اإلصالحات
األخيرة في حقل العمل اإلنساني على االنطباع العام عن جهات العمل
اإلنساني ميدانيا ً ومدى قدرتها على توفير املساعدات املالئمة وفي الوقت
املالئم ملن هم بحاجة إليها.
يشكل منحى األمم املتحدة والجهات املانحة يف تحقيق
التكامل أو التناسق برأينا منطلق وأس��اس معظم
االستجابات الدولية الحالية لألزمات اإلنسانية .ورغم أن
محاوالت تسييس املساعدات واملعونات ليست بالجديدة،
إال أنها باتت بشكل متزايد تشكل العقيدة الراسخة من
وراء أشكال التدخل اإلنسانية التي تقودها األمم املتحدة
وبعض الدول فيها .فبداية من تقرير اإلبراهيمي يف عام
 1 2000وحتى إعادة تأكيد مبدأ املركزية يف البعثات
املتكاملة داخل اإلصالحات ’اإلنسانية’ الجديدة يف األمم
املتحدة يف عام  ،2006يرص نظام األمم املتحدة بصفة
مستمرة عىل رضورة استمرار خضوع األعامل والتحركات
اإلنسانية لألهداف السياسية .وعىل النقيض من ذلك،
تؤمن منظمة أطباء بال حدود أن الواجب اإلنساين يف
املحافظة عىل األرواح وتلبية االحتياجات العاجلة ينبغي
َ
الرئييس للمساعدات اإلنسانية – وهو
الهدف
أن يكون
َ
ً
هدف يبقى مستقال عن الحلول السياسية لألزمات وقد
ال يتوافق معها يف أغلب األحيان.
ونتيجة للطلب الذي تقدمت بها الفرق العاملة يف
منظمة أطباء بال حدود لنا للقيام بدراسة للحصول
عىل إرشادات حول كيفية التعامل والتفاعل مع إصالح
العمليات اإلنسانية األممية األخرية ،قمنا بإجراء دراسة
ميدانية لفحص أثر هذه اإلصالحات عىل ساحات العمل
اإلنساين والفئات السكانية التي تخدمها .2وقد أجرينا
هذه الدراسة يف الفرتة من يوليو  2006وحتى يوليو
 2007يف دارفور وجنوب السودان و جمهورية الكونغو
الدميقراطية وهاييتي وليبرييا وساحل العاج ،كام أجرينا
لقاءات إضافية يف العراق والصومال وأوغندا.
وتشري النتائج إىل أن إصالح العمليات اإلنسانية لألمم
املتحدة متثل امتداداً لنهج األمم املتحدة إزاء البعثات
املتكاملة لحفظ السالم مع ما يرتبط بها من مناهج
سياسية وعسكرية ومناهج خاصة باملساعدات .وقد
متخض عن رؤية األمم املتحدة منظومة عالية التنسيق
يخضع ضمنها العمل اإلنساين بنيوياً إىل الرؤى االقتصادية
والعسكرية والدبلوماسية واألمنية .وتعاو املالحظات
اإلرشادية حول البعثات املتكاملة 3لعام  ،2006والتي

قدمها األمني العام لألمم املتحدة ،التأكيد عىل الدور
املحوري للتكامل يف تنفيذ بعثات األمم املتحدة لحفظ
السالم لضامن “التنسيق الفعال بني بعثة حفظ السالم
ووكاالت األمم املتحدة العاملة والرشكاء غري األمميني”
و”الفهم الواضح واملشرتك لألولويات” و”رغبة جميع
األطراف يف املساهمة يف تحقيق األهداف املشرتكة”.
وتتبع إص�لاح العمليات اإلنسانية الجارية يف األمم
املتحدة نفس املنطق ،ومبا يقوي من وص��ول القوة
الدافعة للتكامل إىل االستجابة اإلنسانية.
ورغم أن تنسيق االستجابات ميكن أن يكون شيئاً إيجابياً
يف حد ذاته ومن شأنه أن يحسن نظرياً من الفعالية ،إال
أن أحد أبرز االنتقادات التي ُوجهت إىل إصالح العمليات
اإلنسانية كان أن التنسيق قد صار غاية يف ذاته .فقد
تضاعفت الهياكل ’العنقودية’ الجديدة واملتوازية بدالً
من أن تؤدي إىل تبسيط ما هو قائم فع ًال من برامج
االجتامعات وتبادل آراء .كام أن هذه الطبقات اإلضافية
مل يتمخض عنها بعد تحسن ميكن وضعه يف صورة كمية
محسوسة يف االستجابة أو القيادة أو تشارك املعلومات.
وإىل جانب الشكاوى البريوقراطية ،كان الهدف األكرث
إشكاالً للعناقيد – وهو التخطيط االسرتاتيجي والعمليايت
املشرتك بني املساهمني املتعددين -قد أثار مخاوف
مرجعها أن لدى كل مساهم برنامج عمله وتفويضاته
التي تختلف حت ًام عن اآلخرين وهو ما سيخلق صداماً
ال مفر منه.
ورغم أن الجهود طويلة األجل نحو إعادة بناء البلدان
والسالم والعدالة هي جهود محمودة ،إال أنه من
الواضح أنها ال ميكن أن ترقى ملتطلبات االستجابة
الفعالة لالحتياجات اإلنسانية وحاالت الطوارئ العاجلة.
وقد يبدو من املنطقي من منظور األمم املتحدة بذل
جهود كبرية يف محالة للتوفيق بني ما يتبدى لنا كنوايا
منفصمة متنافرة ملجموعة مختلفة ورمبا متنافسة من
األطراف .لكن تضحى هذه املحاوالت خطرية ،إن مل تكن
خاطئة ،عندما تسعى األمم املتحدة لضم أطراف إنسانية
مستقلة ذات أهداف مختلفة ضمن هذا النهج ووفقا
لهذا املنطق.

إن اآلليات الفنية والتنسيقية والتمويلية املشرتكة التي
طرحتها اإلصالحات بغية زيادة االنسجام والتامسك بني
األمم املتحدة وعائلة الصليب األحمر/الهالل األحمر
واملنظامت غري الحكومية تكشف عن شدة التوتر القائم
بني الحاجة للوصول إىل تحليل واستجابة مشرتكة وبني
التنوع وأشكال التكامل املتأصلة التي تسم طبيعة
العمل اإلنساين القائم عىل استقاللية التحليل والتدخل.
ففي هذا الوسط املتأثر بشكل كبري مبجريات السياسة،
والذي تسعى خالله األمم املتحدة والجهات املانحة لدور
مهيمن يف عمليات وبرامج عمل العاملني يف املعونات،
تظل مبادئ العمل اإلنساين واقعة تحت التهديد،
وتتعرض األصوات املتعددة واملستقلة لخطر التهميش
وعىل نحو يكون له بالغ الرضر عىل تلبية االحتياجات.
وهنا تجازف إصالح العمليات اإلنسانية لألمم املتحدة
ومنطقها يف تحقيق التامسك باإلرضار بالعمل اإلنساين
الذي يحمي ويحافظ عىل أرواح الكثريين.

املجموعات العنقودية والصندوق املركزي
لالستجابة لحاالت الطوارئ ومنسقو الشؤون
اإلنسانية
تتمثل أحد الجوانب املبتكرة يف املجموعات العنقودية يف
املبدأ القايض بأن وكاالت األمم املتحدة التي تعمل مبثابة
قيادات عنقودية سوف تكون مسؤولة كـ ’موفرة للمالذ
األخري’ .وقد سبب هذا املبدأ الذي تم تصميمه لدعم
مساءلة الوكاالت أمام املجموعات العنقودية املختلفة
الكثري من الخلط والجدل عند التطبيق العميل له ،حيث
ال تزال القضايا العملية الخاصة بتطبيقه مفتوحة للنقاش
مع بقاء مشاكل املايض املتعلقة باإلمكانيات التشغيلية
والعملياتية بال حل حتى اآلن .حيث اختطت املجموعات
العنقودية مساراً خاصاً لها للتحول من تسع مجموعات
عنقودية أصلية إىل العديد من املجموعات العنقودية
الفرعية يف بعض املناطق .ومل نر أي دليل حقيقي عىل أن
هذه املجموعات العنقودية املتنامية قد أدت إىل تحسني
تبادل املعلومات وتحقيق أثر ملموس عىل املستوى
امليداين .ففي أوغندا عىل سبيل املثال ،وجدنا من ينتقد
املجموعة العنقودية الخاصة بالحامية والتي تقودها
مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني بأنها ’اختزالية’
وأنها تهتم باملشاركة فقط يف عمليات تبادل املعلومات
املحدودة خارج املجموعات العنقودية ،ويف الصومال،
وبغض النظر عن التنامي الواضح الجتامعات التنسيق
والرغبة يف تبادل املزيد من املعلومات ،فإن مخرجات
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املجموعة العنقودية تكاد ال ُتذكر وهو ما يرجع إىل أن
الصومال متثل لنا اآلن مثاالً لعملية تنسيق بعيدة عن
معطيات الواقع وبعيدة متاماً عن نريويب؛ فهناك القليل
جداً من اإلجراءات التي تم تنفيذها يف الواقع ليك يكون
لهذا التنسيق أي معنى حقيقي .وكأحد التداعيات
البريوقراطية املعهودة الحدوث يف مثل هذه الظروف،
تضاعفت أع��داد املجموعات العنقودية ،مع تشابك
الهياكل التنسيقية لألمم املتحدة والحكومة واملنظامت
غري الحكومية ومبا أدى إىل خلق – حسب تعبري أحد
األشخاص يف ليبرييا“ -مدينة لالجتامعات” يف مونروفيا.

خطر التداخل والتامهي بني األهداف السياسية واألهداف
اإلنسانية .وينهض ذلك يف العديد من البعثات مؤرشاً عىل
عجز منظومة األمم املتحدة عىل دعم تفويض منفصل
آللياتها اإلنسانية ،وليس أدل عىل هذا من بروز االعتبارات
السياسية وليست اإلنسانية يف تشكيل عمليات العودة يف
شامل أوغندا وساحل العاج ودارفور .ففي هذه البلدان،
كان املانحون وصناع السياسات يركزون عىل تعزيز العائد
لصالح املكتسبات السياسية مثل االنتخابات واتفاقيات
السالم واالستقرار و/أو التمويل الدويل ،متجاهلني يف
نفس الوقت االحتياجات اإلنسانية النامية والبازغة.
إن اآلليات الجديدة التي وضعتها إصالحات األمم
املتحدة ال تضمن استجابة أكرث فاعلية وأكرث قياماً عىل
االحتياجات ملساعدة النازحني داخلياً وإمنا تصب يف صالح
تبعية املساعدات لألهداف السياسية لألمم املتحدة
بعثة األمم املتحدة
لتأمني استقرار هايتي
(مينوستاه) ،هايتي 2006

سيرجيو تشيكيني/أطباء بال حدود

ُيعترب الصندوق املركزي لالستجابة لحاالت الطوارئ،
والذي أعيد إطالقه يف عام  ،2006وسيلة مالية فعالة
لضامن التمويل الفعال والقابل للتنبؤ لالستجابة الرسيعة
وح��االت الطوارئ التي تعاين نقص التمويل .4ويقود
منسق اإلغاثة الطارئة ومكتب تنسيق الشؤون
اإلنسانية عىل املستوى العاملي ومنسق األمم
املتحدة للشؤون اإلنسانية يف البالد هذه العملية،
بينام توضع األولويات لالستجابات من خالل
املجموعات العنقودية .ويف األعوام األخرية ،كان
عدد املنظامت املشاركة يف االستجابة لألزمات قد
تضاعف ،مع اعتامد العديد من املنظامت غري
الحكومية بشكل مكثف عىل صناديق التمويل
املؤسسية والعمل كرشكاء منفذين أو مقدمي
خدمات نيابة عن الجهات املانحة ،ومبا زاد بالتبعية
من خطر التطبع السيايس للمساعدات اإلنسانية.
وتنشأ هذه االعتامدية من واقع القيود املفروضة
عىل حرية الدفاع وحرية العمل ،وينبغي ،من
وجهة نظرنا ،أن تنتبه لخطرها الجهات اإلنسانية
املستقلة .وكانت منظمة إنقاذ الطفولة وغريها
من املنظامت غري الحكومية قد أثارت مشكلة أن
الصندوق املركزي لالستجابة لحاالت الطوارئ قد
تم تخصيصه لوكاالت األمم املتحدة بينام تحمل
املنظامت غري الحكومية يف الواقع وحدها عبء
متويل غالبية عمليات املعونات امليدانية الجارية حالياً.5
ومل تعن لألسف الزيادة الظاهرية يف التمويل من خالل
الصندوق املركزي لالستجابة لحاالت الطوارئ أي زيادة
يف األنشطة امليدانية أو يف حجم الوصول إىل التجمعات
السكانية املحتاجة للمعونات .وبغض النظر عن ظروف
الكوارث الطبيعية التي تتسم بالحجم الهائل من نرش
فرق العاملني بالوكاالت ،ال نزال نعاين من غياب األطراف
الفعالة العاملة ميدانياً يف معظم البيئات الصعبة
واملنعزلة إعالمياً مثل الصومال وشامل السودان و دارفور
و جمهورية الكونغو الدميقراطية.

املثال ،ويف ساحل العاج ،وهي أول متل ّقي لتمويل
الصندوق املركزي عاملياً ،كانت الربامج تغطي األعامل
التي ال تندرج تحت تصنيف حاالت الطوارئ ومل تكن
ذات طبيعة إنسانية بارزة -وكانت تشمل “مناسبات
اجتامعية لتحسني العالقات بني املجتمعات وتعزيز ثقافة
السالم” .وقد أبدى الفريق امليداين ملنظمة أطباء بال
حدود تخوفه من أن مثل هذه أنشطة “الحامية” هذه
قد بدأت وبشكل متزايد تلعب دور حصان طروادة الذي
تتسلل من خالله األهداف السياسية إىل مجال املعونات
واإلغاثة داخل البعثات املتكاملة لألمم املتحدة .وقد
اتخذت أنشطة ’الحامية’ العديد من األشكال ،ومعظمها
منفصم عن صميم مواثيق جنيف ،وميكن التشكيك فيها
من زاوية أهمية العمليات التي تجريها .وباملثل فإن 75
 %من املدفوعات الثالثة للصندوق املركزي لالستجابة
لحاالت الطوارئ يف هاييتي كانت تركز عىل مرشوعات

وغالبا ما كان يتم توظيف متويالت الصندوق املركزي
لالستجابة لحاالت الطوارئ ،والتي كان يروج لها باعتبارها
تستهدف البرش املحتاجني لها ،ضمن جهود دفع األهداف
اإلجاملية (السياسية) لبعثات األمم املتحدة .وهناك
بعض الخيارات الربامجية األخرى صارت محل جدل
هي األخرى من ناحية النزاهة والحيادية .فعىل سبيل
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البنية التحتية وإع��ادة التأهيل يف املناطق الحساسة
سياسياً وغري اآلمنة ،وهي مرشوعات هيكلية وأطول مدة
وأبرز إعالمياً وأكرث مالمئة لخدمة املصالح األمنية عنها
لخدمة برامج عمل إنسانية.
ونظراً ألن منسق األمم املتحدة للشؤون اإلنسانية يعد
النظري الرئييس املختص باملساعدات داخل أي بعثة لألمم
املتحدة ،فإنه يصبح محور صناعة القرار يف كل من
التنسيق من خالل املجموعات العنقودية والتمويل من
خالل الصندوق املركزي لالستجابة لحاالت الطوارئ .وهذا
املوقع الرئييس يكون غالباً متعدد الوظائف ،حيث يتقلد
صاحبه دور سيايس وإنساين يف نفس الوقت كمنسق
للشؤون اإلنسانية ومنسق مقيم ،كام يتقلد منصب نائب
املمثل الخاص لألمني العام يف بعثات األمم املتحدة .وتقع
عملية تقوية الدور املحوري ملتقلد هذه الوظائف الثالث
يف كل من التنسيق (املجموعات العنقودية) والتمويل
(الصندوق املركزي لالستجابة لحاالت الطوارئ) تحت

والجهات املانحة .وتتعرض حالة الشد والتوتر القامئة بني
أنشطة إنقاذ األرواح قصرية األجل الخاصة باالستجابة
اإلنسانية وبني األهداف طويلة األجل املتمثلة يف تحقيق
السالم وبناء البلدان للخطر املستمر نتيجة محاوالت
إخضاع القضايا اإلنسانية لألهداف السياسية .إن الحاجة
لالستجابة اإلنسانية العاجلة اليوم ال ميكن وال ينبغي أن
يحركها هدف تحقيق املنافع السياسية يف الغد.
ويف املناطق املضطربة والخطرية والتي تحاول فيها الوكاالت
اإلنسانية أن تقدم املساعدات ،تسهم الحيادية أو ،وهو
األهم ،اإلحساس بالحيادية ،يف تسهيل عملية الوصول
إىل املحتاجني للمساعدات وتعمل كضامن للحامية لكال
الطرفني املقدم واملستلم للمساعدات .وعىل الرغم من أن
مشاكل الوصول للمستفيدين واملشاكل األمنية بالنسبة
للعامل اإلنسانيني هي سابقة زمنياً عىل إصالحات األمم
املتحدة وليست مرتبطة بها بالرضورة ،إال أنها ال تزال
تشكل أحد املخاوف امللحة ملنظمة أطباء بال حدود.
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فمفاهيم التكامل والتامسك ذات الرداء السيايس والتي
صارت بشكل متزايد تغزو ساحة العمل اإلنساين سوف
تزيد من تآكل املفاهيم الهشة بالفعل الخاصة بالحيادية
واستقاللية األطراف اإلنسانية .ونجد ذلك أوضح ما يكون
يف مناطق مثل العراق أو الصومال أو دارفور وحيث
ينظر السكان إىل العامل اإلنسانيني باعتبارهم أشخاص
ساعني لتحقيق مآرب سياسية من خالل املساعدات
املتحيزة وذات الطابع السيايس واملتحيزة ملناطق دون
آخر ،وليس كأطراف نزيهة حيادية تعمل ملساعدة من
يعانون الحاجة الشديدة.
وكانت منظمة أطباء بال حدود قد اتخذت قرارها بعدم
املشاركة يف املجموعات العنقودية عىل املستوى ‘العاملي’
بسبب مبادئنا يف االستقاللية والنزاهة .واستجابة للواقع
امليداين شديد التعقيد واالحتياجات العملية ،نجد أن
تشارك املعلومات والتبادالت العملياتية العملية قد
تؤدي مبنظمة أطباء بال حدود للمشاركة يف قطاعات
معينة كمالحظني عىل مستوى رأس املال واملستوى
امليداين .وبالنسبة ألطباء بال حدود ،فإن االستقاللية
والنزاهة ال ميكن أن يعنيا االنعزالية وعىل املنظمة
واجب الحفاظ عىل العالقات الثنائية الرئيسية مع هياكل
التنسيق يف األمم املتحدة .بيد أننا نقر يف النهاية بأن
إرصار املجموعات العنقودية التي تقودها األمم املتحدة

عىل التحليل واالستجابة املشرتكة ال يتوافق مع الطبيعة
املستقلة ومتعددة الجوانب والقامئة عىل االبتكار التي
تسم االستجابات اإلنسانية ،كام ينهض هذا اإلرصار كقيد
مفروض عىل تفاعل املنظمة مع هؤالء أو غريهم من
هياكل التنسيق األخرى .وينبغي عىل الفرق العاملة
مبنظمة أطباء بال حدود العمل بشكل متواصل عىل
مراقبة الكيفية التي يؤثر بها أسلوب تفاعلنا مع األطراف
األخرى ،شاملة املجموعات العنقودية التي تقودها األمم
املتحدة ،عىل نظرتنا الستقالليتنا ونزاهتنا وحياديتنا.
ال ميكن وض��ع استنتاجات قاطعة يف ه��ذه املرحلة
بخصوص الكيفية التي تؤثر بها إص�لاح العمليات
اإلنسانية لألمم املتحدة عىل ساحة العمل اإلنساين ،سواء
إيجابياً أو سلبياً .ورغم عدم وجود ما يدلل عىل أن هذه
اإلصالحات تؤثر بشكل مبارش عىل التجمعات السكانية
التي نخدمها ،إال أن الكم الهائل للوقت واملجهود واألموال
املخصصة لعملية اإلصالح ووضع األولوية بشكل اكرب
لزيادة التنسيق عن توفري االستجابات العاجلة ميثل تأثرياً
غري مبارش عىل غياب القدرة عىل مساعدة التجمعات
السكانية األكرث ضعفاً .وال تزال هذه اإلصالحات قيد
التطوير ويجب أن تخضع للمساءلة والتمحيص من قبل
جميع الجهات اإلنسانية .ونتيجة ملا تجريه من توسيع
لنطاق تطبيق منطق التناسق والتكامل ،تشكل إصالح
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العمليات اإلنسانية لألمم املتحدة تهديداً الستقاللية
األطراف اإلنسانية والتنوع الهائل للمناهج التي تؤمن
منظمة أطباء بال حدود بأهميته املحورية يف تقديم
املعونات اإلنسانية الفعالة واملؤثرة.
إيريك ستوبريتس (eric.stobbaerts@london.
 )msf.orgهو كبري الباحثني مبنظمة أطباء بال حدود،
اململكة املتحدة .وسارة مارتن (@sarah.martin
 )amsterdam.msf.orgهي املتخصصة بالشؤون
اإلنسانية بفرع املنظمة يف هولندا .أما كاثرين
ديريديان (katharine.derderian@brussels.
 )msf.orgفهي مستشارة الشؤون اإلنسانية لقضايا
السياسات بفرع املنظمة يف بلجيكا.
www.un.org/peace/reports/peace_operations .1
 .2تشمل الدراسة املشرتكة بني األقسام قسم منظمة أطباء بال حدود يف
بلجيكا وهولندا واململكة املتحدة ،باإلضافة إىل مكتب املنظمة يف الربازيل.
وال متثل هذه الدراسة املوقف املؤسيس للمنظمة إزاء إصالح العمليات
اإلنسانية يف األمم املتحدة .ولإلطالع عىل مزيد من املعلومات عن هذه
الدراسة ،رجاء متابعة مقالتنا القادمة يف معهد التنمية العاملية/فريق
السياسات اإلنسانية.
www.regjeringen.no/upload/UD/Vedlegg/missions/sgnote. .3
pdf
http://cerf.un.org .4
 .5انظر املدونة الخاصة بـتويب بورتر (صندوق إنقاذ الطفولة)
عىل الرابطhttp://blogs.odi.org.uk/blogs/exchange/ :
archive/2007/01/18/1591.aspx

هل مشاكل العمل يف املناطق الخطرة هي
الحلقة املفقودة يف عملية اإلصالحات؟

نسن
بي ُ
ماثيو ِ

في الوقت الذي تتناول فيه اإلصالحات احلالية عددا ً من القضايا الرئيسية
التي متس املدنيني في أوقات الصراع جند أن هذه اإلصالحات نفسها تغض
الطرف عن قضايا أخرى قد رمبا تكون أكثر إحلاحا ً والتي تواجه العاملني في
حقل املعونات اإلنسانية .ففي العراق ،وإلى حد أقل في أفغانستان ودارفور
والصومال ،ال تشكل القضايا املتعلقة بالتنسيق أو التمويل أو القيادة
كبرى التحديات فالتحديات الرئيسية هي القضايا املتعلقة بتوفير املعونات
اإلنسانية في املناطق التي تعاني أوضاعا ً خطرة غير آمنة.
كانت عملية تسييس املساعدات اإلنسانية –
والتي نشأت كمحصلة لتدهور املبادئ اإلنسانية
القامئة عىل النزاهة والحيادية واالستقاللية
– قد أدت إىل استهداف العاملني يف مجال
املعونات الوطنية والدولية ورشكائهم املحليني
ورمبا تشكل أحد أسباب املخاطر التي تحدق
باملستفيدين أنفسهم الذين يسعى العاملون يف
املجال اإلنساين إىل مد يد املساعدة لهم .ويف

عاملنا املعارص الذي يعيش تجليات العوملة،
سوف يقع ذنب سوء أداء العمليات اإلنسانية يف
أعناق جميع األطراف العاملة يف الحقل ،وبالتايل
فعىل العاملني يف حقل املعونات اإلنسانية أن
يسعوا للتعاون معاً من أجل اتخاذ الخطوات
الرضورية الالزمة ملواصلة توفري املساعدات
اإلنسانية للمستفيدين منها حتى يف ظل أكرث
األوضاع خطورة.

وغالبا ما يرادف العمل اإلنساين ظروف الرصاعات
التي تنطوي عىل درجة ما من املخاطرة الشخصية
للعاملني يف هذا املجال ،إضافة إىل أن رضاوة هذه
املخاطر قد زادت عن ذي قبل حيث تزايدت
الهجامت املستهدفة للفرق املحلية والدولية
ورشكائهم من الجهات اإلنسانية ،فمنذ عام 1997
تضاعف عدد الحوادث الرئيسية للعنف (أعامل
القتل واالختطاف والهجامت املسلحة املفضية
إلصابات خطرية) والتي ارتكبت ضد عامل اإلغاثة
واملساعدات .1وقد تطال هذه املخاطر يف بعض
الحاالت املستفيدين من املساعدات أنفسهم،
فقد عرب املحللون العراقيون عن مخاوفهم من
أن ارتباط املستفيدين من املساعدات بالجهات
اإلنسانية قد يزيد من املخاطر املحدقة بهم و/
أو قد يؤدي إىل رفضهم لهذه املساعدات.

إصالح العمليات اإلنسانية وتحقيق الوعود املرجوة
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وقد تضمنت إحدى االستجابات الشائعة لغياب
القدرة عىل الوصول إىل مناطق املحتاجني
للمساعدات تبني عمليات اإلدارة عن بعد
( ،)RMOsوهي ليست باألسلوب بالجديد،
فقد كان قد سبق للجهات اإلنسانية أن تبنتها
ولكن تحت مسميات مختلفة –’الربامج البعيدة
امل��دى’ أو ‘التحكم عن بعد’ أو ‘الدعم عن
ُبعد’ أو ‘الرشاكة’ أو ‘العمليات عرب الحدود’ أو
’العمليات املحدودة’ أو ’عمليات الكر والفر’
أو ‘املساعدات الرسيعة’ أو ‘عمليات أعطِ
واذهب’ أو ‘الفرص السانحة’ – يف أفغانستان
وبيافرا والشيشان وميامنار والصومال والسودان
وبالد أخرى .وتتضمن عمليات اإلدارة عن بعد
والتي يتم إجراءها يف العادة تلبية الحتياجات
بعينها ترحيل الفريق الدويل إىل املناطق اآلمنة
البعيدة عن مناطق العمليات ،وترك مسؤولية
العمليات للفريق الوطني أو الرشكاء املحليني
والذين من املفرتض أن يتمتعوا بقبول محيل
أكرث من األجانب رغم عدم توفر أية أدلة عىل
ذلك .وكام يتضح لنا من املقالة التي كتبها أندرو
هاربر و خوسيه ريريا العاملني يف مفوضية األمم
املتحدة لشؤون الالجئني والتي ُنرشت يف عدد
نرشة الهجرة القرسية الخاص بالعراق ، 2ليست
عمليات اإلدارة عن بعد بالحل الجاهز لجميع
التحديات التي تتم مواجهتها يف املناطق ذات
األوض��اع غري اآلمنة .ورغ��م ذل��ك ،فإن بدائل
عمليات اإلدارة عن بعد التي تحظى باإلشادة
قد تشمل تبني ما يطلق عليه البعض اسم
’العقلية الدفاعية’ والتي تؤدي فيها القيود
األمنية إىل إعاقة مساعي الجهات اإلنسانية يف
تنفيذ األعامل التي يتوقع منهم الناس القيام
بها.
وعىل الرغم من أن أسلوب اإلدارة عن بعد
يسمح باستمرارية توفري الخدمات إال أنه ال
يسمح بتحمل املسؤولية حيال املستفيدين
املستهدفني والجهات املانحة يف الكثري من
الحاالت .فاملخاطر التي تواجه الفرق الوطنية
والرشكاء املحليني هائلة وهم معرضون ملخاطر
أكرب عن نظرائهم الدوليني.
من الرضوري كذلك أن نضع يف االعتبار املخاوف
التي أثارها بعض العاملني يف حقل املساعدات
اإلنسانية ،خاصة أولئك العاملني خارج مظلة
األمم املتحدة ،من أن األساليب الحالية إزاء
تحسني التنسيق والقيادة ميكن أن تؤدي إىل
تسييس املساعدات اإلنسانية ،ونتناول هذه
املخاوف من حيث آثارها يف سياق املناطق غري
اآلمنة .وقد يتطلب ذلك قيام جميع األطراف
بإعادة النظر يف املنفعة املشرتكة ملناهج مثل

النهج العنقودي والبعثات املتكاملة ،والتي
تخىش بعض الهيئات اإلنسانية أنها قد تسهم
يف تعميق عملية تسييس املساعدة ومن ثم
مضاعفة املخاطر التي تتهدد األعامل اإلنسانية
اآلمنة.
نحن بحاجة ألن نعمل معاً كمجموعة عىل بحث
التهديدات التي يواجهها العمل اإلنساين القائم
عىل املبادئ يف البيئات املتسمة بعدم األمان وأن
نبدأ البحث عن حلول مبتكرة لهذه املشكلة.
ففي البيئات غري اآلمنة ،ال تستطيع أي وكالة
أممية أو منظمة غري حكومية سواء كانت محلية
أو دولية أن تعمل مبعزل عن اآلخرين كام أن
سلوكيات بعض الجهات اإلنسانية قد تكون لها
تداعياتها املحتمة عىل جميع الهيئات ’اإلنسانية’
يف منطقة العمليات .وتضطلع كل جهة إنسانية
مبسؤولية والتزامات تجاه املستفيدين من
خدماتها والتي تسعي ملساعدتهم بأن تبحث
عن حلول مشرتكة أمام التحديات املشرتكة.
ولهذا ،فإن رحيل لجنة الصليب األحمر الدولية
و منظمة أطباء بال حدود من طاولة املناقشات
الخاصة باإلصالحات اإلنسانية لهو أمر يدعو إىل
القلق.
ينبغي عىل من يتولون املسؤولية عن تشكيل
معامل عملية اإلصالحات اإلنسانية القيام مبا ييل:


بحث السبل التي يتسنى من خاللها توسيع
مظلة الحامية للمستفيدين املستهدفني
باإلضافة إىل الفرق الوطنية والدولية
العاملة.



وضع خطط طوارئ لإلدارة عن بعد يف بلدان
مثل باكستان وزميبابوي والتي تعد معرضة
بشكل كبري لحوادث االضطرابات املزمنة.



بحث املخاوف التي أثارتها بعض الجهات
اإلنسانية غري األممية حول ما ميكن أن
يسببه النهج العنقودي والبعثات املتكاملة
من تسييس للمساعدات اإلنسانية.3



اتخاذ الحيطة قبل مبارشة أية أنشطة كبرية
ميكن أن تهدد أمن جميع الجهات اإلنسانية
– مثل تحديد هوية ومصدر العمليات
اإلنسانية يف مناطق الرصاعات املسلحة
والتعاون مع جامعات الدفاع يف املناطق غري
اآلمنة.



بحث الجوانب األخالقية يف تحويل املخاطر
األمنية من الفرق األجنبية إىل الفرق الوطنية

أو املنظامت غري الحكومية املحلية وتوفري
قدر أكرب من التدريب األمني لها.


بحث تداعيات االتكال عىل اإلدارة عن بعد
عىل املوارد البرشية ،حيث يجب الحرص
عىل ضامن امتالك الفريق الوطني العامل
للمهارات القيادية وكذلك اكتسابه التدريب
الرضوري والقدرة عىل االعتامد عىل الذات
والتي متكنه من اتخاذ القرارات الصعبة رداً
عىل معطيات الواقع امليداين رسيعة التبدل
يف املناطق ذات األوضاع غري اآلمنة.



التشاور الوثيق مع الجهات املانحة
واملستفيدين من املنح لضامن تفهمهم
للتحديات املرتبطة بتنفيذ عمليات اإلدارة
عن بعد يف املناطق ذات األوضاع غري
اآلمنة.



مواصلة التفاوض بشأن رقعة نشاط العمل
اإلنساين واملحافظة عليها :وقد يتطلب ذلك
فحصاً جامعياً للعالقات التي تؤسسها وتحافظ
عليها الجهات اإلنسانية مع األطراف العاملية
والهيئات الوطنية يف البلدان واألطراف
العسكرية وعمليات حفظ السالم.

وينبغي أال ُيسمح للتعددية الرضورية لتعزيز
قطاع العمل اإلنساين بأن ت��ؤدي عىل عكس
ما اختط لها إىل انقسامات بغيضة .إن عملية
اإلصالحات اإلنسانية تجري يف ظل أوضاع دولية
مضطربة .وتسلط الدعوات الصاخبة من أجل
مشاركة أكرث قوة لألمم املتحدة يف العراق ،وهو
أكرث مكان غري آمن حالياً يف العامل ،الضوء عىل
الحاجة امللحة لقيام املسؤولني عن اإلصالحات
اإلنسانية باتخاذ خطوات استباقية نحو التطوير
الجامعي للمناهج املبتكرة إزاء التنسيق والقيادة
يف األوساط غري اآلمنة.
بينسن (bensonm@unhcr.org or
ماثيو ُ
 )matthew.benson@alumni.tufts.eduهو
باحث مقيم يعمل بالتعاون مع دائرة وضع
السياسات والتقييم التابعة ملفوضية األمم املتحدة
لشؤون الالجئني (www.unhcr.org/research/
. )3b850c744.html
 .1آدييل هارمر و كاثرين هافر و آيب ستودارد’،توفري املساعدات
يف املناطق ذات األوضاع غري اآلمنة :التوجهات الراهنة يف السياسة
والعمليات’ تقرير فريق السياسات اإلنسانية  ،23سبتمرب www. .2006
 odi.org.uk/hpg/aid_insecure_environments.htmlانظر ملخص
 id21عىل الرابط:
www.id21.org/zinter/id21zinter.exe?a=0&i=s10bas1g1&u
=46fa287e
 .2العراق :البحث عن حلول http://www.hijra.org.uk/PDF/
NHQ28 Iraq/10-13.pdf
 .3انظر املقال الذي كتبه إيريك ستوبايرتس و سارة مارتن و كاثرين
ديرديريان يف صفحة 18
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العراق وإصالح العمليات اإلنسانية ميدانياً

سيدريك تورالن

تتعرض حيادية ونزاهة واستقاللية العمل اإلنساني للتهديد في العراق
بسبب احلدود غير الواضحة بني األدوار العسكرية والسياسية والتجارية
واإلنسانية.
يطالعنا العراق وكأن ال حياة فيه مع غياب الطعام
واملياه والكهرباء الكافية ومعاناة ثـلث السكان
تقريباً من حاجة ملحة للمعونات اإلنسانية ،1بينام
نزح ما يزيد عن األربعة ماليني نسمة من منازلهم
وفقد ما يزيد عن مليون مدين حياتهم منذ عام
2
. 2003
كام أخفقت الجهود الدولية إلعادة اإلعامر وتحقيق
األمن يف العراق قي جهودها عىل مدار السنوات
األرب��ع املاضية ،وأعطت ق��رارات مجلس األمن
التابع لألمم املتحدة املتعاقبة تفويضات للمنظمة
مبامرسة دور سيايس يف دعم الحكومة العراقية،
والتي يعتربها الكثريون متورطة يف بعض الرصاعات
الفرعية يف البالد .ويتم التعامل مع أمن ونقل
ولوجستيات األمم املتحدة من قبل القوة متعددة
الجنسيات يف العراق ( ،)MNF-Iوالتي ُتعد هي
األخرى من األطراف املتورطة يف الرصاعات وبالتايل
يشكك الكثريين يف حيادية واستقاللية الفريق
القطري لألمم املتحدة.
وكانت إج��راءات إصالح العمليات اإلنسانية قد
احتلت مرتبة ثانوية العراق ،فمكتب تنسيق
الشؤون اإلنسانية أنشأ لنفسه مقراً للعراق يف
األردن منذ ستة أشهر ،ولكنه مل ينشئ أي مقر له
يف العراق نفسها ،وال توجد أي اجتامعات للجنة
الدامئة املشرتكة بني الوكاالت كام أن املجموعات
العنقودية املوجودة مقترصة عىل األمم املتحدة
وحدها ،وال تحظى بتمثيل من املنظامت غري
الحكومية وموجهة فقط نحو جهود إعادة اإلعامر.
وال تزال عمليات العمل اإلنساين يف العراق ترزح
تحت القيود التي يفرضها انعدام األمن وغياب
التمويل ونقص الفرق العاملة والقدرات ،وكذلك
الصعوبات يف الوصول إىل الفئات السكانية
املصابة ،إال أنها ال تزال تحتفظ بوجودها بالرغم
من كل ذلك .وتأيت املنظامت غري الحكومية ،مع
حركتي الصليب األحمر والهالل األحمر ،من بني
األط��راف اإلنسانية العاملة التي تحظي بوجود
فعيل بني التجمعات الضعيفة يف أنحاء العراق.
وقد حان الوقت للرتكيز عىل تحسني االستجابات
امللموسة الحتياجات العراقيني من خالل الهياكل
املنسقة وتحقيق التعاون بني القطاعات.

وكام جاء عىل لسان غريغ هانسن يف الدراسة
القطرية العراقية لربنامج العمل اإلنساين لعام
“ 3 ،2015من خالل التحجيم الرسمي للدور
اإلنساين لألمم املتحدة يف العراق ومحاوالت إخضاع
هذا الدور لنجاحات وإخفاقات القوة متعددة
الجنسيات يف العراق ،يواصل قرار مجلس األمن
رقم ( 1546والذي جاء القرار الجديد  1770مامث ًال
له يف لهجته اإلنسانية) إفساد جهود األمم املتحدة
بهذا الربط  ...إن تفعيل اإلطار االسرتاتيجي ألعامل
املنظمة اإلنسانية يف العراق يتطلب من كبار
القادة يف األمم املتحدة  ...أن يكونوا أكرث استباقية
وحس ًام عام هو يف املايض لحامية نزاهة األمم
املتحدة كطرف إنساين ذي مبادئ”

دعونا نرسع الخطى إىل األم��ام ونبني عىل ما
هو كائن بالفعل .فليس من يشء سوى الحضور
الفعيل واملشاركة املبارشة يف العمل اإلنساين عىل
أرض امليدان هو ال��ذي سيثبت أنه ال ي��زال يف
اإلمكان تحقيق استجابة إنسانية حقيقية وشاملة.
وبالتوازي مع ذلك ،سيأيت إنشاء برنامج عمل
لإلصالحات اإلنسانية ممكناً بالطبع ،بل أنه قد
يتسنى وضعه عىل نحو رسيع نسبياً ،بدءاً من عقد
اجتامعات اللجنة الدامئة املشرتكة بني الوكاالت،
وبناء رشاك��ات أفضل وأك�ثر شمولية واستبدال
الوكاالت أو املنظامت يف هياكل التنسيق الغائبة
عن امليدان بالوكاالت واملنظامت التي لها حضور
ميداين فعيل.
إن مثة حاجة ماسة إلعادة التأكيد عىل حيادية
واستقاللية العمل اإلنساين يف ال��ع��راق .ولهذا
أهميته من أجل إعادة كسب احرتام العراقيني
لألطراف اإلنسانية ومن ثم تحسني تسليم اإلغاثة.
وينبغي إظهار هذه الحيادية وإثباتها من خالل
العمل املبارش .بيد أنه ال ميكن أن يحدث هذا إال
من خالل إنشاء فضاء أصيل يسمح بحرية التحرك
أمام العمل اإلنساين ضمن الفريق القطري لألمم
املتحدة ،ومن خالل ضامن التفرغ الكامل ملن
يشغل منصب منسق الشؤون اإلنسانية (وعدم
توليه أي أدوار سياسية) ويف نفس الوقت السعي

قدماً لتحقيق االستغناء عن خدمات الدعم التي
تقدمها القوة متعددة الجنسيات.
ومن الرضوري جداً تحقيق تكيف برنامج العمل
اإلصالحي اإلنساين مع السياق شديد الخصوصية
يف العراق ،حيث يتطلب شمولية العمل من جميع
األط��راف اإلنسانيني األصيلة ومن ثم تجنب أي
مركزية حول األمم املتحدة .بيد أنه سيتطلب فوق
كل هذا فه ًام تاماً للشكل الذي يظهر عليه العمل
اإلنساين يف العراق والتكيف معه – حيث تظهر
بشكل مرتهل ويغيب عنه االهتامم بأمن العاملني
واملجتمعات.
إن هذا النهج يتطلب يف العراق تجنباً لالستجابات
ذات الطابع املقبس عن املامرسات ،ومن شأن
نهج يعمل عىل تحقيق التكامل بني املساعدات
التقليدية وأنظمة دعم املجتمعات يف العراق أن
ُيظهر عىل نحو ملموس االستعداد لخلق فضاء
يتسم باالستقاللية والحيادية أمام حركة العمل
اإلنساين .وال ميكن تحقيق يشء كهذا إال من خالل
االع�تراف مبا لدى املنظامت غري الحكومية من
كفاءات وحضور وخربة بحقائق العمل امليداين
يف ال��ع��راق ،وه��و ما يتطلب اح�ترام��اً لحاجتها
لضامن سالمة موظفيها وتحقيق الوصول املستمر
للمجتمعات املترضرة وكذلك استقاللية املنظامت
غري الحكومية وغريها من األطراف املوجودة يف
امليدان من منظومة األمم املتحدة.
إن العمل امليداين املبارش هو الوسيلة الوحيدة
التي ميكن من خاللها مواصلة تسليم اإلغاثات
اإلنسانية الحيوية وجذب الدعم ال�ضروري من
املانحني وتنفيذ ما يتضمنه برنامج العمل اإلنساين
عىل أرض الواقع يف العراق.
سيدريك تورالن ()communication@ncciraq.org
هو مسؤول املعلومات للجنة التنسيق بني املنظامت
غري الحكومية يف العراق (. )www.ncciraq.org
وملزيد من املعلومات حول لجنة التنسيق بني املنظامت
غري الحكومية يف العراق واملجتمع املدين العراقي ،رجاء
اإلطالع عىل نرشة الهجرة القرسية الخاص بالعراق.4
www.ncciraq.org/spip.php?article1891 .1
www.justforeignpolicy.org/issues/iraq.html?directory_ .2
KEY=104
“ .3التحيز أو إنقاذ األرواح :الخيارات الوجودية أمام املرشوعات اإلنسانية
يف العراق”  ،وهو متاح عىل الرابط التايلfic.tufts.edu/downloads/ :
HA2015IraqCountryStudy.pdf
 .4الدور الحيوي للمنظامت غري الحكومية’ www.hijra.org.uk/PDF/
NHQ28%20Iraq/27-29.pdf
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تعزيز نظام عمل منسق الشؤون اإلنسانية

كلير ميسينا

يشكل منسقو الشؤون اإلنسانية ،أو من املتفرض أن يشكلوا ،احملور الذي
ترتكز عليه جهود التنسيق اإلنساني .وبالتالي فالسؤال الذي يطرح نفسه
هو :كيف ميكننا حتقيق مثل هذا الدورا؟
لقد متت االستجابة لألصوات التي تعالت مطالبة بتحسني
نظام منسق الشؤون اإلنسانية منذ بداياته األوىل ،ومع
ذلك تخلفت دعامة “تعزيز منسق الشؤون اإلنسانية”
لإلصالح اإلنساين لربهة من الزمن وكان السبب الرئييس
هو عدم وجود املوطن املؤسسايت لها داخل مكتب
تنسيق املساعدات اإلنسانية .وقد تغري ذلك مؤخرا مع
تأسيس وحدة مخصصة يف مكتب تنسيق املساعدات
اإلنسانية يف جنيف.
ونحن نرغب ،كأطراف إنسانية مشاركة ،أن يكون منسقو
الشؤون اإلنسانية من بني األفضل واألكرث كفاءة وقدرة
يف مجتمعنا ،كام نرغب أن يعكسوا تنوعنا الجنساين،
واألصول الجغرافية ،واملنظامت األصلية ،وأن يتمتعوا
بالتدريب الجيد والكايف ،وأن تتوفر لهم فرص التعلم من
نظرائهم ،ونريدهم أن يتم تقييمهم بشكل منتظم.
كام نحتاج أيضا إىل تحديد املراحل والفرتات التي نرغب
فيها يف تعيني منسقي شؤون إنسانية ،وسبل اختيارهم،
واملهام التي نرغب منهم أن يتكفلوا بها وسبل توفري
الدعم لهم ومدى املسؤولية التي يتحملونها يف تطبيق
عملهم ونجاح مهامهم .وأخريا وليس أخرا ،وإذا كنا
جادين بخصوص تعزيز نظام منسق الشؤون اإلنسانية،
فيجب علينا ،نحن وكاالت األمم املتحدة واملنظامت غري
الحكومية ،أن نقدم ملنسقي الشؤون اإلنسانية الدعم
الذي يحتاجونه ألداء عملهم.
لكن من الرضوري أن ال نركز فقط عىل منسقي الشؤون
اإلنسانية حيث غالبا ما نرى املنسقني املقيمني يكافحون
ملواكبة حاالت الطوارئ اإلنسانية بدون أن يتمتعوا
بالخربة والدعم املالمئني ،وال تتجاوز معظم الكوارث
نطاق املحلية وغالباً ما يقترص تأثريها عىل نطاق محدود
مام يؤدي إىل عدم تعيني منسق شؤون إنسانية لكل
منها ،ومن الرضوري بالتايل أن يكون املنسقون املقيمون
عىل استعداد للتحضري والتجهيز الستجابات الطوارئ
وتنسيقها.

الخطط
نحن نهدف لتحديد أفراد ميكن أن يتمتعوا مبا يلزم
ألداء دور منسق الشؤون اإلنسانية لتطوير املسارات
املهنية املستقبلية لهم ،فعىل سبيل املثال ميكننا أن
نضع شخصا ذا خربة يف املنظامت غري الحكومية لعدة

شهور يف وكالة أممية أو يف مكتب تنسيق املساعدات
اإلنسانية ليتعرف عىل الطريقة التي تؤدي األمم املتحدة
بها عملها ووظائفها ،بينام ميكن عىل النقيض من ذلك
وضع شخص آخر ذا خربة خالصة مع األمم املتحدة يف
منظمة غري حكومية ليط ّـلع ويتفهم بشكل أفضل كيفية
عمل املنظامت غري الحكومية .وميكن استنباط إجراءات
عمل إيجابية إلعطاء األولوية – عىل مستويات مشابهة
من الكفاءة – للنساء واألفراد من الجنوب .وستتم كفالة
جميع املرشحني للخضوع لعملية “تقييم املنسق املقيم”
وهو اختبار قائم عىل املهارات يجب اجتيازه كرشط الزم
قبل النظر يف املتقدمني ملناصب املنسق املقي ،ومبا أن
معظم منسقي الشؤون اإلنسانية هم منسقون مقيمون
أيضا ،فقد أصبح هذا االختبار يف الحقيقة رشطا مسبقا
ملناصب منسق الشؤون اإلنسانية أيضا .وإذا نجح هؤالء
األفراد فسيتم وضعهم يف مجموعة ليتم اختيار املرشحني
ملناصب املنسق املقيم/منسق الشؤون اإلنسانية منها.
وسيتم إجراء جميع هذه الخطوات بشكل جامعي من
خالل فريق من الوكاالت تحت رعاية اللجنة الدامئة
املشرتكة بني الوكاالت ،برشط أن يعود امتياز تعيني
منسقي الشؤون اإلنسانية أوال وأخ�يرا ملنسق إغاثة
الطوارئ يف األمم املتحدة.
كام نخطط أيضا لتجديد صيغة معتكف منسق الشؤون
اإلنسانية السنوي لفسح املجال أمام تبادل الخربات
وأفضل املامرسات بني األق��ران .وسيتم تنظيم ورشات
العمل املواضيعية ملجموعات منسقي الشؤون اإلنسانية
املعنيني حول قضايا مثل الحامية ،واملرشدين داخليا،
واالنتقال والعالقات املدنية-العسكرية.
وبالنسبة للمنسقني املقيمني العاملني يف البالد املعرضة
للكوارث ،بدأنا يف عقد ورش��ات عمل إقليمية حول
التنسيق اإلنساين لتعريفهم بالدور املتوقع أن يتولونه
يف حاالت الطوارئ اإلنسانية وإلعالمهم بجميع األدوات
والخدمات املتوفرة لديهم ،وكان قد تم عقد ورشة العمل
األوىل يف تايالند يف أكتوبر.
وم��ن املخطط أن يقوم مكتب تنسيق املساعدات
اإلنسانية بإعداد مسودات أوراق السياسة حول القضايا
الرئيسية املتعلقة بالتنسيق اإلنساين ،بناء عىل مشاورات
مع الوكاالت األعضاء يف اللجنة الدامئة املشرتكة بني
الوكاالت واملنسقني املقيمني/منسقي الشؤون اإلنسانية
أنفسهم ،وتقدميها للجنة الدامئة املشرتكة بني الوكاالت

للمصادقة عليها .وستشمل القضايا اختيار منسقي
الشؤون اإلنسانية (ونحن مهتمون بشكل خاص بضامن
الشفافية واشرتاك جميع األطراف اإلنسانية الرئيسية مبا
فيها املنظامت غري الحكومية عند اختيار منسقي الشؤون
اإلنسانية) ،وهيكليات دعم منسقي الشؤون اإلنسانية
يف امليدان ،ودور منسقي الشؤون اإلنسانية يف آليات
التمويل الجديدة .وسيتم تنقيح نطاق صالحيات منسقي
الشؤون اإلنسانية حيث أن الصالحيات الحالية قدمية
ومطولة جدا وتفتقر إىل أي مظهر من مظاهر األولوية.
إن الفرق بني نظامي منسق الشؤون اإلنسانية واملنسق
املقيم هام جدا ،يف ظل أن النموذج املشرتك للمنسق
املقيم/منسق الشؤون اإلنسانية أصبح هو الخيار املفضل.
إال أن الدور الذي يتواله املجتمع الدويل يف اختيار املنسق
املقيم ،وتعريفه بالنظم ،وتدريبه ،واملوافقة عليه والقضايا
النظامية األوسع ليس متناسبا مع قدره يف النظام لذلك
سنحتاج إىل االرتقاء مبشاركتنا يف عمليات نظام املنسق
املقيم.
وملساعدة منسقي الشؤون اإلنسانية لتحديد األولويات
والرتكيز عليها ،سيتم تطوير اتفاق بني جون هوملز
(منسق إغاثة الطوارئ) وكل منسق إنساين .وسيعمل
هذا النوع من الروابط والعالقات الشخصية أيضا عىل
تقديم أساس موثق للمساءلة املشرتكة :من طرف منسق
الشؤون اإلنسانية تجاه منسق إغاثة الطوارئ ،ومن طرف
منسق إغاثة الطوارئ – ومن خالله من طرف مكتب
تنسيق املساعدات اإلنسانية واللجنة الدامئة املشرتكة بني
الوكاالت – تجاه منسق الشؤون اإلنسانية.
إن تعزيز نظام منسق الشؤون اإلنسانية هو محاولة عىل
املدى البعيد تتطلب عدة سنوات لرنى مثارها ،وتحقيقه
هو املسؤولية الجامعية لكل الوكاالت األعضاء يف اللجنة
الدامئة املشرتكة بني الوكاالت .وقد تم إنشاء “مجموعة
منسق الشؤون اإلنسانية” تحت حامية اللجنة الدامئة
املشرتكة بني الوكاالت وتم إعداد خطة عمل وبدأ التنفيذ
بالفعل.
إن منسقي الشؤون اإلنسانية ال ينتمون إىل مكتب
تنسيق املساعدات اإلنسانية أو حتى األمم املتحدة :إنهم
ينتمون إىل جميع األطراف اإلنسانية .إذن لنعمل سويا
لنساعدهم ليؤدوا وظيفتهم بشكل أفضل.
كلري ميسينا ( )messinac@un.orgهي منسقة
رئيسية ملرشوع تعزيز نظام منسق الشؤون اإلنسانية
يف مكتب تنسيق املساعدات اإلنسانية.

3 23 23

24 24
24

املرجوة
DISPLACEMENTوتحقيق الوعود
إصالح العمليات اإلنسانية
PALESTINIAN

نرشة الهجرة القرسية 29

تقوية الدعامة الثالثة ال تجاهلها
مانيشا توماس

يُوصف اإلصالح اإلنساني الذي تقوده األمم املتحدة بأن له ثالثة دعامات وهي
 :اجملموعات العنقودية والتمويل ونظام التنسيق اإلنساني .لقد أ ُعطى نظام
التنسيق اإلنساني لسوء احلظ االهتمام األقل  -على الرغم من الدور احملوري
ستظل هناك تساؤالت حول نظام التنسيق اإلنساين حتى
الذي يلعبه نظام التنسيق اإلنساني في االستجابة اإلنسانية – وتلقى
تجعل األمم املتحدة عملية ترشيح وتعيني املنسقني
مؤخرا فقط دعما مخصصا من مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية من أجل
اإلنسانيني أكرث شفافية – مبا يف ذلك املعايري الواضحة التي
إستراتيجية طويلة املدى.
االعرتاضات تؤخذ يف االعتبار ،فان عملية املتابعة من قبل
األمم املتحدة تصبح محدودة أيضا.

يجب منح األولوية لعنرصيني من عنارص دعامة التنسيق
اإلنساين لإلصالح – هام تجمع التنسيق اإلنساين وتحسني
عملية تعيني املنسقني اإلنسانيني بواسطة األمم املتحدة،
باألخص عن طريق مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية
وتحت إرشاف منسق إغاثة الطوارئ ،وهو أمر حيوي إذا
كان عىل هذه الدعامة أن تثبت قيمتها ،خصوصا أمام
مجتمع املنظامت الالحكومية.
لقد قام مديرو تجمع التنسيق اإلنساين بتحديد عدد من
املوظفني الذين مل تتم موافقة األمم املتحدة عليهم بعد
وغري موظفي األمم املتحدة الذين عىل استعداد لالنتشار
يف حالة حدوث أزمة إنسانية .وقد متت املوافقة عىل
العديد من مرشحي املنظامت غري الحكومية لتجمع
التنسيق اإلنساين ،مع العلم بأن األغلبية العظمى تفضل
أن تكرس نفسها للتنسيق اإلنساين ،وليس كمنسقني
مقيمني وإنسانني يف نفس الوقت ،حتى يستطيعوا الرتكيز
عىل العمل اإلنساين .إن املقصود من وظيفة التنسيق
اإلنساين فوق كل يشء هو أن ترسي عىل املجتمع اإلنساين
ككل ،بينام تكون وظيفة املنسق املقيم وظيفة تخص
األمم املتحدة فقط.
ومن سوء الحظ أنه حتى تاريخه مل يأت إىل التجمع سوى
شخص واحد فقط من غري موظفي األمم املتحدة ليتم
تعيينه كمنسق إنساين – إىل أوغندا يف بداية عام .2007
ولكن تم الرتاجع عن الوظيفة بسبب عدد من العوامل
املعقدة .ال يجب – مع ذلك – استخدام تجربة أوغندا
عىل أنها معيار تقييم النتشار املنسق اإلنساين من غري
موظفي األمم املتحدة من التجمع .لقد كان ذلك موقفا
فريدا ويجب تحديد الدروس املستفادة لالستفادة منها
يف أي انتشار آخر من غري موظفي األمم املتحدة .وعىل
الرغم من ذلك ،تستمر اآلن عملية الجمع بني وظائف
التنسيق اإلنساين والتنسيق املقيم يف شخص واحد
ليصبح ذلك هو منط عمل األمم املتحدة ،والنتيجة أن
بعض املنظامت غري الحكومية تتساءل ما إذا كانت األمم
املتحدة نفسها تريد مرشحني من غري موظفيها ليصبحوا
هم وحدهم منسقني إنسانيني.
سوف يسمح الحصول عىل منسق إنساين منفصل عن
املنسق املقيم بقيادة أكرث إخالصا يف االستجابة اإلنسانية.

فعندما يكون لدى املرء العديد من القبعات لريتديها
وبالتايل العديد من املهام املوكلة إليه ،تكون هناك
مخاطرة أال يكون لديه الوقت الكايف للقيام بتنسيق
آليات االستجابة اإلنسانية بشكل فعال وشامل لتحقيق
االستجابة اإلنسانية املؤثرة .إن هناك بالطبع أمثلة مرتبطة
دوما باملنسق اإلنساين الذي يقوم بالعديد من املهام وال
يزال قادرا عىل االستجابة اإلنسانية املؤثرة .فقد قام اثنان
من الباحثني بتقديم مقاالت حول هذا املوضوع يف هذا
العدد من نرشة الهجرة القرسية .1وحاالت تلك األمثلة
من املنسقني اإلنسانيني الذين يعملون منسقني مقيمني
يف نفس الوقت ،رغم ذلك ،تعترب قليلة وتعتمد قدرتهم
عىل القيام باألدوار املختلفة عىل شخصيات ومهارات
فريدة .وتعترب الوظائف الداعمة التي يقدمها مكتب
تنسيق الشؤون اإلنسانية والربنامج اإلمنايئ التابع لألمم
املتحدة عىل التوايل أيضا رضورية للسامح للمرشحني
الجيدين بأداء مهامهم عىل نحو أفضل.
تستمر عملية تعيني املنسقني اإلنسانيني  -والطريقة التي
ميكن من خاللها تحديد املزيد من املنسقني اإلنسانيني
الذين يعتربون قدوة ومثاالً (سواء املنسقني اإلنسانيني
الذين يكرسون أنفسهم للعمل اإلنساين فقط أو الذين
يجمعون بني وظيفتي التنسيق اإلنساين و التنسيق
املقيم) – محاطة بالغموض .فقد كانت أحد االنتقادات
التي يوجهها مجتمع املنظامت غري الحكومية لعدة
سنوات هو أن املنسقني املقيمني ذوي الخربة القليلة
أو من غري ذوي الخربة اإلنسانية عىل اإلطالق – يف كثري
من األحيان – يتم تعيينهم منسقني إنسانيني أيضا .وقد
تكون هناك بعض الصفات القيادية املشرتكة بني وظائف
املنسق اإلنساين واملنسق املقيم ولكن تفهم أساسيات
العمل اإلنساين رضورية يف االستجابة اإلنسانية .تتفاوض
وكاالت األمم املتحدة بشأن من ميكنه أن يكون منسقا
إنسانيا لكل بلد قبل أن يصل هذا السؤال إىل مسامع
اللجنة الدامئة املشرتكة بني الوكاالت والتي من املفرتض
أن يتم استشارتها من قبل لجنة إغاثة الطوارئ لتعيني
املنسقني اإلنسانيني  .ومن ثم ،تستمر لجنة إغاثة الطوارئ
يف اقرتاح مرشحني للتنسيق اإلنساين ممن متت املوافقة
عليهم بالفعل من قبل األمم املتحدة ،عىل أمل أال يعرتض
املمثلون غري املنتمني لألمم املتحدة عىل املرشح – حتى
إذا كانت لديه خربة إنسانية محدودة .ومتى كانت

تقيس قدرة الشخص عىل القيام باالستجابة اإلنسانية
بشكل شامل – وأن يكون لديه قابلية لالستجابة
العتبارات إنسانية غري اعتبارات األمم املتحدة.

واملجال اآلخر الذي يتطلب املزيد من العمل هو املساءلة
يف مجال التنسيق اإلنساين ،وكان قد تم اتخاذ الخطوة
األوىل وهى الدمج املقرتح بني لجنة إغاثة الطوارئ
واملنسقني اإلنسانيني  .ويجب أن يقوم هذا االتفاق بشكل
أو بآخر عىل املناقشات مع العديد من األطراف املعنية
بالعمل اإلنساين ( مبا يف ذلك املنظامت غري الحكومية
القومية والعاملية داخل الدولة) ،والتي سوف تساعد
املنسق اإلنساين يف تحديد األولويات والدعم املطلوب من
لجنة إغاثة الطوارئ ومكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية.
ومن ثم سوف يوفر الدمج وسيلة للمساءلة املتبادلة بني
التنسيق اإلنساين ولجنة إغاثة الطوارئ .بناء عىل ذلك،
فإن كيفية تطبيق تلك املساءلة إىل املجتمع اإلنساين
األوسع تحتاج إىل توضيح.
ويلعب املنسقون اإلنسانيون دو ًرا غاية يف األهمية يف
عملية اإلصالح ومن ثم يجب أن يلعبوا دوراً هاماً يف اصالح
عملية االستجابة اإلنسانية لتلك الدعامة ،وإذا كان املقصود
من وظيفة التنسيق اإلنساين هو التطبيق الحقيقي والفعيل
عىل املجتمع اإلنساين األوسع ،من ثم تحتاج األمم املتحدة
إىل التأكد من أن تجمع التنسيق اإلنساين يتم استخدامه يف
االنتشار الذي ال يخص األمم املتحدة فقط وأن العمليات
الخاصة بنظام التنسيق اإلنساين هي أكرث شفافية و تشمل
املجتمع اإلنساين غري املنتمى لألمم املتحدة .و إال ،فانه
سوف توجد هناك مخاطرة تتمثل يف أن تستمر دعامة
اإلصالح هذه يف التواجد اسام فقط أكرث من كونها مطبقة
عىل أرض الواقع.
مانيشا توماس( )manisha@icva.chمسؤول
السياسات يف املجلس الدويل للوكاالت املتطوعة الكائن
يف جينيف ( .)www.icva.chكتبت هذه املقالة عىل
املسؤولية الشخصية للكاتبة وليست بالرضورة انعكاسا
آلراء أعضاء املجلس الدويل للوكاالت املتطوعة .توجد
املزيد من املعلومات حول التنسيق اإلنساين يفwww. :
html.icva.ch/doc00001572
 .1راجع مقالتي كل من تويب النزر (ص  )26وروس ماونتني ( )28من هذا
العدد
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إصالح العمليات اإلنسانية :رؤية خاصة من
منظور جمهورية أفريقيا الوسطى
توبي النزر

تقع على عاتقي بصفتي منسق الشؤون اإلنسانية في جمهورية أفريقيا
الوسطى ،مهمة ضمان قيام األمم املتحدة واملنظمات اإلنسانية بالعمل
سويا ً لتلبية االحتياجات بأكبر قدر ممكن من الكفاءة.
إن كثافة املناقشات الدائرة حول إص�لاح العمليات
اإلنسانية لهي يشء يثلج الصدر .فمن الطيب أن نعلم
التحديات التي نواجهها يف امليدان بصفة يومية – مثل
شح التمويل أو تأخره والفجوات التي تعرتي االستجابة
اإلنسانية والتنسيق -يتم تناولها باملناقشة املستفيضة
يف املراكز الرئيسية والعواصم حول العامل .إن عملية
اإلصالح من شأنها أن تحقق االنسجام املأمول بني املناهج
املتبعة يف التحركات اإلنسانية وتوثق العالقات بني املراكز
الرئيسية يف العامل وامليدان وتبني عىل أفضل املامرسات
املتبعة .إننا بحاجة ألن نعتنق بجامع قلوبنا العملية
اإلصالحية وأن مننحها كل ما لدينا.
وأود يف هذه املقالة أن أوضح كيف نريس هنا العنارص
الرئيسية لإلصالح اإلنساين يف جمهورية أفريقيا الوسطى
– وهي عنارص التمويل والرشاكات والتنسيق والقيادة

القوية – إضافة إىل الدروس املستفادة من تجاربنا حتى
اآلن.

التمويل
يف حني يختلف البرش فيام بني مؤمن ومعارض ألهمية
املال يف حياة اإلنسان ،إال أنه يستحيل بال شك لالستجابات
اإلنسانية يف حالتنا أن تتحقق بدون هذا املال .وقد
تكررت هذه امللحوظة كثرياً ،وكانت جزءاً ال يتجزأ من
املناقشات التي أدت يف النهاية إىل والدة مبادرة املنح
اإلنسانية السليمة ،1ومن بعدها اإلصالح والتحول الذي
2
طرأ عىل الصندوق املركزي لالستجابة لحاالت الطوارئ
من صندوق للقروض املتجددة إىل صندوق استجابة
إلطالق املنح .ويف جمهورية أفريقيا الوسطى ،ساهم
الصندوق املركزي لالستجابة لحاالت الطوارئ يف ازدهار

إجاميل عمليات التمويل اإلنسانية بنسبة  % 17يف -2006
 2007كام جاء كعامل محفز لالستجابة الرسيعة.
يف جمهورية أفريقيا الوسطى ،تأكد لدينا بشكل رسيع أن
املنظامت غري الحكومية كانت محرومة من القدرة عىل
رفع الطلبات إىل الصندوق املركزي لالستجابة لحاالت
الطوارئ ،بيد أن هذا مل مينعها من تحقيق االستفادة
منه؛ ففي عاصمة أفريقيا الوسطى ،بانغوي ،قام
الربنامج اإلمنايئ لألمم املتحدة بطلب التمويل نيابة عن
املنظامت غري الحكومية وقام بإدارة عملية استالم هذا
التمويل ورصفه .وقد أخربتني املنظامت غري الحكومية
بأن العمل يف هذا االتجاه يسري عىل ما يرام .ويف نفس
الوقت ،فقد قمنا بإنشاء صندوق خاصُ ،يعرف بصندوق
االستجابة لحاالت الطوارئ ،وقد صمم هذا الصندوق
ليغطي تكاليف إنشاء املنظامت غري الحكومية وكذلك
ليغطي الفجوات التمويلية يف االستجابات اإلنسانية .وقد
بلغ إجاميل ما قدمه أربعة من املانحني لهذا الصندوق
 3.5مليون دوالر ،والذي ميكن أن ينُفق منها  250ألف
دوالر يف غضون أيام بناء عىل مقرتح مرشوع ال يتجاوز
فتاة نازحة يف مدرسة
مؤقتة قرب باوا يف
جمهورية إفريقيا
الوسطى ،وكانت كل
من اليونيسيف ومنظمة
التعاون الدولية قد
لجأتا إىل افتتاح مدارس
مؤقتة بسبب خشية
العائالت من إرسال
أطفالهم إىل قراهم
األصلية بسبب األوضاع
هناك .أغسطس 2007

نيكوالس روست/مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني
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الصفحة الواحدة .وتتم مراجعة عروض الصندوق املركزي
لالستجابة لحاالت الطوارئ وصندوق االستجابة لحاالت
الطوارئ من قبل األقسام املعنية قبل أن يتم رفعها
ملنسق الشؤون اإلنسانية للتصديق عليها .واملرشوعات
بذلك تلعب دوراً مزدوجاً يتمثل يف تلبية االحتياجات
امللحة وكذلك دعم التنسيق.
وقد كان للصندوق املركزي لالستجابة لحاالت الطوارئ
وصندوق االستجابة لحاالت الطوارئ أدواراً محورية
ليلعباها يف إنجازنا ألعاملنا .فبدون هذين الصندوقني،
مل يكن ليتسنى لنا تسليم املعونات الغذائية املطلوبة
للعناية بالنازحني يف جمهورية أفريقيا الوسطى بسبب
’فجوة الجوع’ بني مواسم الحصاد .كذلك مل يكن ليتسنى
لنا تسليم البذور وأدوات الزراعة لحامية مليون من
البرش الذين تأثروا بالرصاع يف جمهورية أفريقيا الوسطى
جراء ضياع موسم حصاد آخر .وبهذا التمويل ،كنا قد
متكنا من إجراء دراسة شاملة لألوضاع ودراسة احتياجات
السكان النازحني ،وهو ما سيحسن بشكل غري متوقع من
فهمنا وتحليلنا لحاالت الطوارئ التي نعمل عليها.

الرشاكات
عىل الرغم من التفويضات والثقافات املختلفة للمنظامت
اإلنسانية-وهناك الكثري منها -فإننا نلتزم جميعاً بهدفنا
ا ُملشرتك املعلن بشكل واضح وهو :توفري اإلغاثة للناس
املترضرين من العنف أو الكوارث الطبيعية ،وذلك قياماً
عىل املبادئ الراسخة املتمثلة يف اإلنسانية والنزاهة
والحيادية .ونحن جميعاً نشرتك بصفة جوهرية يف
مسؤولية مشرتكة تتمثل يف أننا نفعل ما رِّ
نبش به .وسواء
كنا نعمل من أجل منظمة أطباء بال حدود أو اللجنة
الدولية للصليب األحمر أو إحدى وكاالت األمم املتحدة،
فإن مبادئنا الشاملة الخالدة والتي يعتنقها القانون
اإلنساين الدويل ،مع مسؤوليتنا يف االلتزام بها ،تجمعنا
كلنا .وبالطبع فإن مثة صعوبات تواجهنا يف العمل معاً،
فاالختالفات يف الثقافات التنظيمية ومصادر التمويل
والسياسات البريوقراطية غالباً ما تعوق الوصول مبدى
التعاون بني املنظامت إىل أقصاه .ولكن هذا ال مينع أنه
يكون يف متناولنا العمل سوياً ويف نفس الوقت إبداء
االحرتام الواجب للمناهج املتنوعة التي ننجز بها مهمتنا.
ويف جمهورية أفريقيا الوسطى ،كنا قد أنشأنا منتدى
مشرتكاً ملناقشة السياق السيايس واألمني يف البالد ،وتقييم
احتياجات البرش وتفصيل أولويات القطاعات ووضع
إسرتاتيجية لتلبيتها .ويعد هذا املنتدى ،والذي نطلق
عليه الرشاكة اإلنسانية والتنموية ( ،3)HDTPمنتدى
ال رسمياً ويقوم عىل املساواة واالحرتام املتبادل .وتضم
اجتامعاتنا األسبوعية برامج عمل واضحة ،ومحارضات
تلقيها املنظامت املختلفة ،ويف النهاية نتائج واضحة .وكل
هذا ،وهو رمبا أفضل ما يف املوضوع ،ال يستغرق أكرث من
ساعة واحدة .وألميا شخص ال يرغب يف طرح قضية أو
ليس يف وسعه إجراء اجتامع ،فإن بايب مفتوح لالجتامع
الثنايئ معه.

ورمبا تكون قضية املجموعات العنقودية قضية غري
معقدة إىل حد ما ،بيد أنها قد تعرضت لقدر كبري من
املناقشات وعدد ال ُيحىص من التقارير التي خرجت عنها.
وإنني ألخىش أن تغطي الكلامت عىل الفعل .إن النهج
العنقودي ،مثلام هو الحال مع النهج القطاعي الذي سبقه
يف امليدان ،لهو أكرث من مجرد ’تشا ُرك يف املعلومات’.
فهذه هي بدايته فحسب ،ذلك أن هدفنا الذي نسعى
إليه هو تحقيق استجابة إنسانية مسؤولة تحقق التواصل
الدائم يف جميع القطاعات وكذلك ،وفيام بني القطاعات،
التأكد من أن التعامل يتم مع جميع االحتياجات ،فام
الصعب يف ذلك؟ إن تحقيق التفاعل الدوري واملنظم بني
املنظامت الرئيسية العاملة يف نفس مجاالت االستجابة
اإلنسانية لهو أمر ممكن رشيطة أن يتسنى لنا التعامل
مع العقبات التي ال تفتأ أن تواجهنا وتحول دون تحقيق
ذلك – وهي املنافسة والغرور واالجتامعات ذات اإلدارة
املرتهلة.
وقبل أن نخرج املنهج العنقودي إىل حيز الوجود يف
جمهورية أفريقيا الوسطى ،استغرقنا بعض الوقت ليك
نبحث بدقة األدوار التي نتوقعها من قادة املجموعات
العنقودية واملشاركني فيها .وال يزال هناك الكثري لبحثه،
كام أننا نستعرض مدى ما أحرزناه من تقدم بصفة
دورية ،غري أن الغرض من وراء ذلك كله واضح وهو:
التيقن من حصول املعوزين من البرش عىل الحامية
واملساعدة الرضورية مع مراعاة عامل الوقت .وبالنسبة
لقادة املجموعات ،رمبا يكون املفهوم الخاص بـ ’توفري
املالذ األخري’ مثبطاً للهمم ،خاصة يف وسط محيط تسوده
ظروف كظروف أفريقيا الوسطى والتي ال يزال فيها
التمويل شحيحاً نسبياً كام تعوق فيها املشاكل املرتبطة
باألمن النفاذ داخلها لتوصيل املساعدات .ويتمثل
أحد التحديات الرئيسية التي تواجهني بصفتي منسق
الشؤون اإلنسانية يف إعطاء قادة املجموعات الدعم الذي
يحتاجونه لتنفيذ مهامهم.

القيادة
إن رفع مستوى منسقي الشئون اإلنسانية يعد أمراً حيوياً
من أجل تحسني عملية التنسيق .وتعمل اللجنة الدامئة
املشرتكة بني الوكاالت عىل إنشاء مجموعة من منسقي
الشؤون اإلنسانية املؤهلني واملتمتعني باإلجامع عليهم
ليك يتم نرشهم يف حالة اندالع أي حاالت طارئة ،أو ،إذا
كانوا متواجدين بالفعل يف البلد املصاب ،ليك يتم تعيينهم
بدون تأخري .4وقد كنت قبل تعيني كمنسق مقيم لألمم
املتحدة يف جمهورية أفريقيا الوسطى يف يونيو 2006
ضمن مجموعة منسقي الشؤون اإلنسانية آنفة الذكر.
ومل تكن قد متت االستعانة بعد باملجموعة حينها ومل
ُيطلب إ ّيل أن أكون منسق الشؤون اإلنسانية بأفريقيا
الوسطى إال بعد وصويل إىل البلد هنا .ويف حالة جمهورية
أفريقيا الوسطى ،كان تعييني املنسق املقيم (للتنمية)
ومنسق الشؤون اإلنسانية يف الوقت ذاته أمراً له وجاهته
لعدة أسباب .أوالً ،أن الكيانات غري األممية (سواء كانت
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الحكومة أو املانحني أو الصليب األحمر أو املنظامت غري
الحكومية) لديها كل اإلمكانيات ليك تتجه إليها األنظار
للبحث عن ’رئيس لوكاالت األمم املتحدة’ وتعيينه .ثانياً،
ويف ظل هذه الظروف بشكل خاص تكون الرابطة بني
األنشطة اإلنسانية والتنمية قوية ومتينة .إن العمل عىل
تلبية االحتياجات امللحة يف ظل أوضاع إنسانية مرتدية،
وب��دون أن نغفل يف الوقت ذاته عن الصورة الكبرية
للتنمية املنشودة ،يعد خاصية محورية يف هذه الوظيفة.
ومن املؤكد أن ضامن هذين الهدفني يضحي أقل تعقيداً
إذا ما تقلد نفس الشخص املسؤولية عن كل من هذين
الجانبني املهمني .فإذا كان املنسق املقيم مسؤوالً عن أمن
وسالمة فريق األمم املتحدة ،فعندها يكون من املعقول
أن يصبح هذا املنسق منسقاً كذلك للشؤون اإلنسانية ألن
الفريق املشرتك يف األنشطة اإلنسانية هو تحديداً األكرث
تعرضاً للمخاطر.
ورمبا تكون هناك بعض املشاكل التي ميكن أن تنشأ
نتيجة تقلد مهمة كل من املنسق املقيم ومنسق الشؤون
اإلنسانية .وتتصدر هذه املشاكل حالة التوتر املتأصلة بني
األنشطة التنموية لألمم املتحدة والتي ’تحظى فيها تلبية
رغبات الحكومات باألولوية’ من جهة ،وبني األنشطة
اإلنسانية والتي ’تقوم عىل ’تلبية أولويات البرش العاديني’
من جهة أخرى .ويف حالة جمهورية أفريقيا الوسطى ،ال
يفرض هذا التوتر تحدياً كبرياً .فقد ساهمت العالقات
الوثيقة يف العمل وإفساح املجال أمام جميع اآلراء يف
معالجة هذه القضية .ثانياً ،إن تنسيق الشؤون اإلنسانية
ليس شيئاً ميكن فعله ’إىل جانب’ املهام األخرى .فهي
وظيفة تستلزم تفرغاً خاصاً لها وحدها ،وهو ما يعني
بالطبع أن املنسق املقيم ومنسق الشؤون اإلنسانية
يعمل عىل وظيفتني تشرتط كل منهام التفرغ الكامل لها
وحدها( .أو يف حالتي ،ثالثة وظائف ،ألنني أيضاً أعمل
كممثل مقيم للربنامج اإلمنايئ لألمم املتحدة).
إن منسقي الشؤون اإلنسانية بحاجة للدعم املبارش،
والذين يحصلون عليه إىل حد ما من مكتب تنسيق
الشؤون اإلنسانية .بينام يتم دعم املنسقني املقيمني من
ِقبل مجموعة األمم املتحدة اإلمنائية ( .5)UNDGويف
الحاالت التي يصبح فيها املنسق املقيم منسقاً للشؤون
اإلنسانية ،وكذلك املمثل املقيم للربنامج اإلمنايئ لألمم
املتحدة ،فإن هذه املسؤولية يجب أن يتم تسليمها إىل
أحد مديري الربنامج اإلمنايئ لألمم املتحدة يف البالد .إن
األمر ال يتعلق فقط بكم عدد الوظائف التي ميكن أن
يجمع بينها شخص واحد يف نفس الوقت ،وإمنا يتعلق
كذلك مبسألة الحيادية .فاملنسق ينبغي ،من وجهة
نظري ،أال يتوىل إدارة وكالة تقوم بتنفيذ برامج ،ومن
ثم يكون لها مصالح راسخة ،تشرتط التواجد اليومي بها.
وال ميكن االستغناء عن الدعم القوي من مجموعة األمم
املتحدة اإلمنائية للمنسق املقيم وال دعم مكتب تنسيق
الشؤون اإلنسانية ملنسق الشؤون اإلنسانية .فإذا تم منح
هذا الدعم ،فإنني عىل قناعة بأننا سوف نشهد املزيد
من منسقي الشؤون اإلنسانية ممن ميكنهم تحقيق
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إصالح العمليات اإلنسانية وتحقيق الوعود املرجوة

7 27 27
زعيم مجموعة صغرية
م��ن ال��ن��ازح�ين قرب
ب��اوا ،شامل جمهورية
إفريقيا الوسطى يف
أغسطس 2007

نيكوالس روست/مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني

تقدم ملموس يف كفاءة العمليات اإلنسانية .ويف النهاية،
ميكننا عند توافر ظروف معينة ،التفكري يف التخيل عن
الفارق يف التسمية بني الوظيفتني ،ليكون لدينا ’منسق’
واحد يحظى بالدعم املزدوج من مكاتب مجموعة األمم
املتحدة اإلمنائية ومكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية ومن
شأن خطوة كهذه أن تساهم يف تعزيز الكفاءة.

حشد الدعم املحيل لإلصالح
إن إصالح العمليات اإلنسانية بحاجة ألن يتم تنفيذها
بالتخطيط والتعاون املنسق مع السلطات الوطنية.
ويصح ذلك بشكل خاص يف البلدان املامثلة يف أوضاعها
لجمهورية أفريقيا الوسطى والتي تتشابك فيها االحتياجات
اإلنسانية بشكل وثيق مع نقص التنمية .وستأيت املحافظة
عىل رابطة قوية مع النظراء الوطنيني عىل درجة كبرية
من األهمية قياماً عىل اثنني من األسباب؛ أولهام هو
ضامن أال ننىس أن مسؤولية حامية وخدمة املواطنني
هي يف األصل مسؤولية الحكومة الدامئة ،بينام األنشطة
اإلنسانية ال تعدو أن تكون مساعدات تؤديها الوكاالت
لفرتات قصرية األمد .أما السبب الثاين من وراء أهمية
هذه الرابطة فهو رضورة الربط بني األنشطة اإلنسانية

وجهود اإلنعاش ،والتي – يف حالة أفريقيا الوسطى-
ستغذي ال محالة خطط الحكومة باملعلومات يف التنمية
طويلة األجل يف البالد .وكخطوة نحو تحقيق هذه الغاية،
فإننا نعمل عىل دمج إدارة املعلومات يف كل من القضايا
اإلنسانية والتنموية .وبالعمل انطالقا من وزارة التخطيط،
سوف ينشئ فريق إدارة املعلومات نظاماً موحداً ملتابعة
كل من التعاون التنموي واألنشطة اإلنسانية .وهنا نرى
أن العملية ليست بيعاً للجهود بل حشد للدعم ،وإننا
لنأمل أن يسهم هذا يف استدامة األنشطة اإلنسانية التي
نؤديها يف جمهورية أفريقيا الوسطى .وكرجل يفخر
بشغله منصبي املنسق املقيم ومنسق الشؤون اإلنسانية،
فإن لضامن مثل هذا التواصل والدميومة مكانة عالية يف
برنامج العمل الذي وضعته.

علينا أال نسمح للعملية اإلصالحية أال تتحول إىل طبقة
أخرى مرتاكمة من البريوقراطية لتتحول إىل اجتامعات
فارغة الهدف أو تفرخ أكواماً من األوراق واملستندات
عدمية القيمة ،كام علينا نبذ أية آليات لوضع التقارير
التي ال نجني منها سوي التكدس وصعوبة العمل وكذلك
نبذ عمليات التنفيذ غري املرنة للمبادرات ،هذا إذا أردنا
لإلصالحات اإلنسانية أن تحقق مبتغاها وأن تصمد يف
وجه التحديات .ويتوقف معظم ذلك عىل وكاالت
املعونات ،ويف أفريقيا الوسطى ،يرسنا أننا أحرزنا تقدماً
يف هذا الشأن ،ومع ذلك فال ميكننا أن نتجاهل األهمية
امللحة للامل ،فاملال يبقي هو العقبة الكئود أمامنا هنا،
ونحن نعول عىل املانحني يف مساعدتنا عىل تجاوز هذه
العقبة.

إنني يف غاية الرسور ألن أرى كيف قامت املنظامت
غري الحكومية والصليب األحمر ووكاالت األمم املتحدة
واملانحون والحكومة بالرتحيب بإصالح العمليات
اإلنسانية .مل يسع أحد منا لإلصالح يف ذاته ،بيد أننا نعمل
سوياً مع احرتامنا الستقاللية واختصاصات كل مؤسسة،
وهذا هو جوهر ما يف املوضوع .فهذا وحده من شأنه
أن يقدم املساعدة ملعظم الناس املهمني يف املعادلة .إن

تويب النزر ( )toby.lanzer@undp.orgمنسق الشؤون
اإلنسانية يف جمهورية أفريقيا الوسطى ،وهو زميل
سابق يف مركز دراسات الالجئني .وقد كتب هذه املقالة
بصفته الشخصية.
www.goodhumanitariandonorship.org .1
http://cerf.un.org .2
www.hdptcar.net .3
 .4انظر املقال الذي كتبته كلري ميسينا يف صفحة  23من هذا العدد
www.undg.org .5
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إصالح العمليات اإلنسانية :إنقاذ وحامية
األرواح يف جمهورية الكونغو الدميقراطية
روس ماوننت

ميكن لتطوير عمليات التعاون بني مختلف جهات حفظ السالم واجلهات
اإلنسانية وجهات االتعاش أن يحسن من أثر فعالية املساعي املبذولة
ملساعدة شعب جمهورية الكونغو الدميقراطية والبلدان األخرى.
أعادين اندالع جديد للقتال منذ عدة أسابيع مضت إىل
مقاطعة كيفو الشاملية الكونغولية .وهذه املنطقة الغنية
هي موطن األرايض الزراعية الخصبة ،واالحتياطي الهائل
للذهب وجبال الغوريال الشهرية .وتحتضن املنطقة أيضا
مجموعات متمردة محلية وأجنبية عنيفة جدا باإلضافة
إىل أحزاب الجيوش املنافسة .كانت أول مرة تقع عينها
عىل مقاطعة كيفو الشاملية يف شهر يناير  ،2002عندما
أدى ثوران جبل نرياغونغو إىل ترشيد  200ألف من
أهايل مدينة غوما الذي فروا خوفا عىل حياتهم ،وقد
قدمت آنذاك نيابة عن مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية
للمساعدة يف االستجابة الحتياجات السكان النازحني.
وعدت إىل جمهورية الكونغو الدميقراطية بعد ثالث
سنوات يف يناير  2005كمنسق إنساين يف خضم النزاع
العسكري واملعاناة الحادة يف نفس املنطقة .وكانت
الجهات اإلنسانية ملتزمة بتزويد املياه والطعام والرعاية
الصحية لعرشات اآلالف من النساء واألطفال والرجال
الذين تأثروا باالقتتال .ومع ذلك كان يبدو أن األهم
من كل ذلك هو رغبة السكان يف االستجابة إىل حاجتهم
البالغة األهمية لألمن حيث كانوا يرغبون يف أن يتمكنوا
من النوم ليال دون الخوف املستمر من الهجوم عليهم أو
رؤية فتياتهم ونسائهم يغتصنب أو من حرق منازلهم أو
نهب وسلب ممتلكاتهم الضئيلة.
ميكن أن تكون قضية الحامية مثاال عىل إمكانية اإلصالح

املناعة املكتسب اإليدز ،واملسؤوليات األمنية ،باإلضافة
إىل كونها جزءا من اإلدارة العليا للبعثة .والفكرة أن هناك
بعدٌ لتوفري تكلفة هذه الوظائف األربعة (إذا أدرجنا
الوظيفة األمنية) ،ولكن ما وراء عبء العمل ،ميكن
أن يسمح اتحاد األدوار هذا بتطوير عمليات التعاون
بني هيئات حفظ السالم ،والهيئات اإلنسانية ،وهيئات
االنتعاش ،وميكنه تحسني أثر وفعالية جهودنا بشكل كبري
ملساعدة شعوب الدول التي نقدم لها الخدمات .وينطبق
هذا متاما عىل حامية املدنيني.
وآخر قرارات مجلس األمن الذي صدر الستمرار والية
بعثة األمم املتحدة يف جمهورية الكونغو الدميقراطية،1
بينام يعمل مبوجب الفصل السابع من امليثاق ،ينص عىل
“تويل البعثة ،يف حدود قدراتها ومناطق انتشارها ،بهدف
مساعدة حكومة جمهورية الكونغو الدميقراطية عىل
إرساء بيئة أمنية مستقرة يف البلد والقيام ،تحقيقا لهذه
الغاية ،مبا ييل( :أ) حامية املدنيني ،مبن فيهم العاملون
يف مجال تقديم املساعدات اإلنسانية ،الذين يحدق
بهم خطر التعرض للعنف الجسدي؛ (ب) املساهمة
يف تحسني األوضاع األمنية التي يجري يف ظلها تقديم
املساعدة اإلنسانية ،واملساعدة عىل العودة الطوعية
لالجئني والنازحني داخليا  2”...ومثل هذه األهداف تنم
عن وجود ما هو أكرث من تقديم املصلحة للعاملني يف
املجال اإلنساين.

يف األم��م املتحدة إذا فهمناها بشكل صحيح .وليك الجيش والتنسيق اإلنساين

نستجيب بشكل أفضل للحاالت الطارئة املعقدة كتلك
التي نواجهها يف جمهورية الكونغو الدميقراطية ،يجري
بذل جهود لتطبيق مناهج أكرث متاسكا وتنسيقا .ومن
خالل إنشاء املهام املتكاملة ،يتصل املنسق اإلنساين/
املنسق املقيم (الذي يعمل أيضا كممثل مقيم لربنامج
األمم املتحدة اإلمنايئ) مع هيكلية بعثة حفظ السالم
كأحد النائبني املمثلني الخاصني لألمني العام .واملسؤوليات
اإلضافية التي ميارسها النائب املمثل الخاص لألمني العام
داخل بعثات إدارة حفظ السالم تختلف ولكنها تشتمل
عادة عىل الشئون املدنية ،وحامية األطفال ،ونزع السالح،
والترسيح من الجيش وإعادة اإلدماج ،وحقوق اإلنسان،
والنوع ،و بفريوس نقص املناعة البرشية/متالزمة نقص

لقد متكنا يف جمهورية الكونغو الدميقراطية من استغالل
قدرات األطراف املختلفة لألمم املتحدة دون تشويش
أداورها الخاصة بكل منها وذلك لتقديم الدعم والحامية
للمدنيني الواقعني تحت تهديدات العنف الجسدي.
لذا يقدم العاملون يف املجال اإلنساين تجهيزات اإلغاثة
والخدمات بينام تنترش قوات األمم املتحدة لحفظ السالم
لتأمني املناطق ول��ردع هجامت املسلحني ،ويف ذات
الوقت يتناول رشكاء التنمية القضايا املتصلة كنزع سالح
املحاربني ،وإصالح الهيكليات وإدارة الجيش ،والرشطة
والجهاز القضايئ ،واألسباب الجذرية للفاقة.

ويظل عدد من رشكاء املنظامت غري الحكومية لديه
مخاوف تتعلق بربط عمليات العاملني يف املجال اإلنساين
بالعمليات العسكرية ،وهي مخاوف يتفهمها الجميع.
ويظل مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية يف جمهورية
الكونغو الدميقراطية كيانا مستقال استقالال واضحا.
ولكن إذا كان هدفنا حقا هو تجنيب السكان العنف،
فإن استعداد جيش األمم املتحدة لالنتشار من أجل
حامية املدنيني وتوسيع النطاقات األمنية يعد شيئا مثينا
ولن يتسبب يف وقوع أي عواقب سلبية عىل األقل يف
جمهورية الكونغو الدميقراطية .واسألوا السكان وخاصة
النازحني داخليا عمن يتجمع حول قواعد بعثة مراقبي
األمم املتحدة يف جمهورية الكونغو الدميقراطية فهذه
وسيلة عملية جدا إلنقاذ الحياة ومنع العنف.
إن العالقة بني األط��راف العاملة يف املجال اإلنساين
والجيش ،مبا يف ذلك جيش األمم املتحدة ،صعبة يف
معظم األحيان ويجب تخطي جميع التوترات .ويف البداية
أنشئت مجموعة عمل للحامية تستخدم موارد وكاالت
األمم املتحدة ،ورشطتها وجيشها ،ورك��زت عىل كيفو
الشاملية وكيفو الجنوبية ،وهام مقاطعتان كانتا متأثرتني
وال تزاال متأثرتني بالنزاع وعدم االستقرار املستمرين.
وتحولت املجموعة الحقا إىل مجموعة الحامية بقيادة
مفوض األمم املتحدة السامي لشئون الالجئني بدعم بعثة
مراقبي األمم املتحدة يف جمهورية الكونغو الدميقراطية.
وتحققت النتائج املبكرة عندما شعر النازحون داخليا
البالغ عددهم  4000نسمة ممن يقطنون يف مخيم
يف والونغو (مقاطعة كيفو الجنوبية) باطمئنان كاف
ليعودوا إىل قراهم ،بعد أن تقدمت الدوريات العسكرية
لبعثة مراقبي األم��م املتحدة يف جمهورية الكونغو
الدميقراطية وانترشت يف مسقط رؤوسهم .وتعززت
حامية املناطق هذه بجيش بعثة مراقبي األمم املتحدة
يف جمهورية الكونغو الدميقراطية يف كل مقاطعتي كيفو
ومن ضمنها الدوريات بالطائرات املروحية وطرح برامج
إنذار املجتمعات.
والحقا لذلك طلب العاملون يف املجال اإلنساين يف متوابا
يف مقاطعة كاتانغا الشاملية وجود قوات لحفظ السالم
لوقف أعامل التحرش بالسكان املستمرة عىل يد ما يقارب
 3000جندي من الفرق العسكرية املنشقة عن الجيش
الوطني .وأرسلت قوة عسكرية صغرية من قوات حفظ
السالم الجنوب أفريقية (واستبدلت الحقا بقوات من
أوروغواي والحقا بقوات من جمهورية بنن) إىل املنطقة،
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وتحسن الوضع عىل الفور ،مام أدى إىل بقائد قوة بعثة
مراقبي األمم املتحدة يف جمهورية الكونغو الدميقراطية
إىل طلب النصيحة منا حول نرش فرق متنقلة يف كاتانغا
لتعزيز مستوى الحامية .ومكنت قواعد العمليات
املتنقلة هذه (وهي ابتكار جديد يف جمهورية الكونغو
الدميقراطية) الجيش من طأمنة السكان وخلق وصوال
للعاملني يف املجال اإلنساين الذين متكنوا بعدها من
تقديم املساعدات للنازحني .وعمل هذا الجهد املوحد
عىل متكني أكرث من  150ألف كونغويل يف كاتانغا (األغلبية
العظمى للنازحني داخليا يف املقاطعة) من العودة إىل
ديارهم وبذلك تم تخفيف املعاناة اإلنسانية وتوفري املال
الذي كان رضوريا ملساعدة النازحني.
لقد أدت هذه الطريقة أوال إىل تطوير املبادئ التوجيهية
لكل دولة حول التعاون العسكري املدين وإصدار قائد
القوات ألمر توجيهي شامل لجيش بعثة مراقبي األمم
املتحدة يف جمهورية الكونغو الدميقراطية حول حامية
املدنيني .وتعترب هذه التعليامت هي األوىل من نوعها يف
أي بعثة لحفظ السالم ،والتزام قائد قوات بعثة مراقبي
األمم املتحدة يف جمهورية الكونغو الدميقراطية وفريقه
لتحويل أفضل أشكال حامية املدنيني إىل فعل ملموس
كان له أثر عىل انتشارات وعمليات الجيش عرب البالد.
وترتكز هذه الطريقة املتفق عليها عىل توزيع العمل
التكمييل الجيل بني الجيش والعاملني يف املجال اإلنساين.
وبذلك يعمل جيش األمم املتحدة عىل الحامية من خالل
عمل الدوريات الجوية والربية والنهرية وإقامة أماكن

آمنة أو مناطق فاصلة (تقع أحيانا بني قواعد العمليات
املنتقلة) ،وحراسة املواكب ،وفتح املمرات ،وتدريب
القوات املسلحة التي تعترب هي املرتكب الرئييس ألعامل
العنف ضد املدنيني يف الكثري من املناطق .وتساهم
املنظامت اإلنسانية بتقديم املساعدات اإلنسانية ،وإخالء
الجرحى ،وجمع املعلومات حول أعامل العنف ،وتناول
احتياجات املستضعفني ،وخاصة النساء واألطفال.

الهجامت .وأنشئت حوايل عرشة مجموعات ترشك وكاالت
األمم املتحدة ،واملنظامت غري الحكومية والسلطات
املحلية يف بعض الحاالت لتنسيق الجهود اإلنسانية.
فاالحتياجات والظروف يف دولة مثل جمهورية الكونغو
الدميقراطية تختلف يف املقاطعات وفيام بينها ،ومن ثم
من الرضوري إنشاء مجموعات عىل مستوى املقاطعة
لتتمكن من تحديد األزمات املتنامية واالستجابة لها.

ويف نفس الوقت ،يجب علينا قبول حقيقة أن قوات حفظ
السالم البالغ عددها  17ألف واملنترشة عرب دولة بحجم
أوروبا الغربية عدد سكانها يضاهي عدد سكان اململكة
املتحدة ،وبالكاد لديها بنية تحتية لالتصاالت واملواصالت،
هي غري كافية بشكل مثري للشفقة .لقد كان هناك أكرث
من  40ألف من قوات الناتو يف كوسوفو وحدها ،وهي
بحجم مقاطعة كنشاسا تقريبا .لقد متكنت بعثة مراقبي
األمم املتحدة يف جمهورية الكونغو الدميقراطية من
صنع فارق ،يف ظل وجود  %90من قواتها يف رشقي البالد
الغارق يف العنف ،ولكن قوات البعثة ال تستطيع التواجد
يف كل مكان.

يحصل نظام املجموعات يف جمهورية الكونغو الدميقراطية
عىل دعم كبري تقدمه آليات التمويل املشرتكة ،صندوق
التمويل الجامعي ،الذي زادته تسهيالت منح الصندوق
املركزي لالستجابة لحاالت الطوارئ 3.أما خطة العمل
اإلنساين 4لجمهورية الكونغو الدميقراطية ،التي أطلقت
ألول مرة يف عام  2006لتحل محل عملية النداء املوحد
التي اعتربها العديد أنها وثيقة تحركها األمم املتحدة
مبفردها ،فهي تعرف اإلطار اإلجاميل للعمل اإلنساين .إن
تحديد أولويات املشاريع داخل خطة العمل اإلنساين هي
مهمة املجموعات .وعىل مستوى املقاطعات تكون لجان
املقاطعات املشرتكة بني الوكاالت مسؤولة عن ترجمتها
إىل حزم خاصة باملقاطعات .ويجب عىل املجموعات أيضا
تقديم اإلرشاد والتحليل حول الجدوى الفنية للمشاريع
الفردية لتحقيق النتائج املرجوة.

تعديل املجموعات
بعد تأسيس نظام املجموعات يف جمهورية الكونغو
الدميقراطية شعرنا أنه يجب تكييفه وفق االحتياجات
املحلية .وبالنسبة ملجموعة الحامية قررنا أن نفوق
احتياجات النازحني داخليا ،وأن نوسع من تركيزنا عىل
الحامية من العنف لجميع من يخضعون ملثل هذه
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وترتبط امل��وارد ارتباطا مبارشا مع أولويات التمويل
املحددة يف خطة العمل اإلنساين والتي تؤكد عليها فعليا
املجموعات املختصة لكل منها .ويف عام  2007قام املنسق
اإلنساين بتدبري حوايل  175مليون دوالر ،وهو ما يعادل
جنود من األوروغواي
ضمن دورية بعثة
األمم املتحدة يف
جمهورية الكونغو
الدميقراطية (مونوك)،
يف قرية يف منطقة
إيتوري عام 2006

مارتني بيريت/مونوك
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30

املرجوة
DISPLACEMENTوتحقيق الوعود
إصالح العمليات اإلنسانية
PALESTINIAN
نصف املبلغ اإلج�مايل الذي منح لجمهورية الكونغو
الدميقراطية تقريبا ،وبنصح من مجلس صندوق التمويل
الجامعي املشكل من ممثلني عن الجهات املانحة ،وقادة
املجموعات ،واملنظامت غري الحكومية بهدف تحسني
االستهداف وإيصال األثر إىل حده األقىص لصالح الشعب
الكونغويل.
وآليات اإلص�لاح الناشئة من مبادرة املنح اإلنسانية
السليمة 5وامل��ب��ادرات األخ��رى عىل املستوى العاملي
واملؤسسايت زودت��ن��ا ب���أدوات جديدة لعمل خطط
إسرتاتيجية عىل أساس األولويات اإلقليمية ولتحقيق
استهداف أفضل للموارد من خالل التنسيق املعزز .وأدى
الجمع بني الجيش والعاملني يف املجال اإلنساين لتقديم
الحامية إىل خلق اختالف كبري خاصة للسكان النازحني

واملستضعفني يف رشقي جمهورية الكونغو الدميقراطية،
ويف نفس الوقت ساعدنا تأسيس التمويل املشرتك وآليات
املجموعات املدعومة من صندوق التمويل الجامعي عىل
تحسني االستجابة لالحتياجات امللحة.
وبينام يجري إحراز التقدم فإن العنف املتكرر والترشيد
واملعاناة اإلنسانية تذكرنا باستمرار بأن املساعدة
اإلنسانية هي إج��راء مؤقت يف انتظار حل مستديم
وأبدي ملشاكل البالد .وهذا الحل يشتمل عىل االنتخابات
وإصالح القطاع األمني وتوسيع سلطة الحكومة والدخل
املناسب للشعب وإدارة النفقات وتوسيع البنية التحتية
والتوظيف وتحسني الخدمات للسكان .ويف الوقت الحايل
مكنتنا التحسينات التي جرت عىل هيكلية آليات تنسيق
األمم املتحدة وآليات التنسيق الدولية من تحسني أثر
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املساعدة املتوفرة والوصول إىل أكرب عدد من ماليني
الكونغوليني املحتاجني يف ظل املوارد املتاحة.
روس ماوننت ( )mountain@un.orgيعمل نائبا
للممثل الخاص لألمني العام يف جمهورية الكونغو
الدميقراطية ،ويعمل أيضا كمنسق إنساين ومنسق
مقيم يف جمهورية الكونغو الدميقراطية وكممثل مقيم
لربنامج األمم املتحدة اإلمنايئ .هذا املقال مكتوب بصفة
شخصية.
www.monuc.org .1
http://daccessdds.un.org/doc/UNDOC/GEN/N07/343/27/ .2
PDF/N0734327.pdf?OpenElement
 .3للمزيد من املعلومات حول آليات التمويل هذه ،انظر املقال التايل بقلم
نييك بينيت
http://ochaonline.un.org/cap2005/webpage.asp?Page=1504 .4
www.goodhumanitariandonorship.org .5

تقييم أثر إصالح العمليات اإلنسانية يف
جمهورية الكونغو الدميقراطية

نيكي بينيت

ما هي يا ترى اآلثار التي تركتها مبادرات إصالح العمليات اإلنسانية على
حياة البشر املعرضني للمخاطر؟ يكتسب هذا السؤال مغزى أكبر مع
مجيء منسق األمم املتحدة للشئون اإلنسانية في جمهورية الكونغو
الدميقراطية ،السيد روس ماونتني -مؤلف املقالة السابقة -على رأس جهود
طرح املبادرات اإلصالحية األممية،
تستند النسخة األصلية من املقالة عىل املالحظات
ا ُملستمدة من أكرث من  60لقا ًء ومقابلة أجريت يف كينشاسا
وشامل كيفو وإيتوري يف أواخر عام  2006مع الجهات
املانحة واملنظامت غري الحكومية الدولية واملحلية وبعثة
منظمة األمم املتحدة يف جمهورية الكونغو الدميقراطية
(مونوك) 1وغريها من الهيئات األممية ولجنة الصليب
األحمر الدولية .وتضم اإلجابات الواردة أدناه مزيداً من
أحدث التطورات التي شهدها عام .2007

هل تلقى املعرضون للخطر
مزيداً من املساعدات؟
لقد نجح اثنان من آليات التمويل الجديدة ،وهام
2
الصندوق امل��رك��زي لالستجابة لحاالت الطوارئ
وصندوق التمويل الجامعي ،يف جمع ما يزيد عن
مائة مليون دوالر إضافية كاعتامدات متويلية لصالح
األنشطة اإلنسانية يف جمهورية الكونغو الدميقراطية.
ورغم ذلك ،فال تتوافر الشفافية الكافية التي تخولنا
معرفة حجم األم���وال التي آل��ت فع ًال إىل أيدي
املستفيدين وحجم األموال التي تضيع بني الطبقات
املرتاكمة الجديدة من البريوقراطية التي تخلقها هذه
اآلليات التمويلية.

وكانت جمهورية الكونغو الدميقراطية من أوىل البلدان
تلقياً لتمويل الصندوق املركزي لالستجابة لحاالت
الطوارئ ،ونظراً ألن خطة العمل اإلنسانية لعام 2006
قد نجحت يف جمع ما يقرب من  % 40فقط من األموال
التي تحتاجها ،فقد قام منسق الشئون اإلنسانية برفع
طلب جديد استلم عىل إثره اثنني من ا ُملخصصات
املالية من الصندوق املركزي لالستجابة لحاالت الطوارئ
(تقدر قيمتهام اإلجاملية بـ  38مليون دوالر) بهدف
سد الفجوات التمويلية يف ’حاالت الطوارئ التي تعاين
نقصاً يف التمويل’ .كام تم تخصيص اعتامدات جديدة
من الصندوق املركزي لالستجابة لحاالت الطوارئ يف
عام  2007ت ُـقدر بـ  48مليون دوالر .كام قامت معظم
الجهات املانحة – لكن ليس أكربها ،أي وكالة التنمية
الدولية التابعة للواليات املتحدة ( )USAIDو املكتب
اإلنساين للجامعة األوروبية ( -)ECHOبزيادة حجم
مخصصاتها التمويلية لهيئات األمم املتحدة نتيجة إلنشاء
صندوق التمويل الجامعي ( .)PFوقد قامت العديد
من الجهات املانحة بزيادة مساهمتها للمساعدات
اإلنسانية يف جمهورية الكونغو الدميقراطية بشكل كبري
بعد إنشاء صندوق التمويل الجامعي – بيد أنها أقرت
بأنها فعلت ذلك من منطلق رغبتها يف الظهور مبظهر
الداعم آلليات التمويل الجديدة وليس بناءاً عىل توافر
دالئل واضحة لفائدة هذه اآلليات.

ومل تشهد معظم األطراف العاملة التي التقينا بها أية
زيادات هامة يف ميزانياتها أو برامجها السنوية ،فليس
مبقدور الصندوق املركزي لالستجابة لحاالت الطوارئ وال
صندوق التمويل الجامعي ضخ األموال بشكل مبارش إىل
املنظامت غري الحكومية ،ذلك أن التمويل ينبغي أن مير
أوالً من خالل إحدى الهيئات املشاركة يف األمم املتحدة
مع اقتطاع مصاريف إدارية تبلغ كحد أدىن  %5من قيمة
التمويل ،كام تفرض بعض الهيئات األممية رسوماً تزيد عن
ذلك بكثري .وتشعر العديد من املنظامت غري الحكومية
بأنه كان من املمكن أن يتم إنقاذ املزيد من األرواح
وتقديم كميات أكرب من املساعدات لو أن املانحون قاموا
بتوجيه هذه املوارد اإلضافية مبارشة إىل املنظامت غري
الحكومية العاملة .وكان البعض قد اقرتح عىل ضوء هذه
الحقيقة رضورة أن يقوم املانحون الخمسة يف صندوق
التمويل الجامعي ببحث القيام بإصالحات يف الهيكل
الحايل للصندوق من أجل جعل املدفوعات أكرث فعالية
وأقل اعتامدية عىل األمم املتحدة.

هل تتسم اآلليات الجديدة
باملرونة ورسعة االستجابة؟
نظراً ألن صندوق التمويل الجامعي و الصندوق املركزي
لالستجابة لحاالت الطوارئ ال يقومان بتخصيص أي من
اعتامداتهام التمويلية لقطاعات أو مناطق جغرافية معينة،
فإن بإمكانها االستجابة لالحتياجات الناشئة عىل نحو أكرث
مرونة مقارنة باتفاقيات املساعدات الثنائية األطراف .ومع
ذلك ،فقد تعرضت كلتا اآلليتني النتقادات جراء عجزهام
عن التطلع إىل ما وراء األفق قصري األجل وعدم قدرتهام
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جني سام/إيرين

م��وظ��ف يف منظمة
الحكومية يتأكد من
بيانات مجموعة من
ال��ن��ازح�ين يتنظرون
اس��ت�لام املساعدات
الغذائية يف كاغال،
يف منطقة والنغو،
م��ح��اف��ظ��ة كيفو يف
الكونغو.2007 ،

عىل توفري متويالت طويلة األجل ميكن توقعها وتوائم
الطبيعة الزمنية املطولة لألزمة يف الكونغو.
وق��د أعلن املانحون النتخابات جمهورية الكونغو

الذين شاركوا يف اللقاءات بأن العقود التقليدية التي كانت
تقدمها الجهات املانحة ثنائية األطراف كانت أكرث مرونة يف
توفري االستجابات املالمئة.

الدميقراطية منذ أكتوبر  2006عن اتفاقهم عىل إطار هل تم منح املساعدات بنزاهة وبال تحيز ؟

مشرتك للتنمية ،وحشد  17من املانحني ،و  15من هيئات
األمم املتحدة والبنك الدويل جهودهم يف أغسطس 2007
من أجل طرح إطار عمل ملساعدة البلد ( 3)CAFيرتبط
بأول ورقة مكتملة إلسرتاتيجية الحد من الفقر خاصة
بالبلد .4ومن املؤسف أنه مل يتم إنشاء أي صلة تعمل
عىل الربط بني التخطيط اإلنساين واآلليات التمويلية
وبني إطار عمل مساعدة البلد ،كام مل تتح الفرصة متاحة
للمجتمع الدويل أو املجتمع املدين الوطني للمشاركة
يف إطار العمل هذا أو اإلدالء بآرائهم حول األولويات
التنموية الخاصة بالبلد.
يشعر العديد ممن شاركوا يف هذه اللقاءات بأن مواطنوا
الكونغو املستضعفني يعانون من تركيز املانحني يف أولوياتهم
عىل األهداف قصرية األمد .وقد دلت إحدى املنظامت غري
الحكومية الدولية عىل ذلك عندما أشارت إىل أنها استطاعت
بسهولة ويرس الحصول عىل األموال من صندوق التمويل
الجامعي أو الصندوق املركزي لالستجابة لحاالت الطوارئ
لتمويل جهود تستغرق ثالثة أشهر ملكافحة الكولريا يف
غوما بيد أنها مل تستطع الحصول عىل اعتامدات لربنامج
أكرث توسعاً للصحة العامة ميكنه مواجهة الحقيقة املؤكدة
بأن انهيار الخدمات الصحية يف البالد كان قد جعل من
تفيش وباء الكولريا ظاهرة سنوية منتظمة يف غوما .وقد
أبدى املستفيدون يف إيتوري استيائهم من أن املنظامت
غري الحكومية كانت قد تلقت اعتامداتها التمويلية ليك
تدعمهم فقط خالل األشهر الثالث األوىل من عملية النزوح
بينام مل يبد يف األفق ما يدل عىل أية نوايا يف مواصلة الدعم
مبا ميكنهم من العودة الدامئة إىل ق ُـراهم ،بينام شعر بعض

كانت مشاركة املانحني يف عمليات تخصيص االعتامدات
املالية قد تراجعت مع بدء املانحني يف التخيل عن بعض من
مسؤولياتهم يف صناعة القرار لصالح املنسق األممي للشؤون
اإلنسانية .وعليه فقد صار منسق الشئون اإلنسانية هو
الشخصية األكرث نفوذاً يف مجتمع املساعدات اإلنسانية يف
البالد ،حيث يتقلد املسؤولية الرسمية عن جميع القرارات
التمويلية املرتبطة باملخصصات املالية لصندوق التمويل
الجامعي والصندوق املركزي لالستجابة لحاالت الطوارئ،
كام يلعب دول الرئيس الصوري للنظام العنقودي.
وتعملهيئاتاألمماملتحدةيفجمهوريةالكونغوالدميقراطية
ضمن اإلطار الخاص بالبعثة املتكاملة ،وهو ما يعني أن قدرة
منسق الشؤون اإلنسانية عىل منح املساعدات عىل نحو
يتسم بالنزاهة وعدم التحيز ألي طرف يكتنفها تهديد منشؤه
الصالحيات والتفويضات العسكرية أو السياسية أو التنمية
األوسع نطاقاً للبعثة .ورغم اتفاق املستجوبني مبا يقارب
اإلجامع الكامل عىل أن روس ماونتني ،املنسق الحايل للشؤون
اإلنسانية ،قد بذل جهده لتجنب إضفاء أي طابع سيايس عىل
عملية صناعة القرارات الخاصة باملساعدات اإلنسانية ،بيد أنه
تبقى مع ذلك بعض املخاوف حول األفراد اآلخرين املتقلدين
لتفويضات أخرى (غري املتعلقة بالشؤون اإلنسانية) والذين
تسنح لهم الفرصة ملامرسة سلطاتهم بشكل تعسفي عىل
عملية تخصيص املساعدات اإلنسانية.
وكان روس ماونتني قد نجح يف بناء الثقة والحد من
مخاوف العاملني يف حقل املساعدات اإلنسانية فيام

يتعلق بنزاهة عملية تقديم املساعدات من خالل إرشاك
النظام العنقودي يف جميع عمليات التخطيط والتمويل
ومن خالل إضفاء طابع الالمركزية عىل جانب كبري
من مسؤولياته ومنحها إىل العاملني اإلنسانيني يف
هذا املجال .ويرغب الكثريون يف أن يتحقق لهذه
الالمركزية االعرتاف الرسمي من خالل إدراجها كبند
مهم يف اختصاصات اآلليات التمويلية لضامن أال يقوم
منسقو الشؤون اإلنسانية يف املستقبل مبحاولة تجاوز
هذا املبدأ.

هل أصبحت املساعدات اإلنسانية
أفضل وأنسب نوعيا ووقتياً ؟
رغم أن املبادرات التجريبية ترتكز جميعها عىل الرغبة
الرصيحة يف تحقيق االستجابة اإلنسانية بشكل أفضل
الحتياجات املستضعفني إال أنه مل يتم محاول تطبيق
إال عدد محدود منها يف جمهورية الكونغو الدميقراطية
من أجل إج��راء تقييم وتحليل أكرث شمولية لهذه
االحتياجات .فنادراً ما تخصص الوثائق اإلسرتاتيجية
واألوراق التخطيطية أكرث من بضعة أسطر قليلة لهذه
القضية ،فنجد خطة العمل اإلنسانية لعام ،5 2006
وهو مستند يقع يف  70صفحة كاملة ،تذكر تقييم
االحتياجات يف ثالث أسطر فقط .وباستثناء بعض
الحاالت القليلة ،أخفقت املنظامت غري الحكومية
يف وضع جهود منظمة لتشارك التقييامت ومل يقم
املانحون بوضع تقييم كاف لالحتياجات.
ويف حني أن البعض يجادل ب��أن من ش��أن النظام
الالمركزي يف صناعة القرار أن يحقق مبجرد تطبيقه
استجابة أفضل قامئة عىل طبيعة االحتياجات املطلوبة،
يعارض اآلخرون ذلك قائلني بأهمية وجود صناع قرار
خارجيني ومستقلني عىل نحو ال يشوبه الشك من أجل

32 32
32

املرجوة
DISPLACEMENTوتحقيق الوعود
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PALESTINIAN
حامية النظام من تعارض املصالح الذي ينشأ عند
السامح لألفراد يف التجمعات العنقودية بالتأثري عىل
مصادر دخلهم الخاصة.
والشعور العام السائد هو أنه ال يزال من السابق ألوانه
العنقودي وآليات التمويل
التحقق مام إذا كان النهج ُ
الجديدة قد أعانت عىل تحسني عملية تخصيص
املساعدات .ورغم التحديات املعروفة التي واجهها
النهج العنقودي يف جمهورية الكونغو الدميقراطية
وغريها من البلدان – والتي من بينها افتقاد القيادات
العنقودية املؤهلة واملشاركة املحدودة من قبل
املنظامت غري الحكومية الدولية واملحلية والهيئات
الحكومية – كان املستجيبون قادرين عىل رسد بضعة
أمثلة توضح كيف كان النهج العنقودي ذي عون لهم
يف تحقيق التناغم بني املعايري املطلوبة واملشاركة يف
اآلراء ومساءلة اآلخرين عن توفري املساعدات.
ويواصل عدد محدود من األطراف املعنية معارضتها

قررت منظمة أطباء بال حدود بعد إحدى املرات التي
شهدت تفشياً لوباء املالريا أن تبارش مهامها وحدها
وقامت بتوزيع شباك البعوض يف بعض املناطق ا ُملصابة
“هذا بينام كان أفراد املجموعة الصحية ال يزالو غارقني
يف مناقشاتهم لهذه القضايا ألشهر عديدة بعدها “.
ونظراً ألن مدفوعات صندوق التمويل الجامعي والصندوق
املركزي لالستجابة لحاالت الطوارئ (والتي استهدفت يف
جمهورية الكونغو الدميقراطية أساساً سد الفجوة يف
’حاالت الطوارئ التي تعاين نقص التمويل’ أكرث من تحقيق
االستجابة الرسيعة) ال تزال تستغرق فرتات تصل إىل ستة
أشهر منذ وقت تحديد االحتياجات املطلوبة حتى وصول
األموال إىل الحساب املرصيف للهيئة العاملة ،لذا فقد حدد
معظم األط��راف آلية االستجابة الرسيعة التي تديرها
اليونيسيف بالتعاون مع مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية
باعتبارها أفضل مالمئة لتسليم املساعدات يف فرتة زمنية
أقرص كونها تستغرق عدة أيام قليلة فقط.

للتصميم العام واملبادئ التي تحكم النهج العنقودي خامتة

برمتها ،ألن األط��راف األممية تفرض برأيها قراراتها
بشكل متعنت عىل الجهات األخرى العاملة يف الشئون
اإلنسانية بدون القيام بأية استشارات بهذا الشأن ،كام
تشكك املنظامت غري الحكومية يف القيمة اإلضافية التي
يضفيها اضطالع هيئات األمم املتحدة بدور ’الوسيط’
اآليل بني املانحني وبني الجهات العاملة ،مدافعة عن
شكوكها يف ذلك بالقول بأن اتخاذ هذه الخطوة يف
غالبية املرشوعات ال يؤدي لتحسني االستجابة بل
يسهم فقط يف إضاعة األموال هبا ًء .وعالوة عىل ذلك،
تشعر بعض املنظامت غري الحكومية بأن هيئات األمم
املتحدة ال تعمل عىل تقييم االحتياجات بشكل كاف
من أجل تحسني فعالية وأداء هيئات األمم املتحدة يف
املرشوعات التي ُيقدم فيها دورها كوسيط قيمة مضافة
فعلية .ورغم أن املنظامت غري الحكومية قد رحبت
من حيث املبدأ بعمليات املراجعة التي قادتها األمم
املتحدة يف أواسط  2007عىل كفاءتها يف االستجابة،
إال أن العديد منها قد أبدت شكها يف قدرة هيئات
األمم املتحدة عىل إدراك الحاجة ملراجعة كفاءتها هي
ذاتها يف االستجابة ،وهو األمر الذي أدى إىل إضاعة
هذه الهيئات عىل نفسها فرصة وهدف اإلصالحات
التي تقودها وكذلك الفرصة املهمة لتحسني الكفاءة
اإلجاملية يف عمليات تقديم املساعدات اإلنسانية.
وقد وافق كل من استجاب لدعوتنا وباإلجامع عىل أن
عمليات التنسيق بني الهيئات شهد تحسنا ملموساً ،كام
أجمعوا عىل أن العاملني يف حقل املساعدات اإلنسانية
قد أضحوا أكرث ق��درة عىل تعيني االحتياجات عىل
نحو أكرث رسعة .وقد شعر البعض بأن عمليات وضع
األولويات صارت أكرث رسعة يف املناقشة والحسم عام
هو الحال بدون تواجد النظام العنقودي ،بينام أرص
اآلخرون عىل أن زيادة عدد االجتامعات مل تكن تعني
بالرضورة تحقيق استجابات أرسع ،وقد دلل عىل ذلك
أحد األخصائيني الصحيني شامل كيفو الذي روى كيف

ال تزال الجهات املانحة وهيئات األمم املتحدة واملنظامت
غري الحكومية تجد صعوبة يف تحديد التأثري امللموس
الذي حققه طرح اآلليات اإلصالحية يف تحسني أوضاع
البرش املعرضني للخطر .وت ُـظهر لنا االستجابة الحالية
إزاء القالقل املتجددة وانعدام األمن وعمليات النزوح
الحاشدة يف والية شامل كيفو بقاء بعض التحديات
املتعلقة بالتنسيق ورسعة االستجابة والتغطية الشاملة.
وتربز لنا قضية أكرب تتعلق مبا إذا كان التوجه نحو
آليات التمويل متعددة األطراف يؤثر عىل استقاللية
املنظامت غري الحكومية العاملة وقدرتها عىل التمثيل
الفعال الحتياجات املستفيدين .ومن الواضح أن عمليات
التمويل ثنائية األطراف تتناقص يف جمهورية الكونغو
الدميقراطية بالتناسب مع الزيادة يف التمويل متعدد
األطراف .وقد أقرت العديد من املنظامت غري الحكومية
بزيادة اعتامدها عىل هيئات األمم املتحدة من أجل
الحصول عىل التمويل وأنها تشعر بأن ما ميكن أن ينشأ
عن ذلك ميكن أن يكون له مردود سلبي عىل قدرتها يف
االستجابة للحاالت اإلنسانية.
إن القضية التي ينبغي أن ت ُـبني عليها التقييامت
الحالية لآلليات اإلصالحية تتمثل يف تأثري عملياتها عىل
حياة املاليني من الكنغوليني املعرضني للخطر .ومل ميدنا
بعد واقع التجربة يف جمهورية الكونغو الدميقراطية
بأية مؤرشات أو دالئل دامغة عىل تأثري هذه اآلليات
اإلصالحية عىل املستفيدين ،بيد أنه يف الوقت ذاته
يعرتف بقدرة هذه األدوات عىل الفعل– وذلك فقط
يف الحاالت التي تعالج فيها مواطن الضعف اللحظية
التي تكشف عنها التجربة امليدانية.
تشغل نـِيك بينيت (nbennett@oxfam.org.
 )ukمركز استشارية للسياسات اإلنسانية يف منظمة
أوكسفام باململكة املتحدة (.)www.oxfam.org.uk
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وتعرب اآلراء الواردة يف هذا املقال عن رأي كاتبة املقال
وال ُتعرب بالرضورة عن رأي منظمة أوكسفام الدولية.
وميكنكم االطالع عىل النسخة األصلية الكاملة لهذه
املقالة عىل شبكة االنرتنت عىل الرابط التايل:
www.humanitarianreform.org/
humanitarianreform/Portals/1/
H%20Coordinators/HC%20retreat/
Day%201/OXFAM%20DRC%20discussion
%20paper.doc
www.monuc.org .1
http://cerf.un.org .2
www.undg.org/docs/7689/UNDAF%20Final%20(9%20%2 .3
0August).doc
www.imf.org/external/pubs/ft/scr/2007/cr07330.pdf .4
http://ochaonline.un.org/cap2005/webpage.asp?Page=1350 .5

آراء من امليدان
تشارك منظمة برنامج تعزيز الرعاية الصحية األساسية
( ،)PPSSPوهي منظمة محلية غري حكومية ،بشكل
فعال يف العديد من املجموعات العنقودية .ويقول
املدير التنفيذي مواكاموبايا ناسيكوا إن النهج العنقودي
يعترب نظاماً مفيداً لتحقيق التعاون .وال تتلقى املنظمة
أي متويل من الصندوق املركزي لالستجابة للطوارئ
ويعود السبب برأيهم إىل عدم توفر املعلومات الكافية
املتعلقة بإجراءات تقديم الطلبات .ومع ذلك فإن
برنامج تعزيز الرعاية الصحية األساسية يتلقى متويال من
صندوق التمويل الجامعي (الصندوق اإلنساين املشرتك)
تبلغ قيمته  100ألف دوالر ومن املتوقع أن تحصل أيضاً
عىل مبلغ إضايف تبلغ قيمته  300ألف دوالر ،مام يشكل
زيادة سنوية كبرية يف ميزانية الوكالة .وبالرغم من هذا
تنتاب السيد ناسيكوا مخاوف كبرية بشأن االستثامر
املستقبيل حيث يشعر بأنه يعتمد حاليا عىل هيكل
تنسيق األعامل اإلنسانية الذي تم وضعه من قبل األمم
املتحدة والذي مل يتم عىل اإلطالق التأكيد عىل تواجده
الطويل املدى يف جمهورية الكونغو الدميقراطية ،وهو
يقرتح بأن يتم يف املستقبل تفويض آليات التمويل هذه
إىل منظمة دامئة عىل أرض الواقع تستمر يف متويل
أعامل الطوارئ وتعمل أيضا عىل تطوير العالقات
والروابط مع املنظامت املتخصصة يف التنمية طويلة
املدى .مواكاموبايا ناسيكوا ()ppsspcic@yahoo.fr
هو املدير التنفيذي لربنامج تعزيز الرعاية الصحية
األساسية ،بيني ،جمهورية الكونغو الدميقراطية.
مواكاموبايا ناسيكوا ( )ppsspcic@yahoo.frهو املدير
التنفيذي ملنظمة برنامج تعزيز الرعاية الصحية األساسية
( )PPSSPيف بيني ،جمهورية الكونغو الدميقراطية.
قامت لور أيوسو ( )ayosso@gmail.comبإجراء
املقابلة ولور أيوسو هي مدرسة لغة فرنسية ومستشارة
لغوية يف مركز اللغات يف جامعة أوكسفورد.

إصالح العمليات اإلنسانية وتحقيق الوعود املرجوة
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األوضاع الراهنة يف مجال متويل
املعونات اإلنسانية

بيتر ووكر و كيفني بيبر

هل ميكن لصندوق التمويل اإلنساني تلبية االحتياجات العاملية
احلاضرة واملتوقعة مستقبالً في مجال املعونات اإلنسانية؟ هل سيتوفر
التمويل عند احلاجة له؟ هل تساعد آليات التمويل احلالية على
تشجيع اجلودة ومراعاة الظروف اخلاصة بكل حالة وتوفير املساعدات
في التوقيت املالئم وقياما ً على أدلة بالظروف احمليطة؟ هل يذهب
التمويل إلى مستحقيه في املناطق املستحقة بأكفأ وسيلة ممكنة؟
عىل مدى عقود كانت تتم زي��ادة النسبة املئوية من
املساعدة اإلمنائية الرسمية ( )ODAالتي يتم إنفاقها
عىل املعونات اإلنسانية ،وذلك من حوايل  %3يف عقد
السبعينات إىل ما يرتاوح بني  %10و  %14يف يومنا هذا.
ويف عام  ،2005كان قد تم جمع ما يقدر بـ  18مليار دوالر
من قبل املجتمع الدويل لضخها من أجل متويل املعونات
اإلنسانية .وتشري البيانات إىل أنه عىل الرغم من أن املعونات
اإلنسانية ال تزال يف تزايد ،إال أن هذه الزيادة باتت تشهد
تباطأ شيئاً فشيئاً ،وإذا اعتربنا عام  2004عىل أنه بداية
تفعيل اإلصالحات اإلنسانية ،فإن املعونات اإلنسانية رغم
ذلك ميكن القول بأنها قد منت مبعدل سنوي متوسط أعىل
بكثري خالل فرتة ما قبل اإلصالحات  ( 2003-2000مبعدل
منو  )%55عام هو الحال يف خالل الفرتة  2006-2004التي
تلت هذه اإلصالحات (مبعدل منو  %11فقط).
تتسم املعونات اإلنسانية بشدة تركيزها الجغرايف ،ففي عام
 ،2004تلقت ستة بلدان ما يقدر بنصف حجم املعونات
اإلنسانية :العراق ( )%16والسودان ( )%11وفلسطني
( )%8وإثيوبيا ( )%6وأفغانستان ( )%6وجمهورية الكونغو
الدميقراطية ( )%4بينام تم توزيع نسبة الـ  %53الباقية من
املعونات اإلنسانية عىل  148دولة أخرى .وال ميكن تفسري
أمناط الرتكيز السابقة تلك عىل أساس من نسبية االحتياجات
اإلنسانية من بلد آلخر وحدها ،فمن الواضح أنه ال يزال
أمام هذا النظام وقت طويل حتى يتحىل مبستوى النزاهة
والحيادية املأمولني وذلك فيام يتعلق بالكيفية التي يقوم
من خاللها املانحون بتخصيص اعتامداتهم املالية وكذلك
املوقع والكيفية التي تختارها الوكاالت ملامرسة نشاطها.
متثل املعونات الغذائية القسم األك�بر من املعونات
اإلنسانية ،ويأيت الكثري منها عىل هيئة معونات غذائية
مرشوطة ،كام نجد أن القيمة اإلجاملية للمعونة اإلنسانية
ترتاجع تراجعاً كبرياً إذا مل نأخذ باالعتبار املعونات الغذائية
املرشوطة ،ومن بني نداءات االستغاثة الخاصة بعملية
النداءات املوحدة ( )CAPبني عامي  2000و  ،2005تم
تخصيص ما يقرب من  8.6مليار دوالر ( )%55ضمن قطاع

املعونات الغذائية – وهو ما يزيد عن نسبة املخصصات
للقطاعات األخرى ُمجتمعة.

لجنة املساعدة اإلمنائية -مل تعد
نادي املانحني الوحيد
كانت قد ظهرت إىل الوجود مجموعة جديدة من املانحني
ألقت بثقلها عىل املجموعة التقليدية من البلدان الصناعية
الغنية األعضاء يف لجنة املساعدة اإلمنائية التابعة ملنظمة
التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي ( .)OECDومن
الرضوري لإلطالع عىل الصورة الكاملة للتمويالت اإلنسانية
احتساب متخلف أن��واع التمويالت التي تتقدم بها
الحكومات التي ال تتمتع بعضوية منظمة التعاون والتنمية
يف امليدان االقتصادي ،إضافة إىل أشكال التمويل القادمة
من خالل القوات العسكرية من أجل األنشطة املرتبطة
باملعونات اإلنسانية والتحويالت النقدية املتناثرة اإلضافية
التي تبزغ استجابة لألزمات ،وكذلك األموال التي تقوم
املنظامت غري الحكومية بجمعها من العامة واإلسهامات
القادمة من املؤسسات وإسهامات البلدان املترضرة
وأقاليمها ،وعادة ال يتم ضم معظم هذه البيانات الخاصة
بهذه اإلسهامات إىل الصورة العامة أو ال يتم تصنيفها.
وكان مانحو املعونات اإلنسانية ’غري التقليديون’ و ’غري
األعضاء يف لجنة املساعدة اإلمنائية’ قد بدأوا يف تقديم
دعمهم لآلليات والنظم املشرتكة التي باتت يتسم بها
مؤخراً النظام التموييل التقليدي للمعونات اإلنسانية.
فخالل كارثة إعصار تسونامي ويف لبنان يف أعقاب
الهجوم اإلرسائييل قام املانحون الجدد بإسهامات مهمة
نحو الجهود اإلنسانية ،وقد تربع املانحون من غري
األعضاء يف لجنة املساعدة اإلمنائية مبا يقرب من %12
من التمويالت الرسمية للمعونات اإلنسانية ،وعادة
ما يركزون عىل املشاركة اإلنسانية يف البلدان املجاورة
ويواصلون تفضيلهم القوي للمعونات الثنائية ،مبا فيها
حركات الصليب األحمر/الهالل األحمر ،عىل اآلليات
متعددة األطراف.

تقوم كربى املنظامت غري الحكومية عرب الوطنية السبعة
أو الثامنية بتسليم نصيب األسد من معونات الطوارئ ،ويف
عام  ،2005كان ما يقرب من ثلث حجم التمويل البالغ
 8.4مليار دوالر الذي خصصته الدول املانحة ينتهي يف
أيدي املنظامت غري الحكومية ،إما مبارشة أو عرب وكاالت
األمم املتحدة .وباإلضافة إىل ذلك ،تسلمت املنظامت غري
الحكومية ما يرتاوح بني  2و  5مليار دوالر كتربعات خاصة،
وهو ما ينهض مؤرشاً عىل أن ما يقرب من  %48و %58
من جميع التمويالت اإلنسانية املعروفة تتدفق من خالل
املنظامت غري الحكومية.
ال تزال املشاركة العسكرية األجنبية يف إغاثة الطوارئ
يف تنام متزايد ،وكمثال بارز عىل ذلك ميكننا اإلشارة إىل
متويل برنامج القادة لالستجابة لحاالت الطوارئ ()CERP
يف العراق وأفغانستان - 1والذي تم إنشاؤه عىل أمل
زيادة تدفق املعلومات االستخباراتية للقوات العسكرية
األمريكية -والذي تقرر أن يصل إىل  456مليون دوالر يف
عام  .2007وفيام بني عامي  2002و  ،2005كان النصيب
الذي ساهمت به وكالة التنمية الدولية التابعة للواليات
املتحدة يف املساعدة اإلمنائية الرسمية قد تناقص من %50
إىل  ،%39بينام زاد نصيب وزارة الدفاع من  %6إىل .%22
ومع قيام القوات املسلحة القامئة بالتكيف ليك تقاتل
حروب اليوم ،نجد أن استخدامها السرتاتيجيات ’القلوب
والعقول’ أقرب للتنامي عنه إىل االنكامش .ووكاالت
املعونات اإلنسانية يف حاجة ملجابهة هذه الحقيقة.

تكاليف املعامالت
تتدفق أموال التمويل عىل امتداد سلسلة مرتاوحة
الطول وباقتطاعات مئوية متفاوتة ُتختصم من
اإلجاميل املتكون عند كل مرحلة .ومن الصعوبة مبكان
الحصول عىل أرقام دقيقة من الوكاالت حول تكاليف
هذه املعامالت .فقد متر منحة بقيمة مليون دوالر من
إحدى البلدان املانحة إىل إحدى وكاالت األمم املتحدة
ثم إىل إحدى املنظامت غري الحكومية الدولية ومنها
إىل أحد الرشكاء املحليني وأخرياً إىل املستفيدين ،مع
اقتطاع كل طرف عىل امتداد هذه السلسلة ملصاريف
غري مبارشة تقدر بـ  %10من آخر إجاميل متكون .فإذا
حصل املستفيدون عىل مبلغ  790ألف دوالر فقط،
فهل ميكن القول حينها بأن مبلغ الـ  271ألف دوالر
الذي ضاع يف تكاليف املعامالت الرتاكمية قد أنفق
بوجه حق؟
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العاملة يف البلد (أي كل من املنظامت غري
الحكومية ووكاالت األمم املتحدة) .وكانت
صناديق االستجابة لحاالت الطوارئ قد أدت
إىل خلق عالقة أفضل بني وكاالت األمم املتحدة
املشاركة واملنظامت غري الحكومية ،وتتألف
املجالس االستشارية لصناديق االستجابة لحاالت
الطوارئ من ممثلني عن كل من األمم املتحدة و
املنظامت غري الحكومية .ورغم ذلك ،فإن التأخر
يف املدفوعات قد تسبب يف بعض اإلحباطات.

طائرة يس 130-أمريكية
تسقط مت��وي�لات إغاثة
تشمل عىل أغطية بالستيكية
وبطانيات وناوموسيات
ملخيامت داداب يف كينيا

ب بانون/مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني

إن الطبيعة متعددة الطبقات لنظام املعونات اإلنسانية
تجعل من الصعب للغاية قياس الكفاءة اإلجاملية ،وهو
ما يطرح مشكلة رئيسية .ففي النظام املعقد الذي تتبعه
أطراف متعددةُ ،ترى من تتم مساءلته يف النهاية عن حامية
املعايري اإلجاملية الخاصة بالكفاءة والفعالية؟ ويبدو أن
املخاوف التي تتعلق بالسيادة وحامية السلطة واالستقاللية
والشمولية تدفع باملانحني والوكاالت إىل أن تنأى بنفسها
عن التعامل مع القضايا املتعلقة بعمل النظام .ورمبا
نجحت اإلصالحات التي أدخلها املانحون واألمم املتحدة
و املنظامت غري الحكومية يف العقد املايض يف تحسني
املكونات الفردية من النظام ،بيد أن هيكله الكيل ال يزال
يتسم بعدم الكفاءة داخلياً.
يشري املدراء املاليون املتخصصون يف هذا املجال إىل
املعوقات العملية الخاصة بالعمليات املحاسبية واللوائح
املفروضة والتي تجعل من الصعب نقل التمويالت بني
وكاالت األمم املتحدة ،وذلك يف سياق اقرتاحهم تطبيق
نظام مراجعة حسابات واحد فقط بدالً من عدة نظم
مختلفة أو إقرار معايري مشرتكة تحكم وضع التقارير
املالية .ويف العديد من الحاالت ،تكون العقبات التي
تواجه اإلصالحات الفعالة ذات طبيعية إدارية محضة
أكرث من كونها ذات طبيعة مفاهيمية أو سياسية.



تم توسيع الصندوق املركزي املتجدد
للطوارئ( 2)CERFبنحو عرشة أضعاف يف عام
 2005لتوفري صناديق املنح وتفويض وكاالت األمم
املتحدة باالستجابة عىل نحو أكرث رسعة لحاالت
الطوارئ والتعامل مع األزمات التي تعاين نقص
التمويل .وكان هذا الصندوق املركزي قد التزم
بتقديم أكرث من  426مليون دوالر ألكرث من 510
ً
مرشوعا يف  44دولة .وقد استطاع هذا الصندوق ال يوجد حتى اآلن ما يحسم النقاش حول ما إذا كانت
أن ينهض كآلية لتمويل حاالت الطوارئ واألزمات آليات اإلصالحات التمويلية الجديدة لألمم املتحدة سوف
املنسية التي كانت تظهر صغرية النطاق أو غري تعمل عىل نحو فعال عىل جمع التمويالت بأسلوب
مهمة لتثري انتباه املانحني الثنائيني أو املنظامت غري حيادي ورسيع وتوجيهها نحو االحتياجات التي تحتل
الحكومية الكربى .ومع ذلك ،فإن ما يقرب من  %3املرتبة األوىل يف األولوية أم ال .ومثة مخاوف من أن تكون
فقط يتدفق من خالل الصندوق املركزي املتجدد كل ما فعلته هذه اآلليات الجديدة هو أنها أضافت
للطوارئ ،ولذلك فإن تأثريه بتسم باملحدودية.
طبقة جديدة من البريوقراطية البغيضة وزادت تكاليف
املعامالت دون أن يصحب ذلك تحسن واضح يف عملية
التقييم اإلسرتاتيجية لالحتياجات.



تم تصميم الصندوق املشرتك لألنشطة اإلنسانية
( –3)CHEوالذي جرت تجربته يف السودان
وجمهورية الكونغو الدميقراطية يف -2006
للتعامل مع أحد مناحي الخلل الخطرية يف عملية يعود بنا ذلك مرة أخرى إىل القضية الرئيسية الخاصة
النداء املوحد ( ،)CAPحيث تم إنشاء الصناديق باالتفاق عىل نوعية االستجابة الصحيحة من املجتمع
املشرتكة لألنشطة اإلنسانية من أجل توفري الدويل لألزمات السياسية؛ هل هي تقديم املعونات
األموال برسعة ومرونة تفتقدها عملية النداء الجامعية ألعراض الكارثة أم مواجهة مسببات هذه
املوحد وكذلك للسامح مبنسق األمم املتحدة األعراض بشكل يتزامن مع طرح وصفة عالجية لإلصالح؟
للشؤون اإلنسانية بأن يقرر عمليات تخصيص إن القضايا السابقة ليست مجرد قضايا مفاهيمية
املوارد والعمل بشكل وثيق مع قادة املجموعات ولكنها ذات ُبعد سيايس قوي ومن الواضح بال شك أن
’مجتمع الشؤون اإلنسانية’ قادر أو ينبغي أن يصل
العنقودية/القطاعات.



تسعى صناديق االستجابة لحاالت الطوارئ
والذي يتوىل إدارتها مكتب تنسيق الشؤون
اإلنسانية إىل توفري املنح الصغرية (التي تصل إىل
 130ألف دوالر) عىل نحو عاجل إىل املنظامت

اإلصالحات الحديثة
يتم حالياً تسليم ما يقرب من  %10من املعونات
اإلنسانية الرسمية بواسطة آليات جديدة .وكان تطبيق
هذه اآلليات قد أظهر التعقيدات واملكاسب املتحققة
يف تحسني جودة النظام الكلية.

إن إجراء التمويل وفقاً لالحتياجات التي تم الوقوف عليها
وبالتناسب مع أولوية االحتياجات يعد أحد املبادئ التي
تشكل قلب العمل اإلنساين ،كام يقع هذا املبدأ عىل قمة
قامئة التزامات املنح اإلنسانية السليمة .5وكان املانحون
والوكاالت املتلقية للمنح واملستفيدون وطاقم العاملني
باملعونات اإلنسانية قد أعلنوا عن عدد من املخاوف
األساسية املتعلقة بعملية تقييم االحتياجات اإلنسانية.
حيث تعاين من نقص كبري يف البيانات األساسية -خاصة
أثناء املراحل املبكرة من الكوارث رسيعة الحدوث -التي
من املمكن أن ُيستفاد منها يف عملية تقييم االحتياجات
املتغرية .ويخلق افتقاد البيانات حلقة ذاتية التدمري مع
غياب املوارد الداعمة لتقييم االحتياجات من قبل املانحني،
وبالتايل فإن الوكاالت بدورها تعجز عن االستفادة من هذه
البيانات وإيجاد املانحني لها .وكثرياً ما ُيصدر املانحون
قراراتهم بدون التشاور مع بعضهم ،و ُينظر إىل الجهود
الجامعية الرامية لتجميع األموال وإصدار القرارات املشرتكة
املتعلقة بتقييم االحتياجات باعتبارها غري كافية وال تخدم
التسليم الرسيع للخدمات اإلنسانية.

4

إىل إجامع حول اإلجابة عىل هذه األسئلة .ومع انتشار
املصالح العسكرية والتجارية والدولية واإلنسانية يف
إدارة األزمة ،نجد هذه القضية املحرية تتفاقم ،بدالً من
أن تتقلص ،يف أهميتها.

إصالح العمليات اإلنسانية وتحقيق الوعود املرجوة
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قضايا حيوية
تجدون أدناه األسئلة التي نعتربها األكرث أهمية يف هذه
القضية والتي ينبغي طرحها فيام يتعلق بنظام متويل
املعونات اإلنسانية ،ويرافق كل سؤال منها ما يشكل
برأينا اإلجابة املتوفرة القامئة عىل حقيقة األوضاع
الراهنة مصحوبة بتحليل موجز -لكنها ليست مام ميكن
أن نطمح إليه.
سؤال  :1هل يأيت التمويل العاملي للمعونات اإلنسانية ملبياً
لكافة االحتياجات اإلنسانية العاملية ،وهل لدينا منهجية
فعالة لتحديد طبيعة االحتياجات اإلنسانية يف أي أزمة من
األزمات؟

اإلجابة :يف الواقع ،ال.
يف الحقيقة ليست لدينا أي فكرة عن االحتياجات اإلنسانية
العاملية ،ذلك أنه ال تتوافر العاملة املدربة واملاهرة التي
بإمكانها جمع وتحليل البيانات يف هذا الصدد .إننا ال
نعلم سوى ما نستطيع قياسه ،ولذلك فإن األزمات التي
ال تتم مالحظتها أو احتوائها داخل بلد من البلدان ال يتم
تسجيلها .وباإلضافة إىل ذلك ،فحتى ما نقوم بقياسه نقيسه
بأسلوب يفتقر لقدر كبري من الدقة .إن مفهومنا عام يشكل
الحاجة اإلنسانية يقوم عىل منوذج يفرتض أن األزمات تأيت
بشكل غري متوقع وعىل هيئة ظواهر محدودة زمنياً .هذا
بينام تزداد أعداد األزمات التي تطالعنا مفتوحة النهايات
وتعاود الظهور بشكل متكرر ،كام ترضب هذه األزمات
مجتمعات إنسانية مهمشة وباتت تشكل حوادث معتادة،
رغم أسفنا لذلك .وإن تأثري التغري املناخي وأمناط الهجرة
وانتشار األسلحة الصغرية لن يفلح إال يف زيادة وطأة هذه
األزمات .وباإلضافة إىل ذلك ،فإن األزمات التي ُطرحت
خارج ’طاولة املعونات اإلنسانية’ – وأبرزها أزمة إرسائيل/
فلسطني والعراق -مل يجر بعد التعامل الكامل معها من
قبل مجتمع املعونات اإلنسانية.
سؤال  :2هل هناك متويل كاف لعمليات تقديم املعونات
اإلنسانية؟
اإلجابة :ال أظن.
لقد أمكن بشكل طيب تتبع متويالت املانحني األعضاء يف
لجنة املساعدة اإلمنائية ،وكذلك أشكال التمويل القادمة
من منظومة األمم املتحدة ،بينام تفتقد أشكال التمويل
القادمة من التربعات الخاصة واملؤسسات إىل املنظامت غري
الحكومية (الكبرية والصغرية) للمتابعة الجيدة من خارج
كل هيئة من هذه الهيئات .ونحن نجهل أي معلومات عن
غالبية أشكال التمويل املشتتة للمجتمعات املتأثرة باألزمات
وكذلك التمويل القادم من املنظامت غري الحكومية املحلية
وحكومات الدول التي تعاين من الرصاعات أو األمراض.
ورغم أننا ال نعرف حجم التمويل املتوافر ،إال أننا نعلم
أنه يف الكثري من األزمات ال نجد من التمويل ما يكفي

حتى للسامح للوكاالت بالوصول للحد األدىن من املعايري
املطلوبة.
سؤال  :3كيف تري ما تم من تعامل مع قضية ضعف
تدفقات املعونات اإلنسانية؟
اإلجابة :أرى أنه تم بشكل متفرق وال يغطيها كلها.
إن بإمكاننا التنبؤ بجانب كبري من حجم املعونات اإلنسانية
التي تتطلبها األزمات ولكن معظم التمويل لسوء الحظ
ال يزال ينشأ مع الحاجة اللحظية وليس بشكل استباقي
لها ،فعندما تحدث الكوارث ،يتم تحرير نداءات االستغاثة
وبعدها يجري تخصيص التمويالت .وهناك استثناءات لذلك،
فمكتب اإلسكان والالجئني والهجرة التابع لوزارة الخارجية
األمريكية يقدم إسهامات سنوية هائلة غري ُمخصصة
ألعامل اإلغاثة التي تقوم بها لجنة الصليب األحمر الدولية
ومفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني  .كذلك مينح الكثري
من املانحني اآلخرين عدة اعتامدات متويلية غري ُمخصصة.
وتبدي املنظامت غري الحكومية مخاوفها رغم ذلك من
أن اآلليات اإلصالحية – أي الصندوق املركزي لالستجابة
لحاالت الطوارئ و الصناديق املشرتكة وصناديق االستجابة
لحاالت الطوارئ -باتت تزيد املسافات بينهم وبني مصادر
التمويل ،ومبا يضيف طبقة أخرى من بريوقراطيات صناعة
القرارات وانعدام القدرة عىل التنبؤ.
سؤال  :4هل تأيت متويالت املعونات اإلنسانية يف توقيتها
املناسب؟
اإلجابة :ال
إن األسلوب القائم عىل تأجيل االستجابة ملا بعد حدوث
الكارثة والذي تتسم به أنظمة التمويل مقرتناً بزيادة
الرتكيز املوجه إىل إجراءات املحاسبة واملساءلة املالية يجعل
التمويل يتدفق خالل هذه املنظومة عىل نحو أكرث بطئاً
عام هو مأمول ،فأموال التمويل ميكن أن تستغرق حوايل
أربعني يوماً حتى يتم إخراجها.
سؤال  :5هل يتسم نظام متويل املعونات اإلنسانية باملرونة
الكافية؟
اإلجابة :ال
لقد نجم عن الضغط من أجل زيادة املحاسبة واملساءلة
عن املرصوفات أن بات قسط كبري من أموال التمويل يتم
تخصيصه مقابل طلبات العروض كام أدى إىل اضطرار
الوكاالت لاللتزام ببنود امليزانية املغرقة يف التفاصيل والتي
تشكل جزءاً من اتفاقياتها التعاقدية مع املانحني .وهناك
ما يدلنا عىل أن كبار املانحني قد بدأوا يف التخيل عن هذا
النهج الصارم يف اإلدارة .إن الواقع يخربنا أن العمليات
اإلنسانية ،مثلام هو الحال مع الحمالت العسكرية ،تحيد
غالباً عن خططها املوضوعة منذ بداية اليوم الذي تستهل

فيه أعاملها .وتورد الوكاالت أن فرقها العاملة تشعر بالتقييد
يف اضطرارها لاللتزام الحريف باألهداف التي أقرتها املنحة
حتى لو ثبت أن هذه األهداف -عند تنفيذها -غري مالمئة.
س��ؤال  :6هل تخدم آليات التمويل عىل نحو كاف
االحتياجات املتفاوتة لهيئات املعونات اإلنسانية املتنوعة؟
اإلجابة :لست متأكداً من هذا.
إن هيئات متنوعة مثل لجنة الصليب األحمر الدولية
واليونيسيف و منظمة ’كري’ تعمل بناء عىل أهداف
وجداول زمنية وأساليب عمل مختلفة .وعند قيام املانحني
بالبحث عن اإلصالحات التمويلية ودمجها ،فإنهم يرغبون
حينها يف ضامن احتفاظهم بالقدرة عىل متويل الهيئات وفقاً
ملبادئها ومواطن قوتها املعينة.
س��ؤال :7هل تتسم آليات التمويل بالشفافية الكافية
والقابلية للمساءلة أمام املساهمني فيها ،مبا فيهم جامعات
املستفيدين وحكوماتهم؟
اإلجابة :هي يف تحسن يف هذا االتجاه.
كان نظام التتبع املايل ملكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية قد
زاد بشكل كبري من شفافية تدفق املعونات اإلنسانية .أما
الشفافية يف عمليات صناعة القرار متضمنة إقرار ما هو
واقع ضمن ’املصلحة العامة’ (التمويل العاملي للمعونات
اإلنسانية) فلم تصل إىل الدرجة املثالية بعد ،بيد أن زيادة
االلتزام مببدأ املساءلة أمام املستفيدين لهو خطوة حسنة
جديرة بالرتحيب.
إننا نأمل يف أن يقوم قراء نرشة الهجرة القرسية باتخاذ
الخطوة التالية واق�تراح اإلج��راءات العملية الالزمة
للميض قدماً نحو تحقيق أفضل الحلول لكل قضية من
القضايا السابقة.
بيرت ووكر ( )Peter.Walker@tufs.eduهو مدير مركز
فاينستني العاملي ،جامعة توفتس (http://fic.tufts.
 ،)eduوكيفني بيرب (kpepper@hq.mercycorps.
 )orgهو مسؤول أول الربامج بـ ’رابطة الرحمة’،
بورتالند ،الواليات املتحدة األمريكية .وقد ُأقتبس هذا
املقال من إحدى األبحاث التي قدمت عىل هامش
االجتامع بني مبادرة املنح اإلنسانية السليمة و اللجنة
الدامئة املشرتكة بني الوكاالت والذي عُ قد يف يوليو
http://fic.tufts.edu/downloads/GHD- :2007
IASCFINALPAPER.pdf
www.dtic.mil/doctrine/jel/jfq_pubs/0937.pdf .1
http://ochaonline.un.org/FundingFinance/CERF/tabid/1109/ .2
Default.aspx
www.unsudanig.org/workplan/chf .3
www.goodhumanitariandonorship.org/emergency%20response .4
%20funds%20final%20review%20report%20Jan%202007.pdf
www.goodhumanitariandonorship.org .5
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يف عوامل مختلفة :املانحون املسلمون والعمل
اإلنساين الدويل
محمد ر .كروسني

ال تتمتع مساهمة العالم اإلسالمي في أعمال اإلغاثة والتنمية بالتغطية
اإلعالمية الكافية ،كما تفتقر إلى السمعة التي تتمع بها النشاطات
املشابهة في الغرب..
ال تزال مبادئ العطاء الخريي والتعاطف والرحمة
املقدسة يف التعاليم اإلسالمية من خالل القران
الكريم وسنة النبي محمد ذات أهمية بالغة.إن
إعادة توزيع الرثوة يف شكل عطاء خريي هي فرض
عىل كل مؤمن .ومن ثم ،فان قطاع اإلغاثة والتنمية
الذي يقوم عىل أسس إسالمية تعود إىل أكرث من
 1400عاما من إعادة توزيع الرثوة يف شكل زكاة
( فرض إخراج املال بغرض اإلحسان عىل الفقراء)،
وصدقة (إخراج املال بغرض اإلحسان عىل الفقراء
طواعية) ووقف (الوقف العام) والذي مازال مستم ًرا
إىل اليوم .تجمع الوكاالت الحكومية يف العديد من
البلدان الزكاة كجزء من نظام الرضائب الحكومي و
لذلك تزدهر العديد من املنظامت غري الحكومية يف
العامل اإلسالمي .ووف ًقا لألرقام الحكومية السعودية،
فان حجم مساعدات السعودية سواء األحادية أو
الثنائية ،يجعلها يف صفوف أكرب املانحني يف العامل.
وتأىت السعودية ثاين أكرب دولة مانحة بعد الواليات
املتحدة األمريكية مبستوى مساعدات يصل إىل 4
مليارات دوالر سنويا.
ُيوجه ه��ذا الفيض من املساعدات إىل العامل
اإلسالمي يف املقام األول ،حيث يتم تنظيمه من
قبل منظمة املؤمتر اإلسالمي 1واملرصف اإلسالمي
التابع لها 2ومقرها جدة بدالً من لجنة املساعدات
اإلمنائية التابعة ملنظمة التعاون والتنمية يف امليدان
االقتصادي.)OECD( 3مير ذلك عىل الغرب مرور
الكرام دون أدىن إدراك ألن هناك نظام موازي تعمل
الوكاالت اإلسالمية من خالله هناك .لذلك ،فإن
دول الخليج الغنية بالرثوة النفطية ليسوا أعضا ًء
يف منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي،
بالرغم من حجم املساعدات التي يبذلونها .بناء
عىل ذلك ،فإن ال��دول املانحة اإلسالمية ينقصها
التمثيل وقنوات االتصال باللجنة الدامئة املشرتكة
بني الوكاالت والتي تعترب مبثابة منتدى األمم
املتحدة الدائم والذي يقوم بوظيفة األداة األساسية
للتنسيق العاملي الخاص باملساعدات اإلنسانية.
إضافة إىل التقليد اإلسالمي القايض بتجنب التبجح
باألعامل الخريية التي يقوم بها شخص ما كدليل
عىل التواضع ولتجنب جرح مشاعر من يتلقى هذه

املساعدات .لذلك ،ينظر الرأي العام إىل االلتزامات
الغربية واإلسالمية تجاه اإلنسانية عىل أنها تأىت من
عامليني بعيدين كل البعد عن بعضهام البعض .لقد
خلقت الطبيعة املوازية لبنية املساعدات يف الغرب
والعامل اإلسالمي نظا ًما ال يقوم عىل خدمة مصالح
ه��ؤالء املنكوبني من ج��راء ال��ك��وارث ،والالجئني
واألشخاص النازحني داخليا (األغلبية العظمى منهم
مسلمون) أو هؤالء الذين يعانون من الفقر.
والقلق بشأن احتكار غريب للمساعدات اإلنسانية جيل
وواضح خصوصاً بعد أحداث الحادي عرش من سبتمرب
حيث تعرضت منظامت املجتمع امل��دين يف العامل
اإلسالمي ويف العامل الغريب بدرجة اقل إىل مستويات
غري مسبوقة من املراقبة ،والتي أعاقت عملها بشكل
حتمي مام أثر عىل املستفيدين من خدماتها.4
لقد بدأت عدد من املبادرات للتعامل مع بعض
املفاهيم الخاطئة ح��ول وك��االت املساعدات
اإلنسانية يف العامل اإلسالمي .لذلك ،تم إنشاء
املنتدى اإلن��س��اين  5بواسطة جمعية اإلغاثة
اإلسالمية الربيطانية يف يونيو  2004للمساعدة
من أجل ترسيخ الرشاكة وتسهيل التعاون الوثيق
بني املانحني و املنظامت غري الحكومية يف الغرب
والعامل ذو األغلبية العظمى من املسلمني .لقد
ً
خليطا فري ًدا من
جمعت تلك املبادرات م ًعا
املنظامت غري الحكومية العاملية والوكاالت
الحكومية والهيئة الدولية للصليب األحمر من
خالل التشاور مع العديد من األطراف املعنية
يف مجال املساعدات اإلنسانية للمساعدة يف سد
الهوة القامئة بني العامليني الغريب واإلسالمي .6
لذلك ،يدعم املنتدى املنظامت غري الحكومية
يف العامل اإلسالمي عن طريق املساعدة يف بناء
القدرات ،والدفاع عن اإلطار القانوين من أجل
املزيد من الشفافية ،وتشجيع املبادئ واملعايري
اإلنسانية وتحسني االتصال و التعاون .ومن ثم،
قام املنتدى بإقامة لجان تنفيذية تعترب خطوة
أوىل من نوعها باالشرتاك مع الحكومات و املجتمع
املدين يف كل من اليمن والسودان وإندونيسيا

وباكستان والكويت .ويعترب التعاون بني وكاالت
املساعدة الحكومية الغربية والعامل اإلسالمي
األول من نوعه بالنسبة للمجتمع اإلنساين الدويل،
وال��ذي طاملا ك��ان ينفصل عىل ط��ول الحدود
الفاصلة لكل من منظمة املؤمتر اإلسالمي ومنظمة
التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي.
ما يزال هناك املزيد مام يلزم القيام به من أجل
سد الفجوة الوهمية والحقيقية بني الغرب
واملانحني غري التقليديني .لذلك ،يجب طرح بعض
األسئلة حول سبب تواجد نظام موازي للمساعدات
اإلنسانية .ومن ثم ،يجب االلتفات إىل مخاوف
تسييس املساعدات أو إقحام املعتقدات الدينية
فيها ولذلك ،يجب تجديد الحوار العاملي حول
القيم الخاصة باملساعدات اإلنسانية .إن املنتدى
اإلنساين يعترب خطوة أوىل يف االتجاه الصحيح ولكن
البد من القيام باملزيد لضامن التنسيق واالعرتاف
بكافة أشكال املساعدة اإلمنائية الرسمية .ومن ثم،
فنحن بحاجة إىل عملية إصالح إنسانية عىل نطاق
أوسع من تلك قيد النقاش حال ًيا حتى يتسنى لنا
انفتاحا وأمانة بني
املساعدة يف خلق رشاكة أكرث
ً
الغرب والعامل اإلسالمي.
يعمل محمد ر .كروسني (Mohammed.
 )kroessin@islamic-relief.org.ukيف
وحدة السياسات والبحوث يف منظمة اإلغاثة
اإلسالمية ( )www.islamic-relief.comويعمل
أيضاً رشيكاً باحثاً يف الربنامج البحثي لألديان
والتنمية ( )www.rad.bham.ac.ukيف جامعة
بريمنغهام.
www.oic-oci.org .1
www.isdb.org .2
www.oecd.org/dac .3
 .4راجع كروسني،ر ”.الجمعيات الخريية اإلسالمية و الحرب عىل
اإلرهاب :الكشف عن الخرافات” ،شبكة مامرسة العمل اإلنساين
www.odihpn.org/report.asp?id=2890
www.humanitarianforum.org .5
 .6من بني األعضاء الحاليني  :الصليب األحمر الربيطاين ،ولجنة
الجمعيات الخريية الربيطانية ،ووزارة التعاون الدويل الربيطانية
و املنظمة الخريية اإلسالمية الدولية (الكويت) ،وهيئة الصليب
األحمر الدويل واالتحاد الدويل لهيئات الصليب األحمر والهالل
األحمر ،ومنظمة ( )IHHبرتكيا ،و مؤسسة اإلمام الخميني لإلغاثة،
ومنظمة إمداد الخريية اإلسالمية ،ومنظمة فيلق الرحمة ،ومؤسسة
املحمدية(اندونيسيا) ،الربنامج القومي لدعم الريف (باكستان)،
و مؤسسة الرشق األدىن ،ومنظمة أوكسفام الربيطانية ،والجمعية
الخريية القطرية ،و منظمة الهالل األحمر القطري ،والوكالة
السويرسية للتنمية و التعاون ،والندوة العاملية للشباب املسلم.
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النهج العنقودي – أداة تشغيلية مهمة

أالن جوري و جياميكيلي دي مايو

تعود الكثير من املشاكل التي نواجهها في سياق الطبيق امليداني للنهج
العنقودي إلى سوء فهمنا للطبيعية التشغيلية الرئيسية للمجموعات
العنقودية.
تكمن القيمة الحقيقية للمجموعات العنقودية يف قدرتها
عىل دفع اإلمكانيات التشغيلية والفعالية أكرث مام هي
يف جوانبها اإلجرائية .وقد أدى سوء فهم هذه الطبيعية
األساسية للمجموعات العنقودية يف بعض الحاالت إىل
كرثة االجتامعات والتأكيد املفرط عىل قضايا التمويل
واملجموعات العنقودية غري الرضورية عىل مستوى
القطر وإرشاك األطراف غري التشغيليني وزيادة طبقات
البريوقراطية اإلضافية ،لكن ليس هذا هو الغرض من
النهج العنقودي.
وعىل املستوى العاملي ،يهدف النهج العنقودي إىل تقوية
االستعداد وتنسيق اإلمكانيات التكنولوجية يف أنحاء
النظام من أجل االستجابة لحاالت الطوارئ اإلنسانية من
خالل ضامن وجود قيادة ميكن توقع ترصفاتها ونظام
مساءلة يف جميع القطاعات األساسية ،أما عىل مستوى
القطر فيستهدف النهج تقوية االستجابة التشغيلية
اإلنسانية من خالل املطالبة مبعايري مرتفعة من التنبؤية
واملساءلة والرشاكة يف جميع مجاالت األنشطة.
وكان الفريق رفيع املستوى املعني باالتساق عىل نطاق
منظومة األمم املتحدة يف مجاالت التنمية واملساعدات
اإلنسانية والبيئة قد أصدر تقريره األخري – بعنوان
توحيد األداء- 1يف نوفمرب  .2006وقد ضم الفريق العديد
من الشخصيات الحكومية رفيعة املستوى ،والتي تشمل
جوزيت شريان والتي تقلدت منصبها كاملدير التنفيذي
الحادي عرش لربنامج األغذية العاملي يف أبريل .2007
وكان الفريق قد أيد بشكل كبري اتجاه جهود إصالح
العمليات اإلنسانية الجارية يف األمم املتحدة ،معززاً إرادة
جميع األطراف ملبارشة تنفيذها ،وذلك عىل املستويني
العاملي والقطري .ومنذ ذلك الحني كانت جميع حاالت
الطوارئ الكربى قد شهدت إتباعاً من جانب عمليات
االستجابة الدولية للنهج العنقودي.

وبالنسبة لربنامج األغذية العاملي،
متثل املجموعات العنقودية
أداة تشغيلية تستهدف تحسني
االستجابة التشغيلية يف جميع
م��ج��االت ال��ت��دخ��ل يف حاالت
الطوارئ .وينبغي أن يؤدي تنفيذ
النظام العنقودي إىل تقوية قابلية
التنبؤ والشمولية وجودة االستجابة
اإلنسانية يف أي مواقف إنسانية
معينة .لذلك ينبغي أن تأيت
الهياكل العنقودية عىل املستويني
القطري والعاملي بسيطة وموجهة
نحو تحقيق النتائج ،وتركز عىل
ملء الفجوات التشغيلية واحتواء
جميع املنظامت ذات اإلمكانيات
التشغيلية الحقيقية يف القطاع.
وينبغي أن يأيت التخطيط مللء
الفجوات التشغيلية القامئة عىل
رأس األنشطة التي ينبغي أن يقوم
بها أي قطاع متكون حديثاً وتعقبه
وض��ع خطط مشرتكة وواقعية
لعالجها.
ينبغي للنهج العنقودي أن يحرتم
تفويضات وطبيعة جميع املنظامت
املشاركة ،ومنها األطراف الوطنية
واملحلية ،م��ع إدراك مستوى
االلتزام التي تستطيع األنشطة
يف كل قطاع أن تطمح إليه .ومن
املهم توضيح التزامات كل فرد من

بيير بيتري/فيت تيست

وكانت اللجنة الدامئة املشرتكة بني الوكاالت قد حثت
بشكل متكرر عىل إب��داء املرونة عند تطبيق النهج
العنقودي ،وهذه املرونة ال تعني بالرضورة اإلطاحة
بهياكل العمل القامئة .إن الهدف من النهج العنقودي
هو أن يحقق تحسناً يف العمليات التشغيلية واملحافظة
عىل اآلليات الفعالة القامئة بالفعل وكذلك الرتكيز
عىل توفري الخدمات الفعالة يف املجاالت التي تتطلب
إمكانيات إضافية.

يلعب برنامج األغذية العاملي دوراً مه ًام يف النظام
العنقودي ،حيث يعمل كوكالة قائدة لقطاع اللوجستيات
كام يشارك يف قيادة قطاع االتصاالت السلكية والالسلكية
يف حاالت الطوارئ ،باإلضافة لكونه مشارك فعال يف
قطاعات التغذية والحامية والتعليم واإلنعاش املبكر.
وكانت اللجنة الدامئة املشرتكة بني الوكاالت قد أكدت
مجددا عىل دور برنامج األغذية العاملي كقيادة عاملية
يف املعونات الغذائية ،وهو قطاع
ُمعرتف بتلبيته للمعايري املوضوعة
للنظام العنقودي.

أفراد القطاعات عىل مستوى القطر املعني بأرسع ما
ميكن لتسهيل عملية التوزيع الشفاف والفعال للعمل،
ومبا يضمن بالتايل القابلية للتنبؤ واملساءلة يف االستجابة
الحتياجات البرش الذين نعمل جميعاً عىل خدمتهم.

تطبيق النهج العنقودي
جاء فرض األحكام العرفية يف أبريل  2007يف غينيا
ليدفع باألمم املتحدة لرفع املستويات األمنية وإجالء
جميع العاملني غري األساسيني يف املنظمة .ونظراً ألن
األمم املتحدة مل تكن مجهزة بالشكل الجيد للتعامل
وج��دان حاج أمني من
فريق التدخل الرسيع
ل���دع���م االتصاالت
واملعلوماتية يف حاالت
الطورائ التابع لربنامج
األغذية العاملي (فيت
تيست) يف اإلمارات
العربية املتحدة يعمل
ع�لى ت��رك��ي��ب هوايئ
موجات تردد رسيع عىل
برج اتصاالت يف غينيا.
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املرجوة
DISPLACEMENTوتحقيق الوعود
إصالح العمليات اإلنسانية
PALESTINIAN
مع حالة الرتدي غري املتوقعة يف أوضاع األمن – وكذلك
تع ُّرض أمن العاملني يف املجال اإلنساين للخطر نتيجة
غياب وسائل االتصاالت املالمئة -قدم منسق الشؤون
اإلنسانية طلباً إىل برنامج األغذية العاملي باعتبارهاً
كياناً قائداً يف قطاع االتصاالت السلكية والالسلكية يف
حاالت الطوارئ يف غينيا.
وقد قمنا باالستجابة من خالل إرسال بعثة تقييم إىل
خمسة مناطق تشغيلية يف البالد وكذلك تقديم مقرتح
للتعامل مع مناحي الضعف التي تم التعرف عليها يف
النظام وكذلك ضامن االلتزام مع الحد األدىن من املعايري
األمنية لألمم املتحدة .وبعد العرض الذي قام به منسق
الشؤون اإلنسانية والفريق القطري لألمم املتحدة ،تم
توفري التمويل من الصندوق املركزي لالستجابة لحاالت
الطوارئ .2وقام برنامج األغذية العاملي عىل الفور بحشد

الفرق التي باتت تعمل عىل مدار الساعة .ويف خالل
ثالثة أشهر ،كانت هذه الفرق قد استطاعت تحسني
التغطية اإلذاعية يف العاصمة ،كوناكري ،ويف غريها
من املناطق التشغيلية كام قامت بتدريب فرق األمم
املتحدة واملنظامت غري الحكومية عىل استخدام معدات
االتصاالت السلكية والالسلكية الجديدة .كام قامت
إحدى الوكاالت العاملة بني الوكاالت يف مجال االتصاالت
الالسلكية مبهمة الحفاظ عىل البنية التحتية املحدثة
لالتصاالت .ويعمل النظام ا ُملحدّث عىل تخفيف املخاطر
يف حالة وجود البيئة غري املستقرة ومساعدة العاملني يف
املجال اإلنساين مع قيامهم بتنفيذ تفويضاتهم يف توفري
الرعاية للمجتمعات املترضرة.
ويوضح لنا هذا املثال عىل التعاون الناجح بني الوكاالت،
والذي حققته إصالح العمليات اإلنسانية ،ك ًال من أهمية
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الرشاكات القوية بني وكاالت األمم املتحدة واملنظامت
غري الحكومية وغريهم من املساهمني الرئيسيني عىل
جميع املستويات – من أجل الجمع بني الخربات املتنوعة
وامليزات النسبية للرشكاء املختلفني يف تحقيق األهداف
املشرتكة -والقيمة األساسية للمجموعات العنقودية
كأداة تشغيلية.
أالن جوري ( )allan.jury@wfp.orgهو مدير
العالقات الخارجية ،أما جياميكييل دي مايو
( )giammichele.demaio@wfp.orgفهو مسؤول
العالقات الخارجية.
www.un.org/events/panel/resources/pdfs/HLP-SWC- .1
FinalReport.pdf
http://cerf.un.org .2

االنتعاش املبكر من الكوارث :زلزال باكستان
أندرو ماكالود

تعرضت الباكستان في شهر اكتوبر  2005إلى زلزال مدمر خلّف حاجة
إنسانية على مستوى لم نشهد له مثيل من قبل ،وعلى الرغم من أنه
سرعان ما تبع الكارثة بستة أسابيع فقط شتاء الهيمااليا القارس البرودة،
لم تتعرض البالد إلى موجة ثانية من الوفيات ،وميكننا القول هنا أن التعاون
بني العسكريني واملدنيني وكذلك اللجوء الستخدام النهج العنقودي حققا
جناحا ً كبيرا ً.
وقد تسبب هذا الزلزال بوفاة ما ال يقل عن 73.338
شخص منهم  18ألف من األطفال ،كام تسبب بجرح ما
يزيد عن  128ألف شخص بينام أجرب ما يزيد عن 3.3
غوينت غويرب كريستوس
ممثلة مفوضية األمم
املتحدة لشؤون الالجئني
تصنت لتقرير مسؤولني
ع��س��ك��ري�ين مهمتهم
توصيل جهود اإلغاثة يف
مانسريا يف الباكستان

مليون عىل النزوح .كذلك فقد أىت الدمار عىل ما يزيد
عن  600ألف منزل و  6400كيلومرت من شبكات الطرق
و  6298مرفقاً تعليمياً و  350مرفقاً صحياً و  3994من

أنظمة إمداد املياه و  949مبنى حكومياً ،كام تجاوزت
أعداد النازحني داخلياً واملنازل املدمرة أكرب بكثري مام
حدث أثناء كارثة تسونامي عىل الرغم من أن أعداد
الوفيات كانت أقل.

ف .تان/مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني

وكانت استجابة الجيش الباكستاين ضخمة ،ودعمه يف
ذلك القوات العسكرية األمريكية والربيطانية واألسرتالية
وقوات حلف الناتو وغريها ،وانطوت عملية التنسيق
تنطوي عىل تحد هائل كام هو الحال عليه دامئاً مع أي
حكومة مستضيفة يف أعقاب أي كارثة .وقد كان ذلك هو
الوضع القائم بالنسبة لجيش
يفتقد الخربة يف التعامل مع
املنظامت غري الحكومية وال
تألف املبادئ اإلنسانية التي
يدافع عنها .ومن ثم كان من
الرضوري يف باكستان استخدام
من��وذج من ’التنسيق بدون
ت��دخ��ل’ يقوم فيه الجيش
الباكستاين باملشاركة يف تقييم
علني وأمني لالحتياجات مع
املجتمع اإلن��س��اين والسامح
للمنظامت غ�ير الحكومية
باختيار نوعية ومكان العمليات
التي ستقوم بها .ويف هذا
النموذج ،يتم ملء الفجوات
التي تشوب عمليات تسليم
املساعدات اإلنسانية من قبل
الجيش والوكاالت الحكومية.
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ونظراً لعدم توفر وكالة وطنية مخصصة ملكافحة
الكوارث يف الباكستان عندما رضبها الزلزال ،لذا قررت
لجنة اإلغاثة الفيدرالية ،وهي الهيكل املخصص الذي
تم إنشاءه للتعامل مع تبعات الكارثة ،أن تعيد هيكلة
نفسها مستعين ًة بالنهج العنقودي املبتكر حديثاً .وقد
متخض ذلك عن سلسلة من االتصاالت الشخصية املهمة
بني املنسقني الوطنيني والدوليني .ورغم ظهور انتقادات
للنهج العنقودي يف باكستان ،إال أن الحقائق جلية بشكل
كايف كام هو واضح مام ييل:




تم توفري مليون خيمة و 6ماليني بطانية و 400
ألف ملجأ طوارئ.
تم إيواء  350ألف من النازحني داخلياً طيلة
فرتة الشتاء ،بينام متت إعادة  %95منهم يف العام
األول بعد اإلغاثة.

إصالح العمليات اإلنسانية وتحقيق الوعود املرجوة
املبادئ اإلرشادية لعمليات االنتعاش
يقوم إطار عمل االنتعاش املبكر عىل مجموعة
مؤلفة من عرشة مبادئ قامئة عىل الحقوق وبحيث
يتم تطبيقها أثناء مراحل التخطيط والتنفيذ
لعمليات االنتعاش املبكر:
 -1الرتكيز عىل أكرث الفئات السكانية ضعفاً
 -2استعادة القدرات
 -3إعادة بناء معيشة السكان
 -4تأمني مكاسب التنمية البرشية
 -5خفض مخاطر الكوارث
 -6إرشاك القطاع الخاص
 -7تحقيق االستقاللية والكفاية الذاتية
 -8الشفافية واملساءلة
 -9التبعية والالمركزية
 -10التنسيق



تم تجنب حدةوث موجة تالية من الوفيات،
وقد أظهرت اإلحصائيات الطبية تحسن معدالت
حاالت العدوى املرتبطة بالربد مقارنة باألعوام ومبجرد أن طبقت الحكومة مفهوم االنتعاش املبكر،
أصدرت تعليامتها للواليات والهيئات الباكستانية للعمل
العادية.



متت إعادة جميع املدارس واملستشفيات إىل
سابق عهدها.

وقد تم التغلب عىل املشاكل بأسلوب يتسم بالتعاون
حيث أتاح النهج العنقودي هيك ًال للمشاركة بني األطراف
الوطنية والدولية وكذلك الجهات اإلنسانية والعسكرية.

االنتقال إىل مرحلة االنتعاش من الكارثة
وحتى مع تواصل جهود اإلغاثة ،كان من الرضوري
اإلرساع بالتطبيق املبكر لخطط االنتعاش .وكانت
إحدى أوىل املهام املوكلة للمجموعة العنقودية املعنية
باالنتعاش املبكر هي إقناع صناع القرار ،مبا فيهم الهيئة
التي ستخلف لجنة اإلغاثة الفيدرالية ،وهي هيئة إعادة
اإلعامر والتأهيل بعد حوادث الزالزل ،1بأن األمر مل يكن
بهذه البساطة .وعىل الرغم من أن تجربة معظم البلدان
يف جهود االنتعاش بعد الكارثة تظهر تراجعاً خطرياً
يف القوة الدافعة للعمل يف أعقاب فرتات اإلغاثة ،كان
عىل باكستان أن تقتنع بالحاجة إىل التخطيط تفادياً
ألي تراجع مامثل يف القوة الدافعة .وكان عىل رؤساء
املجموعات العنقودية ضامن تفهم جميع محاوريهم
ملفهوم االنتعاش املبكر بينام تضمن مجموعة االنتعاش
املبكر أن جميع املجموعات العنقودية قد نفذت الخطة
االنتقالية بتفاصيلها .وقد أصبح رؤس��اء املجموعات
العنقودية يف جوهرهم ’شبكة’ من املخططني لالنتعاش
املبكر لكل مجموعة من املجموعات العنقودية ،ويتولون
كذلك تنفيذ مهام الدفاع املتعلقة باالنتعاش املبكر لصالح
جميع املجموعات العنقودية.

مع املجموعات العنقودية وتنسيق االقرتاحات لخطة
االنتعاش املبكر .2وقد رفعت املجموعات العنقودية يف
الواليات الباكستانية مسودات الخطط إىل املجموعات
العنقودية العاملة عىل املستوى القومي (والتي تشمل
الجهات املانحة ويرأسها ممثلون من قبل األمم املتحدة
والحكومة) .وأعقب ذلك أن قامت املجموعات العنقودية
عىل املستوى القومي بصياغة مشاريع الخطط القطاعية
ليتم استعراضها ومراجعتها من قبل الحكومة ومنتدى
رؤساء املجموعات العنقودية من أجل ضامن املالمئة
والتامسك وضامن إدراج القضايا املهمة مثل القضايا
الجنسانية.

نظراً ألنه مل تجر تجربة املجوعات العنقودية من
قبل ،فلم يكن أحد يعلم كيفية الترصف بشأنها بعد
االنتهاء من عمليات اإلغاثة .ولهذا السبب ُنرشت ورقة
بحثية للمناقشة موضوعها ’تحقيق انتقال املجموعات
العنقودية’ وخضعت لـ  17مراجعة وكذلك عدة تغيريات
قبل أن يتم وضع الصيغة النهائية لها .وقد تم إغالق
املجموعات العنقودية يف إسالم أباد مبجرد إعالن انتهاء
مرحلة اإلغاثة وبدء عمليات االنتعاش املبكر إال أن الفريق
العامل مبكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية أبقى عىل أعامل
املجموعات العنقودية عىل املستوى امليداين .ثم أعقب
ذلك ،وبعد اكتشاف الخطأ ،إع��ادة فتح املجموعات
العنقودية بإسالم أباد كـ ’مجموعات عمل’ ،أو باألحرى
مجموعات عنقودية ’جديدة’ ،هو دور ال تزال تلعبه إىل
اليوم لدعم عمليات إعادة اإلعامر الجارية.
وقد خلفت الورقة النهائية الخاصة بتحقيق االنتقال
للمجموعات العنقودية انقسامات أكرب داخل منظومة
األمم املتحدة عن تلك املتخلفة عن القرارات العامة .وال

يقع الذنب يف ذلك عىل أي شخص ولكنه يوضح لنا كم
كان مربكاً تحقيق االنتقال من اإلغاثة عندما تم تنفيذ
الهياكل املستخدمة لإلغاثة عىل نحو مخصص لحالة
بعينها وليس بشكل مستدام.

النجاح يف التمويل
قام املانحون بدعم خطة االنتعاش املبكر لألسباب
التالية:


رغم مرور عدة أشهر عليها ،ظلت كارثة الزلزال
حية يف أذهان الجهات املانحة ،وكانت املراكز
الرئيسية ال تزال راغبة يف تسلم املزيد من
التمويل.



متت معاملة الجهات املانحة كرشكاء أصليني
وحقيقيني ،بيد أنه من املهم عدم الخوف
من االعرتاف باألخطاء والصعوبات أو طلب
مشاركتهم يف عملية صناعة القرار.



مل يتح الهيكل العنقودي ألميا شخص أي مفر أو
سبب للزعم بأن متويل االنتعاش ينبغي أن يرتك
لشخص آخر.

لقد أدى النهج العنقودي ،رغم صعوبة فهمه يف بعض
األحيان ،إىل تحسني كل من اإلغاثة واالنتعاش املبكر.
وقد جاء توقيت الزلزال ليفرض تجربة النهج العنقودي
بأسلوب تجريبي مخصص ،كام تم ’االنتقال به’ إىل طور
االنتعاش وصوالً إىل نهايته املرتقبة بأسلوب تجريبي
كذلك .إن االنتعاش املبكر أمر صعب الفهم وأكرث صعوبة
يف التخطيط له ومتويله عام هو الحال مع اإلغاثة .بيد أنه
يف حني أن اإلغاثة تبقي الناس أحياء ،نجد أن االنتعاش
املبكر هو الذي يعيد لهم أسلوب معيشتهم ويبني
مستقبلهم .إن من املهم أن يتم توجيه التفكري والتخطيط
الكايف ملرحلة االنتعاش املبكر بأرسع ما ميكن بعد كل
كارثة – ويفضل أن يكون ذلك أثناء مراحل االستعداد
للكارثة والحد من املخاطر.
أندرو ماكالود هو رئيس عمليات مركز تنسيق األمم
املتحدة الذي أنشئ استجابة للزلزال الذي رضب
باكستان يف  .2005ونجد تقييم مكتب تنسيق الشؤون
اإلنسانية الستخدام النهج العنقودي مع الكارثة مرحلة
تلو األخرى عىل الرابطhttp://ochaonline.un.org/ :
OchaLinkClick.aspx?link=ocha&docid=10
05901
www.erra.gov.pk .1
www.undp.org/rbap/Reports/ERRA-UN.pdf .2
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مجموعة التعليم يف باكستان

بريندا هايبليك

لقد كان لزلزال باكستان عام  2005أثار مدمرة على جميع القطاعات مبا
فيها التعليم .وقد تسببت الفيضانات األخيرة بتحديات إضافية جملموعة
التعليم التي تنسق فعاليات االستجابة واستعادة القدرة على العمل
ملعظم الوكاالت التي تركز عملها على التعليم.
وأثناء حالتي الطوارئ األخريتني يف الباكستان ،زلزال
أكتوبر  2005يف املقاطعة الحدودية الشاملية الغربية
وكشمري الباكستانية وفيضانات يونيو/يوليو 2007
يف مقاطعتي بلوشتسان والسند ،تم تفعيل منهاج
املجموعات يف كل من العاصمة إس�لام أب��اد وعىل
املستوى امليداين يف خمسة “محاور” إنسانية للزالزل
ويف موقعني يف املناطق التي تأثرت بالفيضانات .ويف
منتصف عام ُ 2006أغلقت مجموعات طوارئ الزالزل
ومن ثم أعيد فتحها كمجموعات عمل قطاعية متارس
عملها حتى اآلن .وأثناء حالة طوارئ الفيضانات الحالية
هناك الكثري من املجموعات التي متارس عملها يف كل
من إسالم أباد ويف كويتا يف مقاطعة بلوشتسان ،ويف
كاراتيش يف مقاطعة السند.

االستجابة للزالزل
يعترب التعليم من أحد القطاعات الهامة يف عملية
االستجابة اإلنسانية كونه يوفر حامية نفسية وبدنية
وإدراكية لألطفال واملراهقني والشباب ،و ُيسهِّل ويشجع
عىل العودة إىل الحالة الطبيعية .واشتملت الفعاليات
الرئيسية للمجموعة عىل تعزيز وتطبيق الحد األدىن
ملعايري التعليم يف حاالت الطوارئ ،واألزم��ات املزمنة
واإلع�مار املبكر1؛ تطوير املبادئ التوجيهية الخاصة
بباكستان للتعليم يف حاالت الطوارئ ،والرشاكة مع
السلطة الباكستانية إلعادة التأهيل وإع��ادة اإلعامر
بعد الزالزل 2لعمل مسودات لتصميامت إلعادة إعامر
امل��دارس االبتدائية .لقد توىف نحو  18ألف طالب
ومدرس ودمرت ثلثي املدارس الواقعة يف املناطق املتأثرة
بالزلزال .وهدف هذه السلطة هو “إعادة اإلعامر بشكل
أفضل” ،إلعامر مدارس أمنة ضد الزالزل مبدرسني مدربني
جيدا ،ومدارس ذات إدارة جيدة ،ومجالس فعالة لآلباء
واملدرسني.
ترأست منظمة اليونيسيف مجموعة إسالم أباد التي
تحظى بالدعم من املنتظم من اليونسكو ،وواظبت
املنظامت غري الحكومية الدولية التي تقع مقراتها
الرئيسية يف العاصمة عىل حضور اجتامعات املجموعة
وخاصة أثناء حالة الطوارئ ومراحل اإلغاثة املبكرة
لالستجابة ،ويف منتصف عام  2006قام فريق الربنامج
التعليمي الخاص بسلطة إعادة التأهيل وإعادة اإلعامر

بتأسيس الفرقة األساسية للتعليم ،وهي هيئة عىل
املستوى الفدرايل مسؤولة عن قضايا سياسة التعليم.
وبطلب من سلطة إع��ادة التأهيل وإع��ادة اإلعامر
أصبحت املجموعات عىل املستوى امليداين عبارة عن
فرق عاملة معنية بالتعليم ترتأسها الحكومة وتدعمها
اليونيسيف من الخلف.
وكانت األهداف الكلية من املجموعات عىل املستوى
امليداين هي :ضامن التنسيق يف االستجابة التعليمية يف
حاالت الطوارئ ،وتسهيل املشاركة الفعالة للمعلومات
والبيانات بني رشكاء مجموعة التعلم وعرب مجموعات
القطاعات األخرى ،وتسهيل تبادل األفكار ،والبيانات،
واملبادئ التوجيهية والحلول للقضايا العالقة .ومن
بني أعضاء املجموعات امليدانية منظمة إنقاذ الطفولة
(الواليات املتحدة ،واململكة املتحدة ،والسويد) ومجلس
الالجئني الرنويجي ،ولجنة اإلنقاذ الدولية ،وساهمت
عدة منظامت غري حكومية يف نظام املجموعات أثناء
مرحلة الطوارئ وأثناء مرحلة إعادة اإلعامر الحالية أيضا.
واستمرت فعاليات التعليم يف مخيامت النازحني التي
تديرها الحكومة يف استقبال الدعم من أعضاء/رشكاء
املجموعات الذي كانوا يديرون املخيامت الباقية بعد
إغالق املجموعة بشكل رسمي.
لقد ساعدت استجابة ال��ط��وارئ من خ�لال منهاج
املجموعات عىل التحاق أكرث من  26ألف طالب جديد
باملدرسة كام ساعدت جمعيات اآلباء واملدرسني لتصبح
هيئات مجتمعية قامئة عىل املشاركة تعمل عىل تعزيز
التعليم االبتدايئ ،وبرهن التنسيق بني املجموعات
للحكومات اإلقليمية واملحلية أن حدوث التغيري اإليجايب
ممكن وأنه من املمكن تدريب املدرسني عىل املهارات
الدعم النفيس بحيث ميكن إعدادهم لتخفيف وطأة
حاالت الطوارئ يف املستقبل وأنه من املمكن تعزيز
قدرة مديريات التعليم املحلية.
لقد شهدنا رضورة أكرب للتنسيق الفعال بعد تعايف قطاع
التعليم البدء يف إعادة اإلعامر بعد شهر مارس ،2006
ولكن لألسف مل يكن التنسيق مبستوى الفعالية املرغوبة
فقد كانت الوكاالت التي ُتش ِّيد املدارس تعمل بشكل
منفصل عن املستوى امليداين ،وتتخطى يف معظم األحيان
اجتامعات املجموعة العاملة للتعليم .بينام أدت القدرة

املحدودة للسلطة الباكستانية إلعادة التأهيل وإعادة
اإلعامر بعد الزالزل عىل جمع املعلومات ونقلها إىل
تكرار تخصيص مواقع املدارس ،وطلب املقاولني ألسعار
باهظة وإرباك عام حول املخططات وطبيعة مسؤولية
املشاركني فيها ؟ لقد اجتمعت املجموعة الرئيسية
للتعلم ثالث مرات فقط منذ تشكيلها وهي عاجزة عن
التعامل مع القضايا الضخمة املتعلقة بتشييد املدارس،
فالسلطة الباكستانية والهيئات اإلقليمية/الحكومية من
نفس املستوى ال تتشارك باملعلومات بطريقة فعالة،
ولقد سهلت اليونيسيف العديد من االجتامعات إلعامر
املدارس والتي ساعدت عىل تحسني عملية التنسيق .ويف
حاالت الطوارئ املستقبلية قد يكون من املفيد ضامن
وجود آليات فعالة ملرحلة ما بعد املجموعات كام يجب
أن يستمر التنسيق أيضا أثناء عملية إعادة اإلعامر.

االستجابة للفيضانات
يف أواخر شهر يونيو  2007رضب إعصار يـِم يـِن أرجاء
مقاطعتي السند وبلوشتسان وتسبب يف فيضانات كبرية.
واستجابة لذلك ،متت إعادة تفعيل نظام املجموعات
يف باكستان .وبالنظر إىل الوراء ،يشعر الكثريون أن هذا
العمل كان سابقا ألوانه وأنه تم دون تلقي الدعم الكامل
من الحكومة .وتستمر اليونيسيف يف مشاركة رئاسة
مجموعات التعليم ،ومياه الرصف والنظافة الشخصية،
والتغذية ،والحامية مع الحكومات اإلقليمية ملقاطعتي
بلوشتسان وسند .تتكون مجموعة التعليم من الكثري
من ذات األفراد واملنظامت الذين يعملون يف مجال
االستجابة للزالزل .والخربة القيمة التي تم اكتسابها أثناء
وقت وقوع الزالزل عىل “األيدي الخبرية باملجموعات”
وضعت قيد االستخدام عىل الفور أثناء األيام األوىل من
االستجابة للفيضانات.
وت��ف��اوت معدل االجتامعات ومستوى املشاركة،
وكان القصد من املجموعات أن تكون ذات طبيعة
أكرث إسرتاتيجية وأن تعمل عىل التخطيط لالستجابة
وتنسيقها ،وأن ال تقترص عىل جمع املعلومات ومشاركتها
فقط .وق��د اشتىك الكثري من رؤس��اء املجموعات
واملشاركون من قلة عدد االجتامعات مام أدى إىل
زيادة العبء القائم الواقع عىل املوظفني الحاليني الذي
يؤدون وظائف متعددة .مل تشهد استجابة الفيضانات
زيادة يف العاملني الفنيني القادمني إىل البالد مام يعني
أن الكثري من خرباء التعليم ،املشغولني متاما بالفعل
مبسؤوليات الثقيلة لربنامج ال��زالزل ،كان عليهم تويل
عمل إضايف يتعلق بالفيضانات ويتطلب وقتا كثريا.
وتصدعت عملية النداء العاجل واعتربت عملية تقليص
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1 41 41
دع��م��ت اليونسيف
بناء م��دارس املالجئ
االنتقالية يف مقاطعة
السند

بريندا هايبليك/يونسيف

أعداد املشاريع أنها تنقصها الشفافية .وأدى ذلك إىل
إلحاق الرضر مبصداقية املجموعات وخاصة فيام بني
املنظامت غري الحكومية .ومبجرد إثبات أن املجموعات
ليس لديها أموال للتوزيع ،فقدت العديد من املنظامت
غري الحكومية والوكاالت األخرى االهتامم باملجموعات
وتوقفت عن حضور اجتامعاتها .لقد استغرقت عملية
التقييم التي تم تنظيمها من خالل املجموعات وقتا
طويال .ومرة أخرى نأت الكثري من املنظامت بنفسها
لتجري تقييامت أرسع بكثري يف مناطقها الجغرافية ذات
االهتامم ،ومتت مشاطرة بعض من هذه املعلومات مع
املجموعات ولكن البعض اآلخر مل تتم مشاطرته.
إن أي جهة تتوىل رئاسة املجموعة تتخذ عىل عاتقها
مسؤولية هائلة إىل جانب مهامت األمانة املتعلقة،
وه��ي دع��وة أعضاء املجموعات إىل االجتامعات
القادمة ،وإدارة وترتيب من سيتوىل األدوار وما هي
تلك األدوار وأين ستجري ،وإصدار وقائع الجلسات
 ...الخ  .3ويف االستجابة للزالزل واالستجابة للفيضانات
كانت الجهات املرتأسة ،يف كل من إسالم أباد ويف
امل��ي��دان ،هم م��دراء برنامج اليونيسيف ،وكانوا
مسؤولني عن مجموعاتهم الفنية وإدارة الربامج
القطاعية الضخمة والطموحة .وعالوة عىل ذلك،
يشكل لعب كال الدورين الخاصني بقيادة املجموعة
والتمثييل التنظيمي يف اجتامعات املجموعات تحدياً
كبرياً بحد ذاته .وهناك تضارب مصالح محتمل عند
طلب امل��وارد ألحد الوكاالت من ناحية وتسهيل
وتنسيق عدد من الوكاالت واملنظامت غري الحكومية

املختلفة من جهة أخرى .لذلك يجب أن يكون رئيس
املجموعة مدربا عىل العمل يف ظل ارتداء القبعتني،
وهي مهارة تعتمد اعتامدا كبريا عىل الشخصية فضال
عن اكتسابها من خالل التدريب.
لقد أصبحت املجموعة مسؤولة عن كونها “موصل
املعلومات” بني الحكومة وأطراف قطاع التعليم .ولسوء
الحظ فإن الجهات املانحة “العمالقة” مثل البنك الدويل
وبنك التنمية األسيوي قد تخطت نظام املجموعات.
ويجب عىل الحكومات اإلقليمية تويل دورا قياديا
يف تقليص حاالت التكرار ،وتحديد الفجوات ،وفرض
التعليامت بخصوص أنسب األماكن الستخدام التمويل.
ومل يكن هذا سهال ،فباكستان دولة قوية ذات سيادة
ومتر بفرتة سياسة متوتر وتطور مؤسسات جديدة
لالستجابة الطارئة.
تعترب املجموعة كيان جامعي وميكن قياس فعاليتها
فقط من خالل االتفاق الجامعي والتفاعل بني أعضائها.
وكان طبيعة االنخراط يف العمل من أكرب االختالفات
بني مجموعات الزالزل والفيضانات .فقد كان العمل
يف حالة الزلزال يعتمد أساسا عىل مشاطرة املعلومات
والتنسيق بينام كانت الفيضانات أساسا مسألة وصول
إىل املوارد بعد تلقي املناشدة العاجلة .وظلت الكثري
من الوكاالت املستقلة من ناحية املوارد خارج تدفق
معلومات املجموعة وهنا تخترب مهارة املنسق اختبارا
كامال ،حيث يكون “التنسيق” هو العملة الوحيدة التي
تتوفر لديه للتداول.

يجب عىل انخراط مكتب تنسيق املساعدات اإلنسانية
أن ينضج بينام تتطور املجموعات ويحصل رؤساؤها
عىل املزيد من الخربة .ولن تستطيع الدورات التدريبية
تزويد العاملني يف مكتب تنسيق املساعدات اإلنسانية
بالتدريب النوعي الذي تقدمه فرص التدريب أثناء
العمل ،ومع ذلك ال نستطيع تحمل تدريب العاملني يف
مكتب تنسيق املساعدات اإلنسانية املخصصني لتنسيق
العمل يف أي حالة طوارئ معطاة .وقد ينظر مكتب
تنسيق املساعدات اإلنسانية يف جعل موظفيه الجدد
يقدموا املساعدة يف حاالت الطوارئ ،وترك التنسيق
الفعيل للموظفني املتمرسني يف املكتب.

العرب املستقاة
إن متابعة النتائج والتوصيات الخاصة بالتقييم الفعيل
لعام  2006لالستجابة للزلزال كان من شأنها مساعدة
مجموعات فيضانات عام  2007يف إنجاز مهامها بفعالية
أكرب .ويحصل رؤساء املجموعات ،وخصوصا الخرباء
الفنيني للقطاعات ،عىل الدعم والرشعية والتفويض من
أعضاء املجموعات من خالل قدرتهم عىل بناء وإدارة
اإلجامع عىل اآلراء بني الرشكاء املتفاوتني واملتساويني
يف نفس الوقت لضامن جودة وفعالية االستجابة .ولو
كانت أدوار ومسؤوليات ومساءالت رؤساء املجموعات
واملوظفني الحكوميني والوكاالت األممية وغري األممية
موضوعة بوضوح من البداية يف االستجابة للفيضانات،
لكان املجهود أكرث فعالية وكفاءة بكثري.
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42

املرجوة
DISPLACEMENTوتحقيق الوعود
إصالح العمليات اإلنسانية
PALESTINIAN
وهناك رضورة لوجود املرونة والتكييف عند تنفيذ منهاج
املجموعات ،فاألمر الذي ينجح يف إحدى حاالت الطوارئ
قد ال ينجح يف حالة أخرى .وليس هناك مخطط تفصييل
لالستعامل األمثل للمجموعة.
وه��ن��اك رضورة للدعم يف تحديد وتطوير رؤساء
املجموعات املحليني ،هؤالء األف��راد الذين سيقودون
املجموعات “حيثام يكون العمل” يف امليدان ،وليس يف
العاصمة .واملوظفون املحليون متواجدون عىل “املدى
البعيد” عىل عكس غالبية رؤساء املجموعات الدوليني

الذين يصلون يف أفواج كبرية أثناء مرحلة الطوارئ ومن
ثم تتناقص أعدادهم تدريجيا.
وباكستان دولة رائدة يف مبادرة األمم املتحدة لتوحيد
وضع برنامج إصالح األمم املتحدة عقبة
األداء ،لكن
َ
كبرية إضافية وخاصة أثناء االستجابة للفيضانات ،فاألمم
املتحدة تبحر يف مياه جديدة حاليا (مثل قائد واحد،
وبرنامج واحد) مام يصعب عملية االستجابة “كهيئة
واحدة” يف ظل عدم إيجاد إجراءات جديدة أو نظام
جديد وتطبيقهام يف أي من حاالت التنمية أو الطوارئ.
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والعملية إىل هذا اليوم عبارة عن تعلم من خالل التجربة
والخطأ يف وسط استجابة لحالة طوارئ جديدة يف جزء
متقلب سياسيا يف بلد مثقل باملتاعب.
بريندا هايبلك ( )bhaiplik@unicef.orgهي منسقة
برنامج التعليم واإلصالح يف حاالت طوارئ الزالزل يف
مكتب اليونيسيف اإلقليمي لباكستان يف إسالم أباد
(.)www.unicef.org/pakistan
www.ineesite.org/standards/MSEE_report.pdf .1
www.erra.gov.pk .2
www.ineesite.org/standards/MSEE_report.pdf .3

القضايا الجنسانية واإلصالح :البيانات
الصحيحة بالطريقة الصحيحة

هينيا دقاق وليزا إيكلوند وسيري تيلير

لقد تكفل اجملتمع الدولي في مؤمتر بكني  1995مبهمة ضمان إدراج اجلوانب
اجلنسانية في مهام االستجابات اإلنسانية ،وتشكل جهود إصالح العمليات
اإلنسانية احلالية فرصة فريدة لتسريع هذا اإلدماج.
وأخ��ذ القضايا الجنسانية بعني االعتبار عند
التخطيط والتنفيذ لالستجابات للحاالت الطارئة
ليس مسألة حامية لحقوق اإلنسان لألشخاص
املترضرين وحسب بل يشكل أيضاً وسيلة ترمي
لجعل معونات الطوارئ أكرث فعالية ،ومن ثم فمن
الطبيعي ضامن تواجد قضايا االستجابة املراعية
للشؤون الجنسانية الجنسني يف قلب جهود إصالح
العمليات اإلنسانية.
وتعترب الجوانب الجنسانية قضية شاملة ينبغي
تعميمها يف النهج العنقودي ،وكان قد تم تحويل
فريق العمل املعني بالقضايا الجنسانية واملساعدة
اإلنسانية التابع للجنة الدامئة املشرتكة بني الوكاالت
إىل فريق عمل فرعي تابع لذات اللجنة (بدءاً من
ديسمرب  )2006مام زاد من صالحياته بحيث أصبح
أكرث قدرة عىل تنفيذ العمليات املنوطة به .1وهذا
يشمل دفع ‘الطرق الخمسة لتقوية تعميم القضايا
الجنسانية يف التحركات اإلنسانية’ 2عىل:
 -1وضع املعايري الخاصة لتحقيق املساواة بني
الجنسني يف كتيب بسهل تصفحه ميدانيا.
 -2ض�مان الخربة يف التعامل مع ال��ف��روق بني
الجنسني يف حاالت الطوارئ.

 -3بناء قدرات العاملني يف امليدان اإلنساين فيام
يتعلق بالقضايا الجنسانية.
 -4الحصول عىل البيانات الصحيحة – وذلك
باالستعانة ببيانات الجنس والعمر عند صناعة
القرار.
 -5بناء الرشاكات من أجل زيادة برامج املساواة
بني الجنسني عىل نحو أكرث انتظاماً يف األزمات.
ونناقش يف ه��ذه املقالة خلفيات وتحديات
الطريق الرابع من الطرق الخمسة الواردة أعاله،
أي رضورة تحسني االستجابة اإلنسانية أكرث مراعاة
للشؤون الجنسانية وأكرث فعالية فمن الواجب أن
يتم تقوية عملية جمع وتحليل ونرش واستغالل
البيانات الخاصة بالعمر والجنس .وك��ان أحد
التقارير الحديثة التي أصدرها صندوق األمم
املتحدة للسكان – والذي قام بنرش ما يزيد عن
 80تقريراً تقيي ًام ومطبوعاً ومقابالت أكادميية -
قد وجد استمراراً يف تجاهل القضايا الجنسانية
عند االستجابة لحاالت الطوارئ ،ويرجع ذلك يف
أغلبه إىل محدودية اإلمكانيات والوقت وعدم
توفر املوارد الكافية إضافة إىل إىل الغموض الذي
يكتهن األدوار املختلفة إضافة إىل افتقاد اإلرادة
السياسية ،ويجب أن ال ننىس أيضاً الدور الذي

يلعبه غياب نظام املحاسبة واملساءلة والذي
يحدد األطراف التي تتحمل مسؤولية دمج القضايا
اإلنسانية يف عمليات االستجابة.

غياب البيانات املفصلة
ومن النتائج املذهلة التي حصلنا عليها نتيجة
املسح ال��ذي أجريناه كان عدم توفر البيانات
وفقاً للسن والجنس ،ونحن ندرك مدى أهمية
تحديد سبل استخدام البيانات املفصلة املصنفة
وفقاً للسن والجنس ،إضافة إىل االستفادة من
املامرسات السليمة ،يف تحقيق استجابة أكرث كفاءة
لحاالت الطوارئ .وعىل الرغم من الروايات الكثرية
واملفصلة عن نساء تعرضن عىل نحو غري متكافئ
آلثار الكوارث وكيف متت معاملتهن عىل نحو غري
منصف أثناء جهود اإلنعاش إال أن معظم هذه
املعلومات تستند عىل قصص مروية ال عىل بيانات
ثاتبة.
وعندما بحثنا عن البيانات املصنفة حسب نوع
الجنس يف وفيات الكوارث ،توفرت لدينا بيانات
خاصة بذلك يف اثنتني فقط من الكوارث التي
حدثت مؤخراً حديثة ففي كارثة تسونامي يف
عام  ،2004كان عدد وفيات النساء يزيد بنسبة
ترتاوح بني  1.2و  2.1عن أعداد وفيات الرجال،
بينام تسببت الفيضانات يف بنغالديش يف 1991
بوفاة عدد من النساء أكرب بأربعة أضعاف من
عدد الوفيات لدى الرجال من سن  .44-20وكان
السبب األسايس لهذا التفاوت أعداد الوفيات بني
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إصالح العمليات اإلنسانية وتحقيق الوعود املرجوة
اآلمنة وموانع الحمل شاملة علب الواقي الذكري،
وكلها أتيحت لهن ملنع أي حمل غري مرغوب فيه
وللوقاية من أشكال العدوى املنتقلة جنسياً ومنها
فريوس نقص املناعة البرشي/اإليدز.

ومحدودية خدمات الرعاية الصحية وتفيش األمية
والقدرة املحدودة عىل التنقل نتيجة للعادات التي
تحكم حقوق الجنسني والصور النمطية عن كل
منهام والقيود املفروضة عىل االنتقال التي تبقي
النساء بعيداً عن التجمعات العامة وكذلك أمناط
املالبس املقيدة (مثل التنورات الطويلة /ثوب
ام���رأة تتلقى حزمة
النظافة الصحية بعد
الزلزال يف الباكستان

صندوق األمم املتحدة للسكان في الباكستان

الجنسني عىل هذا النحو يكمن يف أن التحذيرات
املبكرة كان قد نقلها بواسطة الرجال يف تجمعاتهم
العامة وبالتايل وصلت هذه التحذيرات بشكل
متأخر إىل النساء .وعالوة عىل ذلك ،فقد كان من
املفروض عىل النساء أثناء الكارثة أن يبقني يف
بيوتهن لحني عودة أزواجهن قبل أن يتمكن من الصور النمطية للتفاوتات الجنسانية
مغادرة املنازل .وعىل الرغم من أن األسباب التي
جعلت النساء أكرث عرضة للوفيات عن الرجال هي كان من الشائع لدى أولئك املدافعني عن حقوق
أسباب معقدة وذات جذور متأصلة يف املعتقدات الالجئات من النساء يف مطلع التسعينات من القرن
الثقافية املحلية ،إال أن مجموعات عامل اإلغاثة املنرصم االدع��اء بأن  % 80من الالجئني هم من
قد اتخذت إجراءاتها ملعالجة أحد جوانب ضعف النساء واألطفال وهي مزاعم غالباً ما كانت تستند
النساء يف وجه املخاطر ،فمن أجل تخفيف آثار إىل تقديرات مبالغ فيها .وقد أظهرت البيانات
الكوارث املستقبلية ،تم توزيع أجهزة الراديو عىل األكرث منهجية منذ ذلك الحني وجود تساو تقريباً
جميع املنازل ،وثم إعالم النساء أنه سيتم اإلعالن بني أعداد النساء والرجال بني تجمعات الالجئني.
عن الرسائل التحذيرية عن طريق الراديو يف ويدعم هذه النتيجة كذلك إحدى اإلحصائيات
حاالت الطوارئ وأن عليهن حينها ترك منازلهن التمهيدية للبيانات املصنفة حسب العمر والجنس
فوراً بغض النظر عن وجود أقارب من الرجال أو التي أجراها مجلس الالجئني الرنويجي عىل النازحني
أزواج معهن .وعىل الرغم من صعوبة عزل أثر داخلياً .وإجامالت تضم معظم تجمعات النازحني
هذا النظام التحذيري الجديد لدراسة أثاره ،إال أن داخلياً تركيبات جنسية تتسم نسبياً بالتوازن.
الفيضانات التالية مل تنجم عنها نفس األعداد من
الوفيات مام يشري إىل أن هذا النظام كان عىل األقل ورغم ذلك يجدر التنويه إىل أنه من بني  50دولة
تعاين من مشاكل متعلقة بالنزوح الداخيل نجد أن
ناجحاً جزئياً.
 20منها فقط قد نرشت تقديرات بأعداد النازحني
ويف حني أننا لن نجد سوى أدلة محدودة عىل داخلياً .وبينام تقوم  19منها بتصنيف النازحني
توظيف البيانات املصنفة حسب الجنس والعمر داخلياً حسب الجنس ،نجد أن دولتني فقط منها
يف استجابات ال��ط��وارئ – مام يتناقض بشكل تعمدان بشكل منظم إىل وضع هذه اإلحصاءات
صارخ مع استخداماتها األكرث روتينية يف التدخالت عىل أساس الجنس والعمر معاً .وغالبا ما تخلط
التنموية -نجد مثاالً واح��داً تم فيه استخدام األدبيات الخاصة بالكوارث بني املصادر والتعريفات
البيانات الدميوغرافية للتخطيط لتقديم اإلغاثة وامل��ؤرشات املختلفة .وقد كشف أحد اللقاءات
والدعم إلحدى التجمعات السكانية التي رضبتها التي أجريت مع أحد الخرباء يف ميدان التغذية
الكوارث .فبعد زل��زال عام  2005يف باكستان ،أن البيانات يتم تصنيفها بشكل منهجي حسب
كانت إح��دى االحتياجات الفورية التي برزت األطفال دون سن الخامسة ولكن ليس حسب نوع
توفري إمدادات وخدمات الصحة اإلنجابية للنساء .الجنس والفئات العمرية األخرى .ويشكل غياب
ومبا أن قضايا الصحة اإلنجابية تعترب غالباً من املؤرشات واملنهجيات ا ُمل ْعتَمدَة عائقاً كبرياً أمام
االحتياجات املقترصة عىل النساء ،فقد تم تجاهل عمليات التقييم مام يجعل من املستحيل املقارنة
هذه الخدمات يف حاالت الطوارئ ،عىل الرغم بني البيانات القادمة من مصادر مختلفة.
من أن غياب مثل هذه الخدمات ميكن أن يؤدي
إىل أمراض خطرية ومضاعفات وأذى جسدي بل حرص املخاوف الجنسانية يف املخاوف
والوفاة يف بعض األحيان .ولجعل الدعم املقدم املتعلقة باملرأة
أكرث فعالية ،متت االستعانة بالبيانات املستقاة
من املسوحات الصحية والدميوغرافية لتقدير ورغم اإلدراك املتنامي بأن النساء والفتيات هن
أعداد الفتيات والفتيان املراهقني ،وكذلك األمهات أكرث عرضة للمخاطر من الرجال والفتيان يف حاالت
املرضعات والنساء الحوامل ،كام تم استخدام الطوارئ إال أن أسباب ذلك غالبا ما تكون غري
البيانات الخاصة باستخدام موانع الحمل وانتشارها واضحة ،وتعود أسباب معظم مواطن الضعف
يف تقدير االحتياجات التي مل تتم تلبيتها ،والتي لدى النساء أثناء حاالت الطوارئ وأثناء طور
غالباً ما ت��زداد أهمية يف أعقاب األزم��ات مثل االنتعاش إىل التفاوتات بني الجنسني ،مبا يف ذلك
رغبة األزواج يف تأجيل إنجاب األطفال .وبنا ًء عيل العوامل االجتامعية االقتصادية والعوامل الثقافية
هذه البيانات ،تم توزيع عدد من اللوازم الخاصة باإلضافة إىل األعراف االجتامعية وأشكال االختالل
بالنظافة الصحية من صابون وفوط صحية للنساء يف القوة والتي تضع النساء يف موقف أكرث حرماناً
مبا يحفظ كرامتهن وقدرتهن عىل التنقل بحرية ،مقارنة بالرجال .ومن بني األمثلة عىل هذه العوامل
كام تم توفري عدد من اللوازم الخاصة بالوالدة الوضع الصحي األكرث تدنياً نتيجة لغياب التغذية
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الساري وأحذية الكعب العايل والتي تعوقهن عند
محاولتهن الفرار من الخطر).
عندما قمنا باستعراض نداءات االستغاثة يف عملية
النداءات املوحدة 3لعام  2007وجدنا أن أياً منها مل
يحتو عىل بيانات مصنفة حسب نوع الجنس عىل
الرغم من أن البعض منها يضم مؤرشات خاصة
بالنساء .ومثة مشكلة تتعلق بالتصنيف العام للنساء
إذا مل يصحب ذلك ذكر العمر والطبقة االجتامعية
والطائفة العرقية والدخل والتعليم والديانة التي
ينتمني إليها وغريها من املتغريات األخرى .وبالتايل
فإن الحديث عن قضايا النساء ميكن أن يخفي
من الحقائق أكرث مام يكشف ،فعىل سبيل املثال،
مثة اهتامم محدود موجه إىل االحتياجات الخاصة
ومواطن الضعف وقدرات األشخاص لدى العجائز
والشابات منهن.
والرجال والفتيان هم أيضاً عرضة للمخاطر خصوصاً
تلك الناجمة عن تأثري األعراف والتوقعات الخاصة
بالذكور مام يضعهم يف مهب الخطر ،كام أشارت
املؤلفات الحديثة إىل أنه غالباً ما يتم تجاهل
الصحة االجتامعية النفسية للرجال نظراً لالعتقاد
السائد بأن الرجال أقوياء وقادرون عىل االستقالل
بأنفسهم .ومع ذلك مل تتطرق التقارير والتقييامت
عند استعراضنا لها إىل مواطن الضعف الخاصة
بالرجال عند املخاطر.
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املرجوة
DISPLACEMENTوتحقيق الوعود
إصالح العمليات اإلنسانية
PALESTINIAN
ومل تعمل إال قلة قليلة من املنظامت عىل توضيح
أدوار وتقسيامت العمل وتحديد األشخاص
املسؤولني عن توفري البيانات الدقيقة واملصنفة
حسب العمر ونوع الجنس يف حاالت الطوارئ.
وتتسم املعطيات الخاصة بالعاملني يف امليدان
والتي تتعلق بجمع البيانات بالندرة الشديدة،
بينام تضمنت قلة قليلة للغاية منها أقساماً متعلقة
بتأثري عمل الطوارئ من وجهة نظر جنسانية.
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اإلحصاء من نفس الجنس إذا استدعى األمر ذلك،
مع االهتامم بأي األوقات واملواقع هي األكرث
مالمئة للنساء والرجال والفتيات والفتيان).





تحليل البيانات من منظور جنساين ،من قبل
أشخاص يتمتعون باملهارة والخربة يف تحليل
الفروق الجنسانية.



إرشاك الرشكاء يف استخدام وتحليل ونرش البيانات
املصنفة حسب العمر ونوع الجنس.

إن صندوق األمم املتحدة للسكان ينادي بالحاجة
امللحة إىل:



إدراج النتائج املفيدة يف تخطيط وتنفيذ وتقييم
األنشطة.

هينيا دقاق ( )dakkak@unfpa.orgهي استشارية
فنية رئيسية يف وحدة االستجابة اإلنسانية التابعة
لصندوق األمم املتحدة للسكان يف نيويورك والرئيسة
املشاركة لفريق العامل الفرعي املعني بالقضايا
الجنسانية واالستجابة اإلنسانية التابعة للجنة الدامئة
املشرتكة بني الوكاالت  .أما ليز إيكلوند (@eklund
 )unfpa.orgفهي مستشارة مبكتب صندوق األمم
املتحدة للسكان يف جنيف والذي ترأسه سريي تيلري
(.)tellier@unfpa.org



تصنيف جميع البيانات ذات الصلة حسب العمر
ونوع الجنس.





وضع مؤرشات تراعي الفروق بني الجنسني
وكذلك االختالفات العمرية.

تقوية التعاون بني الناشطني يف معونات الطوارئ
لضامن تحقيق التناغم بني التعريفات واملؤرشات
واملنهجيات.





جمع البيانات بأسلوب يراعي الفروق بني
الجنسني (مث ًال من خالل استخدام قامئني عىل

إنشاء نظم للمساءلة والتي تشتمل عىل بيانات
باالختصاصات ،وذلك لضامن التواجد الرسيع
للبيانات املصنفة حسب العمر ونوع الجنس يف
وقتها املناسب.

التوصيات

انتهاج أسلوب أكرث عملية وذلك من خالل تعيني
الوسائل التي يتحقق من خاللها تنفيذ السياسات
واإلرشادات واألدوات والقوائم املرجعية.

www.humanitarianinfo.org/iasc/content/subsidi/tf_gender/ .1
default.asp?bodyID=1&publish=0
http://ochaonline.un.org/humanitarianappeal/webpage. .2
asp?MenuID=8187&Page=1412
http://ochaonline.un.org/humanitarianappeal .3

تحديات التمويل ملجموعة إدارة
املخيامت وتنسيقها
جني واجنيرو مويغاي

تشكل مجموعة إدارة اخمليمات وتنسيقها إضافة جديدة إلى اجملموعات
التي انبثقت عن مسيرة إصالح العمليات اإلنسانية ،ومفوضية األمم املتحدة
السامية لشؤون الالجئني هي قائدة اجملموعة في حاالت النزوح الناجمة
عن الصراعات ،ولكن هل تتجاوز توقعات الوكاالت األخرى لهذه اجملموعة
اإلمكانات احلقيقية لها؟ وهل تستطيع املنظمات غير احلكومية احلصول
على التمويل املطلوب لضمان جناح مجموعة إدارة اخمليمات وتنسيقها في
حتسني حياة النازحني داخليا في اخمليمات؟
ومع تطور عملية اإلصالح اإلنساين يدور جدل كبري ينتابه
شكوك عديدة حول دور وكالة تعمل كقائد مجموعة،
ويربز حالياً إجامع متزايد عىل أن عمل أي وكالة كقائد
للمجموعة ال يعني أن تلعب تلك الوكالة دور “مزود
للمجموعة” ،ولكن هذا يعني الدعم املنسق والعمل
مع الرشكاء اآلخرين لتحسني االستجابة اإلنسانية لألناس
النازحني .لكننا نشهد يف حالة مجموعة إدارة املخيامت
وتنسيقها هناك توجهاً متنامياً يفرتض أنه عىل مفوضية
األمم املتحدة لشؤون الالجئني أن تلعب أكرث من مجرد
دور منسق ،إضافة إىل أن مصادر التمويل الالزمة إلدارة

املخيامت غالبا ما تكون غري مؤكدة يف العديد من
الرصاعات ،وبالتايل فإن استمرار عجز رشكاء املنظامت
غري الحكومية والحكومات املضيفة عن الوصول للتمويل
يتسبب يف شكوك مقلقة وخطرية يف استدامة منهاج
رشاكة املجموعة.
إن الهدف الرئيس ملجموعة إدارة املخيامت وتنسيقها
هو تحسني حياة النازحني داخليا القاطنني يف املخيامت.
ومنذ بدء املجموعة تم تحديد ثالثة مجاالت مختلفة،
ولكن مرتبطة ومتعلقة ببعضها البعض ،للمخيامت وهي

شؤون إدارة املخيم ،وتنسيق املخيم ،وإدارة املخيم.
هذه العنارص الثالثة تكمل بعضها البعض ولكنها تتطلب
وجود ثالثة أطراف مختلفة ،وهم مدير شؤون املخيم
(الحكومة املحلية) ،ومنسق املخيم (الوكالة الرئيسية)،
ومدير املخيم (منظمة غري حكومية) .وتشكل هذه
األطراف الثالثة مثلث رشاكة إدارة املخيامت وتنسيقها.
وال يستطيع أي طرف من هذه األطراف أن يعمل مبفرده
دون الطرفني اآلخرين.
والحكومات املحلية هي املسؤولة عن ضامن وضع
األنظمة والقواعد الرضورية الختيار املخيامت أو املواقع
املخصصة الستضافة النازحني داخليا ،إضافة إىل مراقبة
جميع جهود اإلغاثة واإلرشاف عليها ،وتسجيل وإصدار
الوثائق املدنية للمقيمني يف املخيم عىل حد سواء
مثلهم مثل املوطنني اآلخرين غري النازحني ،وتوضيح
قضايا امتالك األرايض للمواقع املختارة .ومن املتوقع
من الحكومة عند تكفلها مبسؤولياتها أن تختار مدير
مخيم لكل مخيم ليتوىل مسؤولية هذه الوظائف وإنشاء
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الواجهة الرضورية واالتصال باألطراف األخرى املعنية
بإدارة املخيامت وتنسيقها.
ومفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني هي الوكالة
الرئيسية املسؤولة عن تنسيق املخيامت يف حاالت
النزوح الناشئ عن الرصاعات ،بينام تكون املنظمة
الدولية للهجرة الوكالة الرئيسية يف حاالت النزوح الناشئ
عن الكوارث الطبيعية .وميكن اختيار الوكاالت األخرى
لتصبح وكاالت رئيسية لبعض العمليات الخاصة ،مثلام
قام مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية بتويل دور قائد
املجموعة/منسق املخيم منذ  2004يف دارفور .وتكون
الوكالة الرئيسية وبدورها يف تنسيق املخيامت مسؤولة
عن جميع املخيامت التي تستضيف النازحني داخليا،
وتشمل وظائفها الرئيسية عىل تقديم الدعم للسلطات،
وضامن بقاء املجال اإلنساين مفتوحاً واحرتام املعايري
الدولية وتخصيص منظامت إدارة املخيامت لكل مخيم
وإعداد أنظمة إدارة املعلومات ،إضافة إىل ضامن العمل
مع الرشكاء لجمع ومشاطرة املعلومات حول الخدمات
اإلنسانية والفجوات املوجودة يف املخيامت.
ويف بعض الحاالت ،تولت الجامعات املنظمة املؤلفة
من املقيمني يف املخيامت دور إدارة املخيم .ولكن األمر
األكرث شيوعا أن تقوم منظمة غري حكومية بتويل هذه
الوظيفة .ومن املهم وجود كيان واحد مخصص للعمل
كنقطة بؤرية داخل املخيم ولضامن أن جميع األنشطة
اإلنسانية ترتكز عىل مشاركة النازحني داخليا ،والتنسيق
معهم ،وتشاطر املعلومات املتناسقة حول الحامية
واحتياجات املساعدة ،والتموين والفجوات.

إصالح العمليات اإلنسانية وتحقيق الوعود املرجوة
رشاكة إدارة املخيامت وتنسيقها عمليا
ويتوفر لدى املساهمني يف هذ الفعاليات ،عىل الرغم من
عدم فهم جميع املزاولني إلدارة املخيامت وتنسيقها فهام
جيدا بعد ألنها قطاع جديد ،وعي متزايد بأنها تساهم
يف تحقيق تنسيق أفضل ،فقد أضافت زخام للمبادرات
لبناء قدرات املزاولني امليدانيني وعملت عىل نرش الوعي
الخاص بالقطاع الجديد ودوره يف تحسني الوضع اإلنساين
يف مخيامت النازحني داخليا.
كام نشهد دالئل واضحة عىل أن التعاون بني الوكالة
الرئيسية وب�ين املنظامت غري الحكومية أك�بر من
التعاون القائم بينها وبني السلطات الحكومية املحلية،
وبينام تتغري الرشاكات عىل املستوى امليداين من عملية
ألخرى فإن التنسيق الذي تتزعمه الوكالة الرئيسية
وإدارة املنظامت غري الحكومية يظهر متاسكا أكرب بينام
من األرجح أن تتم عملية إدارة الشؤون التي تجريها
السلطات املحلية وفقاً لظروف وأوضاع محددة.
وتتحمل مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني بشكل
متزايد مسؤولية تعبئة املوارد ألنشطة إدارة املخيامت
وتنسيقها ،فعند بدء املجموعة يف أوغندا وليبرييا تولت
مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني الدور الرئييس
لتنسيق املخيامت وكرست املوارد الالزمة لهذا الغرض،
ولكن املنظامت غري الحكومية الدولية الرشيكة عىل
األرض افتقرت للموارد الرضورية لفعاليات إدارة
املخيامت .ويف رشقي تشاد قامت مفوضية األمم املتحدة
لشؤون الالجئني مؤخرا بتمويل منظمتني غري حكوميتني
دوليتني لتنفيذ إدارة املخيامت يف مخيامت النازحني

داخليا . .إن تنفيذ أنشطة إدارة املخيامت وتنسيقها
يتوقف بشكل حاسم عىل قدرة املنظامت غري الحكومية
عىل تعبئة املزيد من التمويل:


يجب عىل الجهات املانحة أن تضمن توزيع
املوارد املتوفرة ألنشطة إدارة املخيامت
وتنسيقها توزيعا متساويا عىل قائد املجموعة
والرشكاء من املنظامت غري الحكومية.



يجب عىل املنظامت غري الحكومية املشرتكة
يف إدارة املخيامت أن تصل إىل موارد متويل
جديدة.



يجب عىل مفوضية األمم املتحدة لشؤون
الالجئني ورشيكته يف قيادة املجموعة ،املنظمة
الدولية للهجرة ،أن يحثا الجهات املانحة عىل
تقديم التمويل يف الوقت املناسب للرشكاء من
املنظامت غري الحكومية.

تعمل جني وانجريو مويغاي ()muigaij@unhcr.org
كموظفة سياسة أوىل يف قسم الخدمات التشغيلية يف
املقر الرئييس ملفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني
املسؤول عن دعم املجموعة العاملية إلدارة املخيامت
وتنسيقها .للمزيد من املعلومات انظر
http://ocha.unog.ch/humanitarianreform/
78=Default.aspx?tabid

مجموعة األدوات الخاصة بإدارة املخيامت
مجموعة األدوات الخاصة ب��إدارة املخيامت هو كتيب ألفته ونرشته إدارة املخيامت داخل كل قطاع من القطاعات املعرفة ،كام تشتمل أيضا عىل أدوات (قوائم
املنظامت األعضاء يف مرشوع إدارة املخيامت املشرتك بني الوكاالت :وهي تدقيق ،ومناذج رقابة ومبادئ توجيهية) وقوائم لقراءات ومراجع هامة.
مفوضية األمم املتحدة السامي لشؤون الالجئني ،ومكتب تنسيق املساعدات
اإلنسانية ،ولجنة اإلنقاذ الدولية ،وجمهورية الكونغو الدميقراطية ،ومجلس لقد استخدم العديد من مئات األفراد واملنظامت مجموعة أدوات إدارة املخيامت ميدانيا منذ
الالجئني الرنويجي .ويحتوي هذا الكتيب عىل معلومات أساسية حول عام  ،2004ومنها وكاالت األمم املتحدة ،واملنظامت الدولية ،واملنظامت غري الحكومية املحلية
معظم مظاهر العمليات يف املخيامت ،مثل التخطيط للمخيامت وإغالقها ،والدولية ،والسلطات املحلية ،والجامعات ،ومؤسسات البحوث ،واملقيمني يف املخيامت وقادة
ومشاركة املجتمعات ،ولجان املخيامت ،والتسجيل ،والحامية ،والوقاية من املجتمعات .ومن الدول التي تستخدم فيها مجموعة األدوات أو استخدمت فيها هي ليبرييا،
العنف الجنيس والعنف الجنساين ،والتوزيع ،واملياه والرصف الصحي ،واألمن ،والسودان ،وباكستان ،ورسي النكا ،وبورندي ،وأوغندا ،وجمهورية الكونغو الدميقراطية ،وكينيا،
واندونيسيا ،وتيمور الرشقية ،وجورجيا ،ولبنان ،وإثيوبيا ،والفلبني.
والصحة الجسدية والنفسية ،والتعليم ،والتنسيق وإدارة املعلومات.
وميكن تطبيق مجموعة األدوات يف حاالت الالجئني وحاالت النازحني داخليا مجلسالالجئنيالرنويجييفأوسلوهواملنسقالخاصمبجموعةأدواتإدارةاملخيامتيفمرشوعإدارة
التي تنشأ من النزاعات أو الكوارث الطبيعية .وهي تكمل املبادئ التوجيهية املخيامت املشرتك بني الوكاالت .للمزيد من املعلومات ،يرجى االتصال عىل veit.vogel@nrc.no
القطاعية واملعايري القامئة مثل كتيب سفري  SPHERE Handbookوكتيب
مفوض األمم املتحدة السامي لشؤون الالجئني لحاالت الطوارئ والكتب ميكنكم الحصول عىل مجموعة األدوات من  www.nrc.no/campأو طلب نسخة
الفنية األخرى .وتحدد مجموعة األدوات هذه أدوار ومسؤوليات وكالة مطبوعة من :مجلس الالجئني الرنويجي ،صندوق بريد رقم St Olavs Plass، ،6758
 0130أوسلو ،الرنويج.
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إدارة القضايا البيئية :دفاعاً عن
إصالح أكرث فعالية

أندرو مورتون وديفيد جينسن

عكف برنامج األمم املتحدة للبيئة ومنظمة كير الدولية وغيرهم من
الشركاء اآلخرين على امتداد العامني املاضيني على تقييم أوضاع
االهتمامات البيئية في االستجابة اإلنسانية والدفاع عن احلاجة للتغيير
في هذه الناحية .ونظرا ً ألن املمارسات احلالية ضمن اجملتمع اإلنساني الدولي
ليست في الغالب باملستدامة بيئيا كما تبدي مقاومة للتغيير ،فإننا نواجه
حتديا ً كبيرا ً نتيجة لهذا الوضع.
وإضافة إىل اعتبار البيئة عىل أنها من إحدى القضايا التي
تستحق أن تحتل رأس قامئة األولويات يف النهج العنقودي
الذي تتواله اللجنة الدامئة املشرتكة بني الوكاالت فإننا نجد
أنه قد جرى رسمياً اعتبار ’تحسني دمج القضايا البيئية’
أحد األهداف اإلصالحية يف نداء بناء قدرات االستجابة
اإلنسانية العاملية.1

ويف حالة حطب الوقود ،فإن اإلجابة هي ’ليس بعد’.
ورغم أن الحاجة للطاقة ال تقل أهمية عن الحاجة
للطعام واملاء واملأوى ،إال أنها ال تزال مهمشة يف منظومة

وكان قد طرأ موقف مامثل يف دارف��ور ،حيث أدت
موجات النزوح الداخيل الهائلة إىل تجريف هائل
للغابات حول املعسكرات الكبرية مع اضطرار القاطنني
فيها إىل جمع األخ��ش��اب وحطب
الوقود من املناطق املحيطة بغية
الحصول عىل الطاقة وكذلك كجزء
من إسرتاتيجيتهم املعيشية من أجل
صناعة الطوب .ورمبا يجعل حجم
النزوح والهشاشة ال��ب��ارزة للبيئة
السودانية الشاملية الجافة من
دارف��ور الحالة األسوأ من نوعها يف
العامل.
مل يعد من املمكن التامس األعذار
لإلخفاقات الحادثة يف بحث اآلثار
البيئية األطول أمداً لعمليات اإلغاثة
يف العديد م��ن امل��ن��اط��ق ،خاصة
للعمليات القامئة يف املناطق القاحلة
أو القاحلة التي تعرضت للتجريف
بيئياً يف أفريقيا والرشق األوسط .وتؤدي أشكال التحرك
قصرية األمد إىل آثار بيئية أطول أج ًال تهدد معيشة
البرش ،وتزيد من تعرضهم للكوارث وميكن أن تسهم
يف تجدد األزمات اإلنسانية .وخالصة القول ،فإن ا ُملثل
الخاصة بـ ’عدم التسبب بأي رضر’ و ’إعادة البناء عىل
نحو أفضل’ ال ميكن تحقيقها إال إذا تم دمج القضايا
البيئية ضمن االستجابة اإلنسانية الكلية .ويف نفس
الوقت ،فإن االستغالل غري ا ُملستدام للموارد الطبيعية
لتلبية االحتياجات اإلنسانية ميكن أن يؤدي إىل صدام
مع املجتمعات املحلية بشأن الحصول عىل املوارد
والتعويضات.
برنامج األمم املتحدة للبيئة

مخيم بيلونغ
للنازحني يف
جمهورية الكونغو
الدميقراطية
يبعد  700مرت
فقط عن حديقة
فريونغا الوطنية
ويحتاج سكانه
البالغ عددهم
 10آالف نسمة
 600طن من
الحطب أسبوعيا.

ويواجه مجتمع العمل اإلنساين
العديد م��ن التحديات البيئية
واالجتامعية املتشابكة ،وتشمل
أبرز القضايا يف هذا املضامر ما ييل:
 )1تأثري تجريف األرايض والتغري
املناخي كمسببات تسهم يف اندالع
األزمات اإلنسانية )2 ،توفري حطب
ال��وق��ود امل��س��ت��دام ومستلزمات
اإليواء )3 ،إدارة النفايات املتخلفة
عن املعونات )4 ،اإلدارة ا ُملستدامة
للمياه الجوفية والسطحية ،و)5
التأثري البيئي لعودة الالجئني وتطوير
املعيشة املستدامة .وسوف يتطلب
التعامل مع هذه التحديات ما هو
أكرث من مجرد وضع اإلرش��ادات واألنشطة املخصصة،
حيث سيستتبع إجراء تغيريات ثقافية ومؤسسية شاملة
عىل مجتمع املعونات اإلنسانية من جميع الزوايا .وبدالً
من ذلك األسلوب املتسم بالترشذم والتهميش يف تناول
القضايا البيئية ،ينبغي أن تحتل هذه القضايا رأس قامئة
االعتبارات يف األسلوب الذي يتم به تسليم االستجابة
وذلك للتاميش مع املبدأ الشهري الذي ينص عىل ’عدم
التسبب بأي رضر’ .وقد كان هذا التغيري يقع يف القلب
من النهج العنقودي للجنة الدامئة املشرتكة بني الوكاالت
– ولكن هل يتحقق بالفعل عىل أرض الواقع يف امليدان؟

االستجابة اإلنسانية .وعىل الرغم من اإلصالحات الجارية،
نجد تجاه ًال أساسياً لقضية توفري الطاقة يف غالبية
العمليات اإلنسانية ،والتي تركز عىل نحو يكاد يكون
حرصياً عىل توفري الطعام واملأوى واملاء والرعاية الصحية.
وغالباً ما ُترتك مهمة البحث عن الخشب لتلبية احتياجات

بتوفري اإلمدادات الطارئة من حطب الوقود من املناطق
املحلية للغابات الخاصة وذلك حتى ال تصبح الحديقة
هي املصدر الرئييس لإلمداد ،مثلام حدث أثناء تدفق
مليونني الجئ يف عام  .1994بيد أنه ال ميكن االتكال
الدائم عىل هذا اإلجراء املؤقت ،ولذلك يقع عىل عاتق
مفوضية األمم املتحدة لشؤون مهمة البحث عن حلول
أكرث استدامة كجزء من عملياتها التخطيطية واإلدارية
للمعسكرات.

الطاقة يف الغالب إىل النازحني أنفسهم ،وذلك اتكاالً عىل
االفرتاض املتفائل بأن مثل هذه املوارد هي غري محدودة
ومجانية ومتجددة.
وكان قد تم خالل شهر سبتمرب  2007وحده إنشاء أربع
معسكرات جديدة للنازحني داخلياً بجوار مدينة غوما،
وذلك يف شامل جمهورية الكونغو الدميقراطية .وكان
الصندوق العاملي للطبيعة قد قدر بأن املعسكرات األربع،
والتي تقع إىل الجوار من حدود حديقة فريونغا الوطنية
(وهي واحدة من آخر مكانني عىل كوكب األرض تعيش
فيهام الغوريال الجبلية حتى اليوم) ،تحتاج ما يقرب من
 600طناً من حطب الوقود كل أسبوع لتلبية احتياجاتها
من الطاقة .ونظراً لعدم تلبية الوكاالت اإلنسانية لهذه
االحتياجات فإن الصندوق العاملي للبيئة يعمل عىل

عىل الرغم من ذلك القدر الهائل من اإلرشادات الفنية
ودراسات الحاالت التي ُنرشت بخصوص القضايا ،إال أننا

إصالح العمليات اإلنسانية وتحقيق الوعود املرجوة
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الثقايف
التغيري
واملؤسيس :يف الحالة
األوىل ،ينبغي أن
يسل ّـم املجتمع الدويل
بأهمية هذه القضايا
البيئية ويتعامل معها
عىل نحو منهجي
منظم .ومن الناحية
فإن
املؤسسية،
هذا يستتبع تطوير
املعايري واإلرشادات
وكذلك -وهو األكرث
أهمية -تخصيص
والزمن
األموال
واملوارد
اإلداري
البرشية .و ُيعد ما حدث أخرياً من إنشاء فرقة
عمل اللجنة الدامئة املشرتكة بني الوكاالت
للحصول اآلمن عىل حطب الوقود والبطاقة
البديلة يف األوضاع اإلنسانية 2خطوة إيجابية،
بيد أن األهم هو متابعة ومراقبة التغري عىل
املستوى امليداين .كذلك فإن مراجعة اإلرشادات
سوف يتيح فرصة مهمة لتناول قضية املعايري
البيئية.



اسرتاتيجيات االستجابة الحتياجات الطاقة
الخاصة بكل حالة عىل حده :ينبغي أن تشمل
إسرتاتيجية االستجابة الخاصة بكل موقف
إنساين يرتاوح بني املتوسط والشديد الخطورة
عنرصاً خاصاً بتوفري الطاقة؛ ويجب أن يتم
تخصيص ودمج املسؤولية اإلجاملية عن هذا
العنرص داخل النهج العنقودي.



التحسينات يف كفاءة الطاقة :ميكن لالستجابات
الفنية واملؤسسية لتحسني كفاءة استغالل
حطب الوقود (من خالل املواقد املوفرة يف
الوقود أو املواقد التي تعمل بالطاقة الشمسية
عىل سبيل املثال) أن تعود بفوائد هائلة كام
أنها تعد وسيلة رسيعة الفعالية.



إدارة موارد حطب الوقود املحلية :إقراراً بأن أثر
االستجابة اإلنسانية يتجاوز حدود املعسكرات،
فإن الوكاالت بحاجة للتدخل يف اإلدارة املحلية
للموارد من وقود الحطب .وليك تكون فعالة،
فإن هذا يتطلب ك ًال من الخربة الفنية والنهج
املشارك.

برنامج األمم املتحدة للبيئة

نجد أن التقدم اإلجاميل كان
مل يزل محدوداً .ومن منظور
برنامج األمم املتحدة للبيئة،
فإن الحل الكايف والدائم
لهذه القضايا يتطلب نهجاً
متعدد الجوانب ،ويشمل:
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سكان مخيم
يف غرب دارفور
يقطعون الحطب
من شجرة سقطت
الستخدامه
كوقود للطبخ

موارد الطاقة املستوردة :يف الحاالت التي تتسم
فيها اإلمدادات املحلية من حطب الوقود بعدم
الكفاية ،أو كان استغالل املوارد املحلية فيها غري
مرشوع و/أو يتعذر تربيره (مث ًال للمعسكرات
املتواجدة داخل أو بالقرب من الحدائق الوطنية
أو الواحات الصحراوية) ،فإن البديل الحقيقي
الوحيد لها هو استرياد إمدادات الطاقة ،ويكون
ذلك بصفة عامة من مناطق أخرى من البالد
وبشكل تجاري.

أو الع ُـشب ،قدراً من الوقود يقل كثرياً عام تحتاجه
املواقد التقليدية املؤلفة من ثالثة أحجار .وعىل أمد
أطول ،سوف يعمل برنامج األمم املتحدة للبيئة بالتعاون
مع منظمة األغذية والزراعة عىل إنشاء غابات مجتمعية
حول معسكرات النازحني داخلياً وغريها من املناطق
يف دارفور ،وذلك كوسيلة لتوفري اإلمدادات املحلية من
خشب الوقود والعلف وخشب البناء .وسوف يبحث
املرشوع كذلك إمكانية طرح تقنيات طاقة بديلة ،مثل
الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والغاز الطبيعي.

ويواصل برنامج األمم املتحدة للبيئة بالتعاون مع رشكائه
العمل عىل دمج القضايا واالهتاممات البيئية ضمن
عملية اإلصالح اإلنساين ،مع تحديد الفجوات املوجودة
عىل مستوى السياسات وتوفري التوجيه واإلرشاد للعاملني
اإلنسانيني يف املجال.3

ومن أجل تحقيق تقدم جيد عىل مسار دمج القضايا
البيئية يف العمل اإلنساين ،سوف يكون لزاماً أن يتم إنشاء
’تحالف أوسع نطاقاً لألطراف الراغبة’ من قبل الجهات
املانحة املشاركة من جديد ،وكربى وكاالت األمم املتحدة
وغريها من املنظامت غري الحكومية للعمل عىل هذه
القضايا.



وباإلضافة إىل ذلك ،فإن برنامج األمم املتحدة للبيئة
يسعى لتفعيل عملية التغيري وتحسني املوقف يف
امليدان .فعىل سبيل املثال ،ويف دارفور -وحيث تتسم
مشكلة تجريف الغابات بالخطورة عىل النحو الذي دفع
بتجمعات النازحني للجوء إىل الحفر تحت األرض بحثاً
عن الجذور لحرقها كوقود -تم البدء يف مرشوع يستغرق
عامني بالتعاون مع منظمة األغذية والزراعة التابعة
لألمم املتحدة ملساعدة تجمعات النازحني واملجتمعات
املتأثرة بالرصاعات عىل الحصول عىل حطب الوقود
واستغالله بأسلوب مستديم .ويهدف املرشوع كخطوة
أوىل إىل توسيع نطاق استعامل املواقد املوفرة للوقود
يف معسكرات النازحني داخلياً .وتحتاج هذه املواقد،
واملصنوعة من خليط من املاء والطني وإما روث الحمري

أندرو مورتون ( )andrew.morton@unep.chهو
منسق تطوير وتقييم الربامج ،أما ديفيد جينسن
( )david.jensen@unep.chفهو منسق السياسات
واألبحاث يف الدائرة املعنية بحاالت ما بعد الرصاع
والكوارث (PCDMB – http://postconflict.unep.
 )chالتابع لربنامج األمم املتحدة للبيئة .وتعد هذه
الدائرة هي بؤرة تجمع هذا النوع من األنشطة يف
برنامج األمم املتحدة للبيئة.
http://ochaonline.un.org/cap2005/webpage.asp?Page=1566 .1
/www.humanitarianinfo.org/iasc/content/subsidi/tf_SAFE .2
 .3انظر الكتيب الصادر باالشرتاك بني برنامج األمم املتحدة للبيئة و مكتب
تنسيق الشؤون اإلنسانية الذي صدر حديثاً واملعنون ’العمل اإلنساين والبيئة’،
واملتوافر عىل الرابط http://postconflict.unep.ch/publications/
IASC_leaflet.pdf
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تجاهل الصدوع يف عملية اإلصالحات اإلنسانية
تيم موريس

تعكس العديد من املقاالت السابقة تفاؤال جتاه إصالح العمليات
اإلنسانية وتستشهد بنجاحات نهج عنقودي .ولكن تساور
الكثيرون داخل اجملتمع اإلنساني – كاملزاولني ،واملانحني ،واحملللني
–شكوك ال تذاع على املأل في معظم األحيان وإن كانوا قد
أفصحوا عنها لنشرة الهجرة القسرية خالل إعداد هذا العدد.
لقد عرب الكثريون عن اهتاممهم برسعة انتشار النهج
العنقودي يف ظل النقص امللحوظ يف عدد املنسقني
اإلنسانيني املؤهلني تأهيال مناسبا لتقديم أدوار القيادة
ونقص قادة املجموعات املدربني تدريبا مالمئا من ذوي
الخربة يف اللوجستيات والتنسيق .وهناك قلق من أن النهج
العنقودي يثبت أنه قائم عىل كثافة اليد العاملة لدرجة
اإلفراط .ولقد عاىن بعض قادة املجموعات لتدبر أمور املنح،
والرشاكات ،واملبادئ التوجيهية ،واملذكرات ،واملجموعات،
واملجموعات الفرعية ،واالجتامعات ومحارض االجتامعات
الناتجة عن إص�لاح العمليات اإلنسانية .أما الجهات
املانحة فهي تهتم بتكاليف املجموعات اإلحدى عرش
وعدم استعداد الوكاالت القائدة لتحملها ضمن ميزانياتها
املنتظمة .أما اآلليات التي يكون مبوجبها قادة املجموعات
مسؤولني أمام املنسقني اإلنسانني أو اإلجراءات املتاحة أمام
املنسقني اإلنسانيني للتوسط بني املجموعات املتنافسة فإنها
تظل غري واضحة.
ويبدو أن املجموعات تثري قلق بعض وك��االت األمم
املتحدة .ورمبا مل يستوعب العاملون يف األمم املتحدة
مفهوم املجموعات أو مل يفهموا مسؤولياتهم الجديدة،
وأما ميل وكاالت األمم املتحدة للبدء يف الحديث عن
“الجدران النارية” – لتحديد الفعاليات التي ستتكفل
بها بشكل منفصل عن مسؤولياتهم كأعضاء أو قادة
مجموعات وإضافة لها – مام يشكل عائقاً مثرياً للقلق يف
مسار النهج الشامل.
لكن هل من املمكن تطبيق النهج العنقودي عامليا؟
لقد وصف جون هوملز ،منسق اإلغاثة الطارئة يف األمم
املتحدة ،النهج العنقودي عىل أنه “الطريقة التي نجري
من خاللها أعاملنا اآلن ”.ولكن يشكك الكثريون يف إمكانية
استخدام آليات هذا النهج يف جميع العمليات اإلنسانية،
وهل يجب استخدامه فقط عند تحديد الفجوات يف
عملية تقديم الخدمات أم عندما تفتقر الحكومات لقدرة
االستجابة؟ لقد أوىص تقييم صدر مؤخرا عن مفوضية
األمم املتحدة لشؤون الالجئني حول النهج العنقودي بأنه
من السابق ألوانه أن يصبح النهج العنقودي هو آلية
االستجابة املعيارية.1
وتشعر املنظامت غري الحكومية باإلحباط بسبب البطء يف
إنفاق األموال التي تصل عرب الصندوق املركزي لالستجابة

لحاالت الطوارئ ،2كام تشعر الجهات املانحة بالقلق
بسبب املستوى العايل للتكاليف اإلدارية للصندوق املركزي
لالستجابة لحاالت الطوارئ ،بينام تشعر املنظامت غري
الحكومية الدولية باالمتعاض بسبب عدم القدرة عىل
الوصول مبارشة إىل متويل الصندوق املركزي لالستجابة
لحاالت الطوارئ أو الحصول عىل املعلومات حول إجراءات
تسديد األموال .3ورمبا قد منح الصندوق املركزي لالستجابة
لحاالت الطوارئ وكاالت األمم املتحدة قدرة الوصول إىل
املزيد من التمويل املرن واملتوقع ،ولكن الثمن كان فرض
أعباء جديدة عىل رشكائهم الدوليني واملحليني حيث يتطلب
األمر أحيانا أشهر من وكاالت األمم املتحدة لتتعاقد من
الباطن ،ويف الواقع فهي ُتح ِّول مسار التمويل املخصص
إلنقاذ حياة الناس وتهدره عىل إجراءات بريوقراطية .أما
الوكاالت غري املنتمية لألمم املتحدة التي لديها قدرة ميدانية
للتدخل تضطر اآلن لالنتظار لفرتات أطول للحصول عىل
األموال .وتالحظ إحدى النرشات التي صدرت مؤخرا أن
تكاليف تعامالت األمم املتحدة ازدادت ومل تجد أي مؤرش
عىل أن الصندوق املركزي لالستجابة لحاالت الطوارئ قد
نجح يف تحقيق هدفه املعلن لتحسني التنسيق بني األمم
املتحدة واألطراف اإلنسانية غري املنتمية لألمم املتحدة.4
ويف الحقيقة لقد عمل الصندوق عىل تشتيتهم وتفريقهم
حيث أنهم يتنافسون اآلن عىل الفوز بنفس األموال
املخصصة لألغراض اإلنسانية .وبتعزيز دور وسطاء األمم
املتحدة هل يتضارب الصندوق املركزي لالستجابة لحاالت
الطوارئ مع تحرك األمم املتحدة العتناق فعالية مشابهة
لفعالية األعامل؟
واألسئلة التالية هي من بني األسئلة األخرى املطروحة:

االلتزام لضامن الحامية واملساعدة  -واستخدام
النهج العنقودي يف مثاين أزمات إنسانية مزمنة
وست حاالت طوارئ مفاجئة – ما يزال ال يوجد
تعريف واضح لهذا املفهوم األسايس لعملية
اإلصالح.


هل مجموعة اإلنعاش املبكر واضحة األهداف؟
فالعديد من الوكاالت تشتيك من نقص آليات
التمويل املتفق عليها عىل املستوى امليداين
لوضع الربامج وتنسيق عمليات اإلنعاش املبكر.



هل يبذل محركو إصالح العمليات اإلنسانية ما
يكفي لالنخراط يف العمل مع السلطات واملجتمع
املدين واألطراف املحلية األخرى املضيفة؟



هل ُترشك األمم املتحدة الحكومات املحلية
بشكل كاف يف النهج العنقودي أو يف تعديل
مسؤوليات املجموعة لتتناسب مع الهياكل
املوجودة يف السابق التي وضعتها الحكومة؟



هل تنخرط بعض وكاالت األمم املتحدة يف
تحقيق االلتزامات املنصوص عليها يف “مبادئ
الرشاكة” 5التابعة للمنهاج اإلنساين العاملي؟



هل ُيص ِّعب إصالح العمليات اإلنسانية من عملية
التكيف مع التقاليد واملامرسات املتشعبة؟

واألمر املشجع أن العاملني يف األمم املتحدة يتحدثون أكرث
عن رضورة التشاور مع الوكاالت األخرى ويشريون بشكل
دائم إىل اللجنة الدامئة املشرتكة بني الوكاالت .ويتم بذل
جهود مل يسبق لها مثيل لضامن أن النقاش حول إصالح
العمليات اإلنسانية يتوفر للعامة وأنه ليس مقترصا عىل
أروقة السلطة اإلنسانية يف جنيف ونيويورك .ولكن يجب
إرشاك نطاق أكرب من األطراف اإلنسانية للتأكد من أن
هناك متاسك وترابط حقيقي بني األربع مجاالت الخاصة
بحزمة إصالح العمليات اإلنسانية كلها ،وهي الرشاكات
والتمويل واملجموعات وتعزيز املنسقني اإلنسانيني ،حيث
ميكن تعزيزها كلها بشكل متبادل.



كيف يختلف النهج العنقودي عمليا عن أنظمة
التنسيق القطاعية؟
تيم موريس ( )tim@timmorris.infoاملحرر السابق
هل تعيق عملية اإلصالح قدرة مفوضية األمم لنرشة الهجرة القرسية ،ويعمل اآلن كمستشار/محرر
املتحدة لشؤون الالجئني عىل تناول قضايا مستقل.
النازحني داخليا؟
www.unhcr.org/excom/EXCOM/46d586782.pdf .1



ملاذا تشكل التغذية بحد ذاتها ال املساعدات
الغذائية مجموعة؟ هل هذا بسبب رغبة
برنامج األغذية العاملي يف التحكم مبفرده يف هذا
املجال؟



ماذا تعني عبارة مزود املالذ األخري بالضبط؟
فعقب سنوات عديدة من املستوى العايل من



http://cerf.un.org .2
 .3مثل تحالف مؤسسة إنقاذ الطفلwww.savethechildren.net/ :
alliance/media/newsdesk/2007-01-31.html
http://ochaonline.un.org/OchaLinkClick.aspx?link=ocha&d .4
ocId=1073098
www.icva.ch/pop.html .5
 .6العديد من الوثائق تتوفر عىل االنرتنت :انظروا www.
 humanitarianreform.orgو www.icva.ch/doc00001560.html
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إصالح العمليات اإلنسانية وتحقيق الوعود املرجوة

تساؤالت صعبة حول مستقبل مرشوع
األعامل اإلنسانية
أنطونيو دونيني

كيف يتسنى لنا أن جنعل من مفهوم العمل اإلنساني مفهوما ً عامليا ً وليس
مقتصرا ً على بلدان الشمال؟
تشرتك جميع الثقافات يف القيم الجوهرية
للعمل اإلنساين لكنها ال تتشارك يف النظريات
واالختالفات الثقافية وعالقات القوة التي
تصحب عالقات العمل اإلنساين والتي يهيمن
عليها الفكر الشاميل .وما يزال املرشوع اإلنساين
العاملي ،والذي ينفق يف املتوسط ما يقدر بـ
 10مليار دوالر كل ع��ام ،نادياً نخبوياً تضع
قواعده فئة خاصة صغرية من األط��راف ممن
يشرتكون بسمة عامة تتمثل يف تغيبهم عن
الحقائق الواقعية عن الناس الذين يقدمون لهم
الدعم واملساندة .ورغم ما للمرشوع اإلنساين
من مآثر طيبة ال يحق لنا أن نقلل من شأنها،
إال أن عملياته الوظيفية متليها مصالح أطراف
متثلها الحكومات واملنظامت العاملية واملجتمع
املدين يف الشامل ،والتي تشتمل بشكل متزايد
عىل قاعات اجتامعات القطاع الخاص وقاعات
املتابعة امليدانية للقادة العسكريني.
وس��واء شئنا أو أبينا ،فإن العمل اإلنساين ال
ي��زال ج��زءاً من الحوكمة العاملية ،إن مل تكن
الحكومة العاملية .فهو يسري بالتوازي وأحياناً
ما يكون خاضعاً لعمليات الحوكمة االقتصادية
واسرتاتيجيات االحتواء السيايس والعمل العسكري
والتي تصب جميعها يف مصالح ’الشامل العاملي’.
العظمى
وكل هذا يأيت بالرغم من أن الغالبية ُ
من عامل املعونات والكثري من وكاالت املعونات
اإلنسانية ال ينتمون لبلدان الشامل.
وعىل خالف األمم املتحدة ،والتي متلك فيها
جميع البلدان حق التصويت ،تغيب معامل أي
’دميقراطية’ مناظرة يف مجال املعونات اإلنسانية،
فالبلدان التي ال تنتمي لنادي املانحني األثرياء
تحوز فرصة ضئيلة يف التأثري عىل آليات املرشوع
اإلنساين ،بل وفرصة أقل يف فحص توجيه متويالت
املرشوع والتدخل فيها .ويف األمم املتحدة ،متلك
جميع البلدان نصيباً يف عمليات بناء السالم
وعليها واجب املساهمة فيها ،وأما عمليات
اإلنفاق وزمام األنشطة اإلنسانية لألمم املتحدة
فهي بيد البلدان الشاملية وحدها .ولدى األمم

املتحدة لجنة بناء للسالم  1ومجلساً لحقوق
اإلن��س��ان  2بيد أنها ال تضم مجلساً للشؤون
اإلنسانية.
ومتتلك الشعوب يف الشامل بدرجات متفاوت
ال��ق��درة ع�لى التأثري ع�لى سياسة املعونات
الحكومية وذلك من خالل االنتخابات وجلسات
االستامع العامة وما إليها .إال أن قدراً كبرياً من
املعونات الخاصة (والقطاع الخاص) يفلت من
هذه املتابعة واإلرشاف .بل إن العمليات الخاصة
بـ ’اإلغاثة’ العسكرية تتم بشكل أكرث خفا ًء.
وع�لاوة ع�لى ذل��ك ،ف��إن إسهامات األطراف
اإلنسانية غري الشاملية يف العمل اإلنساين ال
ترقى يف الغالب إىل ما يقدمه املانحون .نعم ال
ميكننا أن نغفل الهند والصني وبعض دول الخليج
باعتبارها أطراف مهمة ،غري أن إسهامات القطاع
غري الرسمي للمعونات اإلنسانية – مثل الزكاة
العرش والحواالت النقدية
وغريها من رضائب ُ
التي تأيت من بقاع شتى وإسهامات البلدان
واملجتمعات املترضرة – ال تجد من يسجلها يف
أي مكان .بل إننا فوق ذلك نبدي نفوراً أعظم
من االعرتاف باإلسهامات املنقذة لحياة البرش
والتي تقدمها الكيانات املنتخبة مثل حامس أو
حزب الله واللذان يقدمان معوناتهام املتنوعة
للسكان املعرضني للمخاطر.

مخاطر إضفاء الطابع املؤسيس
يتطلع عامل املعونات اإلنسانية املوسمية بكثري
من الحنني إىل األيام الخوايل الهادئة التي سبقت
ظهور الربيد اإللكرتوين أو الهواتف الخلوية
عندما كانت الرسائل املهمة من القواعد امليدانية
البعيدة يتم إرسالها بواسطة أجهزة الراديو ذات
الخشخشة املزعجة وأجهزة التلغراف الربقي
التي ال ميكن االعتامد عليها .فعندما يعطب
كالهام عن العمل ،وهو ما كان حالها غالباً ،كان
التواصل حينها يعتمد عىل الرسائل املكتوبة
بخط اليد والتي كان يعهد بها إىل أحد سائقي

الشاحنات لتوصيلها .ويف ظل التقدم الذي حدث
يف التكنولوجيا ،والتدريب يف اإلدارة والتدريبات
الشاملة وورش التخطيط لحاالت الطوارئ ،إىل أي
مدى أسهم إضفاء الطابع املؤسيس الهائل عىل
الرصاعات واألزم��ات طيلة الخمسة عرشة عاماً
املاضية يف تحسني فعالية هذا القطاع؟ هل يؤدي
عامل املعونات اإلنسانية البالغ عددهم اليوم
 250ألف عملهم بشكل أفضل عن سابقيهم
الذين كانوا يقاتلون من أجل الوصول إىل بيافرا
وإيجاد متسع للعمل فيها؟
ومام ال شك فيه أن النمو غري املسبوق يف املرشوع
اإلنساين وتطوير املعايري واإلجراءات والتقنيات
قد سمح له بتقديم االستجابات بشكل أكرث
رسعة وفعالية .وقد قدمت مؤسسات التنسيق
واملنح الجيدة وتكاملية الجهود خدمات جليلة
للمنظومة ،فقد صار هناك قدر أكرب من القابلية
للتنبؤ يف حاالت الطوارئ ،رغم بقاء املشاكل
الخاصة بتكافؤ االستجابة مع حجم الكوارث
وكذلك مراعاة عامل الوقت .ولكن أال نعتقد أن
بعضاً من املرونة والتلقائية التي كان يشتهر بها
املرشوع قد ُفقدت يف هذه األثناء؟ هل تحسنت
جودة معوناتنا الرحيمة؟
لقد نجم عن إضفاء الطابع املؤسيس ضغوط
قوية عىل املنظامت غري الحكومية تدفعها
إىل مزاولة أنشطتها وكأنها أعامل تجارية أو
حكومات .ومام ال يبعث عىل الدهشة أن كبار
املسؤولني وامل��دراء التنفيذيني باتوا يتنقلون
بني هذين املجالني املختلفني .لقد أصبحت
املساعدات اإلنسانية أقل مرونة وأقل قدرة عىل
التعامل مع الحوادث غري املتوقعة .ومثة ضغوط
هائلة من أجل وضع الربامج طبقاً لألهداف
املنصوص عليها يف اتفاقيات املنح وكذلك وضع
أطر زمنية للتنفيذ تتسم غالباً بعدم الواقعية.
وتثبط الفرتات القصرية التي تستغرقها املنح–
 12-6شهراً -من القدرة عىل االبتكار واإلقبال
عىل املجازفات .ومع منو املنظامت وتعاظم
امل��وارد ،أصبحت آليات السيطرة أكرث رصامة
وباتت عمليات صناعة القرارات أكرث ُبعداً عن
املعطيات امليدانية .لقد كان العمل اإلنساين يف
السابق يرتكز عىل مفهوم ’التطوعية’ – وال يزال
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املرجوة
DISPLACEMENTوتحقيق الوعود
إصالح العمليات اإلنسانية
PALESTINIAN
هذا بالفعل أحد املبادئ الرئيسية لعمل الصليب
األحمر -إال أنه قد صار اآلن وظيفة تحدد
سامتها ما ُيرام منها من أهداف إدارية ومعايري
تشغيلية وأدوات لتنمية املوارد اإلنسانية .وقد
أدت هذه الوظيفة إىل إنشاء هياكل وأمناط
تنظيمية متيل لخنق اإلبداع وتغفل عن متابعة
األوض��اع الراهنة لألحداث ،رغم ما لذلك من
أهمية يف أي ’عمل تجاري’ وليس قامئاً فقط
عىل مبدأ التطوعية مثل العمل اإلنساين .ويف
الواقع ،فإن عملية تطوير العمل اإلنساين نفسه
كانت تعني أن يتم نقل عامل املعونات األكرث
خربة واحرتاماً وتدريباً (وهم يتقاضون أجراً عىل
ذلك) من جبهة العمل اإلنساين ليتم الزج بهم
يف غرف اجتامعات مغلقة بعيدة عن امليدان!

اإلعداد للمفاجآت
ال يزال العمل اإلنساين قامئاً عىل االفرتاضات
التي كانت سائدة أي��ام الحرب الباردة وما
بعدها حول العوامل التي تشكل مفهوم األزمة.
وقد بدأ التحسن مؤخراً يدب يف أعاملنا يف
تعاملنا مع أزمات العام املايض ورمبا مع أزمات
اليوم .ولكن هل تكيف املرشوع مع التحديات
التي من املتوقع أن تعرتض طريقنا يف العقود
القادمة؟ وهناك مجاالن نتسم بسوء التجهيز
فيهام بشكل خاص ويتطلبان التكيف الفوري:


الحروب الجديدة غري املتناظرة يف
العراق وأفغانستان (ولكن اآلن يف
الصومال ولبنان ورمبا يف تشاد أو نيجرييا
أو باكستان) والتي بات ُينظر فيها إىل
عامل املعونات اإلنسانية وكأمنا يفضلون
يف معوناتهم جانب عن آخر.



الحاالت الطارئة يف الحوادث املأساوية
أو املواقف املزمنة التي ال نهاية لها
والتي يتوجب فيها عىل النظام التعامل
مع تهديدات مضاعفة ومناحي ضعف
ال يزيد من تأزمها ،يف بعض الحاالت،
الرصاعات املسلحة فحسب وإمنا كذلك
الحوادث الطبيعية الخطرية والتغري
املناخي والكوارث التكنولوجية والنزوح
البيئي واألوبئة الخ.

رمبا تكون الرصاعات املسلحة يف الواقع مصدراً أقل
للضعف عام اعتدنا عليه يف السابق .ففي زميبابوي
اليوم ،نجد أن  3500شخصاً ميوتون كل أسبوع من
عرض نقص املناعة /اإليدز يف وسط أزمة سياسية
واجتامعية واقتصادية آخذة يف التفاقم .ويف العديد
من أجزاء العامل ،متيل الكثري من التهديدات املتنوعة
القدمية والجديدة ألن يرتاكم بعضها فوق بعض

وتسبب آالماً مضاعفة .ونهجنا اإلنساين التقليدي
غري كاف يف مثل هذه األوضاع.
إن محاولة التنبؤ بأزمات الغد ليست باألسلوب
الذي ميكن أن يحقق الفائدة املرجوة .ولكن
االستثامر يف االستعداد يجعل من املنظامت أكرث
قدرة عىل التكيف مع الصدمات الكارثية ويؤدي
إىل تقوية الرشاكات عىل جميع املستويات
والتطلع إىل ما وراء اإلمكانيات املتاحة لدينا.
ورغم أنه ال ميكننا أن نغمط التحسينات التي
طرأت عىل آلية العمل اإلنساين ،بيد أنه ما من
سبب يدعونا للتوقف واالتكال عىل إنجازاتنا.
وتؤكد نتائج أبحاثنا أن م�شروع املعونات
اإلنسانية أكرث عُ رضة للتالعب من قبل القوى
السياسية القوية عام يظنه الكثريون .فمن
ميارسون العمليات اإلنسانية هم أكرث قابلية
للتأثر من قبل هذه القوى عام نعتقد ،وسوف
يجلب علينا إخفاقنا يف تغيري التوجهات الحالية
زوال املساعدات الدولية وأنظمة الحامية التي
تقوم عىل مبادئ إنسانية يف األساس .فإذا زاد
غياب التواصل بني االحتياجات املدركة ملجموعة
مستهدفة من املستفيدين والحامية املقدمة
بالفعل لهم  ،فإن األعامل اإلنسانية كوسيلة
قامئة عىل التعاطف من خالل تقديم اإلغاثة
للبرش يف املحن سوف تتعرض بشكل متزايد
لالغرتاب وتصبح عرضة للشك يف نواياها ممن
ِقبل من تزعم أنها تساعدهم.
إن مرشوع املعونات اإلنسانية يعاين مشاكل
أخطر مام هو مفهوم أو ُمسلم به .إن عالقة
الغرام الحالية بني املجتمع الدويل والعمليات
اإلنسانية تقوم عىل اثنني من املبادئ  :أ) أن
العمل اإلنساين يخدم املصالح األمنية للبلدان
التي تعد املساهمني الكبار التقليديني فيها ومن
ثم يشكل ذلك جوانب املرشوع اإلنساين و ب)
أن االقتصاد السيايس الحايل للعمل اإلنساين
– أي سوق األع�مال اإلنسانية -سيظل واقعاً
تحت هيمنة القيم والسلوكيات واألساليب
اإلدارية الغربية والشاملية .فإذا جاءت الظروف
لتخل بصحة هذين االفرتاضني ،إما بسبب أن
التغري املناخي أو غريها من املخاطر يدفع
بتحول منوذجي يف االهتاممات األمنية للشامل
أو بسبب تعرض االحتكار الشاميل لألعامل
اإلنسانية لتحدي أطراف أخرى ممن ال يقبلون
بـ ’قوانيننا’ التي وضعناها للعبة ،فإن املرشوع
الحايل للمعونات اإلنساين قد يجد نفسه يعاين
من محنة شديدة.
ويف هذه األثناء ،فإن العمل اإلنساين ،يف إطاره
ووسائل تنفيذه التقليدية ،قد يأيت ليشغل
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مساحة أصغر ع�لى املشهد العاملي ،ويتم
تهميشه يف حالة األزمات ذات األثر السيايس
الضعيف والتي ال تهم املصالح اإلسرتاتيجية
للقوى العظمى .وس��وف ت��واص��ل تحديات
املساعدة والحامية ألفغانستان والعراق ودارفور
فرضها لتحديات هائلة يف املساعدة والحامية.
ويف الوقت نفسه ،من املتوقع أن يتزايد التعامل
مع الرصاعات ذات األهمية السياسية بواسطة
مجموعة من األطراف غري التقليدية والتي من
بينها القوات العسكرية الدولية واملتعاقدين
الخصوص واألطراف غري املرتبطة بالدول وذلك
بدالً من الوكاالت اإلنسانية ’الرسمية’.
عىل مدار عقد ونصف مىض ،كان برنامج األعامل
اإلنسانية قد توسع ليشمل أنشطة مثل الدفاع
وإعادة التأهيل وبناء السالم والتنمية .وقد يقول
البعض بأن برنامج األعامل قد تحول عن أسسه
اإلنسانية التقليدية .وقد ال يكون التحول نحو
نظام أكرث تواضعاً من العمل اإلنساين – وبشكل
محدود يف نطاقه وأهدافه وأطرافه -تطوراً
سلبياً بالكامل عىل نحو ما ميكن أن نعتقد .فقد
يعكس إدراكاً بأن التوجهات والقوى العاملية
الراهنة التي تولد الحاجة للعمل اإلنساين ال
ميكن أن يتم إعادة توجيهها أو حتى احتواءها
بشكل كبري من قبل املرشوع اإلنساين نفسه.
وهذا ال يعني أن القامئني عىل العمل اإلنساين ال
يتطلعون لعامل أكرث أمناً وعدالة وعطفاً بقدر ما
يعني أنهم باتوا يتحلوا بالواقعية يف تسليمهم
بأن التزامهم األول إمنا يتمثل يف األساس يف فعل
كل يف وسعهم من أجل حفظ وحامية األرواح
التي ميكن أن تتعرض لخطر وشيك.
عمل أنطونيو دونيني (@antonio.donini
 )tufts.eduمؤلف املقالة لـ  26عاماً يف
األمم املتحدة شغل خاللها عدة وظائف
بحثية وتقييمية وإنسانية يف املنظمة .وهو
يعمل حالياً كباحث أول يف مركز فينشتاين
العاملي ( ،)http://fic.tufts.eduبجامعة
توفتس حيث يرأس مرشوع برنامج األعامل
اإلنسانية لعام http://fic.tufts.( 2015
 .)edu/?pid=19#HA2015وقد اقتبس هذا
املقال من ’التطلع إىل األمام :تطبيق مبادئنا يف
عامل الواقع’ ،يوليو :2007
http://fic.tufts.edu/downloads/Princi
plesWorkinRealWorld.pdf
www.un.org/peace/peacebuilding .1
www.ohchr.org/english/bodies/hrcouncil .2
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العراق واالحتياجات
املتزايدة مع استمرار النزوح

أندرو هاربر

لقد ازداد الوضع اإلنساني في العراق تدهورا ً بشكل كبير بعد سبعة أشهر
من اجتماع ممثلي مائة دولة في جينيف ملناقشة أزمة النزوح في العراق،
كما حتطمت على صخرة الواقع كل اآلمال املعقودة بأن تسليط الضوء على
أعباء الدول اجملاورة للعراق سينجم عنه دعم مالي وسياسي حيث ال يكاد
الدعم املقدم يذكر مقارنة بحجم االحتياجات اإلنسانية الالزمة واملتوقعة.
ومن املقدر أن ما ي�تراوح بني  50إىل  100عراقي
ي ُـكرهون عىل ت��رك منازلهم كل ساعة .وتعتقد
مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني أن ما يقرب
من  4.5مليون عراقي – أي ما يعادل سدس السكان-
قد تركوا منازلهم ،ليزيد هذا العدد نصف مليون
آخر منذ اجتامع جينيف .أما دول اللجوء اإلقليمية،
خاصة سوريا والتي تستضيف ما يقرب من  1.6مليون
عراقي ،فقد ضاقت ذرع��اً بالتأكيدات
والوعود غري املتحققة .وبعد عدد من
التهديدات ،وضعت سوريا نظام تأشريات
للعراقيني يف أكتوبر ،وقد سد هذا القرار،
والذي يعد املرة األوىل التي تتخذ فيها
سوريا مثل هذا اإلجراء ضد إحدى الدول
العربية الشقيقة ،باب آخر منفذ باق
للهرب أمام العراقيني.

ويحل الشيعة من غرب بغداد محل العائالت السنية
يف رشق بغداد .بينام ينتقل السنة من الجنوب إىل
الشامل أو يفرون من العراق بأكملها .ويقوم الشيعة

ويقيم معظم النازحني داخلياً مع عائالتهم وأصدقائهم،
ولكن ونظراً للقيود املتزايدة عىل حركة النازحني

م برنارد/مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني

كذلك تزداد صعوبة النزوح داخل العراق
حيث استنفدت العديد املحافظات
العراقية اآلمنة نسبياً مواردها وقدراتها
عىل استيعاب املزيد من النازحني داخلياً.
وتفرض معظم املحافظات العراقية
الثامنية عرشة قيوداً رسمية وغري رسمية
عىل دخول وإقامة النازحني داخلياً ،ومبا
يسد منافذ الدخول أمام املدنيني الذين
يحاولون الهرب من القتال أو يحرمهم من
الحصول عىل املساعدات مبجرد وصولهم
أو كليهام .وتقوم السلطات املحلية أو ،يف
بعض الحاالت الجهات غري الرسمية التي
ال تنتمي أو تتبع للدولة ،بتطبيق عدد من
القيود عىل الحركة كام تحرم الكثري من
األعداد الجديدة من النازحني داخلياً من الحصول عىل
خدمات الغذاء املدعمة والوقود والحامية األساسية.
وقد أدت حوادث انتشار الكولريا األخرية إىل زيادة
تصميم وعزمية العديد من السلطات عىل منع دخول
‘الغرباء’ .ويتخذ اآلن النزوح الداخيل طابعاً أكرث
استمرارية وأكرث أملاً .وتدلنا عمليات بيع األمالك أو

التخيل عنها ورحيل العائالت ،بل ويف بعض الحاالت
تجمعات سكانية بأكملها ،عىل أن هذا الرتحيل
السكاين سوف يكون طويل األمد.

ذات الروابط العائلية أو العرقية الدينية أو القبلية
خارج املدينة .ومع ذلك ،فإن النزوح ال يكون دامئاً
إىل املناطق املتجانسة ،وذلك نظراً لحاالت الزواج
املختلطة وزيادة القيود الرسمية وغري الرسمية عىل
الحركة والتي تحجم من الخيارات املتاحة .ومع
قيام جريان العراق بفرض متطلبات أكرث تقييداً عىل
الدخول إىل أراضيها ،فسوف يكون هناك عىل األرجح
قدر أكرب من الضغوط عىل النزوح الداخيل باتجاه
الشامل وباتجاه املحافظات التي توفر أفضل حامية
وخدمات أساسية.

ص��ف طويل داخل
م��رك��ز ال��ه��ج��رة يف
سوريا.2007 ،

القاطنون يف املناطق ذات الغالبية السنية باالنتقال إىل
املناطق الجنوبية .أما األكراد واملسيحيون فيفرون إىل
الشامل .وقد كانت النزعة السائدة يف النزوح ،والتي
من املرجح أن تستمر عىل ما هي عليه ،هي االنتقال
من املناطق األقل أماناً يف بغداد باتجاه األحياء األكرث
أماناً وذات الخدمات املحسنة ،باإلضافة إىل املواقع

داخلياً وضعفهم املتنامي عىل الصعيدين االجتامعي
واالقتصادي فقد ظهرت إىل الوجود معسكرات
النازحني داخلياً واملالجئ املقامة باالعتامد عىل الذات.
وتتزايد بشكل كبري أعداد املعسكرات ذات األوضاع
غري الالئقة بسبب تدهور الظروف الصحية فيها
واملياه النظيفة ،وضعف الرعاية الصحية أو غيابها
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معلمون ومعلامت
ع��راق��ي��ون وسوريون
متطوعون يدّ رسون
أطفا ًال عراقيني يف قبو
مزدحم يف حي السيدة
زي��ن��ب يف محاولة
لتعويضهم عن بعض
م�م�ا ف��ات��ه��م نتيجة
لألوضاع يف العراق عىل
أمل أن يلتحقوا ويلحقوا
بالطالب السوريني يف
بداية السنة الدراسية
الجديدة

م برنارد/مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني

متاماً وكذلك عدم وجود املدارس .وبينام يقطن % 1
من النازحني داخلياً حالياً يف معسكرات خيم ،يعيش
ما يقدر بـ  %20منهم يف أنواع أخرى من املستوطنات
الجامعية والتي ت�تراوح بني ثكنات الجيش املهملة
واملستودعات وكذلك املساكن العشوائية الفقرية.
وغالباً ما ُيجرب النازحون داخلياً عىل االنتقال عدة
مرات قبل أن يقعوا مرة أخرى فريسة لدائرة العنف أو
تقوم السلطات املحلية بإجبارهم عىل االنتقال خارج
املباين العامة أو بعيداً عن املناطق الحرضية .وكان
بعض النازحني داخلياً ممن تم تشجيعهم عىل العودة
يف أعقاب الرتاجع املؤقت يف مستوى العنف ،أو تم
جذبهم عن طريق الحوافز املالية ،قد عادوا ليجدوا أن
منازلهم إما أنه قد شغلها آخرون أو أن الدمار قد أىت
عليها ومن ثم أجربوا عىل االرتحال مرة أخرى .ورغم
أن الحكومة قد أعلنت عن عودة ما يزيد عن 3000
عائلة إىل بغداد وعدة آالف أخرى من الخارج ،إال أن
السبب يف هذا ليس بالرضورة الشعور املتازيد بتحسن
الوضع األمني وحسب ،بل ميكن إيعازه يف أحيان أخرى
إىل عدم توفر أية خيارات أخرى لهم.
وتقدر بعثة األم��م املتحدة لتقديم املساعدة إىل
العراق 1بأن ما يقرب من  15مليون عراقي يعانون
من أوضاع مرتدية وعرضة للعديد من املخاطر ،بينام
يعاين ما يقرب من  % 23من األطفال يف جنوب العراق
من سوء التغذية املزمن ،كام ورد أن  % 19من الالجئني

املسجلني لدى مكتب مفوضية األمم املتحدة لشؤون
الالجئني يف سوريا يعانون من ظروف صحية سيئة بينام
ُسجل  % 14من العراقيني يف األردن باعتبارهم من ذوي
االحتياجات الخاصة .وقد تعرض العديد من العراقيني
النازحني لتجارب مروعة من اإلرهاب والعنف ،حيث
أورد ما يقرب من  % 22من العراقيني املسجلني مع
مفوضية األم��م املتحدة لشؤون الالجئني تعرضهم
ألحداث شخصية مؤملة .وقد أدى ذلك ،مقرتناً بصعوبة
املعيشة اليومية ،إىل معدالت مرتفعة من الضعف
النفيس واالكتئاب.

العراقيون يف البلدان املجاورة
كانت البلدان املجاورة للعراق ،خاصة سوريا واألردن،
قد أظهرت كرماً ملحوظاً يف استقبال مثل هذه األعداد
الهائلة من العراقيني ،وذلك عىل الرغم من أنها تؤي،
وألكرث من ستني عاماً ،بالفعل مئات اآلالف من الالجئني
الفلسطينيني .وتعي مفوضية األمم املتحدة لشؤون
الالجئني بشكل كامل الضغط الذي وضعته األعداد
الهائلة من العراقيني املستضافني من قبل سوريا
واألردن عىل االقتصاد واملوارد والبنية التحتية والبنية
االجتامعية لكال البلدين ،فقد طغى التدفق الهائل
للعراقيني إىل املراكز الحرضية عىل القدرة االستيعابية
للبنية التحتية والخدمات االجتامعية للبلدان املضيفة.

وقد التقت املفوضية اآلن ما يقرب من  140ألف عراقيا
يف سوريا .وعىل الرغم من أن لدى املفوضية أكرث من
 30فريق عمل مختص بالتسجيل ،إال أن حجم الطلب
الهائل عىل املفوضية كان يعني أن العراقيني الراغبني
يف أن يتم التقائهم سوف يتوجب عليهم االنتظار
لفرتة تزيد عن الخمسة أشهر .وكان مكتب املفوضية
يف دمشق قد سجل ،باإلضافة إىل من تم التقائهم ،ما
يزيد عن  200ألف عراقي .ويف األردن ،ويف أعقاب طرح
القيود املشددة عىل الدخول للبالد يف أواخر ،2006
وهو ما قلل من تدفق الالجئني العراقيني ،تم خفض
فرتة االنتظار إىل أسبوعني فقط .وتبلغ أعداد العراقيني
املسجلني ما يقرب من  50ألف عراقيا .ويف مرص ولبنان،
واللتني تفرضان كذلك متطلبات صارمة عىل دخول
العراقيني ،سجلت مكاتب املفوضية  10ألفاً و  9أالف
عراقيا عىل التوايل.
وفيام ييل بعض أبرز الخصائص التي تتسم بها تجمعات
الالجئني العراقيني املسجلني:


أكرث من  % 80منهم من بغداد.



أكرث من النصف منهم من العراقيني السنة،
وحيث ميثل الشيعة أقل من  % 25من اإلجاميل
يف األردن وسوريا ،أما يف لبنان وعىل النقيض من
ذلك فإن  % 60من الالجئني هم من الشيعة.
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مثة نسبة مرتفعة بشكل غري متجانس من
املسيحيني.



كان متوسط حجم كل حالة قد زاد يف األشهر
األخرية نظراً الضطرار عائالت بأكملها للفرار.



تزايدت أعداد الناس املعرضني للضعف ،وقد
حددت املفوضية أعداداً أكرب من الحاالت ذات
الحالة الصحية الخطرية وكذلك من الناجني
من التعذيب واألذى والنساء املعرضات
للمخاطر.

وميثل العراقيون اآلن ما يقرب من  % 10من التعداد
السكاين يف سوريا واألردن .ونتيجة لهذه الزيادة
املفاجئة يف التعداد السكاين فقد زادت أسعار السلع
األساسية -واملدعمة غالباً من الحكومة -مثل الغذاء
والوقود واملياه بشكل كبري .وال تستطيع قدرات
توليد الكهرباء يف بعض املناطق املعينة من دمشق
مواكبة الطلب اإلضايف عىل الطاقة من قبل الالجئني.
وباتت املدارس املتكدسة بالفعل اآلن تضم ما يزيد
عن  60طالباً يف الفصل الواحد .ومل يعد بوسع الكثري
من األردنيني والسوريني تأجري أو رشاء شقق بسبب
الزيادة يف األسعار العقارية .كام أن بعض مرافق
الرعاية الصحية والطبية يف بعض املناطق يف دمشق
تقدم خدماتها للعراقيني بشكل أكرث من املواطنني
السوريني .وكال البلدين تستضيفان تجمعات عراقية
كام أن الوكاالت األمنية باتت تعي أن العراقيني
يغريون من طبيعة مجتمعاتها ويخشون من أن يؤدي
هذا التواجد إىل إشعال الرصاعات الطائفية والعرقية.
ومن األهمية مبكان اآلن أال يتجاهل املجتمع الدويل
املحنة املتزايدة ملعظم الضعفاء ممن ،وبدون
املساعدة الكافية ،ال ميلكون خياراً آخر سوى العودة
إىل العراق ،لتزداد محنتهم سوءاً أو يتم الزج بهم يف
أنشطة متطرفة.
وقد قدرت كل من سوريا واألردن تكاليف استضافة
الالجئني العراقيني مبا يقرب من مليار دوالر سنوياً.
وعىل الرغم من غياب املساعدات األساسية ،إال أن
األردن ،وألول م��رة ،قامت بفتح مدارسها العامة
لألطفال العراقيني يف سبتمرب  .2007وتواصل سوريا
السامح للعراقيني باالستفادة من نظامها التعليمي.
ومن املأمول أن يتم بحلول نهاية العام الدرايس
تسجيل ما يقرب من  100ألف طفل عراقي يف سوريا
و  50ألف غريهم يف األردن.
ومن واقع املناقشات مع مسؤويل الحكومة ندرك
أن الالجئني العراقيني الذين يعيشون حالياً يف سوريا
لن يتم إجبارهم عىل العودة إىل العراق .وتتمثل
املشكلة األك�ثر إلحاحاً عىل الالجئني العراقيني يف
الوقت الحارض فيام يجب أن يفعلوه عندما تنهي فرتة
صالحية تأشرياتهم .ففي املايض ،كان يتوجب عليهم

زيارة الحدود السورية لتجديد تأشرياتهم ملدة ثالثة
أشهر .وتأمل مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني
أن تستطيع سوريا تأسيس مراكز داخل البالد ميكن
لالجئني فيها الذهاب إليها لتجديد تأشرياتهم .وكانت
الحكومة السورية قد أعلنت بشكل واضح أن قيود
التأشريات قد تم فرضها نظراً للضغوط الهائلة التي
تواجهها الحكومة يف استضافة الالجئني العراقيني.
وسوف يكمن التحدي يف ضامن استالم سوريا وغريها
من البلدان اإلقليمية لقدر جيد من الدعم الثنايئ
بحيث ميكنها مواصلة دعم الالجئني العراقيني املقيمني
يف البالد – كام يؤمل أن توفر املأوى للعراقيني الذين
ستضطرهم األوضاع للفرار من العراق يف املستقبل.

العيش مع ندرة أو انعدام
املساعدات الخارجية
عىل الرغم من برامج املساعدات والحامية التي
تضعها مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني وغريها
من الوكاالت اإلنسانية ،فإن الغالبية العظمى من
الالجئني ال تزال تواصل حياتها بدون أو بقليل من
املساعدة من املجتمع الدويل .وبالتعاون مع الرشكاء،
قامت مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني يف
سوريا بتزويد  50ألف عراقي باملساعدات الغذائية
بينام تم عالج ما يقرب من  140ألف عراقي يف
العيادات الصحية املدعومة من قبل املفوضية أو من
الهالل األحمر السوري ،كام تم تجديد مائة مدرسة
وتضاعف عدد األطفال العراقيني امللتحقني باملدرسة
إىل  60ألف طفال (ومبا يرتك ما يقدر بـ  340ألف
طفال آخرين يف عمر املدرسة محرومني من التعليم).
ويف األردن ،تستهدف برامج املفوضية وتضع أولوياتها
عىل األفراد والعائالت الضعيفة ،واألشخاص من ذوي
االحتياجات الخاصة أو ممن يعتربون معرضون لـ
‘خطر كبري’ .ومن املزمع أنه بحلول نهاية عام 2007
سوف ينتفع ما يقرب من  70ألف عراقيا بشكل
مبارش من برامج مساعدات مفوضية األمم املتحدة
لشؤون الالجئني والتي تشمل الغذاء واملستلزمات غري
الغذائية واألموال واالستشارة النفسية واملساعدات
التعليمية والخدمات الصحية .وتعد هذه املساعدات
قليلة للغاية باألخذ يف االعتبار حجم االحتياجات
املطلوبة .ويظل املوفرون الرئيسيون للمساعدات
هام الحكومتان السورية واألردنية ،ويدعمهام يف ذلك
حركات الهالل األحمر يف كال البلدين.
إن الحل الوحيد املستدام الذي يجب السعي ألجله
بالنسبة للعراقيني هو إعادة التوطني .وعىل الرغم أن
برامج إعادة التوطني تنهض بشكل جيل وواضح للعيان
كمثال للمشاركة الدولية لألعباء ،فإن أقل من 5000
من واقع  20ألف إحالة تقوم بها مفوضية شؤون
الالجئني هي التي سيقدر لها االنتفاع من هذه الربامج
قبل نهاية العام .و  % 15عىل األقل من الحاالت التي
تم إحالتها إلعادة التوطني هم من النساء املعرضات

للخطر ،و % 10من الناجني من ح��وادث التعذيب
والصدمات النفسية .وفيام يتعلق بالنسبة التي تزيد
عن  % 99من الالجئني العراقيني ممن لن يقدر لهم
االنتفاع بإعادة التوطني ،سوف تكون هناك حاجة
ملحة لتقديم املساعدة طويلة األجل وبرامج الحامية
يف البلدان التي لجأوا إليها.
يتحمل املجتمع ال��دويل -ال البلدان املجاورة فقط
– مسؤولية أخالقية كبرية إزاء األع��داد الهائلة من
العراقيني النازحني الفقراء واملنبوذين الذين اضطروا
للنزوح جراء رصاع من الرصاعات الدولية ولكنهم تركوا
إلعالة أنفسهم .وينبغي أن تكون أية استجابة إنسانية
شاملة وملبية لجميع االحتياجات وذات رؤية طويلة
األمد ليك تشكل استجابة فاعلة ،كام ينبغي أن تأخذ
يف االعتبار ال احتياجات النازحني وحسب وإمنا كذلك
احتياجات مجتمعاتهم املضيفة .ويف خطوة إيجابية،
أعلنت دولة اإلمارات العربية املتحدة عن مساهمة
قدرها  10مليون دوالر لربنامج مفوضية شؤون
الالجئني للعراقيني يف سوريا -وهو ما يساوي تقريباً
مجموع اإلسهامات املقدمة من جميع دول الخليج إىل
املفوضية عىل مدى العقد املايض .كام أن قرار الربازيل
بقبول أكرث من  100فلسطيني محجوزين يف معسكر
مهجور عىل الحدود األردنية العراقية ألكرث من أربعة
سنوات يعد مثاالً ملموساً آخر عىل إدراك أحد الرشكاء
غري التقليديني ملدى عمق األزمة اإلنسانية يف العراق
ومن ثم مجيئه لتقديم املساعدة .ومام يؤسف له
أنه عىل الرغم من النداءات امللحة من قبل مفوضية
األمم املتحدة لشؤون الالجئني وغريها من الوكاالت،
فال يزال هناك أكرث من  10آالف فلسطيني عالقني يف
بغداد ويتعرضون للخطر املحدق من قبل امليليشيات
املعادية.
إذا كنا جادين يف تحقيق االستقرار للنازحني يف العراق
وتخفيف الضغط الواقع عىل البلدان املجاورة ،ورمبا يف
إعادة األوضاع إىل سابق عهدها ،فمن األهمية مبكان
أن يبدي املجتمع الدويل نفس املستوى من االهتامم
الذي أواله لعمليات التطوير وإعادة التعمري يف أعقاب
غزو عام  .2003ينبغي أن تأيت االستجابات الحتياجات
املساعدات والحامية ملاليني العراقيني النازحني عاجلة
وبكميات كبرية .وعىل ضوء غياب الحلول املستدامة
فمن ال�ضروري أن تكون ه��ذه االستجابات أيضا
استجابات طويلة األمد هي األخرى.
أندرو هاربر( )harper@unhcr.orgهو رئيس
وحدة دعم العراق التابعة ملفوضية األمم املتحدة
لشؤون الالجئني ،وقد أعد هذا املقال بصفة
شخصية .ولإلطالع عىل آخر األخبار عن استجابة
املفوضية لألزمة العراقية ،يرجى الذهاب إىل العنوان
التايلwww.unhcr.org/iraq.html :
www.uniraq.org .1
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الالجئون العراقيون يف مرص

لني يوشيكاوا

توفر مصر مأوى ملا يقرب من  150ألف الجئ عراقي ممن جاءوا إليها
يحدوهم األمل في االستقرار ،إال أن مواردهم اآلن استنزفت وليس بإمكانهم
القيام بأي عمل أو وظيفة بينما ال ينتسب أطفالهم إلى املدارس كما متزق
مجتمعاتهم االنقسامات التي صحبتهم من أوطانهم.
قام آالف العراقيني هرباً من تهديدات القتل
واالختطاف والتعذيب والهجامت العسكرية
باالستقرار يف ضواحي القاهرة واإلسكندرية
واملحافظات األخ���رى ،وق��د تحولت مجموعة
الالجئني العراقيني التي مل يزد عددها يف البداية
عن بضعة أفراد جاءوا إىل مرص منذ عام  2001إىل
فيضان يف أعقاب تفجريات سامراء يف فرباير 2006
وكانت غالبية الوافدين منهم الذين حلوا عىل
البالد عقب سقوط الرئيس العراقي صدام حسني
ينتمون للعراقيني السنة ،لكن أعداد العراقيني من
الشيعة واملسيحيني قد ازدادت منذ حينها.
وكان بعضهم قد وصل إىل مرص عن طريق سوريا
واألردن عىل أمل أن تكون تكلفة املعيشة يف
مرص أقل ،حيث كانوا جميعا يأملون أن تكون
مرص مجرد محطة عبور .وبدأت العصابات التي
تتاجر بالبرش باستغالل يأس بعضهم ،ليفرضوا
عليهم رسوماً ُزعم أنها تصل إىل  14ألف دوالر
للفرد الواحد من أجل تهجريهم إىل أوروبا ،بينام
مل تكن مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني
ومنظامت الالجئني غري الحكومية القامئة يف مرص
عىل استعداد الستقبال هذا التدفق غري املتوقع
بحيث تم مبدئيا رفض طلبات ملتميس اللجوء
العراقيني عىل أمل التطرق لطلباتهم الحقا.
ترفض مرص ،وهي من الدول املوقعة عىل اتفاقية
جنيف لعام  1951واتفاقية منظمة الوحدة
األفريقية لعام  ،1969السامح لالجئني بالعمل بدون
ترصيح كام تحد من استفادتهم بالخدمات التي
تقدمها الدولة ،كام أصبح الدخول إىل مرص أكرث
صعوبة حيث تطلب مرص اللقاء شخصياً بالالجئني
وهذا ممكن فقط يف عامن أو دمشق .وقد أدي
تغيري أشكال القيود املفروضة عىل تأشريات الدخول
إىل متزق أوصال العائالت العراقية ومنعت العراقيني
من العودة للحصول عىل مرتباتهم أو بيع ممتلكاتهم
وإعانة أنفسهم يف املنفى.
وينظر املرصيون بصفة عامة إىل العراقيني كفئة
من املهنيني املتعلمني املتيرسين مادياً ،وهو انطباع
رسخته أعداد املطاعم واملقاهي ومقاهي االنرتنت
العراقية املنترشة يف ضواحي مدينة السادس من

أكتوبر (عىل ُبعد  20كم تقريباً جنوب غرب
القاهرة) .ومع ذلك ،فقد بدأت مواردهم يف النفاد
واختارت بعض عائالتهم العودة إىل العراق ،وذلك
عىل الرغم من املخاطر الهائلة التي سيتعرضون
لها هناك ،فعجز الالجئني عن العمل بشكل رشعي
قد تسبب يف إحباط عارم بني العراقيني .وتعد
أهم سوق للعمل غري الرسمي يف مرص هو العمل
يف الخدمة يف البيوت ،وهو ما مل تعتد زوجاتهم
القيام به لآلخرين .ورغم أن القرارات الحكومية
متنح الالجئني حق إلحاق أطفالهم مبدارس الدولة،
إال أن معظمهم عموماً ممنوعون من املدارس
الحكومية .ومعظم األطفال العراقيني يف مرص
ليسوا مقيدين يف أي مدارس نظراً لتكلفة التعليم
الخاص ،وأي أموال جلبها العراقيون معهم عند
مجيئهم ملرص رسعان ما تتبخر نتيجة لالقتصاد
املرصي الذي يرزح تحت أنواء التضخم.
وزاد من تفاقم أوضاعهم ترسب االنقسامات
الطائفية من موطنهم األم إىل تجمعاتهم يف مرص،
ويعوق انعدام الثقة بني فئات السكان العراقيني
إقامة شبكات لإلعانة الذاتية والتي تعد أمراً ال
غني عنه للعديد من مجتمعات الالجئني األخرى
يف مرص .ومع بقاء األطفال خارج املدرسة ،وعجز
اآلباء عن إيجاد وظائف وإعانة عائالتهم ومالحقة
شبح ذكريات العنف التي رأوها يف العراق لهم،
كل ذلك أدى إىل تفاقم صحتهم الذهنية.
كان العراقيون الذين نزحوا إىل مرص يحدوهم
أمل عريض يف إع��ادة التوطني يف م�صر ،إال أن
إسرتاتيجية إعادة التوطني الخاصة مبفوضية شؤون
الالجئني التابعة لألمم املتحدة تضع األولوية
للحاالت الضعيفة التي تعاين من احتياجات
فورية خاصة بالصحة و/أو الحامية .وقد سجل
مكتب مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني
منذ سبتمرب  9562 2007عراقياً حصلوا إثرها
عىل إقرار ظاهري بجنسيتهم العراقية ’البطاقة
الصفراء’ متنحهم حق اإلقامة الرشعية يف مرص عىل
أن يتم تجديدها كل ستة أشهر .ويقوم مكتب
املفوضية بإحالتهم إىل كاريتاس وخدمات اإلغاثة
الكاثوليكية ،وهام رشيكان تنفيذيان للمفوضية،
لتقديم الدعم املايل والطبي والتعليمي املحدود

لهم .وتواجه املفوضية ورشكاؤها قيوداً تفرضها
محدودية امليزانية يف تلبية احتياجات الالجئني.
وك��ان��ت املفوضية ق��د خفضت ف�ترة االنتظار
ملستندات التسجيل إىل شهرين بيد أن مكتب
املفوضية ال يزال يعاين من نقص العاملني وكرثة
األعامل امللقاة عىل كاهل موظفيه.
يتحىل السكان املحليون يف مرص عىل وجه العموم
بالتسامح واالتفاهم تجاه الالجئني العراقيني
ويبدون التعاطف معهم يف محنتهم ،وسهلت
قدرتهم عىل االمتزاج من عملية تكيفهم مع
املجتمع امل�صري مقارنة بجامعات الالجئني
األفريقيني ،بيد أن هناك تقارير تشري إىل بعض
حوادث التمييز عىل أساس ديني حيث ال ميكن
للشيعة عىل سبيل املثال الصالة يف املساجد
السنية وهم محرومون يف الوقت نفسه من حق
بناء مساجدهم الخاصة من قبل حكومة ال تعرتف
رسمياً بالطائفة التي ينتمون إليها .كام يدفع
األجانب يف مرص بشكل عام إيجارات سكنية أعىل
من املحليني وكانت الصورة النمطية عن العراقيني
بأنهم أثرياء قد أدت بالبعض إىل لومهم بأنهم
السبب وراء التضخم يف األسعار.
وكانت سوريا واألردن تتحمالن نصيب األسد من
آثار تدفق الالجئني التي سببها غزو عام  2003مع
قلة الدعم املقدم من البلدان املسؤولة .ويكمن
وجه الخطر يف أن العراقيني الذين استضافتهم
تركيا ومرص ولبنان سوف يتم تجاهلهم .وكانت
جامعة الدول العربية قد رفضت طلبات بتقديم
املساعدة للعراقيني يف املنطقة ،معللة ذلك بـ
’غياب اإلج�ماع عىل ذل��ك’ .ومل تقدم السفارة
العراقية يف القاهرة بعد أي مساعدة ملواطنيها
عىل الرغم من التعهدات بتقديم  25مليون دوالر
من وزارة الخارجية .وقد خلقت األزمة العراقية
أكرب حركة نزوح يف الرشق األوسط منذ عام 1948
وتستحق التحرك من جميع األط��راف من أجل
حامية حقوق هؤالء الالجئني.
لني يوشيكاوا (lynn.yoshikawa@gmail.
 )comهي باحثة زائرة بقسم دراسات الهجرة
والالجئني بالجامعة األمريكية بالقاهرة ،وهى
تقوم بإعداد رسالتها للامجستري يف موضوع
املساعدات اإلنسانية الدولية يف جامعة أوبساال
يف السويد
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جـدال دارفـور

روبرتا كوهني

تركزت املناقشات احلادة ضمن مجموعات الدفاع عن حقوق اإلنسان
واجملموعات العاملة في حقل الشؤون اإلنسانية في مجملها على األعداد
التي لقيت مصرعها في دارفور واستخدام مصطلح اإلبادة اجلماعية وكفاءة
احللول العسكرية في مواجهة احللول السياسية واملدى الذي ميكن أن يصل
إليه الدفاع حقوق اإلنسان في تقويض البرامج اإلنسانية الراهنة.
ال ينكر أحدٌ أهمية تحديد نطاق وحجم الكارقة
وع��دد املدنيني الذين لقوا حتفهم واألسباب
التي أدت إىل مثل هذا املصري عند ال�شروع يف
التخطيط لالستجابة الفعالة لحالة طوارئ ما ،بيد
أنه قد ثبت لنا بالنسبة لألزمة يف دارفور مدى
صعوبة التأكيد عىل رقم محدد يعرب عن أعداد
من هلكوا وأسباب الوفيات .وقد كانت الحكومة
السودانية نفسها العقبة الرئيسية يف تحقيق ذلك
بسبب تورطها املبارش يف عمليات التطهري العرقي،
فقد قامت هذه الحكومة مبنع عمليات جمع
اإلحصائيات عن الوفيات .لذلك نجد أنه يف حني
أنه قد تم وبشكل دقيق تحديد عدد الخسائر
يف األرواح الناجمة عن املعركة التي اندلعت
بني إرسائيل وحزب الله يف عام  ،2006ومبا سمح
للعائالت والسكان تشييع قتالهم بعد املعركة،
نجد من ناحية أخرى محاوالت ال تكل من جانب
نظام عمر حسن البشري للتغطية عىل أعداد
الوفيات يف دارفور .وكانت الحكومة السودانية
قد زعمت أن أعداد القتىل بلغت  9.000نسمة
فقط ،يف حني تقول األمم املتحدة أن ما يزيد عن
 200ألف شخص قد لقوا مرصعهم بينام تقدر
منظمة العفو الدولية هذه األعداد بـ  300ألف
( 95ألف منهم هلكوا يف ال�صراع املبارش بينام
لقي  200ألف آخرون حتفهم جراء املجاعات أو
األوبئة الناجمة عن الرصاعات أو املرتبطة بها)
بينام يرفع تحالف إنقاذ دارف��ور ،وهو تحالف
من مجموعة من املنظامت غري الحكومية  ،1الرقم
اإلجاميل إىل  400ألف نسمة.
وكان التفاوت الكبري يف التقديرات املقرتحة قد أثار
نقاشات مستفيضة حول األسلوب الذي تم اتباعه
لوضع اإلحصائيات واألطر الزمنية املستخدمة وما
إذا كان قد تم إدراج جميع مسببات الوفاة يف
األزمة (أي حوادث القتل باإلضافة إىل املجاعات
واألمراض) .ومن شأن التقليل املتعمد من هذه
األعداد أن يكرس اإلهامل الدويل للمشكلة ،بينام
ميكن للمبالغة يف هذه األرقام بغية قرع أجراس
اإلنذار من جهة أخرى أن يقوض من املصداقية
ويلقي بظالل من الشك عىل جميع اإلحصائيات،

بل وأسوأ من ذلك ،من شأنه أن يجعل من الحوار
البناء أمراً أكرث صعوبة ويؤدي بالنظام السوداين
إىل وضع املزيد من العراقيل أمام عمليات تسليم
املساعدات نظراً ألنه ال يفرق بني الجامعات
املعنية واملهتمة وبني عامل اإلغاثة.
إن النقاش الدائر حول أع��داد الضحايا يشكل
م��ؤرشاً عىل غياب االهتامم بتجميع البيانات
القامئة عىل األص��ول اإلحصائية املعيارية ،كام
يدل عىل عدم تواجد هيئة دولية مختصة تحمل
تفويضاً وسلطة لجمع ونرش البيانات الخاصة
بأعداد الوفيات واإلصابات باألمراض يف حاالت
الطوارئ .ففي غياب هيئة دولية ُيناط بها هذه
الوظيفة ،سوف تواصل األطراف املختلفة ،سواء
كانت حكومات أو وكاالت تابعة لألمم املتحدة أو
منظامت غري حكومية أو خرباء ،إلقاء تقديراتها
الخاصة الجزافية حول أعداد الوفيات يف حاالت
الطوارئ ،مع ما سيؤدي إليه ذلك من جهل الجميع
بنطاق األزم��ة وحجمها .ويف عام  ،2007جرى
إنشاء النظام التتبعي للصحة والتغذية يف منظمة
الصحة العاملية مبشاركة وكاالت األمم املتحدة
واملنظامت غري الحكومية واملانحني والخرباء يف
سعي لوضع مؤرشات قياسية للوفيات وأوضاع
التغذية .ومع ذل��ك ،فإن إنشاء هيئة مختصة
تحت مظلة األمم املتحدة هو أمر ينطوي عىل
الكثري من املشكالت ،فإذا أخذنا منظمة الصحة
العاملية كمثال ،نجد أنها قد تعرضت لضغوط من
قبل الحكومات ،خاصة الحكومة السودانية ،حول
دراساتها عىل الوفيات كام جرى انتقادها لعدم
إدراجها حاالت الوفيات الناجمة عن العنف وسوء
التغذية يف تقديراتها عن دارفور وكذلك إلخفاقها
يف وضع تقديرات رقمية للمناطق التي مل تستطع
الدخول إليها .إن املجتمع الدويل يف حاجة ُملحة
ملركز يتمتع باالستقاللية والتحرر من التأثريات
السياسية ويعمل عىل التعاون مع منظمة األمم
املتحدة ويبني عىل الجهود التي بذلتها مبادرة
2
الرصد املوحد وتقييم اإلغاثة والحاالت االنتقالية
وال��ت��ي تشكلت بواسطة شبكة م��ن األطراف
العاملة يف حقل الشؤون اإلنسانية إلضفاء التناغم

واالتساق عىل املنهجية ا ُملستخدمة يف تجميع بيانات
الوفيات.

اإلبادة الجامعية
من املتوقع أن يتم تناول قضية ما إذا كان قد تم
ارتكاب أي جرائم إبادة جامعية يف دارفور ضمن
نقاشات مستفيضة لسنوات قادمة ،ومبا ال يقل عن
الجدل الدائر حول مصداقية اإلحصائيات .ويعمد
أولئك ال��ذي ظلوا عىل ع��دم اقتناعهم بارتكاب
السودان ملذابح جامعية ضد القبائل األفريقية إىل
الرتكيز عىل الشق القانوين املتمثل فيام إذا كان يقع
يف ’نية’ السودان إلحاق الدمار كلياً أو جزئياً بفئة
عرقية أو عنرصية معينة ،وهو األمر الذي تتطلبه
اتفاقية منع جرمية اإلبادة الجامعية واملعاقبة عليها
لتبارش إجراءاتها  .3ويشري هؤالء يف هذا الصدد إىل
أن لجنة التحقيق الدولية لدارفور التابعة لألمم
املتحدة  4مل تعرث عىل قرائن تدل عىل ارتكاب السودان
لجرائم إبادة جامعية (رغم أن اللجنة مل تستبعد
ذلك وأكدت أن جرائم الحرب والجرائم املرتكبة ضد
اإلنسانية “قد ال تقل خطورة وشناعة عن اإلبادة
الجامعية”) .كذلك مل تتهم املحكمة الجنائية الدولية
أي سودانيني حتى تاريخه بارتكاب اإلبادة الجامعية
عىل الرغم من أنها اتهمت اثنني منهم بارتكاب
جرائم حرب وجرائم ضد اإلنسانية  .5وكانت منظمة
العفو الدولية ومنظمة هيومن رايتس ووتش قد
امتنعتا بشكل عام عن استخدام مصطلح ’اإلبادة
الجامعية’ ،وكان تعقيد وتشابك القضايا القانونية
التي تكتنف استخدام هذا املصطلح قد شكل العقبة
الرئيسية أمام العديد من املحامني الدوليني .وهم
يشريون يف ذلك إىل الحكم ذي الصياغة امللتوية الذي
أصدرته محكمة العدل الدولية يف عام  2007بأن
رصبيا مل ترتكب أي جرائم إبادة جامعية يف البوسنة
بنا ًء عىل عدم توافر األدلة الكافية التي تثبت أن
رصب البوسنة قد تحركوا بأوامر من رصبيا أو أن
مقتل  8.000رجل وطفل يف رسبينيتشا قد جرى
له التخطيط له من قبل الحكومة الرصبية .ونتيجة
لذلك ،فلم تدفع رصبيا أي تعويضات ألرس الضحايا،
عىل الرغم من ثبوت إدانتها بعدم محاولة منع
اإلبادة الجامعية أو معاقبة من ارتكبوها.
ومام الشك فيه ،وبرأي العديد من املنظامت غري
الحكومية والخرباء ،خاصة يف الواليات املتحدة ،أن
حكومة السودان وعصابات الجنجويد قد ارتكبتا
اإلب��ادة الجامعية من خالل جرائم القتل املتعمد
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والرتحيل واالغتصاب وتدمري القوت املعييش للسكان.
وقد وجدت منظمة األطباء املنارصين لحقوق اإلنسان
“أدلة مبارشة عىل نية الرتكاب اإلبادة الجامعية”
و“قرائن قوية مستمدة من املالبسات املحيطة ميكن
أن ُيستنتج منها وجود نية الرتكاب إبادة جامعية” .6
وقد انتهت الحكومة األمريكية يف عام  2004إىل أن
حوادث اإلبادة الجامعية قد ارتكبت بالفعل بينام
أطلق برملان اإلتحاد األورويب عىل ما حدث بأنه “ال
يكاد يختلف عن اإلبادة الجامعية “.
وق��د أثبت استخدام مصطلح اإلب��ادة الجامعية
بالنسبة للعديد من مختلف فئات الشعب األمرييك
فعاليته يف جهود الحشد والتعبئة .وبالفعل ،كانت
تحالفات املنظامت غري الحكومية والتجمعات
الطالبية قد وجدت صدى لها من خالل الرتكيز عىل
استخدام مصطلح اإلبادة الجامعية ،وكانت العديد
من الخطوات التي اتخذتها الحكومة األمريكية
نتيجة للضغوط التي مارستها ه��ذه التحالفات
والتجمعات .بيد أن املصطلح ال يزال قيد مناقشات

طويلة ،وكانت أحدث هذه املناقشات قد ذهبت إىل
أن املصطلح مل يعد يرصد حقيقة األحداث عىل أرض
الواقع ،والتي يصح وصفها بأنها أقرب إىل الفوىض
منها إىل اإلبادة الجامعية ،وامتداداً لهذه املناقشة،
فإن ال�صراع مل يعد يقترص عىل طرفني فقط هام
القوات العسكرية السودانية وعصابات الجنجويد
من ناحية والجامعات األفريقية املتمردة من ناحية
أخ��رى .فالجامعات املتمردة املرشذمة إضافة إىل
القبائل وامليليشيات العربية تتقاتل اآلن بني بعضها
البعض ،مع تحول التحالفات بشكل مستمر مع
انتشار العصابات وترسب العنف إىل تشاد (رغم أن
اآلخرين يردون بأن السودان هو الذي يشجع عىل
حالة الفوىض).
وكان البعض قد وصف استعامل مصطلح اإلبادة
الجامعية واللجوء إليه عىل أن��ه يشكل مشكلة
سياسية ،مع انتقاد جامعات اإلغاثة للمدافعني
عن حقوق اإلنسان لتقويضهم العمليات اإلنسانية
يف امليدان ،كام ترددت أقاويل بأن استخدام هذا
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املصطلح قد أدى إىل جعل املتمردين ،باإلضافة إىل
الحكومة السودانية وامليليشيات العربية ،أكرث تصلباً
وعناداً يف مواقفها .ويف الحقيقة ،وأحياناً من أجل
تسهيل املباحثات مع الحكومة السودانية ،عمل
مسؤولو األم��م املتحدة عىل التقليل من أهمية
الجانب العرقي يف الرصاع ،ليتم التأكيد بدالً من ذلك
عىل جذوره البيئية – من تصحر وتجريف إيكولوجي
وشح يف مصادر املياه.
وكانت املناقشات حول اإلبادة الجامعية قد انرصفت
عن القضية األهم– وهي الحاجة لحامية البرش عند
ارتكاب أمثال هذه األعامل الوحشية بغض النظر عن
التصنيف القانوين لها .وكانت هذه املناقشات حول
هذا املوضوع قد عززت من من موقف السودان
ومواقف مؤيديها مام جعل األمر يبدو وكأن الجرائم
ا ُملرتكبة مل تكن خطرية عىل أساس أنه مل ُيعلن رسمياً
عن حدوث أعامل إبادة جامعية .وكان فرانسيس
دينغ ،املمثل الخاص لألمني العام لألمم املتحدة
املعني مبنع اإلبادة الجامعية والفظائع الجامعية ،قد

الج��ئ��ة م��ن دارفور
تحاول حامية نفسها
م��ن ع��اص��ف��ة رملية
قرب تيني وهي بلدة
حدودية تشادية

هـ كو/مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني
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دافع بشكل مقنع عن مبدأ أنه يف ظل أي أوضاع
تشهد معاناة جامعية ووفيات مثل دارفور ،يجب
أال يتم توجيه االنتباه إىل أعامل التمرد والتفاصيل
القانونية بل إىل ما يجب أن يتم فعله من أجل
إيقاف أو منع هذه املعاناة.
وتدلنا الفوىض يف توظيف واستخدام مصطلح اإلبادة
الجامعية عىل رضورة بحث ما إذا كان من املجدي
وضع هيئة من الخرباء مبوجب اتفاقية منع جرمية
اإلبادة الجامعية واملعاقبة عليها للمساعدة يف تحديد
إذا ما من املمكن إطالق عبارة ’إبادة جامعية’ عىل
أوضاع معينة أم ال .وال يسمح التفويض املمنوح
للمثل الخاص بإطالق توصيفات كهذه ،وعىل خالف
املعاهدات الدولية األخرى الخاصة بحقوق اإلنسان،
مل تنص اتفاقية اإلبادة الجامعية لعام  1948عىل
أي آلية للتنفيذ .وميكن أن تجد املحكمة الجنائية
الدولية أف���راداً ميكن إدانتهم بارتكاب اإلبادة
الجامعية بعد وقوعها بيد أنه من املمكن كذلك
تكليف إحدى الهيئات املشكلة من خرباء معرتف
بهم ،وتساعدهم يف ذلك تقنيات األقامر الصناعية ،يف
الخروج بتوصيف رسيع ملا يحدث ،وذلك من خالل
رصد تحركات الدولة وتوفري االسرتشاد اللتزامات
الدول األخرى املوقعة عىل االتفاقية .وليكن معلوماً
لنا أن إضافة أي بروتوكول التفاقية معينة أو إعادة
صياغة نص معني ميكن أن تصحبه مجازفات جمة.
بيد أن تجارب كل من كمبوديا والبوسنة وكوسوفو
ورواندا ودارفور ،مع حالة التخبط وعدم اليقني التي
تحيط باستخدام املصطلح والخطوات التي يلزم أن
تتخذها البلدان رداً عليها ،تشري إىل الحاجة إلنشاء
آلية مختصة بهذا األمر.

الحلول العسكرية مقابل الحلول السياسية

مناطق لحظر الطريان والقيام برضبات جوية وتوجيه
قوات الناتو إىل دارفو بدون موافقة األطراف املعنية
اآلخرى بدون أن تثري حيالها قدر هائل من السخط
السيايس يف العامل اإلسالمي ويف كل مكان .وعىل كل
األحوال ،والحديث ال يزال للمعارضني ،فإن العمليات
العسكرية ال ميكنها أن تحقق سوى نتائج محدودة
نظراً لكون املشكلة ذات طابع سيايس يف األساس.
وبالنسبة للعديد من منظامت اإلغاثة ،فإن التدخل
القرسي من شأنه أن يثري ردة فعل عكسية ويؤدي
لرحيل العاملني يف مجال األنشطة اإلنسانية ،مام
ويسلم
سينجم عنه زيادة هائلة يف عدد الوفياتّ .
مؤيدو التدخل العسكري بأن انتهاج نهج استباقي
إزاء األزمة قد يحرض عىل االنتقام بيد أنه سيحسن
من جهة أخرى من أوضاع األمن عىل املدى الطويل.
إن إذعان جامعات اإلغاثة لألوضاع التي فرضتها
الحكومية يعرض حياة الكثريين للخطر بالفعل
حيث كانت الحكومة السودانية تقوم بصفة منتظمة
بإعاقة عمليات تسليم مساعدات اإلغاثة والتغايض
عن زيادة الهجوم عىل عامل املساعدات أو حتى
الحض عليها.
وبغض النظر عن مزايا التدخل العسكري ،فقد أصبح
من الواضح أنه من غري املرجح أن تقوم األمم املتحدة
أو تحالف الدول الراغبة باتخاذ إجراء عسكري قرسي
يف دارفور إلرغام الحكومة السودانية عىل نزع أسلحة
الجنجويد وإيقاف عملياتها العسكرية الخاصة .إن
دارفور ليست بإحدى أولويات األمن القومي ألي من
بلدان الغرب .فالقوات العسكرية األمريكية موزعة
يف العراق بينام ينشغل حلف الناتو بحروبه يف
أفغانستان ،كام أن السودان بوسعها اللجوء إىل طلب
الدعم من الصني وروسيا وجامعة الدول العربية
لحاميتها من أي إجراءات دولية قوية.

لقد دع��ا العديد من املعلقني ورج��ال السياسة خيار أكرث واقعية

والشؤون اإلنسانية إىل اتخاذ إجراء عسكري لحل
األزمة يف دارفور ،وأشاروا إىل أنه عىل مدار السنوات
األرب��ع املاضية كان السودان قد أخل بكل تعهد
تقدم به إليقاف العنف وأنه ال يفهم سوى لغة
واحدة – وجود تهديد معقول أو استخدام القوة.
ويذهب هؤالء إىل القول بأن الخسائر يف األرواح يف
دارفور ستستمر يف التزايد يف ظل غياب أي التدخل
العسكري ،بينام ستواصل الخرطوم ،التي ترفل يف
عائدات النفط واألسلحة ،مسلكها اإلجرامي .ويتصدر
مسؤولون يف إدارة كلينتون السابقة – والنادمني
عىل إخفاقهم يف منع اإلبادة الجامعة يف رواندا عام
 -1994أحياناً جبهة املدافعني عن اتخاذ الواليات
املتحدة إلجراء عسكري لحل األزمة.

وغالباً ما يشري املعارضون لإلجراء العسكري إىل
أنه ليس بوسع إدارة حكومة بوش الحالية ،نظراً
لسمعتها امللطخة دوليا ،أن تحظى بدعم لها لفرض

ورمبا من األجدى بدالً من مناقشة خيارات التحرك
العسكري البدء يف شن هجوم دبلومايس واسع النطاق
لتأمني تنفيذ قرار مجلس األمن رقم  .1769وينص
القرار الذي تم تبنيه باإلجامع يف نهاية يوليو ،2007
عىل نرش قوة مشرتكة من اإلتحاد األفريقي واألمم
املتحدة (العملية املشرتكة لالتحاد األفريقي واألمم
املتحدة يف دارفور )UNAMID -تتكون من  26ألف
عسكري لحامية النازحني داخلياً واملدنيني والعامل
اإلنسانيني  .7ورغ��م أن هذه القوة ليست بالقوة
الدولية التي متت الدعوة إليها يف األصل ،ينبغي عىل
والية الفصل السابع من العملية املختلطة  – 8إذا
تعهدت الدول بتوفري الطاقم العسكري والتمويل
الكافيني -أن تكون تحسيناً لقوة اإلتحاد األفريقي
الصغرية الحالية التي قوامها  7.000جندي وذات
والية حامية ضعيفة .وقد اتضح افتقاد بعثة اإلتحاد
األفريقي الحالية يف ال��س��ودان  9للموارد الكافية

بشكل مأساوي يف سبتمرب عندما لقي عرشة جنود
تابعني للبعثة مرصعهم عندما اجتاحت قوات من
املليشيات مل يتم تحديدها قاعدتهم يف حسكنيتا يف
جنوب دارفور.
ويتطلب األمر تعجيال لإلطار الزمني الالزم لنرش
قوات العملية املختلطة لالتحاد األفريقي واألمم
املتحدة يف دارفور وكذلك توفري املعدات والتدريب
وأيضاً إرساء املرونة فيام يتعلق بالسودان وإرصار
اإلت��ح��اد األفريقي عىل أن تكون ق��وات الجيش
والرشطة ذات غالبية أفريقية .ونظراً ألن القرار ال
يتضمن أي عقوبات يف حالة إذا ما عرقلت السودان
عمليات انتشار القوات ،فمن ال�ضروري لتحالف
من الحكومات ،شاملة الدول األفريقية والعربية
والهيئات اإلقليمية ،العمل عىل حث السودان عن
طريق الحوافز والعقوبات للسامح بعمل القوات و
– وهو األهم – التوصل التفاق سيايس مع املتمردين
كام دعا القرار .كام أن الصني يف حاجة إىل التشجع
الستخدام نفوذها مع السودان ،بينام ينبغي الضغط
عىل جامعات املتمردين للتفاوض والوصول إىل حل
وسط كذلك .ويف النهاية ،فإن مسؤولية الحامية
األكرث أهمية ال تعني فقط اتخاذ إجراءات عسكرية
وإمنا تتطلب كذلك اتخاذ سلسلة من الخطوات
الدبلوماسية واإلنسانية والسياسية واالقتصادية قبل
تقرير اتخاذ إجراء قرسي .وسوف تتمثل واحدة من
الخطوات الصغرية يف هذا االتجاه يف تعزيز سلطة
مكاتب املستشار الخاص لألمني العام لألمم املتحدة
ملسؤولية الحامية واملمثل الخاص املعني مبنع اإلبادة
والفظائع الجامعية اللذين سيتم تعيينهام حينها
خالل وقت قصري .وكال املكتبني بحاجة للعاملني
واملوارد والدعم السيايس ،وذلك من خارج وداخل
األمم املتحدة ،من أجل التخطيط وزيادة التوعية
بالخطوات املطلوبة للمنع وكذلك إلطالق العمليات
الخاصة مبسؤولية الحامية وذلك لكل من دارفور
وغريها من األماكن التي تعاين أوضاعاً عىل نفس
الدرجة من الخطورة.
روبرتا كوهني ( )rcohen@brookings.eduهي
زميلة رئيسية غري مقيمة يف معهد بروكينغز ،وهي
مستشارة أوىل يف مرشوع بروكينعز-برين املعني
بالنزوح الداخيل وزميلة رئيسية يف معهد دراسات
الهجرة العاملية التابع لجامعة جورج تاون.
www.savedarfur.org .1
www.smartindicators.org .2
www.unhchr.ch/html/menu3/b/p_genoci.htm .3
www.un.org/News/dh/sudan/com_inq_darfur.pdf .4
www.icc-cpi.int/cases/Darfur.html .5
http://physiciansforhumanrights.org/sudan .6
http://daccess-ods.un.org/TMP/3806701.html .7
يفصل لسلطات مجلس
 .8ذلك القسم من وثيقة األمم املتحدة الذي ِّ
األمن يف التفويض باستخدام القوة العسكرية لحفظ السالم.
www.amis-sudan.org/index.html .9
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عام حقوق النازحني يف كولومبيا
ماركو ألبيرتو روميرو

قامت كل من مفوضية األمم املتحدة لشئون الالجئني و املكتب االستشاري
حلقوق اإلنسان والنزوح ( )CODHESوهو منظمة غير حكومية
والكنيسة الكاثوليكية بشن حملة تخص حقوق النازحني في كولومبيا في
عام  ،2007والتي حاولت زيادة الوعي في كولومبيا واجملتمع الدولي بشأن
خطورة أزمة النزوح في البلد و فشلها في ضمان حقوق النازحني.
يقدر املكتب االستشاري لحقوق اإلنسان والنزوح
ومؤمتر األساقفة يف كولومبيا أن أكرث من 3.8
مليون شخصا نزحوا خالل العرشين عاما األخرية،
ومن الصعب الحصول عىل أرقام دقيقة حيث
تعاين السجالت الرسمية من قصور شديد يف
البيانات والتقارير ،كام تشري الدراسات إىل أن ما
يزبد عن  %30من الحاالت ال يتم التبليغ عنها،
ب هيغر/مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني

عائلة نازحة تعيش يف
حي لوس ألتوس ديال
فلوريدا خارج مدينة
بوغوتا

بينام توضح املسوحات املختلفة أنه إضافة إىل
ذلك من املقدر أن  %20من النازحني مل يطلبوا
أبدا تسجيلهم كنازحني ،كام أنه طبقا للمحكمة
الدستورية فإن السجالت الرسمية ال تشمل
النازحني املرغمني عىل النزوح ضمن نفس البلدة
أو املدينة أو القرية.

االستجابات املؤسساتية:
متناقضة وضعيفة
ترفض حكومة كولومبيا الحالية االعرتاف
بوجود رصاع مسلح ذي دوافع سياسية ومتيل
لوصف املوقف يف كولومبيا عىل أنه يتمثل يف
أمة دميقراطية يهددها اإلرهاب .هذا الفشل يف
االعرتاف باملوقف الحقيقي يرصف الحكومة عن
تنفيذ برامج للوقاية والحامية .كام أن الحكومة

الكولومبية ُتظهر أيضا عجزا شديدا وعدم رغبة
يف االستجابة الحتياجات ه��ؤالء الذين نزحوا
قهرا.
يقر القانون رقم  387الصادر عام  1997سلسلة
من الحقوق الخاصة بالسكان النازحني ،وهي
املساعدات اإلنسانية الطارئة وإمكانية الوصول
للخدمات الصحية والتعليم واإلسكان وخلق
ف��رص للدخل واملشاركة يف تنمية السياسات
العامة .ك�ما يقر أن��ه ع�لى الحكومة حامية
حياة وسالمة وكرامة كل األفراد النازحني .ويف
عام  2004أعلنت محكمة كولومبيا الدستورية
عن وجود حالة من األعامل غري الدستورية يف
محاولة إللقاء الضوء عىل التناقض بني اعرتاف
الحكومة الرسمي بهذه الحقوق و قلة املوارد
السياسية و املالية التي تضمن إمكانية الوصول
األمثل إليها .وبعد ثالثة أعوام رصحت املحكمة
ب��أن تلك الحالة من األع�مال غري الدستورية
مازالت موجودة و أن هناك خرق خطري للفقرة
التي تنص عىل إمكانية الوصول إىل الخدمات
االجتامعية و الحلول طويلة املدى.
ويشري تحليل الستجابات الحكومة يف ضوء
اإلحصاءات الرسمية التي تم إصدارها إىل أن
الوصول للمساعدات اإلنسانية الطارئة قد زاد
بنسبة  %80ولكن م��ازال هناك عجز أكرث من
 %60بشأن الوصول الفعال للخدمات الصحية
والتعليم ،بينام حصلت %4فقط من العائالت
عىل مساعدات لرشاء منزل و  %16فقط استلموا
منحا تدريبية و قروضا صغرية ملساعدتهم يف
إيجاد عمل و دخل .باإلضافة إىل ذلك ،اعرتفت
الحكومة أن ما يقرب من  %40من النازحني
ليس لديهم أي وسائل رسمية لتحديد الهوية
مام يجعل من الصعب عليهم أكرث الحصول عىل
املساعدات.
تم تنفيذ القانون رق��م  -975قانون السالم
وال��ع��دال��ة -يف ع��ام  2005وه��و يهدف إىل

تسهيل لغة الحوار بني الحكومة الكولومبية
وجامعات الربملان اليمينية املتطرفة التي تم
ترسيحها جزئيا .مينح هذا القانون الجديد مزايا
حصانة كبرية ألعضاء هذه الجامعات لكنه أيضا
يعرتف رسميا بحقوق الضحايا يف الحق والعدل
والتعويض .ومع ذلك مل يتم إصدار حكم بأية
عقوبة حتى اآلن ،ويف نفس الوقت اغتيل 17
زعيام من زعامء املجموعات النازحة.
طبقا للحسابات الرسمية فقد متت مصادرة عدة
ماليني من األفدنة من األرايض باستخدام العنف
كولومبيا وأجرب السكان عىل مغادرة منازلهم.
وبدون إعادة األرايض واملمتلكات وبدون توفري
األمان املناسب يف هذه املناطق فلن يستطيع
السكان العودة إىل منازلهم .ومازال النازحون
حتى اآلن يعيشون حياة مهمشة يف ظروف
معيشية متدهورة يف املدن الرئيسية بالدولة.
وتستمر حملة  2007لحقوق ال��ن��ازح�ين يف
كولومبيا يف حث الحكومة عىل مواجهة هذه
التحديات وتحمل مسؤولياتها ،وتناشد الحملة
املجتمع ال��دويل لدعم كفاحها لتعزيز ثقافة
املسؤولية االجتامعية ملساعدة كولومبيا يف إيجاد
حل للحرب الدائرة التي ُتعرض البلد وحياة
السكان للخطر.
ماركو ألبريتو رومريو ( marcomero@codhes.
)orgهو رئيس املكتب االستشاري لحقوق
اإلنسان والنزوح (.) www.codhes.org
يف  29يوليو عام  ،2007تحول امليدان
الرئييس يف بوغوتا ،عاصمة كولومبيا،
إىل ميدان من آالف الزهور و النباتات
احتفاال بحقوق نازحي كولومبيا .وقد
جذب هذا الحدث الذي سمي ( الزرع و
الغناء يف امليدان) ما يقرب من  20ألف
شخصا مليدان بوليفار إلظهار تضامنهم مع
آالف الكولومبيني الذين تم إجبارهم عىل
مغادرة الريف إىل امل��دن ،وكان الحدث
جزءا من حملة  2007لحقوق النازحني
يف كولومبيا و تضمن املوسيقى واملرسح
وال��رق��ص م��ن قبل الفنانني املحرتفني
والنازحني.
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إعادة توطني الالجئني البوتانيني

كريستر لينكهولم

قد يشكل عرض الواليات املتحدة األمريكية بإعادة توطني مابني  60ألف إلى
 106آالف الجئ بوتاني في نيبال حال ملشكلة الالجئني التي طال أمدها ،وقد
ال تشكل إعادة التوطني احلل األمثل ولكن من املمكن أن يعتبرها الالجئون
بعد  16عاما من املنفى كأفضل خيار متاح.
لقد تم تجريد البوتانيون الهندوس ذوى األصول
النيبالية  -والذين ميثلون ُسدس ُسكان بوتان تقري ًبا
 من جنسيتهم بشكل اعتباطي يف بداية التسعينياتبحيث أرغموا إما عىل مغاردة اململكة الصغرية التي
تقع يف الهياماليا قرساً إىل املنفى أو الهرب من تنفيذ
قوانني املواطنة املقي ِّـدة وغريها من العديد من أشكال
التمييز املؤسسايت األخرى .1يعيش البوتانيون يف سبعة
مخيامت تقع يف مناطق جابا ومورانغ يف جنوب رشق
نيبال ،بالقرب من الحدود الهندية ،ويعاونون من
اإلحباط بعد  15جولة من املفاوضات الثنائية بني
حكومتي نيبال وبوتان وجراء فشل املجتمع الدويل يف
تأمني حلول مستدمية لنزوحهم.
ورأت السلطات النيبالية دو ًما أن مسؤولية الالجئني
البوتانيني تقع عىل عاتق مملكة بوتان وألحت عىل
إعادة التوطني والعودة وعىل أن االندماج ال يشكل ح ًال
لهذه األزمة .وقد عبرَ ت املجتمعات املضيفة عن قلقها
بشأن آثار الالجئني السلبية عىل املجتمعات املحلية،
منوهة إىل االستغالل الزائد للمياه وموارد الغابات
والتلف الذي تحدثه مركبات املواصالت للطرق التي
تخدم املخيامت والتنافس عىل التوظيف حيث أن
الالجئني يتسببون يف خفض معدالت األجور ،إضافة إىل
بعض تقارير التشري إىل ازدياد معدالت الجرمية والعنف
الجنيس والجنساين.
ويعاين الالجئون البوتانيون من تقييد الحركة وإرغامهم
عىل البقاء داخ��ل املخيامت ،كام ال يسمح لهم
باملشاركة يف أية نشاطات اقتصادية مدَرة للدخل حتى
ضمن حدود املخيامت أنفسها ،وال خيار لهم بالتايل
إال االعتامد بشكل كامل عىل دعم املجتمع الدويل
يف بقائهم واستمرارهم .ونظام الدعم يف املخيامت
عرضة مع مرور الوقت لضغط متزايد نتيجة لتضائل
التربعات واملساعدات ،كام حتمت قيود امليزانية التي
تواجهها مفوضية األمم املتحدة العليا لشؤون الالجئني
وبرنامج الغذاء العاملي رضورة تقليص توفري الخدمات
الرضورية ،مبا يف ذلك ،الغذاء والوقود والرعاية الطبية
وم��واد اإلي��واء .وأدى هذا الوضع إىل اقتصار بعض
الخدمات التي كانت متوفرة لجميع الالجئني عىل
أولئك األكرث احتياجا منهم فقط .وأفاد تقرير منظمة
هيومان رايتس ووت��ش ب��أن استعاضة املتربع عن

الكريوسني بقوالب الفحم األقل تكلفة أدى إىل زيادة
أمراض الجهاز التنفيس وعدد من املشاكل الصحية
األخرى ،وال تتوفر يف املخيامت أية إضاءة اآلن بدون
الكريوسني لي ًال ،مام يؤثر عىل دراس��ة صغار السن.
وتشكو النساء من األوضاع يف املخيامت ال تساهم يف
خلق بيئة آمنة للنساء والفتيات مع تواجد أعداد كبرية
من الناس املرغمني عىل العيش معاً يف أماكن متالصقة
وضمن ظروف متدهورة.
ويعاين الالجئني البوتانيني يف نيبال األمرين بني اعتامدهم
رسا عىل الدعم الدويل وتردد املجتمع الدويل املتزايد
ق ً
يف االستمرار يف توفري احتياجاتهم .وبينام يعطي عرض
إعادة التوطني األمل للبعض ،نتج القلق واالحتقان
املتزايد بني الالجئني بسبب نقص املعلومات الواضحة
من قبل السلطات األمريكية أو عن احتامالت الحلول
املستدمية األخرى – العودة إىل بوتان أو االندماج محل ًيا
يف نيبال .يبقى مصري  46ألف من الالجئني الباقيني
وحوايل  45ألف الجئاً غري مسجل يف نيبال والهند غري
واضحاً .وقد عربت املنظامت التي تعمل يف املخيامت
عن قلقها بشأن عرض إع��ادة التوطني غري الرسمي
املعلن والذي قد يجذب أيضاً الجئني جدد ومهاجرين
نيباليني محليني بدافع األوضاع االقتصادية.
كام يعترب العديد من الالجئني حل إع��ادة التوطني
هزمية لهم ولقضيتهم ووسيلة إلعفاء الحكومة البوتانية
من مسؤوليتها القانونية واألخالقية حتى تتهاون يف
االنتهاك الصارخ لحقوقهم .وهدد بعض املعارضني
إلعادة التوطني الالجئني الذين يتحدثون لصالح إعادة
التوطني مام منع العديد من الالجئني من التعبري عن
آرائهم حول مستقبلهم خوفاً من العواقب .وال يعرف
العديد من الشباب أو ال يتذكرون حياتهم يف بوتان
لكونهم مقيمني يف مخيم الالجئني ملدة تصل إىل 16
عاماً .ومن الطبيعي من املفهوم أن القلة لديها الكثري
من الحامس تجاه إعادة التوطني ،إضافة إىل أن عرض
الواليات املتحدة قد أدى إىل اتساع فجوة األجيال بني
اآلباء الراغبني يف العودة واألبناء الذين يفضلون إعادة
التوطني.
وأفاد مسح تم عامي  2002و 2003أن  % 80من الالجئني
يفضلون خيار العودة كأفضل حل يرغبون به ولكن من

املحتمل أن يتغري ذلك يف ضوء تضائل احتامالت العودة
الطوعية مع إمكانية توفر عرض بتسهيل إعادة التوطني
لواحدة من أغنى البالد يف العامل .وتقدر مفوضية األمم
املتحدة العليا لالجئني أن  % 80من السكان سوف
يتقدمون بطلبات إلعادة التوطني يف الواليات املتحدة.
لقد تضاربت التخمينات حول سبب إعالن الواليات
املتحدة األمريكية يف أكتوبر  2006عن استعدادها
إلعادة توطني الالجئني حيث أشار املتشامئون إىل رغبة
إدارة بوش يف أن تظهر مبظهر من حقق حصتهم من
إعادة توطني الالجئني عن طريق استيعاب الالجئني
الذين ال ميثلون تهديداً سياسياً .وقد تم اإلعالن بشكل
غري رسمي عن أنه سوف يتم إعطاء األشخاص والعائالت
األكرث ضعفاً األولوية يف إعادة التوطني ولكن مجموعات
املجتمع املدين أعلنت عن قلقها من حيث أن االختيار
سوف يقوم عىل أساس املهارات التعليمية واللغوية ،مام
سوف يؤدى إيل هجرة األدمغة يف املخيامت ،خصوصاً
بني املدرسني والعاملني يف مجال الصحة مام يعني
تدهوراً إضافيا يف أوضاع أولئك الباقيني يف املخيامت،
كام يخىش بعض الالجئني من إمكانية سحب العرض
يف أي وقت دون سابق إنذار ،وهم يرغبون بالتايل يف
الحصول عىل ضامنات تكفل أن قرارهم بقبول عرض
إعادة التوطني ال يلغي حقهم يف العودة إيل بوتان.
وبالرغم من تعنت بوتان ،مل يتخىل الالجئون أبداً عن
أملهم يف أنه سوف ُيسمح لهم بالعودة للوطن يوماً ما
وما يخشاه هؤالء الالجئني اآلن هو إمكانية إرغامهم
عىل االختيار ما بني مستقبل يف الواليات املتحدة
األمريكية وحقهم يف العودة إيل بلدهم.
من الهام جداً احرتام حق الالجئني يف تقرير مصريهم وأن
يتم متكينهم من اتخاذ قرارات سديدة حول العواقب
املختلفة الختيارات الحلول املستدمية الثالثة املتوفرة.
كام قد يتوجب عليهم اتخاذ قرارات بنا ًء عىل أسباب
عملية بحتة ،وال ميثل خيار العودة الطوعية حال ممكناً
هذه األيام ،إضافة إىل أن وضع حقوق اإلنسان لذوى
ال ِعرق النيبايل الباقيني يف بوتان غري مستقر بالرغم من
التحركات املعلنة باتجاه الدميقراطية يف اململكة البوذية.
وال ميكن أن يكون هناك ضامنات لوضع قانوين آمن
ألي الجئني من ذوى ال ِعرق النيبايل العائدين يف غياب
تواجد مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني يف بوتان
وعدم استعداد بوتان للرتحيب بفكرة أن تقوم مفوضية
األمم املتحدة لشئون الالجئني بتسهيل ومراقبة العودة
الطوعية لالجئني.

59 59 59

60 60
60

مقاالت عامة
PALESTINIAN DISPLACEMENT

نرشة الهجرة القرسية 29
لذلك ،قد يكون أفضل اختيار قادم للعديد من الالجئني
هو أفضل اختيار لهم وملستقبل أطفالهم .وواقعياً ،قد
ينتهي األمر بالكثري من الالجئني بالحصول عىل وظائف
متدنية األجر تتطلب مستوى متدنياً من املهارة ،إضافة
إىل مواجهة صعوبات االندماج يف الواليات املتحدة
األمريكية – ولكنهم سوف يتمكنوا عىل األقل من تقديم
إمكانية تعليم واحتامالت عمل أفضل ألطفالهم أكرث
مام كان ممكناً لهم إذا ما بقوا للمعاناة يف مخيامت
الالجئني.
يعمل كر يسرت لينكهومل موظف إغاثة يف منظمة دان
تشريش إيد للمساعدات (،)www.dca.dk DCA
واملنظمة هي رشيك منذ وقت طويل التحاد اللوثرين
العاملي (  )www.lutheranworld.org LWFوالتي
عملت مع الالجئني البوتانيني يف نيبال منذ وصولهم
يف .1991
للمزيد من املعلومات ،راجع تقرير هيومان رايتس
ووتش “ الحاجة إىل حلول مستدمية لالجئني البوتانيني
يف نيبال والهند” (www.hrw.org/reports/2007/
.)bhutan0507
كريستر لينكهولم

الج��ئ��ة بوتانية
توزع األغذية عىل
الالجئني البوتانيني
يف مخيم تيامل
يف نيبال

 .1للحصول عىل معلومات إضافية حول قضية نزوح البوتانيني ،راجع نرشة
الهجرة القرسية http://www.hijra.org.uk/PDF/NHQ7/NHQ7.( 7
 ،)pdfو نرشة الهجرة القرسية ( 10باإلنجليزية فقط) (www.fmreview.
 ،)org/FMRpdfs/FMR10/fmr10.18.pdfنرشة الهجرة القرسية
( 19باإلنجليزية فقط) (www.fmreview.org/FMRpdfs/FMR19/
 )FMR19update.pdfو نرشة الهجرة القرسية http://www.hijra.( 25
org.uk/PDF/NHQ25/72.pdf

معاملة بلغاريا مللتميس اللجوء

فاليريا إالريفا

يلقى ملتمسو اللجوء معاملة مروعة في مركز احتجاز املهاجرين في
بلغاريا ،حيث يُعاملون كمهاجرين بدون وثائق وتتم ُمعاقبتهم وترحيلهم
في انتهاك صارخ لتشريعات بلغاريا والتزاماتها إزاء االتفاقيات املتعلقة
بالالجئني.
لدينا حالة هنا هي حالة ألفريد وهو ملتمس للجوء ويبلغ
السادسة عرشة من عمره وقد جاء إىل بلغاريا وحده
من كوسوفو .ويبدو ألفريد بسبب الخوف واالرتباك
أصغر سناً .وقد تم احتجازه يف مركز احتجاز املهاجرين
يف صوفيا منذ مايو  ،2007حيث تم إخضاعه لنفس
النظام ا ُملطبق عىل البالغني .ومل يقم أي من املسؤولني
املستقدمني من وكالة الدولة لالجئني والذين جاءوا
للمركز للقاء ملتميس اللجوء بزيارته ،1ويف  14سبتمرب
 ،2007قمت بزيارته للمرة الثانية ،وكنت قد نصحته قبل
هذه الزيارة بأسبوع بتقديم طلب ثان للجوء .وقد قال
أنه مل يستطع ذلك ،لذا فقد أعطيته صفحة بيضاء من

الورق وطلبت إليه أن يحرر الطلب أمامي بلغته والتي
كانت األلبانية .وقد كتبه ،ثم صحبته للبحث عن مسؤول
ليك يشهد عىل استالم طلب التامسه .وعندما حاولت أن
أرشح أن القانون البلغاري املعني باللجوء والالجئني يلزم
املسؤولني باستالم طلبات اللجوء ورفعها للنظر فيها من
قبل الهيئة املختصة ،قامت املسؤولة بتوبيخي عىل أنني
تجرأت وحاولت إخبارها بكيفية أدائها لوظيفتها .وقد
راعتنا النزعة العدائية التي أبدتها املسؤولة ومل نعرف
مباذا نرد .إنني أفهم اآلن ما كان يعنيه ألفريد عندما
قال بأنه مل يستطع تقديم طلب آخر .ولكن ما الذي
بوسعنا أن نفعله؟ فهناك أمر ترحيل ضده ،وهو نتيجة

لظروف جعلت ألفريد غاف ًال عن املوعد النهايئ لتقديم
االلتامسات بل ومبحتوى أمر الرتحيل نفسه.
وما سبق مجرد مثال عىل املعاملة التي يواجهها ملتمسو
اللجوء يف بلغاريا ،وكان معظمهم قد أتوا من أفغانستان
أو إيران أو العراق وقد دخلوا بلغاريا من تركيا.
وطبقاً للامدة  )1( 31من اتفاقية جنيف املتعلقة بأوضاع
الالجئني -والتي صدقت عليها بلغاريا ومن ثم صارت
بلغاريا ملتزمة بأحكامها -ينبغي أال تتم معاقبة الالجئني
عىل دخولهم غري الرشعي إذا أتوا من منطقة تتعرض فيها
حياتهم أو حريتهم للتهديد .ويف القانون الدويل ،ال يوجد
ما ُيسمى بـ ’الدخول غري الرشعي’ فيام يتعلق مبلتميس
اللجوء والالجئني .وال يجوز لنا أن نتهم بغري الرشعية قيام
طالبي اللجوء الدخول إىل أي من دول االتفاقية ،بغض
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م��رك��ز بوسامنتيش
يف ص��وف��ي��ا الحتجاز
املهاجرين ال��ذي��ن ال
يحملون أوراق ًا ثبوتية

النظر عن األسلوب وغياب األوراق الرسمية الخ طاملا
كانت النية هي طلب اللجوء.
وباإلضافة إىل ذلك ،فإن قانون العقوبات البلغاري يعفي
املهاجرين من املقاضاة عىل الدخول ’غري الرشعي’ .وقد
قامت بلغاريا كذلك ،رغم عضويتها يف اإلتحاد األورويب،
بتحريف توجيهات األمم املتحدة فيام يتعلق بحقوق
ملتميس اللجوء ،وكانت أهم التوجيهات التي انتهكتها
بلغاريا هو حق البقاء عىل أرايض البلد املستضيف لحني
أن يتم النظر يف طلب اللجوء .ومبوجب القانون البلغاري،
ينبغي أن يتم إطالق رساح ملتميس اللجوء القارصين
تلقائياً من الحجز.

نحو غري رشعي’ فتمتد فرتة انتظارهم ألشهر طويلة يف
االحتجاز لحني أن يتم تسجيل طلباتهم .ويتم إرسال
الطلبات بصفة دورية عىل أمل إثارة انتباه املسؤولني
ولكن ال يتم النظر فيها ما مل يتم رفعها بصفة شخصية
من قبل مدير مركز االحتجاز.
تتمثل العاقبة األكرث خطورة مللتميس اللجوء يف الخطر
الوشيك الخاص بالرتحيل .وتصدر أوامر الرتحيل مللتميس
اللجوء الذين دخلوا بلغاريا ’بصفة غري رشعية’ كام ُيطلب
من سفاراتهم التعاون يف تسهيل عودتهم .ويتم إصدار
أوامر الرتحيل يف العادة مع حكم بتنفيذها االبتدايئ ،وهو
ما يعنى أن الدعوى املوجهة ضدهم ال يوجد ما يعطلها
ما مل يتم تسجيل طلب اللجوء .ونتيجة لذلك ،فإن وكالة
الدولة لالجئني قد تصل إىل مركز االحتجاز لتسجيل ولقاء
أحد ملتميس اللجوء لتفاجأ أن هذا الفرد قد تم بالفعل
ترحيله باعتباره ’مهاجراً غري رشعي’.

ولكن أن يتم وضع قانون يشء ،وأن يتم تطبيقه يشء
آخر .فليك يتحقق عمليا مضمون الحامية الذي نص عليه
القانون ،ينبغي أن يتم يف البداية االعرتاف به كملتمس
للجوء .وهذا يتم من خالل تسجيل طلب اللجوء .ويف
بلغاريا ،ال نجد تقييداً عىل الزمن الفاصل بني تقديم
طلب اللجوء وبني تسجيله ،وهو ما ينجم عنه أذى هائل
مللتميس اللجوء مع إجبار الكثريين منهم عىل البقاء بال
نهاية قيد االحتجاز بدون أي مالذ قانوين أثناء انتظارهم لـ
’التسجيل’ .وكان الهامش الطويل لحق الترصف املمنوح
ملسؤويل الدولة فيام يتعلق بوقت تسجيل طلب اللجوء
قد فتح الباب أمام الفساد.

أما أولئك الذين ال يتعرضون للرتحيل الرسيع فيواجهون
احتجازاً مطوالً وغري محدود ،بغض النظر عن املتطلبات
الصارمة التي ينص عليها توجيه اإلتحاد األورويب الخاص
برشوط االستقبال كام ييل“ :تأخذ الدول األعضاء يف
اعتبارها الوضع الخاص لألشخاص الضعفاء مثل ...
األشخاص الذين تم إخضاعهم للتعذيب  ...أو غريه من
أشكال العنف النفيس أو الجسدي أو الجنيس”.

أما ملتمسو اللجوء املحظوظون نسبياً ممن مل يتم
احتجازهم فمطالبون بالذهاب إىل وكالة الدولة لالجئني
والتوسل لطلب تحديد موعد وذلك ملجرد بدء عملية
تقديم الطلب واستالم املساعدات والحامية األساسية
واألكرث رضورية .أما املحتجزون لدخولهم بلغاريا ’عىل

كان خالد ،وهو ملتمس لجوء شيشاين ،قد تم احتجازه
مرتني وتعذيبه يف روسيا من قبل هيئات األمن الفيدرالية.
ويف املرة الثانية’ ،اختفى’ خالد ملدة سبعة أشهر تم خاللها
استجوابه بشكل يومي وإخضاعه للصدمات الكهربائية
والخنق وحقن جسده بعقاقري ’مثرية للذعر’ ،وعرص

رجليه بني كباسات معدنية وغريها من األفعال الوحشية.
وبعد دخول بلغاريا ’بشكل غري رشعي’ يف نهاية أكتوبر
 ،2006تم احتجازه .وقام برفع طلب لجوء محرر يف األول
من نوفمرب ( 2006وأع��اد تقدميه عدة مرات بعدها)
ولكن مل يجر تسجيله حتى  31مايو  .2007وبعد أن
قام بالرصاخ يف وجه املسؤولني ،جرى كعقاب له – كام
يحدث مع الكثري من النزالء اآلخرين -إدخاله يف الحبس
االنفرادي ،ويف غرفة تسمي ’الغرفة العازلة’ .وهذه الغرفة
العازلة عبارة عن زنزانة ال يوجد يشء فيها سوى إحدى
الكامريات .وبعد لقاء رسيع معه من داخل مبني الغرف
العازلة ،تم رفض طلبه للجوء بدون توقيع أي فحص طبي
عليه بناءاً عىل ما زعمه من تعرضه لتعذيب .إن حبسه
االنفرادي لفرتة طويلة ،واملستمر حتى اآلن ،يقع تحت
تعريف التعذيب املنصوص عليه يف اتفاقية األمم املتحدة
ملناهضة التعذيب لعام .1984
ومن خالل وضعها العراقيل البريوقراطية لتأجيل االعرتاف
’الرسمي’ بوضعية ملتمس اللجوء ،فإن بلغاريا إمنا
تخالف بذلك تطبيق قوانينها املحلية املتعلقة باملهاجرين
غري املوثقني بالنسبة لألشخاص الذين ينبغي إعفاءهم من
مثل هذه املعاملة .إن السلطات البلغارية متنح األولوية
لراحة املسؤولني إداري��ا يف وكالة الدولة لالجئني عىل
حساب حقوق وأرواح ملتميس اللجوء.
فالرييا إالريفا ()valeria.ilareva@gmail.com
هي محامية يف مركز املساعدة القانونية لالجئني
واملهاجرين ( .)www.lcri.hit.bgويعمل املركز الذي
يتخذ من كلية حقوق جامعة صوفيا مقراً له عىل توفري
املساعدات القانونية املجانية.
www.aref.government.bg/?cat=2 .1
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هل يحتاج عامل املساعدات الدولية ملراقب؟

أسميتا نايك

هل قام اجملتمع الدولي اإلنساني باتخاذ خطوات حماية كافية لضمان
قيام نظام املساعدات اإلنسانية مبا يلزم للتأكد من تأدية املساعدات
اإلنسانية لواجباتها على أفضل وجه بعد مرور خمس سنوات على فضيحة
االستغالل اجلنسي لألطفال الالجئني في غرب أفريقيا على يد العاملني في
اجملال اإلنساني؟
ففي عام  2002أدرك املجتمع اإلنساين أن األمور
ليست عىل ما يرام فيام يتعلق باملساعدات الدولية
وأنها ال “تفعل الخري” الخري وحسب ،بل أنها قد
تتسب “بالرضر” أيضا ،فلقد كشفت فضيحة الجنس
مقابل املساعدات النمط الخفي لالستغالل الجنيس
لألطفال الالجئني عىل يد العاملني يف املجال اإلنساين
وقوات حفظ السالم ،وبينت بشكل جيل وواضح كيف
ميكن استخدام أدوات املساعدة الضئيلة كالبسكويت
أو الصابون أو األغطية البالستيكية كأداة لقمع ضحايا
النزاعات األكرث ضعفا .لقد مثلت هذه الحالة إخفاقا
يف املساءلة عىل جميع املستويات وهي تشكل إساءة
خطرية لسبل استخدام وتوظيف مساعدات املانحني
من جهة وإساءة مشينة للمستفيدين من جهة أخرى.

لقد أدت االتهامات الواردة يف تقرير مفوضية األمم
املتحدة لشئون الالجئني ومنظمة إنقاذ الطفولة إىل
موجة من االستجابات حيث تم عىل الفور إنشاء
اللجنة الدامئة املشرتكة بني الوكاالت املعنية باالستغالل
الجنيس 1واالعتداء كمنتدى لوكاالت األمم املتحدة
واملنظامت غري الحكومية لتناول املشكلة بالتكافل.
وأصدر األمني العام لألمم املتحدة نرشة حول “التدابري
الخاصة للحامية من االستغالل الجنيس واالعتداء
الجنيس  ،وأسست النقاط البؤرية الداخلية والشبكات،
واآلن يتوفر التدريب والتوجيه والدعم للمساعدة عىل
القضاء عىل مثل هذه االعتداءات .وتم تحقيق الكثري
عىل مستوى السياسة عىل يد أفراد متحمسني تحمسا
حقيقيا .وصدرت بعض أكرث األفكار جذرية عن مصادر
مطلعة داخل الجهات اإلنسانية ،ومن بينها إجراء

الفحوصات الروتينية للحامض النووي  DNAللعاملني
يف املجال اإلنساين وتقديم التعويضات للضحايا.
وعىل الرغم من كل ذلك مايزال التقدم عىل أرض
الواقع بطيئا بشكل مؤمل حيث اكتشف أحد تقارير
منظمة إنقاذ الطفل يف عام  2006أن ال يشء تغري وأن
العالقات الجنسية بني الفتيات القارصات والعاملني
يف املجال اإلنساين وق��وات حفظ السالم مستمرة
علنا يف مجتمع الالجئني يف ليبرييا ،2كام تم الكشف
عن إدعاءات مشابهة يف نيبال ،وجمهورية الكونغو
الدميقراطية ،والسودان ،وهاييتي ،مام أثار شكوك
حقيقية بشأن التزام املجتمع ال��دويل بتنفيذ هذه
السياسات عىل قاعدة العاملني.

دالالت عىل إخفاقات أكرب؟
ال شك أن ثقافة التقييم أصبحت أكرث تأصال اآلن فلقد
انبثقت العديد من املبادرات املخصصة للمساءلة
املتزايدة واألداء املحسن يف عامل التنمية .وتشتمل هذه
املبادرات عىل شبكة التعلم اإليجايب للمساءلة واألداء

مساعدات إغاثة من
جميع أن��ح��اء العامل
تصل إىل املطار يف باندا
آتشه يف إندونيسيا يف
أعقاب التسونامي

مايك دو بوزي/وكالة األنباء امليثودية املتحدة/إي سي تي الدولية
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يف مجال العمل اإلنساين ،ولجنة التنسيق الوطنية،
والتنسيق الجنويب/جودة التفاعل املشرتك ،ومرشوع بناء
القدرات لحاالت الطوارئ ،ورشاكة املساءلة اإلنسانية،
وتحالف انرت أكشن  ،InterActionواملحاسبة اإلدارية
للمنظامت غري الحكومية ،واملرشوع العاملي للمساءلة
ملرشوع عامل واحد ،وقانون املزاولة الجيدة للعاملني يف
مجال املساعدات ،ومرشوع سفري ،عىل سبيل املثال ال
الحرص.
ومن املخيب لألمال يف ظل التزايد الرسيع للمصالح
والفعاليات لتحسني األداء أن نجد نقدا عفا عليه الزمان
يوجه إىل عمليات تقديم املساعدات يف التقييمني
الرئيسيني بني الوكاالت لكارثة تسونامي .فكل من
مبادرة أثر املنظامت غري الحكومية 3التي يرأسها الرئيس
4
األمرييك السابق بيل كلينتون وتحالف تقييم تسونامي
الحظا وجود تكرار وتبديد ونقص يف املساءلة واملهنية
كام طرحت مخاوف رئيسية وانتقادات مشابهة جدا
لتلك االنتقادات التي ذك��رت يف تقييم عام 1996
لالستجابة اإلنسانية يف رواندا.
من الواضح أنه ال زال��ت هناك فجوة يف املساءلة
واملنظامت الدولية تستمر يف العمل يف جو من العدم
بعيدا عن التدقيق يف بلدانها األصلية وتعمل يف أماكن
تتصف بضعف األنظمة الدميقراطية والقانونية.
فاملساءلة أمام من يقدمون لهم الخدمة (املستفيدون)
وأمام من يدفعون املال (دافعو الرضائب واألشخاص
املانحني من الدول املتقدمة) تعد ضعيفة جدا مقارنة
باملوارد املتوفرة ملستخدمي الخدمات املمولة رسا أو
علنا يف الدول املتقدمة .فمستخدمو الخدمات يف العامل
املتقدم ممن يتلقون معاملة سيئة من املؤسسات
العامة (ع�لى سبيل امل��ث��ال ،إذا عانوا من إساءة
املعاملة/اإلهامل من قبل مقدمي الخدمات) ميكنهم
مقاضاتهم من خالل املحاكم لتجاهلهم لهم ،وميكنهم
رفع الدعاوى الجنائية ،وحشد الربملانيني ،ونرش الوعي
من خالل مجموعات الحمالت أو اإلع�لام ،والتقدم
بالشكاوى للهيئات الحكومية أو املطالبة بالبحث
أو التحقيقات العامة .قد تكون وسائل رد الحقوق
هذه ليست مثالية ولكن اآلليات موجودة عىل أرض
الواقع عىل األقل .وليس هناك خيار واحد من هذه
الخيارات متاحا أمام املنتفعني من املساعدات .فهم
ببساطة يعيشون يف دول ليس لديها هذه العمليات
الدميقراطية أو القانونية ،واملنظامت الدولية مل توفر
لهم البدائل املناسبة .ووفرة مبادرات التدريب وبناء
القدرات القامئة والتدابري أو التقييامت ذاتية التنظيم
لن تعوض هذا النقص.

املساءلة بالضغط
هناك طاقة متزايدة وتحمس ل�لأداء املحسن الذي
يجب الرتحيب به .واملجهودات التي تهدف إىل التنظيم
الذايت ،واالعتامد ،والتدريب ،والتعلم ،وبناء القدرات

جميعها تتمتع بدور رئييس تقوم به يف دفع برنامج
العمل إىل األمام .ولكنها وحدها ليست كافية وهناك
رضورة ملامرسة الضغوطات الخارجية .وميكن أن تأيت
هذه الضغوطات فقط من هيئة رقابة/أمانة مظامل
دولية مستقلة تف َّوض إلجراء التحقيقات والتقييامت
املستقلة .وال ميكن لآلليات الداخلية أن تكون حيادية
بالكامل ،حتى عندما يستعينوا باالستشارات الخارجية،
طاملا أن املنظامت التي يتولون تقييمها هي ذاتها التي
تديرهم .وميكن ألي هيئة مستقلة فقط أن تحقق
بنظام وشفافية يف االنتهاكات التي تظهر حاليا إىل
السطح فقط بطريقة فوضوية وكلام أثري املوضوع.
وميكن لهذه املؤسسة أن تحرض عىل رفع الدعاوى
القضائية ضد املنظامت وموظفيها إما يف الدول التي
تقع فيها وإما يف الدول التي تعمل بها ومحاسبتهم عىل
إهاملهم .واملطلوب من وكاالت تقديم املساعدات هو
أن متارس واجب العناية املعقولة يف الظروف املعطاة
لتجنب أي أرضار ميكن توقعها بيشء من التعقل ولكن
قلام تعرض ليحاسب عليها القانون .ويف معظم األحيان
تخفق املنظامت يف التمييز بني األشياء التي تستطيع
تغيريها وتلك التي ال تستطيع تغيريها ،بالرتكيز عىل
املشاكل املجتمعية األكرب بدال من الرتكيز عىل القضايا
التي تقع تحت سيطرتها ،ومنها عىل سبيل املثال
قدرتها عىل تثقيف موظفيها حول االستغالل الجنيس
ومراقبتهم وتأديبهم ،أو مسؤوليتها عن التنسيق بني
الوكاالت األخرى بشكل فعال وغري أناين لتجنب تبذير
أموال املانحني .ومن الواضح أن الوكاالت الدولية تعمل
يف ظل ظروف صعبة ،وال ميكن تحميلها املسؤولية
وحدها بشكل مطلق ولكن ميكن مطالبتها ببذل أفضل
ما لديها.
وميكن ملكتب أمني املظامل إنشاء تحالف من الوكاالت
عىل أساس إج��راءات املساءلة والكفاءة والفعالية،
واستسقاء العرب من املبادرات مثل دليل تصنيف
املؤسسات الخريية 5للمعهد األمرييك للنزعة اإلنسانية
أو فهرس املساءلة العاملية ملرشوع عامل واحد .6وميكن
أن يساعد ذلك عىل ضامن أن يتلقى املستفيدون
املساعدة التي يحتاجونها من خالل متكني تدفق املال
إىل املنظامت القادرة عىل تقديم الخدمات الجيدة.
وعندها سيكون لدى دافعي الرضائب والجهات املانحة
ثقة أكرب يف أن أموالهم تستخدم استخداما رشيدا.
وقد تستطيع املؤسسات املانحة أن تتخذ القرارات
عىل أساس املعايري املوضوعية وبذلك تفتح مجاال
أمام التنافس الحقيقي بني الوكاالت عىل أساس جودة
عملها.
لقد بدأ الجدل حول فكرة “أمني املظامل” املستقل بعد
االستجابة اإلنسانية لإلبادة الجامعية التي وقعت يف
رواندا ولكن مل يتم تجربة عمل منظمة بأنواع الوظائف
املقرتحة أعاله .إنها فكرة حيوية وجزء مفقود من عتاد
املساءلة وقد تساعد هذه الفكرة عىل رفع شأن وتعزيز

املساعي األخرى التي تهدف إىل التنظيم الذايت والتعلم.
ويبدو أن الفكرة تحظى بدعم الجهات املانحة التي يأيت
من خاللها قدر كبري من التمويل الدويل.
نحن بحاجة إىل بذل املزيد لزيادة مستوى
املساءلة .ورمبا يجب علينا النظر يف تأسيس
هيئة مستقلة لتقديم التقارير حول أداء وفعالية
النظام اإلنساين.
هيالري بني الوزير السابق لوزارة التنمية الدولية
7
الربيطانية
غالبا ما يتم تشبيه االلتزامات تجاه املانحني واملستفيدين
يف غالب األحيان بطرفني متضادين يسحب كل منهام
يف اتجاه مختلف ولكنهام ال يجب أن يتنافرا هكذا
فاملانحون واملستفيدون لهم مصلحة مشرتكة يف الربامج
الفعالة والكفء التي لهم رأي فيها وخاصة عندما
يكون الحديث عن املليارات من ال��دوالرات .8ويقع
العبء عىل حكومات الجهات املانحة واملؤسسات
كونهم املؤمتنني عىل األموال التي يضعون أيديهم عليها
للدعوة إىل مساءلة أكرب للمستفيدين ودافعي الرضائب
عىل حد سواء فضال عن استخدام متويل املساعدات
لصالح النفوذ السيايس .وبينام يجب عليهم دفع عملية
إنشاء جهة مراقبة دولية ،يجب أن تكون هذه الهيئة
مستقلة متاما عنهم ويجب أن يخضعوا هم أنفسهم
لعمليات التدقيق التي ستجريها الهيئة.
إن االنطباع السائد عن عدم كفاءة وشفافية وكاالت
تقديم املساعدات ال تساهم إال يف تقويض وتقليل
جودة العمل املتفاين الجيد الذي تنجزه الوكاالت .وإذا
كتب للمنظامت اإلنسانية أن تكون منظامت كفء
تحافظ عىل املعايري وتتصدر الطريق نحو حكومات
وسلوك مؤسسايت أفضل ،فيجب عليها بذل أقىص ما
لديها لالحتفاظ باألسس األخالقية بنفسها ولقد آن
األوان لالنتباه بشكل أكرب لهذه القضايا والتشديد عىل
قضية املساءلة.
أسميتا نايك ( )asmita99@yahoo.co.ukتعمل
مستشارة مستقلة.
http://ochaonline.un.org/OchaLinkClick.aspx?link=ocha& .1
DocId=1001083
 .2هيئة اإلذاعة الربيطانية“ ،الجنس مقابل املساعدات يف ليبرييا”  8مايو
 2006عىل http://news.bbc.co.uk/1/hi/world/africa/4983440.stm
www.refugeesinternational.org/content/publication/ .3
detail/9607
www.tsunami-evaluation.org .4
www.charitywatch.org/aboutaip.html .5
www.oneworldtrust.org/?display=index_home .6
 .7صحيفة الغارديان“ ،بني يهاجم األمم املتحدة بخصوص االستجابة
للكوارث” 23 ،يناير 2006
 .8كانت قيمة تقدير عام  2002للمصاريف التشغيلية غري الربحية يف 37
دولة حوايل  1.6ترليون دوالر (ما يساوي خامس أضخم اقتصاد يف العامل):
مجلة النيوزويك“ ،أين املال” 5 ،سبتمرب  ،2005تم التربع مبلغ  13مليار
دوالر لكارثة تسونامي – وخمسة مليارات من املوارد الخاصة وفقا ملبادرة
أثر املنظامت غري الحكومية  ،2006نفس املصدر السابق.
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أكرث من مجرد تواجد :تدخالت الحامية عىل
أرض الواقع
روزا دا كوستا

بينما تتغير املفاهيم واملمارسات في سياق الوالية التعاونية اجلديدة
للنازحني داخليا ،يزداد فهم قضية احلماية على أنها مسألة جامعة تؤثر
على اجملموعات األخرى وعلى وكاالتها الرئيسة.
لقد أصبح مصطلح “الحامية من خالل التواجد”
مصطلحا شائعا لوصف الحاالت التي ُيق ِّدم فيها
التواجد اإلنساين الدويل املساعدة اإلنسانية ويحتمل
أنه يردع انتهاكات حقوق اإلنسان .ومع ذلك ،ماذا
يعني توفري الحامية يف ح��االت النزوح املتعلق
بالنزاعات عمليا ،وماذا يعني ذلك لألطراف املهتمة
بتقديم املساعدات اإلنسانية؟ وكيف ميكن لنا
االستمرار يف تقديم بعض من املساعدات والحامية
يف الحاالت التي أثبتت الدول أنها غري مستعدة
أو عاجزة عن وقف انتهاكات حقوق اإلنسان؟ إن
التدخالت ال��واردة أدناه توضح أثر الحامية التي
ميكن أن تتمتع بها هذه النشاطات ،باإلضافة إىل
التحديات واملخاطر الخاصة التي تشكلها.

وحدة العائلة وجمع الشمل
تتفهم األط��راف اإلنسانية أن العائلة تعترب أداة
حامية هامة جدا يف األزمات ،كام تدرك أن األطفال
غري املصحوبني بذويهم يتعرضون لخطر االستغالل
والعنف الجنيس والجنساين ،وبالتايل وعندما يتعذر
جمع شمل األطفال بعائالتهم عىل الفور يقوم
موظفو حامية األطفال بتقدير أفضل اإلجراءات
والخطوات املمكنة ملصلحة األطفال كام ُيع ِّدون
ترتيبات العناية املناسبة ،ويستمرون يف إجراءات
التعقب وضامن متابعة رفاهة واحتياجات األطفال.
كام يجب عىل موظفي الحامية أيضاً يف حاالت النزوح
املتعلق بالنزاعات أن يكونوا عىل دراية باملخاطر
األخرى للحامية التي تنجم عن انفصال أفراد العائلة
وأن يستجيبوا لها .وعىل سبيل املثال ،من املرجح أن
يتعرض الرجال الذين ينفصلون عن عائالتهم لشبهة
التورط يف نشاطات سياسة أو عسكرية ،وبالتايل
فهم عرضة لالعتقاالت التعسفية والتجنيد القرسي
وانتهاكات حقوق اإلنسان عىل يد األطراف املختلفة
يف النزاع ،وعىل نحو مشابه ،عادة ما يكون الفتيان
والفتيات غري املصحوبني بذويهم عرضة وهدفاً سه ًال
للتجنيد عىل يد األحزاب املسلحة كحماَّ لني أو يف
الرق الجنيس ،أو كمقاتلني .كام يجب أيضا عىل

موظفي الحامية واآلخرين العاملني يف امليدان أن
يكونوا عىل وعي باملخاطر التي قد تتسبب فيها
جهود جمع الشمل التي يبذلونها حيث تتسبب
إجراءات تتبع أفراد العائالت املنفصلني إدراكا ووعياً
كبريين ملسائل الرسية واألمن.

الحامية وجمع البيانات والتسجيل
إن املعلومات املوثوقة حول أعداد وموقع وحالة
النازحني داخليا  -املفصلة حسب العمر والجنس
واملؤرشات الرئيسية األخرى – تعترب هامة ورضورية
جداً لتحسني حامية النازحني داخليا .ومع ذلك فإن
أي فعالية مهام تبدو عادية مثل جمع املعلومات
من خالل التسجيل أو عملية التعريف ميكنها صد
التحديات وأثار الحامية غري املتوقعة يف حاالت
النزوح الداخيل الناتج عن النزاعات .وقد يكون
من الصعب تحديد النازحني داخليا والوصول
إليهم وخاصة عندما ينترشون يف املناطق الحرضية
الشاسعة ،أو عندما يعيشون مع عائالت مضيفة ،أو
عندما ي ُـرغمون عىل الفرار إىل املناطق التي تسيطر
عليها القوات الثائرة .إضافة إىل ذلك قد يرغب
األشخاص أو املجتمعات الذين نزوحوا داخليا نتيجة
النتهاكات حقوق اإلنسان واالضطهاد يف معظم
األحيان يف إخفاء هويتهم وموقعهم وبذلك لن
يسهل الوصول إليهم فعليا ألغراض جمع البيانات.
وم��ن ال�ضروري بالتايل إع��ادة النظر يف املناهج
التقليدية لجمع البيانات حول النازحني داخليا،
باإلضافة إىل عملية التعريف والتسجيل ،ليك تأخذ
املخاطر األمنية يف الحسبان مبا أن توفر هذه
البيانات قد ينطوي عىل مؤرشات خطرية عىل أمن
األفراد واملجموعات النازحة .ورمبا يختار النازحون
داخليا العيش بشكل مسترت للهرب من اضطهاد
األطراف املسلحة الحكومية وغري الحكومية .وعىل
نحو بديل قد يشعر النازحون داخليا أنه ليس من
مصلحتهم تحديدهم “كمجموعة خاصة” خوفا من
ردود الفعل السلبية من السكان املضيفني الذين
ال يتلقون املساعدات .إن إرشاك موظفي الحامية

واملجتمعات النازحة يف تقييم تلك املخاطر واختيار
السبل املناسبة لجمع هذه البيانات واستخدامها
سيساعد عىل ضامنة أن هذه املعلومات لن تشكل
خطرا غري مقصود عىل أمن مجتمعات النازحني
داخليا أو مصالحهم عىل املدى البعيد أو حقوقهم.

الحامية واملساعدات اإلنسانية
لقد تم إحراز تقدم كبري عىل مر العقد املايض يف
مجال تحسني الحامية من خالل فعاليات املساعدات
اإلنسانية ،كام تم تطوير املناهج املفيدة من أجل
املساعدة عىل ضامن تقديم املساعدة بشكل أفضل،
إضافة إىل زيادة الوعي واإلدراك للمخاطر املعينة
للحامية واالستجابة لها بفعالية أك�بر ،وتحسني
الطريقة التي نعمل من خاللها مع املجتمعات .إن
املناهج املرتكزة عىل الحقوق واملناهج املجتمعية
والعمر والجنس وتسهيل التنوع والتقييامت
التشاركية جميعها أدوات ميكنها مساعدتنا عىل
ضامن حساسية املساعدات اإلنسانية والخدمات
وال�برام��ج األخ��رى لالحتياجات املعينة للحامية
وقدرات املجموعات املختلفة .وعالوة عىل ذلك،
وعندما ُتنفذ املساعدات اإلنسانية من خالل عدسة
الحامية فإنها تستطيع أن يكون لها أثر يتعدى
مسألة حامية النازحني داخليا من املخاطر الفورية
للنزوح وبفعالية أكرب ،مثل نقص الغذاء ،واملأوى،
والرضوريات اإلنسانية األساسية األخ��رى .واملهم
أيضا أن برامج املساعدة ميكنها أن:


تحمي النازحني داخليا من مخاطر الحامية
الثانوية املرتبطة بالنزوح مثل األمراض
واالستغالل واالضطرار إىل التورط يف
اسرتاتيجيات خطرية للنجاة ومنها األشكال
العديدة للجنس من أجل البقاء.



منع النازحني داخليا من االضطرار للعودة
قبل األوان إىل الظروف غري اآلمنة أو من
الرشوع يف نزوح ثانوي خطري بحثا عن موارد
املياه أو الرضورات األخرى للحياة.



تعزيز قدرة املجتمعات املضيفة والحوافز
للمساعدة عىل حامية النازحني داخليا من
خالل شملهم يف برامج املساعدة والتنمية
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وباإلضافة إىل ذلك ،يف غالب األحيان تقدم برامج
املساعدة نقطة دخول مريحة إلرساء التواجد الدويل
والرشوع يف أعامل “الحامية” .ويقدم “التواجد من
خالل املساعدة” فرصة لتقييم احتياجات الحامية،
واالنضامم تدريجيا إىل األطراف ذات العالقة فيام
يخص املسائل املتعلقة وتطوير برامج حامية
مخصصة للحاالت املوجودة .ويكون ذلك هاما
بشكل خ��اص عندما يكون الوصول للفعاليات
املتعلقة رصاحة بالحامية مثريا للجدل ويصعب
التفاوض عليه مبدئيا.
وميكن للتدخل الرسيع من خ�لال املساعدات
اإلنسانية يف املراحل املبكرة للنزوح أن يعمل أيضا
كإجراء تخفيفي حتى إذا مل يستطع منع النزوح
من الوقوع .وميكن أن يساعد عىل ضامنة وجود
مواقع أكرث أمنا وحيوية للمخيامت وتجنب أي
تحركات ثانوية إىل أماكن أبعد كاملناطق الحرضية
الشاسعة أو املناطق التي يصعب الوصول إليها
والتي قد ترض بفرص العودة إىل األماكن األصلية.
عندما ُتقدم املساعدة بعد فرتة طويلة من عملية
النزوح ،فذلك قد يعني أن مجتمعات النازحني
داخليا قد انترشت بالفعل ،وأصبح من الصعب
الوصول إليهم وأنهم لن يعملوا معا للدفاع عن
حقوقهم أو ظروفهم للعودة .إن التواجد الرسيع
من خالل املساعدة اإلنسانية قد يقدم فرص مثالية
التوقيت أيضا ،ومن بينها التفاوض مبكرا عىل قوانني
التعايش ،وتهدئة التوترات مع املجتمعات املضيفة
أو املجاورة ،واملساعدة عىل الحفاظ عىل مجتمع
نشط وسليم من خالل ضامنة أن أعضائه أو قيادته
القوية لن تضطر إىل الرحيل بحثا عن رضوريات

الحياة األساسية بل أنه ميكنهم املساهمة يف الحلول
واملبادرات املجتمعية األكرث فعالية.
ويف نفس الوقت ،يجب توخي العناية وبذل الجهود
الالزمة لضامن أن ال يتسبب التواجد الدويل من
خالل فعاليات املساعدات يف زيادة فرتة النزوح
بغري قصد أو بجعله حالة دامئة .ولهذا السبب فإن
تخطيط توزيع األغذية يف مناطق النزاع يجب أن
يتم بعناية ومبساهمة الزعامء املحليني ،لكن ميكن
لتوزيع األغذية أن يجذب هجامت املنشقني ،ويف
ذات الوقت قد يتسبب وضع نقاط توزيع األغذية
يف مناطق بعيدة جدا عن القرى يف خلق حالة نزوح
دائم ألن السكان قد يكونوا ضعفاء وال يستطيعوا
العودة إىل قراهم يوميا ،ومن ثم يختاروا البقاء
قرب مناطق التوزيع.
وعىل نحو مشابه فإن الحفاظ عىل البنية التحتية
للمساعدة  -مثل املخيامت ،والخيام الطبية ونقاط
توزيع األغذية – لفرتات طويلة قد ميدد فرتة النزوح
أو يعززها من خالل تشجيع األناس املتأثرين عىل
البقاء أينام تتوفر الخدمات الرئيسية .ولكن قطع
املساعدات قد يؤدي إىل عودة سابقة ألوانها للعيش
يف ظروف غري مستدامة خطرة أو إىل نزوح ثانوي
مام يربز أهمية تنسيق اإلغاثة اإلنسانية بعناية يف
مناطق النزوح من جهة وبرامج االنتعاش املبكر
والتنمية وكسب الرزق يف مناطق العودة من جهة
أخرى.
وتوفر املبادئ التوجيهية بشأن النزوح الداخيل
إطارا قانونيا ودافعا لفعاليات الحامية هذه ،وهي
1
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أداة هامة ميكننا العمل بها مع الحكومات الوطنية
(مثل مؤسسات حقوق اإلنسان الوطنية ،والنظام
القضايئ ،وقوات الرشطة ،والجيش) باإلضافة إىل
املجتمع املدين املحيل واملجتمعات املتأثرة لنرش
الوعي حول حقوق النازحني داخليا وتعزز األنظمة
لحاميتهم.
لكن تعريف الحامية فقط أو أساسا من خالل
عالقتها ب��اإلج��راءات التي نتخذها مبجرد وقوع
النزوح هو عمل يتسم بضعف البصرية حي يجب أن
تنطوي أعامل حامية النازحني داخليا عىل حاميتهم
من النزوح أيضا.ويشكل النزوح أحد األعراض التي
تتصل يف معظم األحيان باملتسببات الرئيسية للنزاع،
وهي عدم االك�تراث بلقانون اإلنساين أو بحقوق
اإلنسان ومشاكل الفقر والتهميش.
إن املبادرات التي تسعى إىل خلق ظروف تحمي
حقوق السكان العائدين واملدنيني بشكل عان ،مثل
االستثامر يف مجاالت سيادة القانون ،وهيكليات
الحكم ،وسبل كسب ال��رزق املناسبة ،يجب أن
تكون جزءاً من إسرتاتيجية أشمل لحامية النازحني
داخليا.
روزا دا كوستا ()rdacosta@austcare.org.au
هي مستشارة كبرية للحامية والسياسة اإلنسانية
(جينيف) يف منظمة أوستكري Austcare (www.
.)austcare.org.au
www.brookings.edu/fp/projects/idp/gp_page.htm .1

يوان دينهولم /إيرين

ت��وزي��ع مساعدات
ب��رن��ام��ج األغذية
العاملي يف موروتو يف
شامل رشق أوغندا،
مارس 2007
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ملحات عن تجمعات النازحني داخلياً :مبادئ
توجيهية جديدة
ينس-هاغن إيشينبيشر وتوم ديلرو

لسنوات طويلة كان غياب املعلومات املوثوقة عن النازحني داخليا ً يعرقل
إطالق االستجابات الفعالة ملواقف النزوح الداخلي في العالم .وينهض
كتيب ’إرشادات وضع بيانات النازحني داخليا ً’ كوسيلة جديدة مت تصميمها
لكي تسهم في مساعدة اجلهات العاملة في حقل العمل اإلنساني في
إجراء مسوحاتها على النازحني داخليا ً.
يعد الحصول عىل بيانات موثوقة عن النازحني داخلياً أمراً
ينطوي عىل تحد كبري ،ففي معظم البلدان التي شهدت
نزوحاً داخلياً للسكان بني ربوعها ،تجابهنا مشكلة عدم
كفاية وموثوقية البيانات املوجودة حول النازحني داخلياً
واألوضاع التي يعيشون فيها وكذلك قدم هذه البيانات
وعدم دقتها .وغني عن البيان ما يشكله ذلك من عقبة
خطرية أمام الجهود الرامية للدفاع الفعال وتحسني حامية
النازحني داخلياً وتصميم برامج املساعدات املوجهة.
وإدراك��اً منها لهذه املشكلة ،أقرت املجموعة العاملة
باللجنة الدامئة املشرتكة بني الوكاالت يف يونيو 2004
بالحاجة لوضع إطار عمل مشرتك من أجل جمع وتحليل
املعلومات عن النازحني داخلياً عىل نحو أكرث شمولية.
ورسعان ما بزغت الحقاً الحاجة إلرشادات تسهم يف توجيه
منهجيات جمع البيانات من أجل إضفاء الطابع املنهجي
عىل عملية تجميع املعلومات يف هذا املجال.
يف صيف عام  ،2007صدقت مجموعة العمل عىل الحامية
الدولية عىل ’إرشادات حول وضع البيانات عن النازحني
داخلياً’ والتي وضعها مركز رصد النزوح الداخيل التابع
للجنة الوطنية لالجئني بالتعاون مع شعبة دعم وحامية
النازحني التابعة ملكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية ومع
مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني .وقد تضمنت
العملية التي أفضت يف النهاية إىل وضع هذه اإلرشادات
سلسلة من املؤمترات االستشارية الواسعة مع املساهمني
عىل مستوى مقار القيادة واملامرسني امليدانيني.

وضع البيانات الخاصة بالنازحني داخلياً
يعد وضع البيانات عن النازحني داخلياً أحد الوسائل املهمة
لتحسني توافر ونوعية املعلومات عن النازحني داخلياً
بغية الحصول عىل أرقام من خالل عملية تعاونية ميكن
االستفادة منها يف العمليات امليدانية يف البلدان املختلفة
ووضع اإلحصاءات العاملية .فالبيانات املوثوقة والتي تعرب
عن الوقت الذي صدرت فيه هي التي بإمكانها أن تؤدي
إىل فهم أفضل ملوقف ما من مواقف النزوح الداخيل يف
بلد معني أو منطقة من املناطق ،فهذا من شأنه أن يحسن

من جودة الدفاع عن النازحني ووضع برامج لهم ،وهو ما
يؤدي بدوره إىل وسائل أكرث قدرة وأكرث استهدافاً لحامية
هؤالء ومساعدتهم.
إن أية إحصاءات بيانية عن النازحني داخلياً من شأنها أن
تعطينا نظرة عامة عىل تجمع ما من تجمعات النازحني،
ومبا يوضح لنا عىل األقل ما ييل:


عدد النازحني مصنفني حسب العمر والجنس
(حتى ولو كانت هذه البيانات مجرد تقديرات)



مواقع هؤالء النازحني.

وميكن لهذه البيانات باإلضافة إىل ذلك أن تتضمن ،متى
أمكن ،عدد من املعلومات األخرى شاملة عىل سبيل املثال
وليس الحرص :سبب (أو أسباب) النزوح و أمناط النزوح
واملخاوف الخاصة بالحامية واالحتياجات اإلنسانية وكذلك
الحلول املمكن إجراءها لحامية الجامعات/األفراد.

ملن وُضعت هذه اإلرشادات؟
تم وضع هذه اإلرشادات بصفة أساسية ليستفيد بها كبار
صناع القرار عىل املستوى الفني يف كل من األمم املتحدة
واملنظامت غري الحكومية عىل املستويني الوطني ودون
اإلقليمي .كام وضعت كذلك ملساعدة من يقع ضمن
مهامهم إجراءات عمليات جمع البيانات ممن – ورغم
خربتهم يف إجراء املسوح الدميوغرافية -ال يعرفون الكثري
بالرضورة عن النازحني داخلياً أو خصائصهم امللحوظة،
ذلك أنهم سيكونون يف حاجة لفهم أوضاع وظروف من
سيقومون بجمع البيانات عنهم وكذلك للوعي بأي أخطاء
محتملة قد يرتكبونها يف عملية جمع البيانات .وباإلضافة
إىل ذلك ،سوف تكون هذه اإلرشادات ذات فائدة بالنسبة
ملسؤويل الحكومة ومجموعات املجتمع املدين وغريهم
من العاملني يف مجال الدفاع عن النازحني داخلياً والتوعية
مبشاكلهم وتعبئة املوارد لصالحهم.
وتضطلع الهيئات الوطنية مبسؤولية رئيسية عن توفري
الحامية واملساعدة للنازحني ُ
كل حسبام متليه اختصاصاته.

وقياماً عىل هذه املسؤولية ،ومتى توافرت اإلمكانية ،ينبغي
أن تقود الهيئات الوطنية عمليات وضع البيانات ،عىل أن
تلعب الهيئات الدولية دوراً داع ًام لها إذا ما استدعى األمر
ذلك .ويف حاالت عجز أو عدم رغبة الحكومة يف تحمل
هذه املسؤولية ،فحينها يقع عىل عاتق املنسق املقيم أو
منسق الشؤون اإلنسانية التابع لألمم املتحدة املبادرة
بإجراء عمليات جمع البيانات بالتشاور مع الفريق القطري
لألمم املتحدة يف البالد .ويكمن الهدف الرئييس يف ذلك يف
رضورة أن تأيت عملية جمع البيانات ضمن سياق عملية
جامعية تشمل جميع األطراف املعنية ،رغم أن ذلك ال
يلغي من رضورة قيام الهيئات املختلفة بإجراء تقييامت
منفصلة لالحتياجات التي تخدم أغراضها الخاصة.

خطوات للميض قدماً
تم يف عام  2007تشكيل فريق أسايس يضم الهيئات
األممية وغري األممية املشرتكة يف عمليات جمع البيانات
عن النازحني داخلياً لدعم عمليات جمع البيانات عن
النازحني داخلياً يف امليدان وتعزيز عملية وضع محتوى
اإلرشادات موضع التطبيق .وقياماً عىل التوصيات التي
خرجت بعد التشاور مع هيئات األمم املتحدة واملنظامت
غري الحكومية واملؤسسات األكادميية والجهات املانحة يف
مارس من هذا العام ،يعكف الفريق حالياً عىل بحث فرص
إنشاء خدمة دعم مشرتكة بني الوكاالت للنازحني داخلياً.
وقد تم التخطيط إلقامة حلقة عمل يف أبريل  2008يف
ياوندي بالكامريون للمشاركة يف عمليات جمع البيانات
الحديثة ومناقشة أفضل املامرسات القابلة للتطبيق ،كام
من ا ُملخطط كذلك إنشاء شبكة أكرث اتساعاً من املنظامت
واملؤسسات العاملة عىل القضايا املتصلة بجمع البيانات.
يعمل ينس-هاغن إيشينبيرش (@jens.eschenbaecher
 )nrc.chيف مركز رصد النزوح الداخيل التابع ملجلس
الالجئني الرنويجي (www.internal-displacement.
 )orgو توم ديلرو ( )delruet@un.orgبشعبة دعم
وحامية النازحني التابعة ملكتب األمم املتحدة لتنسيق
الشؤون اإلنسانية (.)http://ochaonline.un.org
ويتوافر دليل اإلرشادات عىل جمع البيانات عن النازحني
داخلياً يف نسخة مطبوعة بال مقابل من مركز رصد
النزوح الداخيل (العنوان يف صفحة  )72وعىل شبكة
االنرتنت عىل الرابط www.internal-displacement.
 .org/profilingومن املقرر أن ُتطرح النسخة الفرنسية
من الدليل يف عام .2008
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دور القطاع الخاص يف االستجابة اإلنسانية

ثريا نارفيلت

إن هدف أي شركة هو السعي لتحقيق األرباح لكنها تختلف عن بعضها
البعض بشكل رئيسي هو األسلوب الذي تنتهجه شركة ما لتحقيق هذه
الغاية .وينبغي إبداء التشجيع للشركات لكي تقف وتشاهد بنفسها
الفوائد الكثيرة التي ميكن أن تعود عليها جراء تدعيم االستجابات
اإلنسانية ومزاولة أعمالها بطريقة أخالقية.
تتخصص رشكة ( RA Internationalمساعدة
اإلعامر الدولية) ومقرها ديب يف إعادة إنشاء البنى
التحتية يف املناطق املحطمة ،ونحن نعمل وعىل
غرار الرشكات األخرى من أجل تحقيق األرباح،
بيد أننا نتبنى التزاماً إزاء القضايا اإلنسانية
وضامن تحقيق العائد للمجتمعات التي نعمل
بها  -ونحن نشجع الرشكات األخرى عىل أن تحذو
حذونا .كام تستطيع الرشكات الخاصة من خالل
توفري املعونات اإلنسانية إرساء عالقات مستدمية
طويلة األجل مع السكان املحليني مام يساعد
بدوره هذه الرشكات عىل الحصول عىل موطئ
قدم يف مجتمعات ه��ؤالء السكان ومبا يسهل
من جهود الرشكة يف إنجاح أنشطتها التجارية يف
املنطقة.
ونحن نساعد املجتمعات البرشية يف تجنيد
املوظفني املحليني وتزويدهم بالرواتب والتدريب
املهني العميل يف مواقع العمل .ثم تقوم الرشكة يف
الخطوة التالية بتعيني هؤالء يف الوظائف املناسبة
أو مساعدتهم عىل إنشاء مرشوعاتهم التجارية
بأنفسهم ثم الدخول يف رشاكات معهم ،كام ندعم
منو املنظامت غري الحكومية يف املجتمعات والتي
تسهم بقيمة مضافة للمجتمعات التي تعمل فيها.
ونعمل أيضا من خالل تزويد الناس بالوسائل
التي تعينهم عىل إنشاء مرشوعاتهم واتحاداتهم
الخاصة علىزيادة وتنمية الثقة بني رشكتنا وبني
املجتمعات املحلية وه��ذا كاف وأك�ثر لتسهيل
إقامة بيئة أعامل جيدة مع كرس الحواجز التي
تعرتض جميع األطراف يف نفس الوقت.
ت��ق��وم رشك��ت��ن��ا ب��ت��وف�ير خ��دم��ات املخيامت
وتوريد األغذية وتدوير النفايات واملشرتيات
واللوجستيات وتوليد الطاقة واألعامل الهندسية
واإلنشائية يف بلدان عديدة حول العامل ،كام قمنا
برعاية العديد من املرشوعات املجتمعية يف بلدان
مثل أفغانستان و جمهورية الكونغو الدميقراطية
والسودان وكينيا.
وتقوم رشكة مساعدة اإلعامر الدولية يف مجال
تدوير النفايات حالياً ب��إدارة وتشغيل غالبية

تعاقدات حلف الناتو داخل كابول كام تتوىل الرشكة
بعض عمليات إدارة النفايات يف مزار الرشيف
وج��اردي��ز وغريها من املناطق يف أفغانستان.
وبدالً من إنشاء محطاتنا الخاصة ملعالجة مياه
الرصف ،عمدنا إىل التعاون مع الحكومة األفغانية
وبنينا منشآت املعالجة مع الوزارات األفغانية،
مبا يضيف إىل البنى التحتية للحكومية .وعند
استخدام هذه املنشآت ،فإن الرشكة تدفع رسوماً
للخدمة ،وهو ما يضيف مزيداً من العائد لخزانة
الدولة .كذلك فإننا ندير تعاقدات إلدارة النفايات
يف جوبا والسودان ونعمل بشكل وثيق مع حكومة
جنوب السودان من أجل إرساء مبادئ توجيهية
بيئية .ونقوم بتوفري الحاممات املتنقلة ،باإلضافة
إىل تفريغها وتنظيفها ،وذلك ملدرستني للفتيات
يف كابول .كام قمنا بتوريد األغذية لدور األيتام
يف كابول ومنحنا وزارة املالية املعدات املكتبية
الالزمة .ويف جوبا ،قمنا بتوريد املكاتب ووسائل
اإلعاشة املجانية ملنظمة أطباء بال حدود كام قمنا
بتزويد إحدى تجمعات املصابني بالجذام بالغذاء
والرشاب .ويف سرياليون ،قمنا بتوريد مواد البناء
الالزمة إلنشاء مدرستني وقمنا برتكيب املضخات
اليدوية والتي تقوم حالياً بتزويد املياه للمدارس
يف جميع أنحاء البالد.
ولوال متويل القطاع الخاص ألصبح هناك شك يف
إمكانية إقامة مرشوعات مامثلة عديدة وتحقيق
الفوائد التي ترتتب عليها .يتمثل بالطبع هدفنا
من وراء أعاملنا يف تحقيق األهداف -ولكن من
خالل توجيه االهتامم بطريقة عملنا ومع من
نعمل ،نستطيع أن نضمن حصول السكان املحليني
عىل مزيد من الفوائد وعىل مدى أطول.
ويف مينيامه ،يف شامل غرب أفغانستان ،كنا
قد عملنا مع الفريق الرنويجي إلع��ادة إعامر
املقاطعات يف مرشوع صحي ضخم للمستشفى
اإلقليمي ال��ذي يعتمد عليه ما يزيد عن 1.1
مليون نسمة يف الحصول عىل الخدمات الصحية.
وقد قام الجيش الرنويجي بالتربع بجهاز تنفس
للمستشفى ،والذي مكنها من إجراء الجراحات
عالية التعقيد إلنقاذ حياة بعض املرىض .ورغم

ذلك ،فرسعان ما تم إدراك سوء املعايري الصحية
يف املستشفى ،ولهذا السبب تقدمت إحدى
املمرضات املحليات إىل الرشكة طالبة مساعدتنا
وقد وافقنا عىل توفري التمويل الالزم لتدريب
وتوظيف الرجال والنساء املحليات عىل تعقيم
غرف العمليات واألدوات الجراحية ومساعدة
األطباء عىل تطهري أيديهم وارتداء زي العمليات
قبل إجراء الجراحات.
يتعني عىل املرء أال يقلل أبداً من قدرة الرشكات
الخاصة التي تقدم معونات .إن الرشكات تركز دامئاً
عىل تحقيق الكفاءة وإجراء املفاوضات املثمرة
وبناء سمعتها (اسمها التجاري) وإنجاز املهام
يف وقتها املناسب وضمن حدود امليزانية .وميكن
للقواعد األساسية التي تحكم النشاط الرأساميل
التي تعمل لصالح املجتمعات التي تساعدها أن
تقدم لها بدورها املساعدة يف أنشطتها التجارية
ومن ثم تساعد املجتمعات بعد أحداث الرصاعات
عىل التعايف والتقدم نحو التنمية.
إننا نعترب االستجابة اإلنسانية وسيلة ملساعدة
املجتمعات عىل أن تشب أكرث قوة .فعندما ترى ما
نرغب يف تقدميه للمجتمعات التي نخدمها ،فإنه
يصبح من السهل حينها العمل فيها .ونحن نحث
رشكات القطاع الخاص األخرى عىل إعادة النظر
يف الجوانب األخالقية ملا تزاوله من أعامل وضامن
استفادة الجميع بشكل أكرب من أنشطتها.
ثريا نارفيلت ( )info@raints.comهي
رئيس مجلس إدارة رشكة RA International
 )(www.raints.comومتطوعة سابقة باألمم
املتحدة.
رشكة  RA Internationalهي عضو فعال
يف رابطة عمليات السالم الدولية (http://
 ،)ipoaonline.org/phpوه��ي رابطة
تجارية مهمتها ترويج املعايري التشغيلية
واألخالقية رفيعة املستوى لدى الرشكات يف
مجال السالم واالستقرار؛ واملشاركة يف الحوار
البناء مع صناع القرار حول اإلسهامات
اإليجابية واملتنامية لهذه الرشكات لتعزيز
السالم ال��دويل والتنمية واألم��ن اإلنساين؛
وكذلك إعالم املهمتني باألنشطة واألدوار
التي يتم القيام بها يف هذا املجال.
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تحديات جمع البيانات األساسية
يف خضم الطوارئ
جينيفر شليشت و سارة كاسي

على الرغم من إقرار مجتمع العمل اإلنساني باحلاجة للبيانات املوثوقة
في عمليات تصميم البرامج ومتابعتها ،إال أن التحديات واملتطلبات التي
تستدعيها الظروف واألوضاع امليدانية آلت بها غالبا إلى السقوط في هوة
من التبريرات مثل “ليس لدينا الوقت الكافي ملثل هذه العمليات” أو “هذا
أمر في غاية الصعوبة” .لكن وبدون تخصيص الوقت واملوارد جلمع البيانات
األساسية واملتابعة لن يتسنى لألنشطة املشاريعية أن تسترشد باملعلومات
واألدلة التي توفرها عمليات تقييم البرامج.
مثة مخاوف حقيقية تلقي بظاللها يف هذا الشأن اإلعداد

– مثل تلك املرتبطة باألخالقيات واألمن الشخيص
واملضامني السياسية لألنشطة يف عوامل رسيعة التغري
والتبدل واملصاعب اللوجستية وكذلك التحديات
الفنية الناجمة عن العمل مع فئات سكانية دامئة
التنقل والرتحال وفئات ذات تكوينات دميوغرافية
غري معتادة  .إال أن تجاربنا مع م��ب��ادرة توفري
خدمات ومعلومات الصحة اإلنجابية يف حاالت
الطوارئ قد أظهرت أنه مع تحسن االلتزام بجمع
البيانات ميكن إطالق الربامج القامئة عىل املعطيات
املتوافرة يف ظروف األزم��ات .وعىل الرغم من أن
جمع البيانات يتطلب الكثري من الوقت واملوارد ،إال
أن بإمكانه املساعدة يف ضامن الكفاءة والنجاح عىل
املدى الطويل باإلضافة إىل توفري البيانات الالزمة
ألنشطة الدفاع.
وت��ج��ري جميع امل�شروع��ات املدعومة باملبادرة
السابقة دراس��ة قاعدية تتألف من جزأين األول
هو تقييم املرافق والثاين هو إج��راء مسح عىل
الفئات السكانية ،وتعمل املبادرة عىل توفري الدعم
الفني للمرشوعات ،ومبا يضمن إتباع آليات جمع
البيانات للمناهج القياسية يف هذا املجال بينام
تبني يف الوقت ذاته إمكانيات املتابعة والتقييم
لدى فريق املرشوع امليداين .وقد استطاعت املبادرة
ورشكائها إىل اليوم تنفيذ تقييامت امل��راف��ق يف
خمسة مرشوعات يف دارف��ور وجمهورية الكونغو
الدميقراطية وش�مال أوغ��ن��دا وجنوب السودان،
وكذلك املسوحات السكانية يف ثالثة مرشوعات يف
دارفور وشامل أوغندا .وتوضح لنا هذه التجارب
بجالء الوسائل التي ميكن من خاللها التغلب عىل
التحديات التي تعرتض عمليات جمع البيانات يف
ظروف الرصاع.

لقد برزت مسألة اإلعداد الجيد لألنشطة القاعدية
كإحدى املتطلبات الهامة خاصة يف ظروف حاالت
الطوارئ .ومن األهمية مبكان قبل الرشوع يف إجراء أي
دراسة أن ُيؤخذ يف االعتبار اآلثار املبارشة وغري املبارشة
املحتملة عىل الوكالة املنفذة واملستفيدين وقدرة
الوكالة عىل مواصلة العمل يف ظل أوضاع معينة.
وقد كانت إحدى أوىل الخطوات التي اتخذناها يف
التخطيط للدراسات القاعدية الحصول عىل الدعم
اإلداري من املنظامت الرشيكة ألن إجراء املسوحات
واالستقصاءات يتطلب تخصيصاً لألموال واملوارد
البرشية والوقت .وقد أكد القامئون عىل املبادرة عىل
األهمية الكبرية لضامن فهم الوكاالت املنفذة لهذا األمر
وأنها قد أتاحت الدعم الكايف للعملية القاعدية قبل
امليض قدماً يف التنفيذ .وينبغي أن يتضمن هذا الدعم
تكليف أحد األفراد بتويل عملية التنسيق للدراسة من
أول يوم من مرحلة التدريب وحتى اليوم األخري من
عملية جمع البيانات.
وحصلت املرشوعات بعد ذلك عىل موافقة الهيئات
املحلية والوطنية ومجالس املراجعة األخالقية
املتخصصة والزعامء املحليني للدراسة املقرتحة ،ذلك أن
دعم هذه الجهات يف غاية األهمية من أجل التنفيذ
السلس واملأمون لعملية جمع البيانات .باإلضافة إىل
ذلك ،فإن ع��دداً من أبرز املساهمني ،مثل مسؤويل
وزارة الصحة وفريق املنظامت غري الحكومية والزعامء
املحليني ،قد طلب إليهم املشاركة يف بدايات عمليتي
التخطيط والتنفيذ .وقد أثبت الزعامء املحليون مدى
أهمية تواجدهم يف حشد وتعبئة أف��راد املجتمع
للمشاركة يف أنشطة الدراسة .وهكذا كانت املشاركة

مع الهيئات املعنية أمراً مفيداً يف جميع مراحل تطبيق
املبادرة.

تهيئة أدوات الدراسة
غالبا ما تكون املرشوعات قادرة عىل تبني األدوات
القامئة إلجراء الدراسات والتي ثبت نجاحها بالفعل يف
ظروف مشابهة ،وهو ما يتيح يف الوقت ذاته لفريق
املرشوع مقارنة النتائج مع غريها من البيانات املناظرة.
وقد قام رشكاء املبادرة بتنفيذ أداة مستمدة من تقييم
مرافق رعاية الوالدة يف حاالت الطوارئ التابعة لربنامج
تجنب وفيات وعجز األمهات باإلضافة إىل استبيان
مسحي مستمد من أدوات تقييم الصحة اإلنجابية
للنساء املترضرات من أحداث الرصاع الصادرة من مركز
رصد األمراض  .ومتدنا هذه األدوات معاً مبعلومات
عن املرافق الخاصة بخدمات الصحة اإلنجابية (مثل
املعدات والتوريدات والفرق العاملة) واستغالل
الخدمات وأوض��اع الصحة اإلنجابية للنساء اللوايت
خدمهن املرشوع.
قام الرشكاء بعيد ذلك بتهيئة هذه األدوات لتناسب
ظروف السياق املحيل الجديد ،ومتثل الرتجمة يف هذا
السياق خطوة حيوية وذات أهمية خاصة بالنسبة
ألدوات املسوحات واالستقصاءات؛ وينبغي أن يتاح
الوقت الكايف لعمليات الرتجمة والرتجمة الراجعة
واملراجعة لتصويب األخطاء .ورغم ما تنطوي عليه
هذه العملية من وقت طويل وتعقيد ،خاصة عندما
تتم الرتجمة من وإىل لغات متعددة ،إال أنه مبقدور
املرشفني عىل فريق جمع البيانات املشاركة بشكل
مبكر يف العملية القاعدية إلرساء امللكية وتشجيع
االستثامر يف النتائج.

جمع العينات
يعد جمع العينات من أصعب املهام التي نواجهها
عند إجراء املسوحات يف فرتات الرصاعات ،ويرجع ذلك
يف جانب منه إىل ندرة توافر املعلومات املوثوقة عن
الفئات السكانية يف ظل هذه األوضاع .فاندالع القتال
يف دارفور عىل سبيل املثال كان يعني تغري التجمعات
السكانية يف القرى ومعسكرات النازحني داخلياً بصفة
دوري��ة ،بينام بدأ السكان يف شامل أوغندا بالتحرك
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بعيداً عن املعسكرات وإىل مناطق إعادة التوطني.
وكانت الوكالة املسؤولة عن توزيع الغذاء قادرة يف
كل مرة عىل الحصول عىل أحدث اإلحصاءات ولكن
تنامى إىل علمنا ما يحدث فيها من تضخيم من أجل
زيادة الحصص التي تتسلمها العائالت .ونتيجة لذلك،
فإن الوقوف عىل أعداد أفراد العائالت كام هي مدرجة
يف بطاقات الحصص أمر بعيد عن التحقيق – وبالتايل
تم تجنبه نهائياً .وقد عمل رشكاء املبادرة عن قرب مع
الزعامء املحليني من أجل التغلب عىل هذا العقبات.
ففي دارفور عىل سبيل املثال ،كان الشيوخ املحليني يف
املعسكرات أو القرى قادرين عىل تزويد رشكاء املبادرة
بكل البيانات الخاصة بأعداد األف��راد أو العائالت
الواقعني تحت وصايتهم.

تجنيد فريق لجمع البيانات
إن التحديد والتجنيد املبكر لفريق قوي لجمع
البيانات يعد أمراً محورياً من أجل تنفيذ الدراسة.
وميكن تجنيد جامعي البيانات م��ن ع��دة من
الجامعات ،شاملة طالب الجامعات املحلية وأفراد
املجتمع والعاملني ب��وزارة الصحة ،كام أن إرساء
العالقات مع أفراد هذه املجموعات ميكن أن يعود
بعدد من الفوائد الثانوية عىل الربنامج .فعىل سبيل
املثال ،كانت فرق جمع البيانات الخاصة بتقييم
مرافق مبادرة توفري خدمات ومعلومات الصحة
اإلنجابية يف حاالت الطوارئ قد ضمت بني أفرادها
بعض العاملني من املنظامت غري الحكومية ووزارة
الصحة ،ومبا ساهم من ناحية يف تحسني التعاون مع
وزارة الصحة املحلية .ومع ذلك ،فأثناء املسوحات
عىل السكان ،كانت مشاركة فرق وزارة الصحة
قد أدت لنشوء تحديات جديدة نظراً لعدم ثقة
السكان املحليني بالحكومة ،ورمبا أحجم بعضهم عن
املشاركة يف املسح بسبب اشرتاك فريق وزارة الصحة
يف جمع البيانات ،ويف مثل هذه الحاالت يط ُـلب إىل
مسؤويل وزارة الصحة املشاركة يف مهام بديلة مثل
إدخال البيانات والتحليل.
مثة عدد من االعتبارات تؤخذ يف الحسبان عند
انتقاء أفراد الفريق العامل بجمع البيانات .ففي
بعض الدول ،كانت الحساسيات العرقية والسياسية
تحجم من قدرة البعض عىل السفر أو تقيد رغبة
املستجيبني املترضرين يف إجراء اللقاء .كام يؤدي
التفاوت يف املهارات اللغوية ،وذل��ك عندما يتم
التحدث بعدد من اللغات واللهجات ،إىل تحديات
جديدة .فقد كانت املهارات الخاصة مبعرفة القراءة
والكتابة تربز كتحدي عند إجراء التقييم ،خاصة يف
املناطق التي ن��ادراً ما يتم تحرير وكتابة اللغات
أو اللهجات فيها .كام أثر التفاوت يف املستويات
التعليمية عىل الوقت املطلوب يف استكامل األنشطة
التدريبية .ويتطلب جمع البيانات مراعاة جيدة
لعنرص الوقت؛ لذا فمن املهم ضامن فهم واستيعاب

أفراد الفريق للضغوط التي يفرضها هذا العنرص
عند موافقتهم عىل املشاركة.

التدريب من أجل زيادة القدرات املحلية
تلقت فرق جمع البيانات تدريبها من قبل رشكاء
مبادرة توفري خدمات ومعلومات الصحة اإلنجابية يف
حاالت الطوارئ ،كام تلقى أفرادها املساعدة الفنية
من العاملني باملبادرة .وقد استغرق تدريب فرق
جمع البيانات من ثالثة إىل أربعة أيام من أجل تقييم
املرافق ومن سبعة إىل عرشة أيام من أجل املسوحات
السكانية .وق��د كانت املرونة يف التوزيع الزمني
ملجريات العملية التدريبية أم��راً رضوري��اً من أجل
استيعاب التفاوت يف املهارات واملعارف الناشئة لدى
أفراد هذه املجموعات.
وكانت املبادرة قد قامت بتطوير عمليات التدريب
مع الرشكاء من أجل ضامن جودة البيانات وبناء قدرة
الرشكاء واألفراد املشاركني (انظر دراسة الحالة الواردة
أدناه) .وقد قاد فريق املرشوع ومرشفوه بقدر ما أمكنهم
أنشطة التخطيط والتسهيل والتدريب .وقد متخض عن
هذا املستوى من املشاركة قدر أكرب من العلم والثقة
يف األدوات وتحسن املهارات القيادية وزيادة جودة
اإلرشاف وجمع البيانات .وقد قام القامئون عىل املبادرة
بتوفري الدعم الفني املستمر خالل كافة املراحل ،وشمل
هذا الدعم الوسائل املعيارية التي ميكن تهيئتها لتالئم
عمليات التدريب ،ومبا جعل مهارات القيادة من قبل
الفريق امليداين أمراً أقل صعوبة.

التنفيذ
ال ميكننا التشديد بشكل كاف عىل أهمية تنفيذ
عمليات التقييم األساسية بشكل يتوافق مع املناهج
املعتمدة يف هذا الخصوص حتى يف ظل أكرث الظروف
اضطراباً وفوىض .وبعد االستقرار عىل العينات ،يجيء
خطر تعرض تنفيذ عملية املسح للظروف األمنية
الصعبة وأوضاع الطرق رسيعة التبدل .ففي إحدى
الحاالت ،اضطر فريق مسح املبادرة يف دارفور ذات مرة
إىل تعليق عملية جمع البيانات بسبب القتال الذي
نشب إىل الجوار من منطقة املسح والذي أدى إىل قطع
خطوط الوصول إىل الفئة السكانية املستهدفة ،بيد أن
فريق املسح رسعان ما واصل جمع البيانات بعد أن
حل األمان من جديد .يف مثال آخر يف شامل أوغندا،
انقطعت وسائل الوصول إىل عدد من القرى التي وقع
االختيار عليها لجمع العينة من أجل املبادرة بسبب
األمطار الغزيرة؛ لكن الفرق العاملة غريت وسائلها
يف االنتقال عندما تسنى لها ذلك ،وقامت ،يف حاالت
نادرة ،باختيار تجمعات سكانية إضافية.
ومن الهام أيضا أثناء أي دراسة ،وإن يكن بشكل خاص
أثناء الظروف التي تغلب عليها األوضاع غري اآلمنة ،أن

ُتراعي الدراسة أمن وحامية الفريق الجامع للبيانات
ومن يلتقونهم .وهنا يأيت دور التدريب الجيد يف تزويد
الفرق العاملة باملعلومات واإلرشادات الخاصة بكيفية
االستجابة لألحداث غري املتوقعة أو التي تنطوي عىل
خطر لهم .أضف إىل ذلك رضورة امتالك هذه الفرق
لوسائل االتصال والنقل الكافية تحسباً ألي طوارئ
مع رضورة التزامهم بخطوط السري والحركة التي
وضعت لهم .إن إرساء العالقات الحسنة مع الزعامء
املحليني وإعالمهم بأوقات ومواعيد جمع البيانات يعد
أمراَ رضورياً لضامن سالمة وأمن املشاركني ،وقد قام
الزعامء املحلييون أثناء مسوحات املبادرة بتوفري آخر
املعلومات املتعلقة باألوضاع األمنية وقاموا بتسهيل
عمليات النقل واالتصاالت للفريق .وفيام يتعلق بأمن
املشاركني يف هذه املسوحات ،فقد التزموا جميعهم
مبواضيع وأنشطة الدراسة بشكل صارم يف كل ما يتعلق
بالحفاظ عىل رسية وخصوصية من تم التقاؤهم،
حيث تم التأكيد عىل هذه النقطة بشكل كبري أثناء
تدريب فرق جمع البيانات .ويف شامل أوغندا ،تضمن
املسح أسئلة عن تجارب املستجوبني مع العنف القائم
عىل نوع الجنس وقد أنشأ الفريق املسحي للمبادرة
بروتوكوالً للرجوع إليه ألغراض االستشارة ،وكان ميارسه
كل فرد يف الفريق قبل بدء اللقاءات.

إدخال البيانات والتنظيم والتحليل
قامت م��ب��ادرة توفري خدمات ومعلومات الصحة
اإلنجابية يف حاالت الطوارئ بدعم رشكائهم امليدانيني
من خالل تدريبهم عىل إدخال وتنظيم وتحليل البيانات
من أجل تحقيق أقىص إفادة للعاملني بامليدان ،وقد
أتاح هذا التدريب للفريق املحيل الفرصة لتطوير
مهاراته التحليلية والتي استطاع فيام بعد تطبيقها
عىل تحليل البيانات املنبثقة من عمليات املتابعة
الروتينية أو بيانات دراسات أخرى .ويف بعض املناطق،
طرحت عملية إدخال البيانات تحديات بسبب غياب
اإلمكانيات املحلية حيث مل تتوفر دامئا ،ولعدة أسباب،
أعداد كافية من األشخاص املاهرين يف التعامل مع
الكمبيوتر من أجل إنجاز املهام قصرية األمد  ،واضطرت
بعض املرشوعات املسحية لهذا السبب إىل إقامة رشاكة
مع وزارة الصحة أو العاملني بالجامعات من أجل إجراء
عمليات إدخال البيانات .وقد وفرت املبادرة عدداً من
قواعد البيانات املعيارية التي متت تهيئتها لتوائم
متطلبات كل مرشوع عىل حدة.
عادة ما تعاين القدرات املحلية لتحليل البيانات من
نقص ملحوظ وكبري ،ولهذا السبب لجأ القامئون
عىل املبادرة إىل تنظيم مجموعات عمل مع العاملني
بالوكاالت الرشيكة حول تحليل البيانات واستخدام
البيانات التي تم التوصل إليها أثناء عمليات تحسني
الربامج والدفاع وكذلك حول التخطيط لنرش البيانات.
وقد تعلم الفريق امليداين مهارات جديدة يف استخالص
املعلومات املفيدة من قاعدة البيانات.
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دراسة حالة :شامل أوغندا

موظفات
املقابالت
احملليات
أثناء أدائهن
لعملهن ،من
اليسار :جوديث،
أننا وإيفون

أثناء تنفيذ املسح السكاين يف شامل أوغندا ،تم اجراء مقابالت مع ما يزيد عن
 1400امرأة يف ست مناطق ،وقد شملت هذه املناطق معسكرات النازحني داخلياً
والقرى الريفية والتجمعات الحرضية .وقد أشارت الخربة السابقة باملسوحات إىل
أن التفاوت يف معدالت إعادة االستيطان يف كل منطقة للنازحني داخلياً ،مقرتناً
مع بداية موسم الحصاد ،ميكن أن يؤثر
عىل معدالت االستجابة والقدرة عىل
تحديد املستجيبني .وأثناء الزيارات
امليدانية السابقة إلجراء املسح ،جرى
إخبار فريق املبادرة بشكل متكرر أن
النساء لن يكن متواجدات يف منازلهن
لفرتة من الوقت إما ألنهن يعشن يف
مناطق إعادة توطني قريبة أو يعملن
يف الحقول أثناء النهار.

وقد أورد من تم تدريبهم يف كل من
إجراء اللقاءات وتحديد املواقع أن
التمكن من املهارتني قد عاد بثامره،
وكام قال أحد القامئني باللقاءات/
محددي املواقع “لقد كان األمر ممتعاً
وممتازاً أن نعرف أكرث من مهارة
واحدة ليك يتسنى لنا تحقيق التنوع
يف عملنا”.

جنيفر شلشت/ريز

ومن ثم تطلب التدريب بعض املرونة
من جانب الفريق وكذلك قدرة املرشفني
عىل تلبية التحدي املتمثل يف املنازل
الفارغة وأشكال اإلقامة املزدوجة
ووجود النساء يف الحقول وانخفاض
معدالت االستجابة .وبدالً من إتباع املنهج التقليدي يف تقسيم مهام القامئني
باللقاءات و ’محددي املواقع’ (والذين يحددون املنازل وينتقون املشاركني طبقاً
للربوتوكول) ،تم زيادة مستوى املرونة من خالل تدريب األعضاء األكرث قوة يف
كلتا املهارتني .وقد ثبتت فيام بعد قيمة هذه املرونة ،حيث استطاع املرشفون
تحديد أفضل تقسيم للمهام يتفق مع الظروف املحيطة.

النسوة القليالت الاليئ وصلن يف الصباح .وقد استطاع محددو املواقع العرشة
تحديد ما يقرب من  50امرأة من التجمعات املحيطة ،وبعدها قاموا بالتحول
ثانية إىل اللقاءات بعد فرتة الظهرية الستيعاب تدفق النساء القادمات يف وقت
متأخر من اليوم .وقد أتاح هذا النظام للفريق االستجابة الفعالة لكل موقف
يعرتضهم (شام ًال إخطار النسوة بأنه
سيتم االلتقاء معهن وذل��ك قبل
اللقاء بوقت كاف يصل إىل يومني)
وض�مان االنتفاع الكامل باملوارد
البرشية املتوافرة.

فعىل سبيل املثال ،عندما علم الفريق أن النساء يتواجدن يف منازلهن فقط بعد
فرتة الظهرية ،تم تقسيم  15فرداً بحيث يقوم  10منهم بتحديد النسوة الذين
سيلتقون بهن يف الصباح الباكر بينام بقي اآلخرون يف املوقع الرئييس اللتقاء

الخامتة
تعد الربامج القامئة عىل األدلة أمراً رضورية من أجل
توفري أفضل الخدمات يف مجال الصحة اإلنجابية يف
حاالت الطوارئ اإلنسانية ،وقد أظهرت تجربتنا مع
مبادرة توفري خدمات ومعلومات الصحة اإلنجابية يف
حاالت الطوارئ أن جمع واستخدام البيانات يف األوضاع
غري املستقرة – من خالل التحدي الذي ميثله هذا األمر-
ليس باألمر املستحيل .وكان التنفيذ األخري لعدد من
الدراسات األساسية الناجحة من قبل املبادرة قد سلط
الضوء عىل أهمية:
 بناء إمكانيات الفريق امليداين لتويل األدوار القيادية
يف جمع البيانات.
 املرونة يف االستجابة إىل املواقف املتغرية.
 إرشاك املساهمني ،يف عدد من مراكز الزعامة
الحكومية واملحلية ويف عدد من املراحل.

وكانت الكفاءة األك�بر من جانب
املرشفني مقرتنة باملهارات املتنوعة بني فرق جمع البيانات قد منحتهم املرونة
املطلوبة لالستجابة ألغلب التحديات التي نشأت .وقد استطاعت الفرق يف
النهاية أن تحقق معدل استجابة يزيد عن  % 85يف املناطق التي سجلت فيها
املسوحات السابقة معدالت أقل من  .% 70وتعد هذه املرونة أمراً ذا قيمة كبرية
من أجل االستكامل الناجح للمسوحات ،ذلك أن مثل هذه السيناريوهات تكون
شائعة يف أي مسح يتم إجراءه بل وأكرث شيوعاً يف مواقف الرصاعات.

 بناء قدرات الفريق املحيل يف تحليل واستخدام
البيانات.
وتضمن هذه العنارص جودة عملية بناء البيانات يف
ظل أي ظروف بيد أن أهميتها تزداد يف مناطق الرصاع
وعدم االستقرار.
جينيفر شليخت ( )columbia.edu@jls2006و سارة
كايس ( )columbia.edu@sec42هام املسؤولتان
عن األبحاث واملراقبة والتقييم ملبادرة توفري خدمات
ومعلومات الصحة اإلنجابية يف حاالت الطوارئ،
وكلتاهام تعمالن يف جامعة كولومبيا.
 .1فعىل سبيل املثال ،قد تكون نسبة الرجال إىل النساء مختلفة لخروج
الرجال للقتال بعيداً أو أنه تم قتلهم.
www.raiseinitiative.org .2
 .3سوف يتم توفري هذه األداة عام قريب عىل موقع مبادرة توفري خدمات
ومعلومات الصحة اإلنجابية يف حاالت الطوارئ عىل االنرتنت.
www.cdc.gov/reproductivehealth/Refugee/ToolkitDownload. .4
htm

مؤمتر الصحة اإلنجابية يف
حاالت الطوارئ 2008
كامباال ،أوغندا 20-18 :يونيو 2008
سوف يلم هذا املؤمتر ،والذي تنظمه مبادرة توفري
خدمات ومعلومات الصحة اإلنجابية يف حاالت
الطوارئ بالتعاون مع إتحاد إدارة الصحة والبحوث
اإلنجابية ،شمل عدد كبري من األطراف العاملة
يف مجاالت الصحة اإلنجابية يف حاالت الطوارئ
والصحة اإلنجابية بصفة عامة واملساعدات
اإلنسانية والتنمية للمساهمة يف توسيع خدمات
الصحة اإلنجابية الشاملة يف أوضاع األزمات.
رجاء زيارة www.RHinEmergenciesConfere
 2008/nce.orgلإلطالع عىل مزيد من التفاصيل.
ويتم استقبال امللخصات عىل شبكة االنرتنت حالياً
وحتى الحادي والثالثني من يناير .2008
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Brookings-Bern Project on Internal Displacement

جدول أعامل بحوث يف قضايا النزوح الداخيل
إليزابيث فيريس

دعا كل من مرشوع بروكينغز  -برين حول النزوح
الداخيل ومعهد دراسة الهجرة الدولية يف جامعة جورج
تاون إىل عقد لقاء للباحثني األكادمييني العاملني عىل
القضايا املتعلقة بالنازحني داخليا يف القاهرة يف مرص
يف  9-8مارس  .2007واللقاء الذي استضافته الجامعة
األمريكية يف القاهرة عُ قد لتقدير البحوث الحالية وتلك
املخطط لها يف هذا املجال لتحديد الثغرات ونقاط
التداخل وللتفكري الجامعي حول جدول أعامل بحثي
مستقبيل حول النزوح الداخيل .وناقش املشاركون
العرشون القادمون من جميع املناطق والكثري من
الفروع األكادميية القضايا املنهجية ،وإمكانيات تعزيز
الرشاكات املؤسساتية ،وإمكانيات التمويل ،والقضايا
التي من الرضوري إجراء املزيد من األبحاث والدراسات
فيها.
وحدد املشاركون املشاكل املنهجية يف جمع البيانات
والبحوث امليدانية وطرحوا أسئلة مثل:
 ملاذا وكيف ميكن جمع املعلومات حول النازحني
داخليا الواقعني خارج املخيامت ،وحول النازحني
غري املسجلني ومن لديهم أسبابا جيدة لرغبتهم يف
عدم التعريف بأنفسهم؟
 ما هي املنهجيات البديلة لجمع املعلومات حول
النازحني داخليا وما هو مزيج املنهجيات األكرث
فعالية يف الحاالت الثقافية املعينة؟
 هل من املمكن تطوير تعريف تشغييل للنازحني
داخليا لتسهيل العمل املقارن؟
 إدراكا ألهمية الدراسات األولية وتكاليفها املرتفعة،
هل ميكن للبيانات املقطعية أن تكون بديال للعمل
األويل؟
 هل تختلف طرق دراسة النازحني داخليا عن الطرق



كيف ميكن الحد من املخاطر التي قد يتعرض لها  .3مجموعات أو حاالت خاصة للنازحني
األشخاص الذين تتم مقابلتهم ،وكيف ميكن ضامن داخليا

رسية املعلومات؟

 كيف ميكن للباحثني األكادمييني تطوير روابط أفضل
مع صناع القرار؟
وعند مناقشة جدول أعامل البحوث املستقبلية للنزوح
الداخيل ،حدد املشاركون قضايا األولوية التالية للعمل
املستقبيل:

 .1تعزيز الفهم التصوري للنزوح الداخيل

 النازحون داخليا كعنارص ،ومن ضمنها الدور الذي
ميارسه النازحون داخليا يف البحث عن حلولهم
ودورهم كعنارص تغيري يف مجتمعاتهم.

 السياق الذي يحدث ضمنه النزوح ،وخاصة
الطريقة التي تؤثر فيها فهم السيادة والعوملة عىل
النزوح الداخيل.

 الحاالت املطولة للنازحني داخليا ،ومن بينها العوامل
التي تخلق حاالت ذات مدى بعيد للنازحني داخليا
والظروف التي تؤدي إىل الحل.

 أسباب النزوح وخاصة العالقة بني األسباب املختلفة
للنزوح ،عىل سبيل املثال ،بني النزوح الناتج عن
النزاعات والنزوح الناتج عن التنمية.

 النازحون ألسباب أخرى غري النزاعات ،ومن بينها
حاالت النزوح التي تسببها التنمية ،والنزوح البيئي/
اإليكولوجي ،واالتجار بالبرش.

 مرجعية النازحني داخليا ،ومن ضمنها فئة النازحني
داخليا ذاتها واألسئلة حول القيمة املضافة لتوسيع
التعريف لشمل جميع األشخاص الذين أجربوا عىل
االنتقال؛ والعالقة بني النزوح الداخيل والنزوح
الخارجي ،والعالقة بن النازحني داخليا واملهاجرين
االقتصاديني؛ ونقاط املقارنة بن األشخاص الذين
رشدهم النزاع واألشخاص الذين ظلوا يف أماكنهم.

لقد كان اللقاء مثمرا رغم الصعاب التي واجهناها حيث
تم تجاوز عدد األسئلة اإلجابات املطروحة أو املمكنة،
واتفقت املجموعة عىل االلتقاء م��رة أخ��رى ،ومع
مجموعة أخرى من الباحثني املهتمني ،خالل االجتامع
السنوي للجمعية الدولية لدراسة الهجرة القرسية التي
ُستعقد يف شهر يناير  2008يف القاهرة .وميكنكم االطالع
عىل التقرير الكامل لهذا اللقاء عىل

 الحامية ،ومن ضمنها األسئلة املطروحة حول تسهيل
الحامية ،والحامية عىل املستوى امليداين ،والعالقة
بني املساعدة والحامية ،واحتياجات الحامية
الخاصة للنساء ،واألطفال ،والسكان األصليني ،وكبار
السن ،واملجموعات األخرى.

http://www3.brookings.edu/fp/projects/idp/
conferences/2007_Cairorpt.pdf

املستخدمة لدراسة الالجئني ،أو األشخاص اآلخرين  .2تعزيز أنظمة االستجابة للنازحني داخليا

املتأثرين بالنزاعات ،أو املهاجرين غري املسجلني؟ ما
الذي ميكن أن نتعلمه من املنهجيات املستخدمة يف
دراسة تلك املجموعات؟

 النزوح الحرضي ،ومن ضمنه الحاجة للمعلومات
األساسية حول النازحني الحرضيني أو النازحني
داخليا ،بشكل عام ،ممن ال يقطنون يف املخيامت
أو “املختفني عن األنظار” والعالقة بني النزوح
الحرضي والتحرض.

 االستجابات املؤسساتية للنازحني داخليا ،ومن
ضمنها العالقة بني املسؤولية الوطنية والدولية عن
النازحني داخليا ،وأثر اإلصالحات اإلنسانية عىل
حامية النازحني داخليا ومساعدتهم ،ومسؤولية
الحامية.

إليزابيث فرييس ( )eferris@brookings.eduتعمل
منسقة مشرتكة ملرشوع بروكنغز-برين حول النزوح
الداخيل.
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النهج العنقودي يف شامل
أوغندا
جيسيكا هوبر و نينا م .بيركيالند

إن مجلس الالجئني النرويجي على ثقة بأن النهج العنقودي يحمل بني
البشرى بتحسني االستجابة الدولية ألحداث النزوح الداخلي .وميثل
يديه ُ
هذه النهج محاولة جادة من قبل األمم املتحدة واملنظمات غير احلكومية
واملنظمات الدولية واحلكومات لسد الفجوات اخلطيرة في املنظومة
اإلنسانية .ونحن نرغب في أن يُكتب لهذا اجلهد اإلصالحي النجاح وأن يلعب
دورا ً نشطا ً في شمال أوغندا لدعم أعمال اجملموعات العنقودية وحتسني
فعاليتها.
وينبغي لنا االعرتاف بفضل النهج العنقودي املطروح يف
أوغندا نظراً ملا لعبه من دور يف تركيز االنتباه عىل األزمة
اإلنسانية التي تواصل تأثريها عىل نسبة كبرية من السكان
يف بقاع شامل أوغندا .وقد متخض عن النهج العنقودي
سياسة استجابية أكرث اتساقاً ومتاسكاً من قبل األمم
املتحدة واملجتمع اإلنساين ،وذلك بالعمل عىل املوازنة
بني األولويات املتمثلة يف ضامن حرية االنتقال وحرية
االختيار للنازحني داخلياً وبني استمرارية توفري املساعدات
واملعونات يف املعسكرات ،والتحدي الذي نواجهه هو
تحديد توجه مسار منو وتطور النهج العنقودي إزاء
تحسن األوضاع امليدانية ،وخاصة باالستجابة إىل التحركات
التي تجريها جهات اإلغاثة اإلنسانية لتحقيق االنتقال
واالنتعاش املبكر وانتها ًء ببيئة ما بعد الرصاع .وينبغي
أن يتم صب االستثامرات وتقديم الدعم لالنتقال بعد
انتهاء الرصاع بأسلوب يضمن توفري الحامية واملعونات
للنازحني داخلياً والالجئني يف جميع أنحاء املنطقة ،وبغض
النظر عن موقعهم.

العيوب والتوصيات
 الوعي والقيادة
يعتمد التنفيذ الفعال للمجموعات العنقودية يعتمد
بشكل كبري عىل قدرة قادة املجموعات العنقودية ،والذين
يرتأسهم منسق الشؤون اإلنسانية ،عىل إخضاع حكومة
أوغندا ملبدأ املساءلة واملحاسبة عن أفعالها .وال تزال
روابط الصلة إىل اليوم بني قاعدة املجموعات العنقودية
ومنسق الشؤون اإلنسانية ضعيفة ،وكان ضعف القيادة
من النتائج املرتتبة عىل ذل��ك .وقد كان التعيني غري
الصائب ملنسق للشؤون اإلنسانية قائم بذاته ألوغندا أمراً
مخيباً لآلمال .ولضامن التنفيذ الجيد ،ينبغي أن يتشكل
لدى قاعدة املجموعات العنقودية وأفرادها فهم أفضل
ألسلوب العمل ،خاصة فيام يتعلق باألدوات والتخطيط
العام والتخطيط االسرتاتيجي .ويجب أن توضع الحكومة

األوغندية يف جبهة األحداث وإعالمها مبجريات العملية
وإدراجها ،متى أمكن ،ضمن آليات التنسيق.

مجلس الالجئني الرنويجي إىل دعم الدور املهم الذي
بدأ برنامج األمم املتحدة اإلمنايئ يلعبه يف تطوير وتنفيذ
املجموعة العنقودية املعنية باالنتعاش املبكر ،ومن
وجهة نظر العديد من األطراف يف أوغندا ال تزال حقيقة
مسؤولية الربنامج اإلمنايئ عن هذه املجموعة العنقودية
غائبة عن الكثريين؛ كذلك فليس من الواضح الكيفية
التي يرتابط بها مع املجموعات العاملة بالقطاعات
األخرى خاصة مع املجموعات العنقودية التي تتسم
بتشابك كبري يف أنشطتها مثل األمن الغذايئ واملستلزمات
غري الغذائية والحامية.

 التنسيق

خامتة

عىل الرغم من انتشار آليات التنسيق ،والتي تقودها األمم
املتحدة و املنظامت غري الحكومية والحكومة األوغندية،
فال يزال التنسيق غري كاف إىل اآلن ،ونتيجة لذلك ساد
شعور بعدم توفر عمليات صناعة القرار ومتابعة حقيقية
كافية يف املجموعات العنقودية .وعالوة عىل ذلك ،فإن
املسؤولني الحكوميني املحليني يغيب عنهم الفهم الواضح
ألدوار املجموعات العنقودية ومدى أهميتها يف الدفع
عىل التحرك .وتتمثل إحدى أبرز التحديات يف قدرة
املجموعات العنقودية عىل أن تكون أكرث شمولية (بحيث
ال تضم فقط األمم املتحدة و املنظامت غري الحكومية
الدولية ،بل تضم كذلك املنظامت غري الحكومية الوطنية
وكذلك ،وعىل مستوى املناطق ،املنظامت غري الحكومية
املحلية واملنظامت املجتمعية) وكذلك إرساء الروابط
الواضحة مع الحكومة األوغندية والحكومة املحلية.
وأخرياً ،فال تزال املجوعات العنقودية تواصل إخفاقاتها
يف اإلقرار بأن التنسيق بني جميع األطراف سوف يغدو
أكرث نجاحاً عندما يبدي هذا التنسيق احرتاماً ويعكس
األولويات املوضوعة من قبل املجتمعات والهيئات
الحكومية القومية واملحلية .فإذا أردنا للنهج العنقودي
أن يحقق الغاية منه ،فمن الرضوري أن يكون النهج
القائم عىل املشاركة هو األساس الذي تنطلق منه أشكال
التدخل املنسقة يف ربوع شامل أوغندا.

لقد بات النهج العنقودي أخ�يراً يعمل بشكل نشط
لتحسني االستجابة اإلنسانية والتنسيق يف أوغندا .وقد
شاهدنا بأنفسنا أشكال التحسن التي طرأت عىل عمليات
التنسيق وتسليم الخدمات والحامية للنازحني داخلياً
والعائدين يف شامل أوغندا .ومع ذلك ،فال تزال الحاجة
قامئة ملزيد من املجهود لتحقيق الفوائد الكاملة لنهج
عنقودي شامل يضم جميع األط��راف املعنية كرشكاء
حقيقيني .فبتوجيه املزيد من االنتباه والعمل عىل تطوير
القيادة والتنسيق والشمولية واالنتقال ملرحلة االنتعاش
املبكر من قبل العناقيد ،فإننا نتوقع تلبية حقوق النازحني
داخلياً بشكل أفضل.

 املجموعات العنقودية يف سياق االنتقال
يف هذه اللحظة من التفاؤل املشوب بالحذر يف أوغندا،
ينبغي أن يجعل النهج العنقودي من أولوياته العمل
نحو تحقيق االنتقال التدريجي والسلس من املعونات
اإلنسانية إىل املساعدة التنموية طويلة األجل .ويتطلع

جيسيكا هوبر ( )PAA@nrc.or.ugهي مستشارة
الحامية والدفاع ،أما نينا م .بريكيالند (Nina.
 )Birkeland@nrc.or.ugفهي مديرة الربامج لدى
املجلس الرنويجي لالجئني يف أوغندا.
يعمل مجلس الالجئني الرنويجي عىل توفري
املساعدات والحامية لالجئني والنازحني واملهجرين
يف إفريقيا وآسيا وأوروبا واألمريكيتني.
www.nrc.no/engindex.htm
يتبع مركز رصد النزوح الداخيل إىل املجلس
الرنويجي لالجئني وهو منظمة دولية الحكومية
تركز عىل مراقبة ح��وادث ال��ن��زوح والتهجري
القرسيني الناجمة عن الرصاعات والنزاعات.
www.internal-displacement.org
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عملية البحريات الكربى :فرص
جديدة للحامية
جيسي بيرنستني وأوليفيا بوينو

لقد أنشأ املؤمتر الدولي املعني مبنطقة البحيرات الكبرى آلية إقليمية
جديدة لتعزيز السالم واألمن والتنمية ،لكن هل ستوفر هذه اآللية حيزا ً
أكبر حلماية حقوق النازحني؟
لقد بدأت املنطقة بالسري نحو السالم والتنمية حيث
تم توقيع اتفاقيات السالم يف بوروندي وشامل السودان
وجمهورية الكونغو الدميقراطية ،كام ال تزال املفاوضات
الرامية إلنهاء الحرب يف شامل أوغندا جارية .وقد
استطاعت أعداد هائلة من الالجئني العودة إىل منازلها
يف أنغوال وبوروندي وشامل السودان ،وكذلك ،وإىل حد
معني  ،شامل ورشق أوغندا.
ومل يؤدي انتشار السالم دامئاً إىل حلوالً مستدامة ملحنة
النازحني داخلياً ،حتى مع عودة الالجئني والنازحني
داخلياً إىل منازلهم ،حيث ما يزالوا يواجهون هم
وعائالتهم عقبات هائلة يف عملية إعادة إدماجهم،
وذل��ك ب��دءاً من الرصاعات االجتامعية والرصاعات
عىل امللكية وانتها ًء بافتقاد البنية التحتية وفرص
الحصول عىل أسباب املعيشة املستدامة .وعالوة عىل
ذلك ،ومع تواصل الرصاعات الجديدة والجارية يف
املنطقة إلجبارها ملئات اآلالف عىل الفرار يف دارفور
وشامل جمهورية الكونغو الدميقراطية ،ما يزال املاليني
يعيشون يف ظل ظروف نزوح محفوفة باملخاطر يف
شامل أوغندا ويف حاالت أيضاً غري معروفة للنازحني
داخلياً يف كينيا ورواندا وجمهورية أفريقيا الوسطى.
وال تزال الدول اإلحدى عرشة الواقعة عىل البحريات
الكربى تؤوي مليونني من الالجئني وعرشة ماليني من
النازحني داخلياً.
وكان املؤمتر الدويل املعني مبنطقة البحريات الكربى قد
شهد حضور  11دولة هي أنغوال وبوروندي وجمهورية
أفريقيا الوسطى وجمهورية الكونغو وجمهورية
الكونغو الدميقراطية وروان��دا وال��س��ودان وتنزانيا
وأوغندا وزامبيا .وقام قادة هذه الدول يف ديسمرب
 2006بتوقيع ميثاق األمن واالستقرار والتنمية يف
منطقة البحريات الكربى والذي يقر بأن حل مشكلة
الالجئني والنازحني داخلياً يتكامل مع ضامن السالم
املستدام .ويشمل هذا امليثاق عىل توقيع بروتوكوالت
قانونية ومرشوعات وبرامج للعمل تتعلق بحامية
النازحني داخلياً – ومن بينها الربوتوكوالت الخاصة
بحامية النازحني داخلياً وحقوق ملكية الفئات
السكانية العائدة إىل منازلها والرتتيبات الخاصة بتعزيز
أمن الفئات السكانية املضيفة والنازحة .

يركز بروتوكول حامية ومساعدة النازحني داخلياً –
والذي قد يصبح أول بروتوكول دويل مخصص للنازحني
داخلياً وملزم قانوناً يف العامل -عىل تنفيذ املبادئ
التوجيهية الخاصة بالنزوح الداخيل عىل املستوى
القطري .ويقوم الربوتوكول بتكييف املبادئ التوجيهية
للسياق اإلقليمي من خالل التحديد الرصيح ملسؤوليات
الدول إزاء املعرضني للنزوح وذلك من خالل إنشاء
مرشوعات تنموية واسعة النطاق ومن خالل إنشاء
آلية إقليمية لرصدة حامية النازحني داخلياً.
ينشئ بروتوكول حقوق ملكية النازحني داخليا العائدين
إطاراً مبتكرا للتعامل مع النزاعات الخاصة بحقوق
امللكية واألرايض من خالل االستفادة من كل من
اآلليات الرسمية والتقليدية لتسوية النزاعات .وينص
الربوتوكول عىل إنشاء نظام تسجيل للملكية يعرتف
بكل من أنظمة متلك األرايض العرفية والقانونية.
وقد تم صوغ امليثاق عن طريق عملية تم فيها إنشاء
آلياته وبرامجه من خالل وضع التحديات الخاصة
باملنطقة يف االعتبار ومناقشتها بشكل مستفيض من
قبل حكومات املنطقة واملجتمع املدين .وسوف يدخل
امليثاق حيز التنفيذ بعد تصديق مثانية دول عليه،
وحالياً قامت ثالثة من الدول األعضاء قد صدقت أو
يف سبيلها الستكامل عملية التصديق .ومع استمرارية
الجهود لضامن التصديق ،يطرح امليثاق والربوتوكوالت
املصاحبة له فرصاً إلرشاك السلطات الوطنية يف القضايا
املتعلقة بالنزوح .ويف األمم التي ال يوجد فيها إطار
قانوين محيل لحامية النازحني داخلياً -مثل كينيا
وجمهورية أفريقيا الوسطي و جمهورية الكونغو
الدميقراطية – ميكن استخدام بروتوكول النازحني
داخلياً والترشيع النموذجي الذي سيصاحبه من قبل
املدافعني من أجل تشجيع الدول األعضاء عىل اإلقرار
مبحنة النازحني داخلياً وتوفري قدر أكرب من الحامية
لهم.
وإدراك��اً منه لفعالية امليثاق ،قام مركز رصد النزوح
الداخيل واملبادرة الدولية لحقوق الالجئني باستهالل
مرشوع لدعم الدفاع عن املجتمع املدين لرفع قدرات
املؤمتر الدويل املعني مبنطقة البحريات الكربى لحامية

الالجئني والنازحني داخلياً ،ولدى منظامت املجتمع
املدين دور فريد لتلعبه يف ضامن ترجمة االلتزامات
التي تتعهد بها الدول إىل قوانني وسياسات وطنية
فعالة ،وذلك لتحسني حياة النازحني.
يف أبريل  ،2007قام مركز رصد النزوح الداخيل واملبادرة
الدولية لحقوق الالجئني بالجمع بني منظامت املجتمع
امل��دين املحلية والخرباء املعنيني بالهجرة القرسية
ووكاالت األمم املتحدة وأمانة رس املؤمتر الدويل املعني
مبنطقة البحريات الكربى ملناقشة خطة عمل للدفاع
تقوم عىل امليثاق .وقد عرب املشاركون عن حامستهم
الستخدام آليات املؤمتر .ويعكف مركز رصد النزوح
الداخيل واملبادرة الدولية لحقوق الالجئني حالياً عىل
إعداد دليل إرشادي يساعد جميع املساهمني ،مبا فيهم
منظامت املجتمع املدين ،عىل املشاركة بشكل مثمر مع
املؤمتر من أجل الدفاع عن حقوق النازحني.
من ال�ضروري تحقيق تكامل لجهود املجتمع املدين
من أجل تعزيز املسؤولية الوطنية باستخدام امليثاق
وذلك من قبل وكاالت األمم والحكومات املانحة .كام
يجب أن تحظى الدول األعضاء يف املؤمتر بالتشجيع
عىل التصديق عىل امليثاق ،كام ينبغي عىل جميع
املساهمني به االستعانة بالربوتوكوالت يف صياغة
اسرتاتيجيات وسياسات الحامية .ويف حني أن الدول
هي التي تتحمل الدور األسايس يف تنفيذ امليثاق ،إال أن
للمجتمع الدويل واملجتمع املدين دور حيوي يف ضامن
اإلقرار بالتزاماته واحرتامها.
كان جييس برينستني ()J.M.Bernstein@lse.ac.uk
حتى وقت قريب املحلل القطري لكينيا وأوغندا
يف مركز رصد النزوح الداخيل .ويتوىل اآلن تدريس
حقوق اإلنسان بكلية االقتصاد يف لندن .أما أوليفيا
بوينو ( )olivia.bueno@refugee-rights.orgفهي
منسق األبحاث واالتصاالت باملبادرة الدولية لحقوق
الالجئني (. )www.refugee-rights.org
www.icglr.org .1
 .2ميكن اإلطالع عىل امليثاق والوثائق األخرى عىل اإلنرتنت من خالل
الرابط  www.internal-displacement.org/greatlakesوميكن اإلطالع
عىل مكتبة الوثائق املتعلقة باملؤمتر الدويل املعني بالبحريات الكربى وذلك
من خالل الرابطwww.icglr.org/F_END/docLib.asp :
www.brookings.edu/fp/projects/idp/gp_page.htm .3
www.refugee-rights.org .4
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تحدي إصالح العمليات اإلنسانية
– ربط الدراسات األكادميية بسياسات
ومامرسات العمل اإلنساين

روجر زيتر

احتفل مركز دراسات الالجئني يف جامعة أكسفورد
خالل عام  2007بالعيد السنوي الخامس والعرشين
لتأسيسه والذي تم يف عام  ،1982وننتهز كل عام
الذكرى السنوية لتأسيس املركز لتسليط الضوء
عىل التنوع ال�ثري إلن��ج��ازات املركز وأنشطته
وإسهامه الفريد يف تحقيق الريادة يف دراسات
الالجئني والهجرة القرسية .وتشمل احتفاالتنا
ع��دداً خاصاً من مجلة دراس��ات الالجئني والتي
تتناول منهجيات األبحاث التي تجرى عىل الالجئني
واللقاءات املذاعة للهجرة القرسية عىل االنرتنت
مع الشخصيات الرائدة املؤسسة يف حقل دراسات
الالجئني واملعارض وحلقات العمل ،باإلضافة إىل
مؤمتر دويل يعقد يف ديسمرب بعنوان ’مستقبل غري
مستقر؟ الهجرة القرسية ودراس��ات الالجئني يف
القرن الحادي والعرشين’ .
ويعد هذا العدد الخاص من نرشة الهجرة القرسية،
مبوضوعه الرئييس عن إصالح العمليات اإلنسانية،،
مالمئاً بشكل خاص لالحتفال بعيدنا السنوي الخامس
والعرشين وذلك لثالثة أسباب مرتابطة.
لقد شجع مركز دراس��ات الالجئني ومنذ نشأته
وبداية نشاطه عىل إصالح العمليات اإلنسانية
حيث أثار املركز يف البداية جدالً واسعاً من خالل
تحدي النموذج النظري واملامرسات القامئة للعمل
اإلنساين والتي كانت متثلها برامج املعونات التي
كانت تطلقها بصفة أساسية املنظامت غري الحكومية
الشاملية والهيئات ب�ين الحكومية والجهات
املانحة استجابة ألزمات الالجئني يف السبعينات
ومطلع الثامنينات يف أفريقيا وجنوب رشق آسيا
وأمريكا الوسطى .ووجهت األعامل األوىل للمركز
سهام انتقاداتها للتقبل غري املرشوط للنشاطات
والعمليات اإلنسانية ،رغم رضورته للماليني من
البرش الذي أجربوا عىل النزوح والذين يعيشون عىل
هامش الحياة ويف حاجة شديدة للحامية ،وذلك
من خالل إظهار اآلثار السلبية غالباً للمساعدات
– مثل اعتامدية الالجئني عىل املساعدات وضعفهم
وفقدانهم للقدرة عىل السيطرة عىل حياتهم،
وانتشار الصورة النمطية لالجئني كضحايا ال حول
لهم وال قوة ،وتقويض إمكانيات التعايش املحلية

وهياكل املجتمع املدين ،وتوليد املنافسة غري املفيدة
وغري الالئقة غالباً بني الوكاالت الشاملية يف ’صناعة’
املعونات اإلنسانية.
ومع ذلك مل تكن األبحاث النقدية التي وجهها
مركز دراسات الالجئني للمامرسات اإلنسانية يف
ذلك الوقت مجرد عمل أكادميي متميز .ذلك أن
أحد األه��داف الرئيسية للمركز – وهذا يسلط
الضوء عىل السبب الثاين من وراء أهمية هذا
العدد الخاص -كان استخدام الدراسات األكادميية
عالية املستوى والدقة لتحسني معيشة املاليني من
البرش األكرث تهميشاً يف العامل من خالل تشكيل
برامج العمل األكادميية والتأثري عليها عىل نحو
يسهم بالتغذية املعلوماتية والدعم لسياسات
ومامرسات الوكاالت واملامرسني امليدانيني .ونظراً
ألن مفاهيم العمل اإلن��س��اين تقع يف القلب
من جميع أعاملنا ،سواء وضعها أكادمييون أو
مامرسون ،فإن املوضوع الحايل املعني باإلصالح
اإلن��س��اين واستجابتنا مل��ن ي��ع��ان��ون الحاجة
للمساعدات اإلنسانية يدعم اإلسهام املستمر
الذي يقدمه مركز دراسات الالجئني لهذه القضايا
الحيوية .واليوم ،نجد النزوح القرسي أكرث عنفاً
وانتشاراً عام كان عليه منذ ربع قرن مىض ،بيد أن
إدراج أمور جديدة يف صلب العمل اإلنساين حالياً
ومنها مشاركة الالجئني ومدهم بأسباب القوة
و’الوكالة’ ،وتعزيز اإلمكانيات املحلية ،وأهمية
عامل املساءلة واملحاسبة من قبل املوفرين
للمساعدات اإلنسانية -وهي قضايا كانت مثار
جدل هائل عندما أنشئ مركز دراسات الالجئني.
ويف هذا الصدد ،كانت إصالح العمليات اإلنسانية
عموماً هدفاً من األهداف طويلة املدى للمركز.
و ُتبنى إص�لاح العمليات اإلنسانية يف الوقت
الحارض – وعىل ضوء القضية املطروحة يف هذا
العدد -عىل هذه اإلنجازات الرئيسية فيام تتناول
التحديات الجديدة واملتطلبات الهيكلية.
إن تحويل هذه الدروس إىل مامرسات ملموسة
كان يتطلب وسائل جديدة ومبتكرة للتواصل
ويسلط هذا الضوء عىل السبب الثالث من وراء
التوازي الوثيق لهذا العدد الخاص مع أعامل

وإنجازات مركز دراسات الالجئني ،لقد تم بناء
سمعة مركزنا عىل االلتزام التام بوضع الوسائل
الفعالة والواضحة لربط الدراسات واألبحاث
املستقلة بعامل املامرسة ومعطيات الواقع .وقد
أنطنا أولوية خاصة بالتغطية العاملية والحوار
والتعاون بني عاملي الدراسات األكادميية وعامل
امل�مارس��ة امليدانية بعدة وسائل فعالة وغري
تقليدية .وتعكس نرشة الهجرة القرسية ،وهي
املطبوعة األوسع انتشاراً وقراءة يف حقل الالجئني
والهجرة القرسية ،بشكل قوي االلتزام بإرشاك عامل
صناعة السياسات واالستجابة املبارشة الحتياجات
منظامت املجتمع املدين املحلية واملنظامت غري
الحكومية الدولية والهيئات الحكومية وبني
الحكومية.
لقد شهدت الخمسة وعرشين عاماً املاضية تنامياً
كبرياً يف النزوح القرسي ،ومبا كانت له تبعاته
املدمرة عىل حياة املاليني من البرش كام مس
بشكل غري مبارش معيشة ماليني آخرين .ويفرض
التعقيد املتنامي للقضايا االجتامعية والسياسية
واالقتصادية وتبعات الهجرة القرسية ،وبنفس
القدر األعداد املتزايدة التي ارتبطت مصائرها
بهذه القضايا ،تحديات عميقة أم��ام البلدان
واملنظامت الدولية و املنظامت غري الحكومية
الساعية إلصالح الوسائل التي تقدم بها مساعداتها
اإلنسانية .إن االستجابة لهذه التحديات تتطلب
الحوار املتواصل بني الدراسات األكادميية الجيدة
وامل�مارس��ة العملية – وه��و ما سيواصل مركز
دراسات الالجئني ونرشة الهجرة القرسية العمل
عىل تحقيقه.
الربوفسور روجر زيرت (roger.zetter@qeh.ox.ac.
 )ukهو مدير مركز دراسات الالجئني (www.rsc.
 )ox.ac.ukيف جامعة أكسفورد.
 .1ملزيد من املعلومات عن هذا العدد الخاص ،يُرجى اإلطالع عىل
الرابط التايل:
www.oxfordjournals.org/page/2967/1
www.forcedmigration.online .2
www.rsc.ox.ac.uk/PDFs/unsettled.pdf .3
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املدرسة الصيفية الدولية لعام
 2008يف الهجرة القرسية
 30يونيو –  18يوليو 2008
مركز دراسات الالجئني ،بجامعة أكسفورد
تقدم املدرسة الصيفية الدولية التابعة ملركز دراسات
الالجئني يف مجال الهجرة القرسية منهجا مكثفا متعدد
العلوم املعرفية وتشاريك لدراسة الهجرة القرسية،
ويساعد املنهج أولئك الذين يعملون مع الالجئني
واملهاجرين قرسا عىل التفكر مليا يف القوى واملؤسسات
التي ُتهيمن عىل عامل املرشدين ،وتم تصميم املنهج
ليكون مالمئا ومناسبا للمزاولني املتمرسني املشرتكني
املهجرين ووضع السياسات الخاصة بهم،
يف مساعدة ّ
وللباحثني الخريجني الراغبني يف التخصص يف دراسة
الهجرة القرسية.
ال��دورة الدراسية داخلية مع السكن وأق�صى عدد
للمشرتكني 72مشاركا والتدريس باللغة اإلنجليزية.
والرسوم الدراسية 2800 :جنيه اسرتليني ( 2600عند
التسجيل قبل  31آذار) وتتوفر لدينا عدد من اإلعانات
املالية التي تقدم عىل أساس تنافيس للطالب ممن ال
تستطيع وكاالتهم تغطية رسومهم الدراسية.

“لقد فاقت ال��دورة توقعايت ووسعت أبعاد تفكريي
إىل ما وراء األنظمة القانونية البحتة ليشمل املظاهر
االجتامعية والنفسية والثقافية واالقتصادية للهجرة
القرسية ”.أحمد محسن ،مسؤول مساعد يف شؤون
الحامية يف مفوضية األمم املتحدة لالجئني يف مرص.
للمزيد من املعلومات والحصول عىل استامرة تقدم بطلب
االنتساب تفضلوا بزيارة  ،www.rsc.ox.ac.ukأو راسلوا
 ،summer.school@qeh.ox.ac.ukأو تفضلوا بإرسال
رسالة إىل مدير املدرسة الصيفية الدولية التابعة ملركز
دراسات الالجئني ،إدارة التنمية الدولية بجامعة أكسفورد:
.Mansfield Road، Oxford OX1 3TB، UK 3
هاتف +44 1865 270723 :فاكس1865 270297 :
+ 44

ماجستري العلوم يف الهجرة القرسية
مركز دراسات الالجئني بجامعة أكسفورد

إن ماجستري العلوم يف الهجرة القرسية هو برنامج متعدد
العلوم املعرفية ُيد ِّرسه خرباء رائدون يف مجال الهجرة
القرسية .والربنامج الدرايس مدته تسعة شهور ويمُ ِّكن
املشاركني من استكشاف الهجرة القرسية من خالل
األطروحة ،ومقال بحث جامعية ،وعدد من املناهج
الدراسية ،ويعرف الربنامج الطالب بآخر التطورات
البحثية والعلمية وميكنهم يف نفس الوقت من تكييف
دراستهم لتتناسب مع اهتامماتهم الخاصة.
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املجلس االستشاري الدويل لنرشة الهجرة القرسية
املناهج اإللزامية





مقدمة يف الهجرة القرسية
القانون الدويل لالجئني وحقوق اإلنسان
اللجوء والدولة الحديثة
مناهج البحث

املناهج االختيارية (عىل الطالب اختيار منهجني اثنني)









القانون الدويل لالجئني وحقوق اإلنسان
حرية الحركة واألخالقيات
نظرية التدخل اإلنساين وتطبيقاته
الهجرة القرسية ،والتواصل العاملي ،وكسب الرزق
العالقات الدولية والالجئني
اترشيد والهجرة القرسية يف الرشق األوسط
إعادة النظر يف قضايا الهجرة القرسية يف يف أفريقيا
تغريات طبيعة الترشد يف قارة آسيا

وااللتحاق بالربنامج ذو طابع تنافيس شديد ويفرتض من
املتقدمني حصولهم عىل األقل عىل درجة ( 2.1ما يعادل
درجة  3.7تراكمي  GPAأو أعىل يف النظام األمرييك)،
والربهنة عىل اهتاممهم بقضايا الهجرة القرسية ،ورسائل
توصية تؤكد عىل القدرة األكادميية.

“التقيت ببعض األفراد املوهوبني واملتفانني جدا وقد
ألهموين عىل الصعيدين األكادميي والشخيص .لقد كانت
الدراسة هناك مع مثل أولئك األشخاص ذوي القدرات
العالية ممتعة وصعبة ».كارين عفيف2006-2005 ،
“لقد مكنتني الطريقة املتعددة املجاالت من اختبار
مواقف الالجئني من زوايا سياسية ،وأخالقية ،وقانونية،
واجتامعية مختلفة .لقد كان الربنامج تدريبا عظيام
لتحليل مواقف الالجئني ،وهو يظل أداة قيمة جدا
لتناول قضايا السياسة األجنبية املعقدة األخرى التي
نواجهها اليوم ”.نيل براون2003-2002 ،
للمزيد من املعلومات يرجى االتصال مبنسق برنامج
املاجستري يف مركز دراسات الالجئني (العنوان مذكور
أعاله) الربيد االلكرتوينrscmst@qeh.ox.ac.uk :
هاتفwww.rsc.ox.ac.uk .270272 1865)0( 44+ :
يتوفر الدليل الدرايس/الطلب من :مكتب قبول
الخريجني عىل العنوانGraduate Admissions :
Office, University Offices, 18 Wellington
 ،Square, Oxford OX1 2JD, UKبريد إلكرتوين:
 ،graduate.admissions@admin.ox.ac.ukهاتف:
www.admin.ox.ac.uk/gsp +44 1865 270059

يشارك أعضاء املجلس االستشاري الدويل يف نرشة
الهجرة القرسية بصفتهم الشخصية وال ميثلون
بالرضورة املؤسسات واملنظامت التي ينتمون إليها.
بوال بانرجي
مجموعة ماهانريبان كالكوتا لألبحاث
أميليا بوكستاين
منظمة إنقاذ الطفولة يف اململكة املتحدة
نينا يريكالند
مجلس الالجئني الرنويجي
مارك كاتس
أوتشا
هينيا دقاق
صندوق األمم املتحدة للسكن
ينس هاغن-إشينبيرش
مركز رصد النزوح الداخيل
ريتشل هيستي
أوكسفام يف اململكة املتحدة
آرجون جني
مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني
خالد كورس
مرشوع بروكينغز-برين للنزوح الداخيل
إرين موين
بروكاب/مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني
بامي توم نياندوغا
املبعوث الخاص لشؤون الالجئني والنازحني
وملتسمي اللجوء يف إفريقيا
دان سيمور
يونيسيف
جريمي ستيكينغز
وزارة التنمية الدولية الربيطانية
ريتشارد وليامز
مستشار مستقل
روجر زيرت
مركز دراسات الالجئني

لكل من درس سابقا يف مركز دراسات
الالجئني ،أو كان باحثاً زائراً يف املركز
نحن نرغب يف متتني صالتنا مع طالبنا وباحثينا الذين درسوا
أو عملوا يف املركز ،ونرجوا منكم االتصال بنا وتزويدنا
بربيدكم اإللكرتوين وعنانوينكم ويا حبذا لو تعلمونا أيضا
بنشاطاتكم البحثية الحالية وطبيعة عملكم .كام ستمكنم
الشبكة الجديدة لللطالب والباحثني السابقني يف املركز من
االتصال بزمالئكم وبكل من عمل ودرس يف املركز.
يرجى االتصال بالسيدة أميليا ريتشاردز عىل الربيد
اإللكرتوين amelia.richards@qeh.ox.ac.uk :أو
عىل عنواننا االربيدي أو عىل رقم الهاتف270720 :
 + 44 1865أو الفاكس.+ 44 1865 270721 :
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آرليد بيركينيز/مركز رصد النزوح الداخلي

نازحون داخليون يف املناطق اإلنسانية يف تشوكو يف كولومبيا

مقاومة الترشيد :النازحون داخليا يف كولومبيا
في كولومبيا تعمل الشركات اخلاصة التي تستخرج زيت النخيل األفريقي
الستعماله كوقود أحيائي على منع اجملتمعات النازحة داخليا من استعادة
أراضيها
قامت ج�ماع��ات النازحني م��ن السكان األصليني
والكولومبيني من أصل أفريقي بإنشاء “مناطق إنسانية”
عىل بقع صغرية من األرض الجامعية يف القسم الشاميل
الغريب من تشوكو بالقرب من الحدود الكولومبية مع
بنام يف محاولة يائسة منهم لحامية أنفسهم واالحتفاظ
بأراضيهم وسبل رزقهم والبقاء يف مسقط رؤوسهم،
بينام يواجه النازحون الذين أجربوا عىل ترك منازلهم
يف األساس نتيجة لحملة عسكرية كبرية أطلقها الجيش
الكولومبي والقوات شبه العسكرية ضد عصابات الجناح
اليساري يف عام  1996والذين عادوا مؤخرا للمطالبة
بأراضيهم أسباب جديدة لالضطهاد والترشيد.

واستجابة لذلك أس��س النازحون داخليا مناطق
إنسانية للتأكيد عىل عزمهم عىل استعادة أراضيهم
ولحامية أنفسهم بشكل أفضل من هجامت القوات

“أف���ض���ل امل����وت ب��رص��اص��ة يف م��وط��ن��ي عىل
امل���وت ج��وع��ا وي��أس��ا يف أح��د م��راك��ز البلدية”.
زعيم النازحني يف كولومبيا
للمزيد من املعلومات ،انظروا تقرير مركز رصد
النزوح الداخيل بعنوان مقاومة الترشيد عىل يد
املقاتلني وجهات التنمية :املناطق اإلنسانية يف شاميل
غرب كولومبيا ،عىل االنرتنت باللغتني اإلنجليزية
واألسبانية عىل www.internal-displacement.org/
 .countries/colombiaولقراءة قصص حياة النازحني
يف كولومبيا أو االستامع لها ،تفضلوا بزيارة املوقع
www.idpvoices.org

ويوجد خمس مناطق إنسانية يف محافظتي جيغوامياندو
وكرفارادو اعتباراً من حتى شهر نوفمرب  2006تضم

آرليد بيركينيز/مركز رصد النزوح الداخي

ويف مجتمعات هيغواميانذو وك��ورف��اراذو ،رشعت
الرشكات الخاصة التي تحصد النخيل األفريقي إلنتاج
الوقود البيولوجي يف إنشاء مزارع عىل األرض حاملا
نزح سكانها ،وكانت الحكومة الكولومبية قد قدمت
الدعم السيايس واملايل لتنمية مزارع النخيل األفريقي
كجزء من جهودها املبذولة إلبادة املحاصيل املحظورة،
وترويج التنمية اإلقليمية ،وتقديم الحوافز االقتصادية،
وفقا لبعض التقارير ،ملقاتيل الجامعات شبة العسكرية
ليتم ترسيحهم وفق إطار “العدالة والسالم” القانوين
الخاص بالبالد .ومع ذلك ووفقا ملكتب أمني املظامل يف
كولومبيا ،قامت الرشكات الخاصة بتفويض الجامعات
شبة العسكرية الستخدام القوة لترشيد أصحاب األرض
األصليني والكولومبيني من أصل أفريقي الذين عادوا
قام النازحون داخليا بالتأكيد عىل ذلك بأنفسهم
ووثـقوا عمليات الترشيد القرسي وانتهاكات حقوق
اإلنسان ومن بينها املذابح والتهديد بالقتل والتعذيب
وحاالت االختفاء,

شبة العسكرية وأف��راد العصابات وتتكون املناطق
اإلنسانية من مناطق معينة بدقة بحيث مينع األعضاء
وصول ومرور األسلحة واألط��راف املسلحة ويرصون
فعليا عىل الحيادية ويرفضون نقل املعلومات إىل
الجامعات املسلحة أو تزويدهم بالدعم اللوجستي
وباإلضافة إىل ذلك وضع الكثريون منهم آليات تحذير
– مبساعدة شبكات محلية ودولية  -يف حالة التهديدات
أو االنتهاكات التي تتم ضد أعضائها ،كام تم وضع
العالمات قرب سياج األس�لاك الشائكة التي تحيط
باملناطق تشري إىل أن املجتمعات متتلك األرض بشكل
جامعي وأنها تحت حامية مفوضية البلدان األمريكية
لحقوق اإلنسان.

حوايل  400نسمة من أصل  2125نسمة كانت تعيش
يف تلك املحافظتني قبل بدء عملية مكافحة التمرد التي
بدأت يف عام .1996

