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 األزمات في ظل نظام عالمي جديد 
المشروع اإلنسانيتحدي 

www.oxfam.org 
 

     

 أوآسفام نوفيب: عدسة. ساسيد في الفولي بالصومالوأوآسفام  تاتوفره منظم يسيدة تحصل على الماء الذ

ز قدرة النظام الدولي على عِجأوشكت أن ُت ،من هايتي إلى باآستان ،واسعةوقعت أزمات إنسانية  2010في 
نوات من اإلصالح، عانت وآاالت األمم المتحدة، والمانحون، والمنظمات غير الحكومية سفرغم . االستجابة

عف ، لقيت الصومال، مرة أخرى، استجابة شديدة الض2011وفي . الدولية الكثير حتى تستطيع مواآبة األزمات
وذلك في الوقت . والتأخر، حرآها االهتمام اإلعالمي، ال التقييم المحايد في الوقت المناسب لالحتياجات اإلنسانية

الذي تتعاظم في الحاجة إلى التحرك اإلنساني، اآلن أآثر من أي وقت مضى؛ فاألعداد المتزايدة للضعفاء من 
لهشة على مسار التنمية، سوف يزيد بشكل هائل من البشر، وتزايد الكوارث، والفشل في وضع معظم الدول ا

 .االحتياجات

. وال يقدم المانحون الغربيون، والمنظمات غير الحكومية الدولية واألمم المتحدة، سوى جزء فقط من اإلجابة
، من جميع أنحاء العالم، تساهم بالفعل بنصيب آبير في المساعدات مانحون ومنظمات غير حكومية جديدةفهناك 

نسانية، وسوف يعتمد التحرك اإلنساني في المستقبل عليهم، وعلى الحكومات والمجتمع المدني في الدول اإل
سوف تظل مساهمة األمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية الدولية على . ضارة من األزمات بشكل أآبرالُم

جهود اآلخرين، وتشجيع آل حيويتها، ولكن مساهمتهم سوف تقاس، بشكل متزايد، بمدى إآمالهم ودعمهم ل
 .الفاعلين في المجال اإلنساني على التمسك بالمبادئ اإلنسانية

  



 ملخص
وفي شرق أفريقيا وحدها واجه أآثر . يين من البشر من األزمات اإلنسانية الحاليةيعاني عشرات المال

 .مليون إنسان أزمة غذاء مدمرة 13من 

ففي باآستان، . جيرانهم، وأسرهم، ومجتمعاتهميساعدون ولكن، هناك الماليين من البشر أيضًا، الذين 
آان الجيران، والمجتمعات، والمنظمات غير الحكومية المحلية،مرًة أخرى، أول من هب باإلغاثة عندما 

الت المساعدات ، عندما آافحت وآا2010، تمامًا آما فعلوا في 2011ضربت الفيضانات البالد في 
 .مليون إنسان يحتاجون إلى المساعدات 14للوصول إلى 

 ال يزال أمامنا جهد آبير
ضارة باألزمة، وليس الوآاالت منذ عشرين سنة، أقرت الجمعية العامة لألمم المتحدة بأن الدولة الُم

قرارها في  ، وذلك عندما أصدرت1"المساعدات اإلنسانية...الدور األول في"اإلنسانية، هي صاحبة 
ما أصبح اليوم  توأنشأ ،، والذي رسم مسارًا جديدًا للتحرك اإلنساني1991آانون األول / ديسمبر

 ".مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية"

  2005وفي . منذ ذلك الحين نجحت األمم المتحدة، ووآاالت أخرى، في إنقاذ حيوات الماليين من البشر
أطلق جان إيجيالند، منسق اإلغاثة الطارئة باألمم المتحدة، حزمة إصالحات لتحسين ما تقوم به األمم 

 .لالستجابات اإلنسانيةالمتحدة من قيادة، وتنسيق، وتمويل 

ولكن، بعد مضي سبع سنوات، ال يزال التحرك اإلنساني الدولي ضعيفًا للغاية، أو متأخرًا للغاية، خاصًة 
فال يزال التحرك اإلنساني غير قادر على  .عندما تنسل األزمة من قبضة االهتمام اإلعالمي العالمي

التي ضربت باآستان أو هاييتي، وال الطلب الذي ، مثل تلك "الكوارث الهائلة"مواآبة العديد من 
 .سيزداد مع تزايد عدد الكوارث المرتبطة بالمناخ وتناقص عدد النزاعات التي وجدت لها حًال

فالقليل جدًا من المساعدات الدولية يحدث أآبر تأثير  . تفتقر قيادة األمم المتحدة وتنسيقها إلى االتساق
وفي العديد من البلدان هناك شعور متناٍم مناهض . محلية على األرضله إذا ما تم بمشارآة منظمات 

 .للوآاالت اإلنسانية الغربية

سوف يعتمد العمل اإلنساني في المستقبل، إلى حد بعيد، ال على الشمال، بل على طائفة متنوعة من 
ة في البلدان التي ومنظمات المجتمع المدني والمنظمات الديني السلطات المحلية، والوطنية، واإلقليمية

لذلك، ينبغي أن يمثل بناء قدرات تلك األطراف اهتمامًا . تستمر فيها النزاعات أو تضربها الكوارث
 .محوريًا للتحرك اإلنساني، تمامًا آما آان حال بناء القدرات في مجال التنمية منذ سنوات طويلة

تتزايد فاعليًة في االستعداد  فبعض الدول. ضارة من األزمات حاليًا، تباينًا آبيرًاتتباين قدرات الدول الُم
وإرادٍة في الوفاء بتلك  ،بمسؤولياتها تجاه مواطنيهاللطوارئ واالستجابة لها، في وعي منها 

وفي المقابل هناك بعض الحكومات، في آل منطقة تقريبًا، تفتقر إلى القدرة الالزمة أو . المسؤوليات
 .تنحاز في استخدام ما لديها من قدرات

وواجه حاالت من النجاح وأخرى في بناء المزيد من القدرات آذلك شهد المجتمع المدني تباينًا آبيرًا 
وعادًة ما يجتمع في الدول األآثر تأثرًا باألزمات غياب الدولة الفعالة إلى غياب المجتمع . من الفشل

فالنجاح في تحدي بناء االثنين أمر جوهري لبناء استجابة طوارئ فعالة، وبناء لذلك، . المدني النشط
 .رث، والعنف، والصدمات األخرى التي قد تواجههاقدرة المجتمعات على الصمود في مواجهة الكوا

إذا وقعت آارثة خالل دورة 
أوليمبية، فيجب أن يكون 
ضحاياها ثالثة أضعاف 
آارثة تقع في يوم عادي 

حتى تحظى بفرصة 
يات متساوية من إغاثة الوال

 المتحدة

WorldBank(2010)2 

منظمات  إلىلم يذهب  2009في  
الدول المضارة من الكوارث سوى 

بالمائة فقط من تمويل الحكومات  1.9
المانحة الموجه إلى المنظمات غير 

 .الحكومية

Development Initiatives (2011)3 



 
 

3   
 

أآثر حيويًة من أي وقٍت غير الحكومية الدولية في ضوء آل ذلك، يظل دور األمم المتحدة والمنظمات 
ضارة من لقدرات وجهود الدول الُم، ولكن مساهمتهم سوف تقاس، بشكل متزايد، بمدى إآمالهم ودعمهم مضى

 .األزمات

. في بعض البلدان، سوف تظل الحاجة لعمليات المنظمات غير الحكومية الدولية قائمة لسنوات قادمة
، فتضطلع بالتيسير، "إنسانيين وسطاء"على تحولها إلى ولكن في بلدان أخرى، سوف يعتمد تأثيرها 

المنظمات غير الحكومية وحتى يتحقق ذلك، فأمام . والدعم، وجمع شمل المجتمع المدني المحلي
، بما فيها منظمة أوآسفام، خمسة تحديات آبرى يتعين عليها مواجهتها حتى تتغلب على الدولية

 . الصعوبات المواآبة لتحسين العمل اإلنساني

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

وسوف . ولكن منظمة أوآسفام والمنظمات األخرى تتعلم آيف تتغلب عليها. ليس هناك تحٍد سهل
ضارة سنوات، بل وعقودًا في بعض في البلدان الُم يستغرق بناء عمل إنساني عالمي أصيل متجذر

 .األماآن

وسوف تكتنف . ولكن النجاحات واإلخفاقات التي صاحبت األزمات الماضية تشي بالدروس التالية
بعضها صعوبة في التنفيذ، ولكنها حيوية لتحسين المساعدات اإلنسانية في الظروف الخطرة في العادة 

 .يها تلك المساعداتوالصعبة دائمًا التي تقدم ف

  

 اإلنسانيال يزال قطاع العمل 
الدولي أسيرًا لفكرة أننا يجب أن 

. آل الناس قذنأنكون نحن من 
ولكننا، آمجتمع، لسنا جاهزين 

لالضطالع بالمتطلبات المتزايدة 
. التغير المناخي الجديدة الناجمة عن

لذلك، فعلينا أن نبني وندعم قدرات 
الفاعلين المحليين الرئيسيين 

القادرين على مضاعفة اآلخرين 
 .تأثيرنا الفعلي

J. Ocharan and M. Delaney 
(2011)4 

 التحديات الرئيسية

 :هي المنظمات غير الحكومية الدولية التحديات الرئيسية التي تواجه 

بناء قدرات الدول والمجتمع المدني في الوقت الذي يتعين فيه أيضًا اتخاذ قرارات صعبة حول  •
مع دول تتباين في قدراتها والتزامها بالمبادئ اإلنسانية، والتعامل مع مجتمع مدني آيفية العمل 

 .شديد التباين في قدراته
بناء قدرة المجتمعات على الصمود حتى تستطيع التأقلم مع الكوارث، والتغير المناخي، والعنف،  •

االستجابة عند  والصدمات االقتصادية والسياسية، مع الحفاظ على قدراتها العملياتية على
 .الضرورة

تشجيع الدول واألطراف األخرى على التمسك بالمبادئ اإلنسانية، مع تعلم آيفية تطبيقها في  •
مختلف السياقات من الوآاالت غير الغربية، واالعتراف بأن العمل اإلنساني الملتزم بأخالقيات 

م عواقب مختلف مسارات العمل يتطلب التمسك بالمبادئ واتخاذ قرارات صعبة قائمة على تقيي
 .التحرك

تشجيع مصادر التمويل والنشاط الجديدة والمختلفة من االقتصادات الناشئة، والشرآات الخاصة،  •
والجهات األخرى، مع تشجيعهم على التمسك بالمبادئ اإلنسانية واالستجابة لالحتياجات حيثما 

 .جدت
ومساءلتها، وقد يشمل ذلك إيجاد نوع من المنظمات غير الحكومية الدولية تعزيز مستوى أداء  •

الشهادات الرسمية للعمل اإلنساني الفعال، مع االعتراف بقيمة تنوع واختالف الوآاالت 
 .اإلنسانية



 

 اآلن أآثر من أي وقت مضى       1
 :ُيتوقَّع أن يتزايد الطلب على العمل اإلنساني بشكل آبير مع اجتماع توجهات عالمية ثالثة

 عرضين للكوارثتزايد أعداد البشر الُم •
 الكوارث المرتبطة بالمناختزايد عدد  •
 الفشل في االنتقال بمعظم النزاعات والدول الهشة إلى السالم الدائم والتنمية المستدامة •

 الضعف والكوارث
بالمائة، وذلك في المناطق التي توفر فيها  233، بنسبة 1980تزايدت الكوارث المرتبطة بالمناخ، منذ 

 6.السكان، وتزايد حدة المناخ، وتحسن التقاريروقد نتج ذلك عن تزايد أعداد . التسجيل

آذلك  7.ضارة من الجفافبين سبعينيات القرن الماضي ونهاية األلفية، تضاعفت نسبة األراضي الُم
فعلى سبيل المثال، أصبح سقوط المطر أآثر تقلبًا . الموسمية في العديد من المناطق األمطارتغير توزيع 

 .حزيران في القرن األفريقي/آذار ويونيو/ارسفي أشهر سقوطه الحيوية، بين م

مليون إنسان  69تعرض أآثر من  2010ففي . تهديدًا أآبر، على مستوى العالم آذلك تمثل الفيضانات
  10.واألرقام مرشحة للزيادة الكبيرة في العقود القادمة 9للفيضانات،

والفقراء  11تلك اآلثار المناخية يتوقع أن تكون لها تبعات غير متناسبة على النساء واألطفال،
عرضة لمخاطر بيئية، آما يتوقع أن أماآن ُم إلىنه من المتوقع أن ينتقل الماليين أوذلك . والمهاجرين

ففي دآار، بالسنغال، على . عرضة لتلك المخاطرآخرون، ليصبحوا جميعًا أسرى ألماآن ُم منهاينتقل 
عرضة لمخاطر مناطق ُم إلىبالمائة من المهاجرين في العقد الماضي  40سبيل المثال، انتقل 

 12.الفيضان

نه، حتى بدون التغير المناخي، سوف تزداد أ، توصلت اللجنة الدولية للتغيرات المناخية إلى 2011في 
ومن   13.مخاطر الكوارث في العديد من البلدان، مع تعرض المزيد من البشر للظروف الجوية القاسية

المتوقع أن تؤدي التغيرات المناخية في المستقبل إلى تزايد الظواهر الجوية الحادة، مع ما ينجم عنها 
آثير من هؤالء سيكونون من سكان العشوائيات الحاشدة، والتي . من آوارث تضرب الماليين من البشر

 2010.14مليار نسمة بحلول سنة  1.4يتوقع أن يصل ساآنيها إلى نحو 

 العنف والدول الهشة
. إلى السالم، منذ نهاية الحرب الباردة" ما بعد النزاع"لم يتحول، سوى عدد قليل من الدول، من حالة 

وخالل السنوات الخمس األخيرة، لم تخرج من حالة الطوارئ سوى دولتين فقط من بين الدول العشرين 
ضارة من هشاشة اطق ُممليار نسمة في من 1.5ويعيش اليوم نحو   16.األآثر تلقيًا للمساعدات اإلنسانية

 17.الحكم، أو النزاع، أو العنف على نطاق واسع

تلك المناطق ُيتوقع أن تصبح أآثر ضعفًا وعنفًا نتيجة التنافس على الكميات القليلة من الطاقة، 
دوالر في اليوم، وهو خط  1.25بالمائة ممن يعيشون على  41آان  2010وفي  18.والغذاء، والماء

، ويرجع ذلك، في جانب منه، إلى 2005تلك ضعف النسبة التي آانت في . ول هشةالفقر، يعيشون في د

، سوف يزيد عدد 2030بحلول 
بالمائة،  33سكان العالم بنسبة 

بالمائة،  30 المياه والطلب على
 50والطاقة  الغذاءوالطلب على 

 .بالمائة

J. Beddington, Chief Scientific 
Adviser, UK Government 
(2009)5 

 2011استبيان أجري في  توصل
 69مشارك من  20,000على 
 58أن المشارآين في  إلىدولة 

دولة يشعرون بأن خسائر 
 .الكوارث قد تزايدت

Global Network of Civil 
Society Organisations for 
Disaster Reduction (2011)8 

 تجعل منهالتغير المناخي تبعات 
ففي . تهديدًا واضحًا لألمن

المناطق التي تقع فيها دول 
ف يزيد التغير وهشة، س

المناخي من مخاطر نقص 
الموارد، والهجرة الجماعية، 

 .والنزاع

International Institute for 
Strategic Studies (2011)15 
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 19.تلك النسبة إلى اإلجمالي العالمي مرشحة لالستمرار في الزيادة. نجاح التنمية في أماآن أخرى

ويغذي الحلقة الجهنمية من المزيد  21قد يؤدي العنف والتنافس على الموارد أيضًا إلى زيادة الهجرة،
مليون نازح قسريًا حول العالم، وهو  44آان هناك  2010ففي نهاية . من التنافس، والعنف، والنزاع

 22.سنة 15الرقم األعلى خالل 

حالة انعدام األمن التي تواجهها المجتمعات النازحة وتلك المستقرة، على حد سواء، تخلق طلبًا هائًال 
المساعدات اإلنسانية والحماية، حيث يضر العنف بالنساء، واألطفال، والرجال على مناٍح مختلفة، على 

 .وتكون ضرباته للشرائح األآثر فقرا وتهميشًا هي األشد إيالمًا

ومن الممكن التخفيف من وطأة الكوارث المناخية والنزاعات باتخاذ خطوات عملية للتعامل مع التغير 
غير أن النظام اإلنساني يتعين عليه أن يخطط لتحديات المستقبل التي  23.والعنف المناخي، والفقر،

 .تنبأت بها الدراسات والتجارب الحالية

  

تجري منظمة أوآسفام، آل سنة، 
استبيانات للمجتمعات في 

الواليات الشرقية من جمهورية 
وفي . الديمقراطيةو غالكون

، استمعت أوآسفام، مرة 2011
أخرى، إلى مخاوف الفتيات من 

االستغالل الجنسي والعنف، 
والصبية من العمل القسري 

 والتجنيد في الميليشيات المسلحة

Oxfam International 
(2011)20 



 

 نجاح وفشل                2
المشهد ) "ميرسي(، لخص أحمد فيصل فردوس، رئيس جمعية اإلغاثة الطبية الماليزية 2011في 

 :بهذه الكلمات" اإلنساني المتغير

التكيف مع التغير المناخي، واالستعداد له، وتقليص المخاطر، آل ذلك يعني أن األساليب القديمة لم "
حتى النزاعات أصبحت . تفتزايد الكوارث والتقدم التكنولوجي يطرح فرصًا ويفرض تحديا. تعد مجدية
 24."دًاأآثر تعقي

آبر للجنوب يعطي دورًا أ نموذج عمل جديد للعمل اإلنساني،"في ضوء ذلك، يتطلع الرجل إلى 
، بوصفها منظمة غير حكومية دولية )ميرسي(وتقدم  ."ية الوطنية والمحليةوللمنظمات غير الحكوم

 .مقرها آواال لمبور، هذا النموذج

وفي . تناولنا في القسم األول  بعض االتجاهات العالمية التي يتعين على النشاط اإلنساني االستجابة لها
 .نناقش مواطن النجاح والفشل األساسية في العمل اإلنساني مؤخرًاهذا القسم سوف 

 

 تقدم في المساعدات اإلنسانية
 :شمل التقدم الذي شهدته المساعدات اإلنسانية مؤخرًا

 ضارة من األزمات والمنظمات اإلقليميةزيادة قدرة حكومات الدول الُم •
الدينية، والشرآات الخاصة، مع الترآيز على تزايد االنتباه إلى دور المجتمع المدني، والمنظمات  •

 بناء المزيد من قدراتهم
تزايد الترآيز على بناء الصمود، في الجاهزية للطوارئ، على سبيل المثال، وتقليص مخاطر  •

 الكوارث، والتكيف مع التغير المناخي
 آل سنةزيادة التمويل الدولي، مما أتاح وصول المساعدات اإلنسانية إلى عشرات الماليين  •
تنوع مصادر التمويل الدولية، بما في ذلك التمويل من حكومات آسيا وأمريكا الالتينية، والشرآات  •

 الدولية
ولية العاملة في النشاط لوآاالت األمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية الد -بطيء  –إصالح  •

 .اإلنساني

ل المساعدات اإلنسانية ووص آيف ساهمت التكنولوجيا الجديدة أيضًا في تحسين 1 يصف إطار
 .لمحتاجيها
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/http://libyacrisismap.net/; http://www.ushahidi.com ;: المصادر

http://www.fmreview.org/technology/aleinikoff.html 

 فشل في المساعدات اإلنسانية
، لقي 2010ففي . منها لم يف بالغرض على الوجه األآمل تلك التغيرات إيجابية، ولكن أيًاآل 

ورغم أنها ليست بالسنة الدالة، فإنها تمثل . ارث الطبيعية وحدهاإنسان حتفهم نتيجة الكو 300,000
 26.تذآرة قوية بالتقدم الذي ال نزال نحتاج إليه

األفراد، فمن ناحية، حقق التمويل اإلنساني على المستوى الدولي واإلنجازات الهائلة على يد 
الفشل في إدارة العمل  ولكن، من ناحية أخرى، استمر. رقامًا قياسيةوالمجتمعات، والمنظمات أ

اإلنساني على نحٍو متسق يكفل تقليص الوفيات والمعاناة إلى الحد األدنى، وفي التعلم من األزمات 
 .السابقة، حتى ال يأتي التحرك أبدًا شديد الضعف أو التأخر

ير في  غيرها من الجوانب الفنية، لم يقابله تغووذلك أن التقدم في أدوات التقييم، وآليات التمويل، 
المشاآل الجوهرية من عدم اتساق القيادة أو االهتمام المدفوع باإلعالم، أو بناء مساءلة حقيقية أمام 

 27.ضارة من األزماتالناس في البلدان الُم

. آل التوجهات اإليجابية التي أوردناها في الصفحة السابقة، ليست سوى خطوات في االتجاه الصحيح
 :ولكن التغيير واإلصالح لم يتغلبا بعد على

لم ُيستثمر إال النذر اليسير في بناء قدرات : الفجوة بين االحتياجات والقدرة على االستجابة •
 كومات الدول المضارة من األزماتالمجتمع المدني وح

االفتقار إلى إرادة االستجابة لدى بعض الحكومات، وفي أسوأ الحاالت، تعمد الحكومات  •
 والمتمردين منع وصول الناس إلى المساعدات التي يحتاجونها

 بطء االستجابة الدولية لبعض الكوارث، خاصًة تلك التي لم تحظ بتغطية إعالمية واسعة •
 في التقدم في تحسين قيادة األمم المتحدة وتنسيقها البطء الشديد •
 .محدودية االستثمار في بناء القدرة على الصمود وتقليص مخاطر الكوارث، رغم القول بعكس ذلك •

استخدم آالف الهاييتيين  2010في 
تويتر لطلب المساعدة، ووفرت 

ائط صور األقمار الصناعية خر
آثيرة على مستوى الشوارع، تم 

استخدامها في األغراض 
 .اللوجيستية وإدارة المخيمات

UN OCHA et al (2011)25 

أخير للمجتمع " تنبيه" هذا 
الدولي؛ إذ يواجه الماليين 
 .خطر الجوع في الصومال

Oxfam International 
press release (2011) 

 28)لقي تجاهًال واسعًا(

 التكنولوجيا الجديدة: 1إطار 

فحتى في بعض أفقر . ظم اإلنذار المبكر ونشرتها حول العالمن ُنأدت التكنولوجيا الجديدة إلى تحُس
ضارين من الناس الهواتف النقالة والرسائل النصية للتواصل وتحويل األموال الدول، يستخدم الُم

رغم تباين النفاذ إلى تلك التكنولوجيا من أزمة إلى أخرى، وحسب النوع االجتماعي،  –عبر الهاتف 
 .حيث هيمن الرجال على رسائل تويتر في األزمات األخيرة

دائبة التحسن مثل حشد المصادر، عية، والمبتكرات األقمار الصنا وتستخدم الوآاالت اإلنسانية صور
مكتب ، استخدم 2011وفي . وخرائط اإلنترنت باستخدام بيانات من الوسائط االجتماعية، وغير ذلك

وفي بعض المدن تتواصل . خرائط األزمة في ليبيا التابع لألمم المتحدة تنسيق الشؤون اإلنسانية
ال يزال استخدام تلك . لالجئين عبر الرسائل النصيةالمفوضية العليا لشؤون الالجئين مع ا

التكنولوجيات بوصفها أدوات مفيدة، من ِقَبل العاملين في المجال اإلنساني وخبراء المعلومات في 
 .بداياته، ولكن إمكاناتها تبدو واعدة



 بناء القدرات

 المجتمع المدني، والجماعات الدينية، والمنظمات الخاصة
ومن ورائهم يأتي الماليين  . للعمل اإلنسانيالعائالت، واألصدقاء، والجيران هم خط المواجهة األمامي 
فجمعيات الصليب األحمر والهالل األحمر . ممن يقدمون اإلغاثة عبر الجماعات الدينية والمجتمع المدني

 2009.29مليون إنسان في  45الوطنية وحدها وصلت إلى 

وبعض . المحلية يةالمنظمات غير الحكوموبرامج منظمة أوآسفام اإلنسانية تعمل، بشكل متزايد، مع 
آذلك زادت أوآسفام . فروع أوآسفام الدولية، مثل أوآسفام نوفيب، ترآز برامجها دائمًا على هذا النحو

 9بريطانيا نسبة إنفاقها اإلنساني مع المنظمات الشريكة في الجنوب إلى أآثر من الضعف، حيث آانت 
ارتفعت تلك النسبة في القرن و. 2011-2010بالمائة في  19، ثم أصبحت 4-2003بالمائة في 

بالمائة اآلن، وفي جنوب  14بالمائة منذ عشر سنوات إلى  2األفريقي وشرق أفريقيا ووسطها من 
 30.بالمائة 30بالمائة إلى  1بالمائة، وفي غرب أفريقيا من  17إلى  3أفريقيا من 

 جعن لباحففي . ظروفوذلك أن المجتمع المدني المحلي قادر على تحقيق النتائج، حتى في أصعب ال
دعمت منظمة محلية الرعاة الذين أخذت موارد رزقهم تنهار نتيجة التدهور البيئي  ،بأرض الصومال

فقد استطاعت تلك المنظمة، بدعم من منظمة أوآسفام، أن تساعد الرعاة على بناء مصاطب . الهائل
تلك لنتيجة و. دارة المراعي وإعادة التشجيرإحجرية لتقليص تسرب المياه، وساعدت أيضًا على إحياء 

، واستخدم الرعاة الدخل الجديد في إلحاق المزيد من األبناء الجهود زادت القطعان نماًء وعددًا
 31.بالمدارس

منظمة مجتمع مدني بدعم المجتمعات التي تواجه مخاطر الكوارث في  110وفي أمريكا الوسطى، تقوم 
التجمع "اجوا، والسلفادور، وتنسق الجهود فيما بينها، في إطار جواتيماال، وهندوراس، ونيكار

 32"اإلقليمي إلدارة المخاطر

محلية نقصًا حادًا في التمويل والقدرات، المنظمات غير الحكومية الحتى في دارفور، حيث تعاني 
ض الفجوات التي عاستطاعت تلك المنظمات أن توفر اإلغاثة الحيوية، وتزيد من حجم خدماتها لسد ب

 2011وأوائل  2010وفي أواخر . 2009في  المنظمات غير الحكومية الدولية نجمت عن طرد عدد من 
في  السودانية، دار السالم للتنمية منظمةوهنا استمرت . اندلع قتال شرس حول بلدة شنجيل توباي

سودانية في دارفور على أنها المنظمات غير الحكومية الورغم النظر إلى العديد من  .تقديم االستجابة
ذات توجهات سياسية، فإن منظمة دار السالم واحدة من عشر منظمات تحظى بقبول واسع، وتمولها 

 34.قة المجتمعات التي تخدمهامنظمة أوآسفام، في إطار سعيها لدعم المنظمات الفعالة التي تحظى بث

وحتى في المناطق التي يكون فيها المجتمع المدني على قوٍة ما، فقد يعاني عند محاولة االتساع 
باآستانية، المنظمات غير الحكومية الفقد آانت . بخدماته لمواجهة أزمات ضخمة ومتسارعة في النمو

، ولكن ذلك ال يعني أنها آانت جميعًا 2010لفيضانات على سبيل المثال، جزءًا حيويًا من استجابة البالد 
 .متساوية في قدراتها

لدعم المنظمات المحلية، ولكنها سرعان ما أيقنت أن  منظمة أوآسفامعندما تفجرت األزمة، سعت 
فقد آانت المراحيض توضع بالقرب من مصادر المياه، وتعين على . بعضها ليس بمقدوره المواآبة

 35.لتحسين المعايير ،فام باآستان أن يتولوا بأنفسهم إدارة استجابة بعض المنظماتالعاملين في أوآس

قد يسهل عليها العثور على شرآاء قادرين على مواآبة المنظمات غير الحكومية الدولية رغم أن 
ن العثور على تلك القادرة على مواآبة المتوسطة، أو البطيئة التطور، فإ األزمات الصغيرة، أو

 .المفاجئة يمثل تحديًا أآبر ال محالة" ث الضخمةالكوار"

سياق يعوق فيه النزاع  أيفي 
المسلح نفاذ المساعدات اإلنسانية، 

المساعدات  وويواجه مقدم
الخارجيين ضغوطًا سياسيًا، توجد 

األسباب القهرية التي تدفع 
الجماعات اإلنسانية لجعل همها 
 .األول تعزيز المنظمات المحلية

El F. Osman, Oxfam America 
(2011)33 
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 ضارة من األزمات والمنظمات اإلقليميةحكومات الدول الُم
، مبالغ طائلة على االستجابة للكوارث واالستعداد لها، وعلى 2004أنفقت إندونيسيا، منذ تسونامي 
فقد عرفت مسؤوليتها في االستعداد لما ينزل بها دائمًا من فيضانات، . مبادرات تقليص آثار الكوارث

 اإلندونيسيةومة وقد دعت الحك .ةيوبراآين، وزالزل، ال تجد سبيلها أبدًا لعناوين األخبار الدول
المنظمات غير الحكومية المحلية للمساعدة في وضع مشروع قانون إدارة الكوارث، والذي أدخل 

ن نظريًا إو –التشريع وفي خطط المناطق المختلفة، وأعطى أولوية  في" تقليص مخاطر الكوارث"
 .الحتياجات المرأة –وليس عمليًا حتى اآلن 

لم تكن إندونيسيا حالة فريدة في االستعداد للكوارث واالستجابة لها وبناء قدرتها على الصمود في 
 2009بالمائة من االستجابة الالزمة إلعصار آيال في  52ففي بنجالديش قدمت الحكومة . مواجهتها

واآلن، يستهدف   38).بالمائة 9بالمائة واألمم المتحدة  37 المنظمات غير الحكومية الدوليةوقدمت (
مأسسة تقليص مخاطر الكوارث بإدماجها في وزارة الغذاء وإدارة برنامج إدارة الكوارث ببنجالديش 

سعي لتطبيق هذا فضًال عن أنها دائمة ال. أخرى وزارة وهيئة 13الكوارث، باإلضافة إلى إدخالها في 
ليص مخاطر التهديدات ، لتق2005دولة في  168إطار عمل هيوجو الدولي، والذي اتفقت عليها 

 39.البيئية

فقد أجادت الحكومة العسكرية في النيجر االستجابة . وحتى في أفقر البلدان، حدث نوع من التقدم
. ، ونسقت االستجابة التي شملت عددًا من الوآاالت2010للفيضانات التي ضربت العاصمة نيامي في 

. قبل فوات األوان ةالمساعدة الدولي تع، وطلبوقد عرفت ما تستطيع أن تقوم به بنفسها، وما ال تستطي
 :فكما أشار مدير منظمة أوآسفام النيجر مباآي نيانج

 40."مسؤولياتها وعملوا بكد للوفاء بهاو عرفوا دور الدولة"

 .بأزمات القيام بهاضارة األدوار األساسية التي يتعين على الدولة الُم 2يوضح إطار 

 

 

 

 

 

 

 Paul Harvey (2009) ‘Towards good humanitarian government: the role of the affected state inمقتبس من : المصدر

disaster response’, ODI Humanitarian Policy Group Policy Brief 37, London: Overseas Development Institute 

ستراتيجية الدولية لتقليص اال"فبتشجيع من . في بناء القدرات ليست توجهًا عالميًاعلى أن التقدم 
التي وضعتها األمم المتحدة، قامت العديد من الحكومات بإنشاء قواعد وطنية لتقليص " الكوارث

على أن بعض تلك القواعد تعمل اآلن على   41.مخاطر الكوارث من أجل تنسيق تنفيذ إطار عمل هيوجو

مليار  6.2أنفقت الحكومة الهندية 
دوالر على الطوارئ في الهند بين 

 2010و 2005

Development Initiatives 
(2011)36 

زمبيق، دعم المانحون وفي م
بقوة الهيئة الحكومية لالستجابة 

 Institutoللكوارث 
Nacional de Gestão de 
Calamidades (INGC) ،

بالمساعدة في تمويل العاملين 
 .موظفًا 258بها وعددهم 

P. Harvey (2009)37 

 ضارة بأزماتالدولة الُم: 2إطار 

 :تشمل األدوار الرئيسية للدولة

 والضغوطبناء القدرة على الصمود في مواجهة الصدمات  •
 حالة األزمة في الوقت المناسب" إعالن" •
 توفير المساعدة والحماية من العنف •
 طلب المساعدات اإلنسانية عند الحاجة •
 متابعة المساعدات الدولية وتنسيقها •
 .وضع األطر القانونية والتنظيمية إلدارة المساعدات •



منها على إرادة حكومتها، خاصًة إشراك طيف واسع من المجتمع  أفضل من األخرى، إذ تعتمد آلحٍو ن
 .ًا، وإرادة، وثقة، ومواردًافتقديم العمل اإلنساني الفعال يتطلب طاقة، والتزام. المدني

لى فبعضها حدَّت من نفاذ شعوبها إ. وبعض الحكومات ليست نزيهة وال غير منحازة في عملها اإلنساني
، بسحب تراخيص ثالث منظمات غير 2009فقد قامت السودان، على سبيل المثال، في . المساعدات

من نصف المساعدات في شمال  رة دولية آانت تقدم، مجتمعًة، أآثوآال 13حكومية وطنية وطردت 
دات وقد حرم ذلك شرق السودان، وفق تقديرات معهد التنمية فيما وراء البحار، من المساع. السودان

الغذائية والطبية التي تشتد حاجته إليها، فضًال عن توفيره التربة الصالحة ألزمات مرتبطة بالصحة 
 42.شهدتها دارفور

وبالمثل، رفض متمردو نمور التاميل، في المراحل األخيرة من الحرب األهلية التي شهدتها سريالنكا 
بينما  أماآن آمنة أو عن مساعدات،أن يسمحوا للمدنيين بالبحث عن  2009سنة، في  25على مدى 

. العديد من القيود على قدرة الوآاالت اإلنسانية على الوصول إليهم فرضت الحكومة السريالنكية
... يقل آثيرًا عن المساعدات المطلوبة "فإن ما سمحت به الحكومة  ،وحسب أمين عام األمم المتحدة

 43."كن عالجها أسفرت عن حاالت وفاةأن آثيرًا من اإلصابات التي آان من المم] ويعني[

حتى في األماآن التي آانت االستجابة فيها أآثر فاعلية، لم تكن آل المساعدات توجه، بالضرورة، إلى 
، لم تسجل القوائم الباآستانية النازحين في حالة قدومهم من 2009ففي . الشرائح األآثر احتياجًا لها

هذا فضًال . النساء آن تعانين في التسجيل أآثر من الرجال  ، فضالً عن أن"غير مضارة"مناطق تعتبر 
عن أن دور الجيش الباآستاني في تقديم المساعدات للنازحين عن طريق استراتيجيته في مكافحة 

اطفين مع طالبان من ن بينها حرمان من يعتقد أنهم متعاإلرهاب أثارت عددًا من المخاوف، م
وفي العديد من البلدان األخرى أيضًا، مثل آولومبيا، والمكسيك، والبرازيل، تلعب القوات  44.المساعدات

 .ليس بمنأى عن الخالف حولهالمسلحة دورًا محوريًا في االستجابة للكوارث، ولكنه دور 

فالحكومة الكولومبية، على سبيل المثال، لديها رغبة حقيقية في بناء قدراتها، ولكن الكثير من 
وعندما  .ضارين من النزاع أو الكوارث الطبيعية ال يرحبون بالدولة وال بقواتها المسلحةيها الُممواطن

اصطدمت بحالة واسعة  2010آانون األول /للفيضانات العارمة في ديسمبر منظمة أوآسفاماستجابت 
وهو ما  ،ةنسم 100,000من عدم الثقة في الحكومة المحلية في ال موخانا، التي تضرر فيها أآثر من 

 45.أعاق قدرتها على العمل

فقد آانت لتجمع اآلسيان لدول . هناك تباين آبير أيضًا في مدى التقدم الذي أحرزته المنظمات اإلقليمية
 2008وفي . جنوب شرق آسيا الريادة في دعم أعضائه، وتحفيزهم على التحرك في بعض األحيان

اتفاقية "وتلزم . ميانمار/بعد أن ضرب إعصار نارجيس بورما تفاوض التجمع حول االستجابة الفعالة
ه بالتعاون في تقليص خسائر الكوارث التي تبناها التجمع أعضاء" لطوارئإدارة الكوارث واالستجابة ل

أنشأ التجمع مرآز تنسيق المساعدات اإلنسانية ونشر  2011وفي . واالستجابة المشترآة للطوارئ
آذلك طور تجمع اآلسيان  46.لتايالندية في االستجابة للفيضانات العارمةالفرق لمساعدة الحكومة ا

عالقات قوية مع المنظمات غير الحكومية الوطنية والدولية في المنطقة، وشمل ذلك تكوين مجموعة 
 .منظمة أوآسفامتشاورية ترأسها حاليًا 

واتسع " االستضافة األفريقيةلمأسسة "اتفق أعضاء االتحاد األفريقي على سياسة إنسانية  2011وفي 
 .بنطاق عمل لجنة التنسيق للشؤون اإلنسانية التي تغطي القارة بأسرها

وفي الشرق األوسط تلعب جامعة الدول العربية ومجلس التعاون الخليجي دور الوسيط في األزمات 
وآان لها نشاط  47أصبح لدى منظمة التعاون اإلسالمي إدارة للشؤون اإلنسانية، 2008ومنذ . اإلنسانية

اتفقت المنظمة مع األمم المتحدة  2011تشرين الثاني /وفي نوفمبر. وليبيا، والصومال في باآستان،
 .على العمل على نحو وثيق فيما يتعلق بالقضايا اإلنسانية
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 مايةلح اآذلك تبنت حكومات أمريكا الالتينية مجموعة من االتفاقيات التي توجت بإعالن برازيلي
مخاطر وتضطلع العديد من الكيانات اإلقليمية بمهمة تنسيق التعاون حول تقليص . 2010الالجئين 

ومن بين هذه . الوطني ىالكوارث واالستجابة للكوارث، ودعم جهود إدارة الكوارث على المستو
لع طالذي اض، التنسيق من أجل الحماية من الكوارث الطبيعية في أمريكا الوسطىمرآز الكيانات 

أمريكا الوسطى في  ءالتي أقرها رؤسا "مخاطر الكوارث المتكاملة سياسة إدارة" ـبالجهود التمهيدية ل
2010. 

 المساعدات الدولية
 قليلة جدًا، متأخرة جدًا

مليار دوالر، ولكنها، مع ذلك، لم  16.7رقمًا قياسيًا بلغ  2010حققت المساعدات الدولية اإلنسانية في 
م آان وراء تلك الزيادة الهائلة االستجابة للكوارث في باآستان وهاييتي، ولكن األم. تف بكل المتطلبات

، لم تزد 2009بالمائة عما آان عليه الوضع في  15المتحدة عندما طلبت في ندائها زيادة قدرها 
 49.بالمائة فقط 2الحكومات المانحة ما تقدمه سوى بنسبة 

ظى فيها األزمات بتغطية رة للغاية في الحاالت التي ال تحفال تزال االستجابات الدولية قليلة أو متأخ
فالقليل جدًا من نداءات األمم المتحدة اإلنسانية تلقى . سياسي على مستوى عالميإعالمية أو اهتمام 

بالمائة للفيضانات  42بالمائة تمويًال لليبيا، و 83شهد تناقضًا صارخًا بين  2011التمويل الجيد، ولكن 
لة في والواقع أن نقص التغطية اإلعالمية الهائ  50.التي ضربت باآستان للعام الثاني على التوالي

ربما يفسر السبب في انخفاض تمويل االستجابة لفيضانات باآستان وبطئها مقارنًة بما آان  2011
ما في أ. مليون دوالر خالل ثالثة أسابيع من بدء النداء 300تم منح  2010ففي . 2010عليه الحال في 

مراحل ما يمكن هذا االنخفاض الهائل يتخطى ب 51.مليون دوالر فقط 58، فلم يكن هناك سوى 2011
 .تبريره بمقارنة حجم الكارثتين

، والذي أطلق تمويًال هائًال لبعض األزمات بمجرد ظهور المعاناة الواسعة على "إن إنتأثير السي "
 -ئةشاشات التلفزة، آان متأخرًا للغاية في التمهيد الستجابة تأتي في وقت مناسب، للكوارث البطي

 آيف أنه، بدون: 2011مثاًال لهذا الوضع في الصومال في  3إطار  ويطرح. البدايات، مثل الجفاف
فشل نظام اإلنذار المبكر مرًة أخرى في إطالق االستجابة حتى "، تغطية إعالمية في الوقت المناسب

 54."أصبح الوضع حرجًا

 

 

 

 

 
 

 

أرسل الصليب  11-2010في 
 400األحمر الكولومبي 
قبل  –متطوع إلى هاييتي 

استجابته التي بلغ حجمها عدة 
ماليين من الدوالرات 

للفيضانات الضخمة في 
 .آولومبيا نفسها

Oxfam International 
(2011)48 

 52تأخر آبير في الصومال: 3إطار 
 .بدأ التحذير من أزمة غذاء وشيكة في القرن األفريقيتالمبكر من المجاعة  اإلنذارشبكة نظام : 2010 أب/أغسطس •
تحرك استباقي لحماية "تدعو إلى  األفريقيمجموعة األمن الغذائي والتغذية للقرن : 2010 تشرين الثاني/نوفمبر •

 ."ةمؤآدالموارد الرزق من ال نينا 
 من أوآسفام لم يحظ  سوى بالقليل من التغطية اإلعالمية " نداء التنبيه: "2010 آانون الثاني/يناير •

في أجزاء من الصومال وتتوقع " مجاعة"المبكر من المجاعة تحذر من  اإلنذارشبكة نظام : 2011 آذار/مارس •
استجابة المانحين ال تزال ضعيفة نسبيًا، بيد . أيلول/وسبتمبر نيسان/احتياج المزيد من السكان للمساعدات بين أبريل

ات المتحدة زادا أن مكتب المساعدات اإلنسانية بالمفوضية األوروبية ومكتب مساعدات الكوارث األجنبية بالوالي
 .2010تمويلهما منذ أواخر 

 .الدوليةالتغطية اإلعالمية الواسعة تبدأ في إطالق المزيد من االستجابة : 2011 حزيران/يونيو 29 •
، فتنطلق زيادة سريعة وضخمة في التمويل صومالية مناطقفي " المجاعة"األمم المتحدة تعلن : 2011 تموز/يوليو 20 •

53



 مصادر المساعدات الدولية
بينما آان المانحون الغربيون يكافحون للحفاظ على المساعدات العالمية، قدم األفراد والشرآات الخاصة 

فحتى في ظل الظروف االقتصادية الحالية، ال يزال الماليين من البشر   2010.56مليار دوالر في  4.3
بل إن بعض الشرآات لم تكتف بتقديم . في األزماتالمنظمات غير الحكومية يتبرعون بسخاء لنداءات 

المنظمات غير  عقات طويلة األجل مالتمويل، فقدمت هبات عينية، وعمالة مساعدة، وأقامت عال
وتي إن  57األمم المتحدة، مثل شراآة برايس ووترهاوس آوبر مع ميرسي ماليزيا،ووآاالت الحكومية 

 58.تي مع برنامج األغذية العالمي

منحت حكومات دول  2010ففي . آذلك اتسع تمويل الجهود اإلنسانية بين الحكومات غير الغربية أيضًا
مساعدات اإلنسانية الدولية، مليون دوالر لل 623غير أعضاء في منظمة التعاون االقتصادي والتنمية 

وضعت مساعدات المانحين العرب هؤالء المانحين  2011وفي  2001.59ضعف ما قدمته في  20وهو 
 60.على المسرح العالمي أآثر من أي وقت مضى

، قال منسق اإلغاثة الطارئة باألمم المتحدة إن أيام هيمنة البلدان الغربية على النظام 2011في 
 :في شرق أفريقيا بصراحة أآبر منظمة أوآسفاموهو ما عبر عنه أحد موظفي   61.اإلنساني قد ولت

معظم المانحين من أعضاء منظمة . النظام اإلنساني أصابه العطب، وآذلك الغرب أيضًا آما نعرفه"
المنظمات غير معظم . القوى الرائدة في العالم في المستقبل واكونيتنمية لن والالتعاون االقتصادي 
علينا أن نبحث عن مناطق جديدة لتقديم الدعم . مقراتها في العالم القديم ال الجديد الحكومية الدولية

 62."للعمل اإلنساني في المستقبل

 العمل بالقدرات المحلية؟
على الرغم من أن التمويل أضحى أآثر تنوعًا، فإن المانحين الدوليين والوآاالت الدولية ال يعملون 

ميًال من  2010فقد أوضح تقييم االستجابة لزلزال هاييتي . رات المتاحة على األرضدائمًا بكل القد
المانحين والجهات األخرى إلى التغافل عن الحكومة المحلية والمجتمع المدني، فضًال عن رؤى 

 63.المضارين أنفسهم؛ وهو ما أوضحته لسنوات تقييمات آوارث أخرى سابقة

آتب اثنان من العاملين في  2011وفي . آان االفتقار إلى المشارآة المحلية يوصف دائمًا بأنه فشل
 :عن هاييتي منظمة أوآسفام

لماذا استطاع هذا المجتمع اإلنساني أن يحسِّن في بعض . ال نلحظ تحسنًا من حالة طوارئ إلى تاليتها"
 65"الجوانب، ولم يفعل في هذا؟

ال تنظر بعين االحترام المنظمات غير الحكومية الدولية عادًة ما تشعر المنظمات المحلية بأن 
يقصي معظم " اقتصاد مساعدات"آذلك قد يفضي التدفق السريع للتمويل إلى  66.لمساهماتها وسرعتها

 .منظمات المجتمع المدني األآثر تمثيًال لمجتمعاتها ويشجع جهات أخرى

 العمل مع النساء
أن من بين أخطر مواطن الفشل في  2012آانون الثاني /شر االستجابة اإلنسانية في ينايروضح مؤأ

به التقدم في ضمان التعامل بشكل مناسب مع النوع المساعدات اإلنسانية ذلك البطء الذي يتسم 
 بالمائة فقط من مانحي منظمة التعاون االقتصادي والتنمية لديهم سياسات نوع 60. االجتماعي

ولكن منظمة أوآسفام  67.اجتماعي، وقلة منهم تتابعها للوقوف على مدى تطبيقها على أرض الواقع
مصممة على جعل النوع االجتماعي في قلب عملها اإلنساني، وعرفانًا منها بأن عليها أن تفعل المزيد، 

  68.القليلة القادمةفقد جعلت المنظمة ذلك من االهداف المحورية  لبرامجها اإلنسانية خالل السنوات 

، منحت شرآة شل 2010في 
الهولندية الملكية، أآبر شرآة 

دوالرات أمام آل  4في العالم، 
دوالر يتبرع به موظفوها في 

لجهود اإلغاثة الغذائية باآستان 
 .في ذلك البلد

Royal Dutch Shell press 
release (2010)55 

 

والرجال، بالنسبة لماليين النساء 
تتوقف النجاة من الكارثة على مدى 

ضعفهم، وأين يعيشون، وآيف 
الضعف ينتج عن الفقر، . يرتزقون

وعن الخيارات السياسية والفساد 
والجشع التي تتسبب جميعًا فيه، 

وعن الالمباالة السياسية التي تتيح 
 .له االستمرار

Oxfam International 
(2009)64 
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 .مثاُال لتلك المشكلة وآيفية معالجتها في إندونيسيا 4يوضح إطار 
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 بالمساعدات المناسبة الوصول إلى الشرائح المناسبة
نفسها أمامها الكثير لتتعلمه في المجاالت سالفة الذآر، وليست محصنة منظمات غير الحكومية الدولية ال

 كولكن هنا. ضارين من النزاع والكوارثُملمن الوقوف في فخ االهتمام بمصالحها، إلى جانب احتياجات ا
ح أخرى أقوى بكثير تميل بالمساعدات اإلنسانية في اتجاهات مختلفة، نحو بلدان مفضلة، أو لمصا

جماعات، أو أنواع إغاثة، مثل المساعدات الغذائية التي ال تنفك جماعات المزارعين والشحن، وآخرون 
 .جلهاأيحشدون جماعات الضغط من 

آذلك . متطرفة، تضع العراقيل أمام اإلغاثة في حاالتوالحكومات الوطنية ال تخدم شعوبها بالضرورة، 
آان نصيب المواطن ففي بعض السنوات . مال المانحون الدوليون بالمساعدات ناحية أولوياتهم الخاصة

  70.ضعف ما حصل عليه مثيله في جمهورية الكونغو الديمقراطية 12العراقي من المساعدات اإلنسانية 
زيادة تسييس المساعدات اإلنسانية يعني عدم "إلى أن  2010ي وقد أشار مؤشر االستجابة اإلنسانية ف

أصبحت فاقدة " الحرب على اإلرهاب"ورغم أن   71."حصول الماليين على المساعدات التي يحتاجونها
يثير القلق من أال تقف وراء المساعدات " االستقرار"للمصداقية، ال يزال ترآيز المانحين الجديد على 

 :2010فعلى حد قول دراسة ظهرت في . ت، بل اعتبارات أوسعاإلنسانية االحتياجا

رغم مجاالت التعاون الممكنة، تميل العالقة بين القطاع اإلنساني وجهود إحالل االستقرار الدولية إلى "
 72."االتسام بعدم الثقة، أو الشك، أو العداء

والتنمية الذين رآزوا على المناطق وتشمل أمثلة المانحين من غير أعضاء منظمة التعاون االقتصادي 
إلى  2008ها اإلنسانية في التي  قدمت أآثر من نصف مساعدات ،الصين: التي لهم فيها مصالح خاصة

بسخاء إلى الصومال، وليبيا،  2011التي أعطت في  ،والبلدان العربية واإلسالمية 73ميانمار،/بورما
سية، ولكنها تثير في الوقت نفسه تساؤالت حول تعكس تلك الحاالت اهتمامات ثقافية وسيا. واليمن

ال تزال مصالح معينة 
الغذائية تنحرف بالمساعدات 
. في العديد من البلدان

فالواليات المتحدة أآبر مانح 
للمساعدات الغذائية في 

العالم، حيث تقدم نصف 
المساعدات الغذائية العالمية 

ولكن برامجها تصب . تقريبًا
في جيوب األعمال 

الزراعية وشرآات الشحن، 
بأآثر مما تصب في أفواه 

 .الجوعى

Oxfam International 
(2011)69 

 التمييز في إندونيسيامن  عاناةمال: 4إطار 
قد تعاني الوآاالت التي تسعى النتهاج مقاربة حساسة تجاه النوع االجتماعي من الرجال الرافضين السماح

على تقليص مخاطر الكوارث مع المنظمة منظمة أوآسفام، تعمل إندونيسيافي شرقي . للنساء بالمشارآة
 .المحلية آوسالتا

في قرية جيجاال آان التمييز الذي تواجهه النساء سببًا في الحد من فاعلية جهود تقليص مخاطر الكوارث ألن
وذلك أن النساء هن عادًة من يعمل. النساء هن أفضل من يستطيع المساهمة، من جهات عدة، في تلك الجهود

والتالل النائية، وبالتالي فهن األقدر على الدراية باألماآن المتوقع حدوث فيضانات أو انهيارات في الحقوق
استراتيجيات، من بينها تنظيم لقاءات منفصلة للنساء، في محاولة 5 منظمة أوآسفاموقد وضعت . أرضية فيها

 .للتغلب على عدم المساواة وتحسين تقليص مخاطر الكوارث في القرية

استطاعت، اعتمادًا على منظمة أوآسفامتمثل تحديًا، ولكن  القضيةي الحال في أماآن أخرى، تظل تلك آما ه
ميانمار، فضًال عن إندونيسيا، أن تخرج بدروس حول الممارسات/تها في آمبوديا وفييتنام وبورماخبرا

 .سين في آن واحدالسليمة التي تشجع البرامج على دفع تقليص مخاطر الكوارث والمساواة بين الجن



الكيفية التي يجري من خاللها، في العادة، توجيه الموارد إلى االحتياجات اإلنسانية األضخم، في عالم 
 .يشهد تنوعًا أآبر في التمويل اإلنساني

ه المساعدات اإلنسانية في على أن الميل في قرارات المساعدات ال يفسر، وال يبرر، العداء الذي تقابل ب
فكل األطراف في الصومال، على سبيل . بعض مناطق العالم، سواء من الحكومات أو من المتمردين

 .بعضًا من التحديات التي تواجهها في الصومال 5ويطرح إطار . المثال، حدَّت من عمل الوآاالت الغربية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Oxfam International (2011) ‘Delivering aid in Somalia: the experience of Oxfam and its partner: المصادر
agencies’, Oxford; Oxfam; UN OCHA (2011) ‘Somalia Famine and Drought: Situation Report No.18’, 

http://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/Full_Report_2674.pdf 

 نتائج غير مقصودة
وقد تمثل أول تعبير . قد تكون للمساعدات اإلنسانية، مثلها مثل أي نشاط بشري آخر، نتائج غير مقصودة

الدولية الهائلة إليصال اإلغاثة في التسعينيات، بعد الجهود " ال ضرار"واضح عن هذا القلق في إطار 
ًا، ولكن آان مندسًا بينهم فقد آانت غالبيتهم العظمى من الذين يعانون ولم يقترفوا جرم 74.لالجئي رواندا

 .نفس 800,000ن عن مقتل نحو مرتكبو إبادة جماعية مسؤولو

اثي التشارآي تحليل العمل اإلغ"منذ ذلك الحين طورت الوآاالت عددًا آبيرًا من األدوات، مثل 
أو لتقدير العواقب التي  ع،غاثي إلى زيادة النزاتقليص احتماالت أن يفضي العمل اإل، من أجل "للنزاعات

، واالستجابات العملياتية "اإلعالن عن المواقف" :ل تلك التحرآاتموتش. قد تنجم عن مختلف التحرآات
الكبرى، وزيادة المقاربات الدقيقة التي تجمع بين المناصرة الهادئة والتحرآات اإلنسانية المباشرة وغير 

لنفسها خطوطًا إرشادية حول تلك الخيارات الصعبة، منذ منتصف  منظمة أوآسفاموقد وضعت . المباشرة
 2009.75التسعينيات، وحدَّثتها مؤخرًا في 

 تحديات في الصومال: 5إطار 
اتسمت عمليات الوآاالت الغربية بالمحدودية نظرًا النعدام األمن، والتهديدات، والقيود التي فرضها المانحون 

المنظمات غير الحكومية وهو ما نجم عنه معاناة . إرهابيةبغية تحاشي وقوع التمويل في أيدي جماعات 
 .وأطراف أخرى للتوصل إلى سبٍل للوفاء باالحتياجات الماسة الهائلة الدولية 

في قدرات الشرآاء الصوماليين، ولكن خطورة  المنظمات غير الحكومية الدولية وقد استثمرت العديد من  
وقد . البيئة هناك فرضت صعوبات ال فكاك منها في المتابعة وضمان وصول المساعدات إلى محتاجيها الفعليين

نقاط تسعى من خاللها لضمان المتابعة الفعالة لكل  7من  إستراتيجيةوشرآاؤها  منظمة أوآسفامضعت و
 .المساعدات، غير أن التحدي ال يزال قائمًا

اإلسالمية، /عربيةالمنظمات غير الحكومية الفي الوقت نفسه قامت منظمة التعاون اإلسالمي بتنسيق جهود 
خالل ستة أشهر، بدءًا من  مليون نسمة في الصومال 1.4مة، إلى والتي وصلت بخدماتها، وفق المنظ

هذا الحشد من الفاعلين اضاف قوة جديدة بوصوله إلى شرائح لم يكن بوسع . 2011نيسان /أبريل
 .الوآاالت الغربية الوصول إليها؛ ولكنه فرض تحديات أيضًا، من بينها التنسيق واقتسام المعلومات

القطاعات التي نظمتها  منظمة التعاون اإلسالمي لإلغاثة اجتماعات فقد حضر بعض أعضاء تحالف
األمم المتحدة، بيد أن توازي آليات التنسيق الخاصة باألمم المتحدة ومنظمة التعاون اإلسالمي أوجدت 
. صعوبة في التوصل إلى صورة واضحة عن آل العمل اإلنساني، خاصًة ما يجري منه خارج مقديشو

وتحالف منظمة التعاون اإلسالمي اتخذا، في  وضية األوروبية للمساعدات اإلنسانيةمكتب المفعلى أن 
، خطوات لتحسين التنسيق، ويؤمل في المزيد من التعاون العملي والوصول إلى استجابة 2011أواخر 

.إنسانية مشترآة أصيلة
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جمع معهد التنمية فيما وراء البحار بالمملكة المتحدة أفضل الممارسات من تجارب الوآاالت  2011في 
التخفيف من الضرر المحتمل الستجابتها "معايير لمساعدة الوآاالت على  6ووضع حدًا أدنى يتمثل في 

لك ضرورة تحديد في ذ اتتعلق ببناء قدرات المنظمات المحلية، بم المعاييرالعديد من تلك ." الطارئة
 76."بين مختلف الجماعات اإلثنية والدينية" انتشار للشرآاء"

 القيادة والتنسيق من ِقَبل األمم المتحدة
التي أصبحت فيما بعد مكتب تنسيق (أنشأت األمم المتحدة إدارة الشؤون اإلنسانية  1991في سنة 

 :من أجل) الشؤون اإلنسانية

في تقديم  ،جماعية للمجتمع الدولي، خاصًة نظام األمم المتحدةإضفاء فاعلية أآبر على الجهود ال"
 77."المساعدات اإلنسانية

: واجهت األمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية الدولية سلسلة مروعة من األزمات في السنوات التالية
التي شهدتها تسعينيات القرن الماضي، وأفغانستان، والحرب على " حاالت الطوارئ المعقدة"رواندا و

وقد أنقذت استجابات األمم المتحدة وتلك . اإلرهاب، وموجة متزايدة من الكوارث المرتبطة بالمناخ
 . المنظمات حياة الماليين من البشر

 :، وبعد االستجابة البطيئة في دارفور، أطلقت األمم المتحدة سلسلة من اإلصالحات من أجل2005في 

مما يؤدي لالستجابة في آل " نظام القطاعات"تحسين التنسيق بين الوآاالت اإلنسانية من خالل  •
 قطاع

 تمثل في منسق إنساني أممي خاص  لكل أزمة تحسين القيادة من خالل معيار أآثر اتساقا ي •

 زيادة وتسريع التمويل من خالل تمويل طوارئ مرآزي، وتمويل مجمع •

 تحسين الشراآة بين األمم المتحدة والفاعلين اإلنسانيين اآلخرين •

أنفقته من الواضح اآلن أن تلك اإلصالحات لم تسفر إال عن القليل نسبيًا، على األقل مقارنًة بالوقت الذي 
 .فيها األمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية

الذي تقوده األمم المتحدة، ضعيفًا مع الجهود " نظام القطاعات"في آثير من األحيان يكون انخراط 
وذلك أن الترآيز على آل قطاع على حدة، مثل المأوى أو الصحة، ال . الحكومية، فيما يتعلق بالتنسيق

هذا فضًال عن أن التنسيق . لمشترآة بينها جميعًا، مثل تقليص مخاطر الكوارثيشجع التقدم في المسائل ا
تحديات منهجية تعوق قدرته "وقطاع التعافي المبكر يواجه . بين مختلف القطاعات ضعيف في العادة

 .وهو ما يحد من قيمة القطاعات في توفير اإلغاثة وتحقيق التنمية 78،"على العمل بفاعلية

فكثيرًا ما يتم تعيين المنسقين اإلنسانيين دون أن تتوفر . آذلك حققت اإلصالحات األخرى تقدمًا محدودًا
تحدة ال تزال تعاني في والتمويل ال يزال بطيئًا، آما أن األمم الم. لهم المهارات والمعارف الضرورية

ويشمل ذلك . األزمات التي ال تحظى فيها الوآاالت الغربية بالقبول الذي تحظى به الوآاالت األخرى
 .الواآالت العربية، والتي ليس لألمم المتحدة، في آل األحوال، عالقات وثيقة معها

باإلضافة إلى ذلك يصعب على األمم المتحدة الموازنة بين آونها طرف تدخل سياسي وإنساني أيضًا، 
إلى جانب أن األفراد . ، والتي ينظر فيها المتمردون إليها بوصفها عدوًا"البيئات الخالفية"خاصة في 

الثقة بين نظام تاريخ انعدام 
يله في ثالمساعدات الغربي وم

 .العالم اإلسالمي تاريخ طويل

UN OCHA (2011)79 



الدراية الكافية بالمبادئ لألمم المتحدة، عادًة ما ال تتوفر لهم " البعثات المتكاملة"السياسيين أعضاء 
 .اإلنسانية األساسية

 الصمود وتقليص مخاطر الكوارث
يجب أن تتوفر لكل بلد القدرة على الصمود أمام الصدمات والضغوط الناجمة عن أحداث الطبيعة، والتغير 

، وتفجر المناخي، واألزمات السياسية واالقتصادية، مثل االرتفاع الكبير والمفاجئ في أسعار السلع
بناء تلك القدرة على الصمود يعتمد، جزئيًا، على االستثمار في تقليص مخاطر الكوارث والضمان . العنف

 .االجتماعي، وجعل التكيف مع التغير المناخي قاسمًا مشترآًا في التحرآات الحكومية

 ،"الطبيعية ِعقد تقليص الكوارث"وقد استثمرت بعض البلدان في تقليص مخاطر الكوارث بتشجيع من 
آذلك أطلقت . 2005وذلك قبل وقت طويل من االتفاق على إطار عمل هيوجو في  ،عقد التسعينيات

مكتب المفوضية األوروبية للمساعدات اإلنسانية برامج طويلة األجل، الوآالة األمريكية للتنمية الدولية و 
 .الدولية البريطانيةمثل برنامج شبكات األمان من الجوع التابع لوزارة التنمية 

على مستوى العالم ال يزال قليًال، ولم تبدأ البرامج  تقليص مخاطر الكوارثعلى أن االستثمار في 
 تقليص مخاطر الكوارثلم يخصص ل 2009ففي  .اإلنسانية والتنموية في تبني تلك المقاربة إال مؤخرًا

مة شرق أفريقيا شاهدًا على االفتقار آانت أز 2011وفي   81.بالمائة من إجمالي المساعدات 0.5سوى 
 82.لتلك األولوية، وحتى عندما مول المانحون الجاهزية، آان ذلك في األغلب بعد األزمة ال قبلها

آذلك قامت بعض الدول بوضع سياسات وتشريعات لالستعداد للكوارث، ولكنها لم تتخذ خطوات عملية 
 2010ولكن دراسة أجريت في . زارة لالستعداد للكوارثفلدى أوغندا لجنة محلية إلدارة الكوارث وو. بعد

 83.توصلت إلى أنهما تنشطان خالل الطوارئ وتسترخيان بينها

فقد . على وجه خاصفي العديد من البلدان نجد أن قدرات الحكومات المحلية هي التي تلقى التجاهل 
وأن السلطات المحلية قالت  إلى أن التقدم آان محدودًا، 2011دولة في  69ري على توصل استبيان أج

 84.إنها لم تلق سوى القليل من الدعم من الحكومات الوطنية فيما يتعلق بتقليص مخاطر الكوارث

فقد أصدرت السلفادور، على . وحتى في األماآن التي شهدت تقدمًا آبيرًا، آان استنساخها يمثل تحديًا
وفي بلدية أآاخولتا يعمل المسؤولون مع المنظمات . سبيل المثال، تشريعًا للجان المحلية إلدارة الكوارث

 Programa Reducción deغير الحكومية المحلية والمجتمعات من خالل برنامج مبتكر هو برنامج 
Vulnerabilidades Ahuachapán-Sonsonate (PRVAS) . منظمة أوآسفاموبدعم من 

عاون الناجح في التدريب على االستعداد يستطيعون االستجابة بسرعة إلى حاالت الطوارئ فضًال عن الت
ولكن، آانت هناك صعوبة في العثور على التزام مشابه في بلديات . للكوارث والتخفيف من آثارها

 85.أخرى

 فكِّر إنساني
تكمن المشكلة الجوهرية في أن العديد من الحكومات ال تؤمن بأن الضعف طويل األجل ليس سوى آارثة 

وقد آان ذلك هو الفشل الرئيسي في أزمات  .كارثةالعندما تقع إال ترى أن هناك أزمة  والتنتظر الحدوث، 
 .2010و 2005الغذاء في منطقة الساحل في 

فحكومات قليلة جدًا هي التي تحصي . لم تكن تلك مجرد مشكلة قدرات وموارد، بل مشكلة حوآمة وإرادة
بة للفقراء والمهمشين الذين قد ال يكون لهم صوت التي يمكن أن تخلفها الكوارث، خاصًة بالنسر الخسائ

ولكن مخاطر الكوارث تكون ضرباتها أشد وطأة على الجماعات المهمشة، بمن فيها . في حوآمة بلدهم
 .النساء، آخر وأقل من يأآل في األسرة عادة

في باآستان، يمكن الستثمار 
مليون  27صغير قدره 

دوالر فقط أن يقلص آثيرًا 
من خسائر الكوارث 

القادمة، حسب تقديرات 
البنك الدولي وبنك التنمية 

يتوقع أن تصل . اآلسيوي
تكلفة إعادة اإلعمار بعد 

في  2010فيضانات 
 10باآستان إلى أآثر من 

 مليار دوالر

Oxfam international 
(2011)80 
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ة الدائمة واألمم المتحدة، واللجنة الحكومي المانحة،في الساحل، فشل العديد من مسؤولي الحكومات 
في الساحل، في أن يروا أن انعدام األمن الغذائي يجعل الناس معرضين بشكل دائم  الجفافللسيطرة على 

يتمثل في أن معظم  الرئيسيالتحدي "وقد توصلت دراسة أجريت على تلك األزمات إلى أن . لألزمات
 86."االجتماعية الحكومات ال تزال متشككة في جدوى استثمار مواردها الشحيحة في الحماية

آانت مالي، وتشاد، وحكومات أخرى في الساحل مترددة في القيام برفع الوعي أو اتخاذ  2010في 
. تخطى غرب أفريقيا بمراحلة متى يتحول جفاف عادي إلى أزمة تفي معرف هذا الفشل. الخطوات الالزمة

آان بطء االستجابة في أزمة شرق أفريقيا يعود، في جانب منه، إلى أن الكثيرين في العديد ، 2011ففي 
القرن  ةفبما أن منطق. من الحكومات والمنظمات غير الحكومية آانوا مستسلمين لما يحدث مسلمين به

على  2011فقد آانوا يأملون أال تكون  88السنوات العشر األخيرة، لني سنوات من الجفاف خالشهدت ثما
 .ليه التحذيرات، وبالتالي لم يتخذوا الخطوات التي آان بمقدورهم اتخاذهاإالسوء الذي تشير 

ه، وأن الفصل شياوحتى تقتنع الحكومات أن الضعف طويل األمد طبيعي ولكنه ليس بالمستحيل تح
الصارم بين اإلغاثة والتنمية خطأ، وأن الكوارث اإلنسانية ليست عارًا وطنيًا، ستظل الصعوبة قائمة أمام 

 .بناء صموٍد قادر على مواآبة الكوارث

، التي تجمع بين التنمية "مزدوجة الرسالة"، تعلمت آل الوآاالت1984منذ مجاعة القرن األفريقي في 
عليهم أن يكونوا متيقظين  ".تفكيرهم إنساني"ا يجب أن يكون موطفيه آلوالمهام اإلنسانية، أن 

) وإرجاء أي أولويات عمل آخر(للتحذيرات من األزمات، ومستعدين لالتساع بحجم عملهم اإلنساني 
 .عندما تأتي الكوارث

 د، وانها يجبلم نتعلمها جميعًا بع" يقظة العمل اإلنساني"أن  2011ظهرت تجربة شرق أفريقيا في ألقد 
 .مثل أوآسفام آذلك  المنظمات غير الحكومية الدوليةلدى الحكومات، و أن تحتل أولوية أعلى

 

 
 

 

 

 

 

 

  

إن أآثر مثال صادم على 
ضعف الحوآمة هو 

التعامل  إلىاالفتقار 
السياسي مع أزمات 
الغذاء المتكررة، بل 

 .واالعتراف بها

P. Gubbels (2011)87 

 القدرة على الصمود في مواجهة العنف: 6إطار 

ضارة من النزاع، سواء بشكل مباشر نتيجة العنف، أو، آما هي معظم األزمات اإلنسانية تقع في البلدان الُم
 .حيث تتعقد أآثر العالقات بين األسبابالحال في الجفاف في الصومال، 

فهو يعتمد، جزئيًا، على نفس . في مواجهة العنف، أمر حيوي الصمودبناء السالم واألمن، أو القدرة على 
، والصمود في االجتماعيةتنمية عادلة، وعلى المقاربات نفسها ايضًا، مثل الحماية  إلىالسعي للوصول 
 .على نفس االحتياج لبناء عدل وأمن يتسمان بالنزاهة والفاعلية وهو يعتمد أيضًا. مواجهة الكوارث

: لبناء السالم وحماية المدنيين، ولكن يمكنكم زيارة منظمة أوآسفامهذه الورقة ال تغطي دعم 
http://www.oxfam.org/en/campaigns/conflict ى أوراق حول نزاعات معينة، وعلى لالطالع عل

  For a Safer Tomorrow تقرير أوآسفام العالمي،



 تحديات مستقبلية      3
، لم يقتصر الدرس المستفاد من الصومال على أهمية التحرك السريع والقدرة طويلة األجل 2011في 

فالنزاع الذي تشهده البالد فرض استحالة على الوصول إلى مئات اآلالف من المحتاجين  .على الصمود
فكما قالت ساداآو أوجاتا، المفوضة العليا . للمساعدات؛ ولن يحل تلك المشكلة نظام إنساني أفضل

 لشؤون الالجئين خالل تسعينيات القرن الماضي، األزمات اإلنسانية تحتاج إلى أآثر من مجرد حلول
 .نها تحتاج إلى سالم، وأمن، وعدل، وتنمية، وحكم رشيدإ 89.إنسانية

المساعدات والحماية التي يحتاجها الناس، ويدعم، حيثما  دائمًاوهي تحتاج أيضًا إلى عمل إنساني يقدم 
على أن منظمة أوآسفام، ومنظمات أخرى تواجه خمس . آان ذلك ممكنًا، تنميتهم على المدى الطويل

 :في سبيل ضمان أن يكون هذا النوع من العمل هو القاعدة ىتحديات آبر

مع  المدني، مع اتخاذ قرارات في اختيارات صعبة متعلقة بكيفية العملبناء قدرات الدول والمجتمع  •
دول مختلفة في قدراتها ومدى التزامها بالمبادئ اإلنسانية، وفي ظل ما تجده من اختالف شاسع في 

 قدرات المجتمع المدني

التغير المناخي، والعنف، والصدمات وء قدرات المجمعات على الصمود لمواآبة الكوارث، بنا •
 االقتصادية والسياسية، مع الحفاظ على القدرة العملياتية على االستجابة عند الحاجة

تشجيع الدول واألطراف األخرى على التمسك بالمبادئ اإلنسانية مع تعلم آيفية تطبيقها في سياقات  •
وهو ما يتطلب أيضًا اتخاذ قرارات في خيارات صعبة . من تجارب الوآاالت غير الغربيةمختلفة، 

 .حول تبعات مختلف مسارات التحرك

تشجيع المصادر الجديدة والمختلفة للتمويل والتحرك من االقتصادات الناشئة، والشرآات الخاصة،  •
واالستجابة لالحتياجات أينما والجهات األخرى، مع تشجيعهم على التمسك بالمبادئ اإلنسانية، 

 ظهرت

ومساءلتها، بما في ذلك ما يمكن أن يتم من خالل  المنظمات غير الحكومية الدوليةتعزيز نوعية أداء  •
نوع من الشهادات التي تدلل على فعالية العمل اإلنساني، مع االعتراف بقيمة تنوع اختالف الوآاالت 

 .اإلنسانية

 بناء القدرات في سياقات متنوعة وصعبة
وسوف يستمر هذا . المساعدات الدولية تكمل ما تستطيع الدول الفعالة والمواطنين النشطين أن يحققوا

بيد أن االضطراب االقتصادي في العديد من الدول المانحة سوف يحد من المبالغ المتاحة . الوضع
يٍق نستجد بعضًا من تهذا فضًال عن أن وآاالت األمم المتحدة المنقسمة، والتي . للمساعدات الدولية

في مزيد من ضعيف على يد منسق اإلغاثة الطارئة، تفرض محدودية محتمة على آفاق األمم المتحدة 
سوف تتزايد الفجوات الصارخة بين تزايد االحتياجات اإلنسانية واالستجابة، ما لم تتوفر . التحسين

 .قدرات أآبر لحكومات الدول المضارة ومجتمعاتها المدنية، وآذلك مختلف الفاعلين اإلنسانيين اآلخرين

وعلى . صميم التنمية منذ سنواتيجب أن يصبح بناء القدرات من صميم العمل اإلنساني، آما آان من 
المنظمات غير الحكومية الدولية  أن ترآز جميعًا على النتائج، التي ال تتمثل األمم المتحدة، والمانحين، و

فقط في إنقاذ حياة البشر وتقليص المعاناة بشكل فوري، بل وفي تقليص مستويات الضعف أمام أزمات 
 .المستقبل أيضًا

نستطيع التوصل إلى حلول 
انات لو قمنا مة للفيضمستدا

نشطة نحن بتصميم وتنفيذ أ
 .تقليص المخاطر الخاصة بنا

Community activist in 
Maichanir char, 
Bangladesh (2011)90 
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وسيلة لزيادة  ،الموحدة والسريعة لألمم المتحدة، والتي ُتطلق لكل أزمة آبرىطرحت النداءات  2012في 
وقد طرحت تلك النداءات على المانحين، حتى اآلن قوائم مشروعات ال . بناء القدرات الذي نتحدث عنه

على أن األمم المتحدة، أصبحت تعي اآلن، أنها يجب أن تطرح استراتيجيات واضحة . خطط إستراتيجية
وهو ما يوفر فرصة مثالية لتوضيح آيف يمكن للمساعدات . ساعة من إعالن أية آارثة جديدة 48 خالل

ضارة، وآيف تستطيع المساعدات أن تبني القدرات الوطنية، الدولية أن تكمل استجابة حكومة الدولة الُم
 .ومن خالل متابعة تلك النداءات، ما مدى نجاح المساعدات الدولية في تحقيق ذلك

 ضارةحول آيفية العمل في الدول الُم القراراذ اتخ
في قدرات الدولة وإرادتها في االستجابة، وذلك في اتساق يجب أن تنظر المنظمات غير الحكومية الدولية 

وآثيرًا ما سيتطلب ذلك حرصًا في اتخاذ قرارات . مع المبادئ والمعايير اإلنسانية، قبل أن تقرر دورها
ل في دولة فعالة ذات قدرات آبيرة وتصميم على مساعدة شعبها شيء، والعمل فالعم. حول خيارات صعبة

 .في دولة هشة أو ُينظر إليها على أنها غير شرعية أو فاسدة، شيء آخر؛ إذ عادًة ما ستكتنفه الصعوبات

آل ذلك يختلف من حالة إلى أخرى بطبيعة الحال، ولكن بشكل عام، هناك أنماط مختلفة من الدول 
لتسترشد به في  2011في  منظمة أوآسفاملذي وضعته ا، و1واالستجابات الدولية التي يلخصها جدول 

 .برامجها اإلنسانية

 االستجابة الدولية المناسبة لقدرات الدولة القوميةتقديم  1جدول 

قدرة الدولة
 

 إرادة الدولة                                               
 وقادرة راغبةدولة 

 دعم عملياتي في األزمات الكبرى فقط •
الدولة، مناصرة وطنية لتحسين أداء  •

عن طريق دعم المجتمع المدني الوطني 
 .في المقام األول

 دولة قادرة ولكن غير راغبة
ن والسعي لدعم أجزءا من الدولة قد تك •

 راغبة
دعم الفاعلين في المجتمع المدني، حسب  •

 درجة استقاللهم
 عملياتيًا في األزمات الكبرى •
الدولية الضطالع الدولة / المناصرة الوطنية •

 بمسؤولياتها
 ولكن غير قادرة راغبة دولة
بناء قدرات الدولة ودعم الفاعلين  •

 المحليين اآلخرين
عملياتيًا حيثما آان هناك عدم آفاية في  •

 القدرات المحلية
 مناصرة من أجل الدعم الدولي •

 دولة غير راغبة وال قادرة
المزيد من العمل مع منظمات المجتمع  •

التقليدية، وحيثما المدني، والوآاالت غير 
 آان مقبوال، مع األمم المتحدة

 المناصرة من أجل الدعم الدولي •
حيثما آان ممكنًا، عملياتيًا في األزمات  •

 الصغيرة والمتوسطة، فضًال عن الضخمة
أهم ما يوضحه هذا الجدول هو الحاجة للمناصرة، ومناصرة المجتمع المدني من أجل مساءلة الدولة، 

منظمة وقد شمل استثمار . بوصف ذلك جزءًا حيويًا من العمل اإلنساني للمنظمات غير الحكومية الدولية
قد ال تكون تلك  . نيةفي المنظمات المحلية في أمريكا الوسطى، مجموعة أدوات للمناصرة اإلنسا أوآسفام

فالدول الواثقة من نفسها ترحب بالمناصرة، بينما تمنعها تلك . المناصرة سهلة في بعض األحيان
أن تضع في اعتبارها أن  المنظمات غير الحكومية الدوليةولكن، في آل األحوال، يتعين على . المتوترة

 .من جهودها اإلنسانيةالتأثير على الدولة، بشكل مباشر أو غير مباشر، جزء محوري 

آثيرًا ما تجاهلت 
وآاالت المساعدات 

. الدور المحوري للدولة
فالحيادية واالستقالل 

عدم اعتبرا مرادفًا ل
االنخراط بدًال من 

االنخراط المستند إلى 
 مبادئ

P. Harvey(2009) 91 



 بناء قدرات المجتمع المدني
وهو ما . عليهميين، وليس فرضها نالفاعلين المعمع ينبغي أن يكون هناك تصميم على بناء القدرات 

 تقليص مخاطر الكوارثسيتطلب تحديد الشرآاء ذوي القدرة والرغبة في القيام بأدوار مختلفة، من 
فكما قال أحد موظفي أوآسفام . جابة للكوارث المتسارعة في النمواالستوالمناصرة إلى االتساع بحجم 

 :2011في 

، نحو اإلصغاء إلى ًاسوف يتطلب ذلك تحوًال ثقافي لبعض المنظمات غير الحكومية الدوليةبالنسبة "
المنظمات التي تتحدث بمصطلحات تلك المنظمات، وفهم الضغوط التي تقع عليهم، بما فيها تلك الناشئة 

 92."المحاسبة، والتي هي في صميم المساءلة، صعودًا حتى مستوى المانحينعن 

تحول بها ، عادًة، في تحديد السرعة التي ستالمنظمات غير الحكومية الدوليةمام يتمثل التحدي الماثل أ
فمن شأن التحول البطيء أن يقوض تطوير  .لقدرات اآلخرينبالتوازي مع بنائها إلى دور أقل مباشرًة، 

القدرات، آما أن من شأن التحول السريع أآثر من الالزم أن يؤدي إلى اإلخفاق في تلبية بعض 
المنظمات وال يرجع ذلك إلى أن لدى . االحتياجات اإلنسانية، نظرًا للسنوات التي يتطلبها بناء تلك القدرة

العكس هو الصحيح، ألن المساعدات اإلنسانية تفتقد الفاعلية عندما دراية أعلى، ف غير الحكومية الدولية 
ولكن، في العديد من البلدان، تعاني المنظمات المحلية . تتجاهل معرفة المنظمات المحلية بالسياق
 .للحصول على القدرات والموارد التي تحتاجها

الطويل األجل فقط هو القادر  والدعم. يجب أن تبدأ عملية بناء القدرات قبل وقوع األزمات بوقت طويل
فتزايد . على تمكين المنظمات المحلية من االستجابة بشكل أآثر فاعلية من حالة طوارئ إلى تاليتها

الترآيز على بناء القدرات ال يعني أن آل المنظمات غير الحكومية المحلية سوف تكون قادرة، مع األزمة 
ذ لم تحدد إ، 2009هذا الدرس في الفيليبين في  سفاممنظمة أوآوقد تعلمت . التالية، على مواآبتها

المنظمات ذات القدرة الكافية على التعامل مع الطوارئ قبل أن يضربها إعصار آيتسانا، وهو ما نجم عنه 
 94.بطء شديد في بعض جوانب االستجابة

من أجل تحسين  ،وإدارتهابعد إعصار آيتسانا اصدرت الفيليبين القانون الوطني لتقليص مخاطر الكوارث 
التنسيق بين الحكومة ومنظمات المجتمع المدني فيما يتعلق بتقليص مخاطر الكوارث، ومنذ ذلك الحين، 

منظمة ونتيجة لذلك، استمرت . ليأقرت أيضًا الخطوات األخرى الالزمة، بما فيها بناء قدرات الحكم المح
المنظمات غير إلى بناء القدرات، ودعم ي تحويل ترآيزها من االستجابة المباشرة للكوارث ف أوآسفام

أوآسفام تلعب دور منظمة وبذلك أصبحت ". ائتالف االستجابة اإلنسانية"وطنية إلنشاء الحكومية ال
، فتساعد تلك المنظمات على الحصول على تمويل حتى تستمر في النمو، مع حرص "الوسيط اإلنساني"

جابة للكوارث التي تتخطى قدرات الشرآاء المحليين أوآسفام على الحفاظ على استعدادها لالستمنظمة 
 .وحدهمالتعامل معها على 

التي أودت بحياة أآثر من  –، ضربت العاصفة االستوائية، سندونج 2011آانون األول /في ديسمبر
جزيرة مينداناو التي تشهد نزاعًا منذ فترة، فظهر حجم االحتياج إلحراز المزيد من  – نسمة 1000
فقد أعلنت الحكومة الفيليبينية حالة الكارثة، وطلبت المساعدات الدولية، وخصصت مليار بيسو . التقدم

ة على ولكن الحكومة المحلية في آاجايان دي أورو لم تكن مستعد. إلعادة توطين المجتمعات المضارة
فالتسارع الهائل في . اإلطالق لمواجهة الكارثة التي ساهمت األنشطة القتصادية المحلية في حدوثها

اجتثاث األشجار لتحويل األرض لزراعة األناناس والموز، والتعدين على نطاق صغير، آلها ساهمت في 
ات الكنيسة المحلية، ولكن نجحت مجموع. زيادة ملوحة األنهار الرئيسية، فأدت إلى فيضانات عارمة

والمنظمات غير الحكومية المحلية وغيرهم في تنسيق استجابة الطوارئ، وانتقدوا الحكومة المحلية لعدم 

حتى في خضم حالة 
من الممكن بناء  الطوارئ،

قدرات الشرآاء المحليين، 
ولكن الوقت عادًة ما يكون 

أضيق من أن يسمح بالترآيز 
 .على هذا الجانب بنجاح

S. Douik, Islamic Relief 
(2011)93 

نحن نرى أن هناك دور 
حيوي يتمثل في تحفيز 

المحلية،  القدرات
ومناصرة االتساق مع 

المعايير اإلنسانية، 
والمساعدة في مأسسة 

االستجابة وتقليص 
مخاطر الكوارث في 

الخطط الحكومية 
 .الوطنية والمحلية

P. del Rosario, 
Humanitarian Co-
ordinator, Oxfam GB, 
Philippines
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االستجابة التي قام بها ائتالف االستجابة اإلنسانية،  منظمة أوآسفاموقد دعمت . رغبتها العمل معهم
) حتى وقت آتابة التقرير(راآز اإلخالء، وتساعد بالمائة من السكان في م 50بتوفير اإلغاثة ألآثر من 

 95.االئتالف في حشد جماعات الضغط وتنظيم الحمالت من أجل استجابة أفضل من الحكومة المحلية

 بناء القدرة على الصمود
ه من خالل المساعدات، من أجل الحد من ضعف المجتمعات في مواجهة هناك المزيد الذي يمكن القيام ب

ومن ذلك أن تقليص مخاطر الكوارث يجب أن  96.دتها على الصمود أمام أزمات قادمةالكوارث ومساع
والتنموية وبرامج إعادة التأهيل منذ البداية، فضًال عن تحويله إلى  ةيدخل في تصميم البرامج اإلنساني

 .تشريعات في آل الدول

والمساعدات اإلنسانية معًا، وتقليص مخاطر الكوارث هذا ليس سوى جزء من مقاربة شاملة للتنمية 
وهو يتم من خالل . يساعد الناس على بناء القدرة على الصمود في مواجهة الصدمات التي قد تحل بهم

 97.الحماية االجتماعية والزراعة، وبحماية حقوق الضعفاء في الخدمات واألرض

 مبادئ ونتائج
وحتى . المساعدات اإلنسانية يجب أن تنقذ حيوات الناس، وتقلص المعاناة، وتحفظ الكرامة اإلنسانية

  99.تستطيع ذلك يجب أن تكون غير منحازة ومستقلة

. تلك المبادئ تعتبر مسألة عقيدة عند الوآاالت اإلنسانية، ولكنها تبدو لمن هم خارج المجال، ضبابية
قد تفضي إلى بعض الخير، ولكن المستوى؛ إذ اعدات دون المساعدات دون مبادئ توشك أن تصبح مسف

ال تستطيع تلبية االحتياجات األآبر، وقد تزيد أما لم تحرآها تقييمات وقرارات غير منحازة، فمن المرجح 
 .من التوتر بين مختلف الجماعات

آثير من األشياء يمكن القيام بها لتشجيع الدول واألطراف األخرى على احترام المبادئ اإلنسانية، بدًال 
فبإمكان المانحين الغربيين أن يقدموا المساعدات دائمًا على . من مجرد القول بأنها حقائق جلية بذاتها

المبادئ والممارسات الصحيحة للمساعدات "تياجات، آما تعهدوا بذلك في إطار االح أساس
وحرآة الصليب األحمر والهالل األحمر يمكن أن تضاعف جهودها لرفع وعي الحكومات  102".اإلنسانية

ونة بما فيها مد(بتلك المبادئ، إذ أن لها وجودًا في آل دول العالم تقريبًا، وتتمسك بالمبادئ المشترآة 
 )السلوك الخاصة باإلغاثة من الكوارث

ما تعنيه تلك المبادئ في مختلف الثقافات، ويتخذ قرارات  ملعولكن على آل فاعل إنساني أن يصغي ويت
ليسا  همالكنالستقاللية هما البداية المهمة، فعدم التحيز وا. صعبة فيما يتعلق بعواقب مختلف التحرآات
 .النهاية في الخيارات األخالقية للعمل اإلنساني

يتمثل التحدي األول في االستماع أآثر لألصوات غير الغربية، فيما تعلق بما تعنيه المبادئ اإلنسانية في 
وآاالت من مختلف الثقافات، وهو دليل على  ،وغيره من منظمات  103دى اإلنساني،تيضم المن. الممارسة

ولكن ال يزال على الوآاالت والمانحين الغربيين . العالمة وتضرب بجذورها في آل عقائد أن مبادئها عالمي
أن يتعلموا المزيد من اآلخرين، بما في ذلك المنظمات اإلسالمية، المقبولة في مناطق من العالم ال ُتقبل 

رامج القائمة على يجب أن يكون هناك حوار حول دالالت تشجيع آل فاعل للب. فيها تلك الوآاالت الغربية
 .المبادئ، واحترام القانون الدولي اإلنساني في السياقات الخطيرة والصعبة

اإلنسانية تعني معالجة معاناة 
البشر أينما وجدت، مع 
بالفئات االهتمام بشكل خاص 

 .األآثر ضعفًا

Un General Assembly 

(1991) 98 

المساعدات غير المتحيزة تعني 
المعاملة المتساوية لكل 

األشخاص الذين يعانون، 
حسب احتياجاتهم، ودون أي 
تمييز بسبب العرق، أو النوع 
 االجتماعي أو أي اعتبار آخر

Adopted from ICRC 
(2009)100 

المساعدات المستقلة هي تلك 
التي يتم توجيهها دون تأثر بأي 
لح آيان سياسي أو جماعة مصا

على المستوى الوطني أو 
 .الدولي

Adopted from ICRC 
(2009)101 



والتنازالت التي قد تلزم في بعض األحيان  أما التحدي الثاني، فيتمثل في تقدير عواقب مختلف المقاربات
وهو ما يتطلب الدراية . وأي التنازالت يمكن اعتبارها تفريطًا –للوصول بالمساعدات إلى محتاجيها 

خطى بتفكيرها ما تيجب على الوآاالت أن ت. بالسياقات والثقافات، إلى جانب الدراية بالمبادئ اإلنسانية
 :2011مدير مرآز فاينشتاين، في  ،Peter Walkerأسماه بيتر ووآر 

وتتجه نحو مقاربة أآثر حصافة في برامجها، وتصميمها منصب ، ‘مبادئنا بأي ثمن’الهراء األصولي "
 105."على تحقيق هدف تخفيف المعاناة، ولكن مع فهم للحاجة إلى بعض المواءمة

ت مثل تلك التي تشهدها أزماال يمكن تجاهل المعضالت التي يواجهها العاملون في المجل اإلنساني في 
يعني القبول بأن السالم، والتنمية، ولكن ذلك ال يعني وجوب التنازل عن عدم التحيز، بل . الصومال

العاملون في المجال  ىفي بعض األحيان ينس. والحفاظ على البيئة طموحات نبيلة نبل العمل اإلنساني
تحقيقها، دون اإلضرار بالضرورة اإلنسانية المتعلقة آل تلك األهداف يجب السعي ل. اإلنساني تلك الحقيقة

 .بإنقاذ حياة الناس، ولكن في تواضع يقبل بأن هناك خيارات صعبة بين مختلف االستراتيجيات

التي تدفع للجماعات المسلحة براجماتية أخالقية " الضرائب"في الصومال، على سبيل المثال، ال تمثل 
وعلى المدى الطويل قد . ثة في المقام األولرعنف الذي تسبب في الكالتمرير المساعدات؛ إذ قد تمول ال

في تلك الحالة، . تتسبب في المزيد من المعاناة إلى درجة تعجز عن تقليصها إغاثات وآاالت المساعدات
 .هي بالفعل بعيدة تمامًا عن المبادئ اإلنسانية

أن المساعدات اإلنسانية ليست الوسيلة قد يكون لدى الوآاالت اإلنسانية المتعددة الوظائف وعيًا ب
الوحيدة للتخفيف من معاناة البشر وزيادة شعورهم بالكرامة اإلنسانية؛ ولكن الوآاالت المتخصصة في 

على الوآاالت اإلنسانية أن تحترم القدرات المحلية وتعترف . العمل اإلنساني وحده يجب أن تعي ذلك أيضًا
أو تحديد ما تعنيه التحرآات  نسانية، أو شرح دوافعها،اإلترام المبادئ لم تكن دائمًا متسقة في احبأنها 

 .في آل أزمة" المحترمة للمبادئ"

لن تحظى المبادئ اإلنسانية بقبول عالمي شامل، على أرض الواقع، إال عندما يرآز العمل اإلنساني بشكل 
وعليه أن يكفل، حيثما أمكن ذلك، . المؤسسات المحلية والوطنية في البلدان المضارةمع أآبر على العمل 

 .بعد عبور األزمةأن تبني المساعدات حلوًال مستدامة يستطيع السكان المحليون استخدامها 

ولكن إذا تم ذلك، فيمكن أن تصبح . بدون ذلك، ستبدو المناداة بالتمسك بالمبادئ أشبه بنحيب غربي
المبادئ اإلنسانية، أخيرًا، مبادئ عالمية بحق، متسقة مع المبادئ التنموية الجوهرية المتعلقة بتملك 

 106.المساعدات مع أولوياتهاالمجتمعات المضارة للمساعدات الفعالة، واتساق تلك 

 يتنويع الدعم الدول
ففي . ؛ فحجم االحتياجات اإلنسانية أضخم من ذلك بكثيرأوحد "حًال جنوبيًا"ح هذه الورقة قترال ت

 الالزمة المستقبل المنظور، لن تكون للعديد من الدول الهشة والمضارة من النزاع القدرة أو الحوآمة
 .بناء القدرات في بقاع أخرى تدريجيًان سيكولمواآبة تلك االحتياجات، و

لذلك، يجب أن يكون للعمل اإلنساني القدرة على طلب التمويل من مجموعة أآثر تنوعًا من المصادر 
منظمة الدولية، بما في ذلك المانحين غير الغربيين، والقطاع الخاص، حتى يكملوا ما يقدمه مانحو 

 .وغيرهمالتعاون االقتصادي والتنمية 

ص على توخي الجودة الفائقة واألداء المناسب ر؛ وهو الحسي أمام الدول والشرآات متشابهيالتحدي الرئ
عليهم الترآيز على برامج مثل تقليص مخاطر الكوارث، واألزمات البعيدة عن أضواء . من خالل المبادئ

 ".الكوارث الضخمة"اإلعالم، وآذلك على 

رية الحرآة التي تتمتع بها ح
منظمة أطباء بال حدود ال ترجع 

أخالقية لم تحَتج " مساحة"إلى 
سوى القتناصها، بل هي نتاج 

تعامالت مع قوى سياسية 
اإلقرار بأن ] بيد أن... [وعسكرية

ليست ممكنة  اإلنسانيةاعدات المس
القوى "إإل عندما تتسق مع مصالح 

، ال يجب أن يعني "القائمة
 التسليم للقوى السياسيةبالضرورة 

M. Allié, President, Medicins 
Sans Frontiers (2011)104 
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نساني التابعة للشرآات الكبرى على العطاء دون تحيز لألولويات وهو ما يعني تشجيع هيئات العطاء اإل
أما بالنسبة للقطاع الخاص الربحي . القصوى، والتي قد ال تكون بالضرورة األآثر انتشارًا، إعالميًا

 .المنخرط في تقديم اإلغاثة، فإن ذلك يعني التعاقد معه على األداء وفق المعايير والمبادئ الدولية

 للمساعدات الصحيحة والممارسات المبادئ"وبالنسبة للحكومات المانحة الناشئة، يعني ذلك تطبيق 
فيجب إال يقتدوا بأسوأ الممارسات . على نحو أآثر اتساقًا من بعٍض من أقرانهم الغربيين" اإلنسانية

الغربية، مثل إعطاء األولوية لألزمات التي تقع في أماآن تحارب جيوشهم فيها؛ بل يجب أن يقتدوا 
 .بأفضل الممارسات العالمية لتقديم المساعدات الفعالة والمنسقة

فقد امتدت . الدوليةآذلك يجب أن يكون للحكومات المانحة الناشئة صوت اآبر في المناقشات اإلنسانية 
وآاالت األمم المتحدة بنشاطها إلى البلدان المانحة الناشئة، ولكن معظم المنتديات اإلنسانية الدولية ال 

 .يزال الغرب يهيمن عليها

ليها من البلدان غير علم توقع " ةاإلنساني للمساعدات الصحيحة والممارسات المبادئ "إن مبادرة 
غير أنها تعطي أولوية أيضًا للوصول . آوريا الجنوبية، واليابان، والبرازيل :الغربية سوى ثالثة فقط هي

يجب أن يصبح آل منتدى إنساني دولي أآثر اشتماًال على  108.إلى اإلمارات العربية المتحدة وسنغافورة
 .لقد حان اآلن وقت بناء حوآمة إنسانية عالمية. مانحين غير غربيين وحكومات الدول المضارة

 النوعية الجيدة والمساءلةتعزيز 
تمثل هذه الورقة تحديًا لمنظمة أوآسفام وغيرها من منظمات غير حكومية دولية، آما هي ألي أحد أخر، 

 .ليه من ترآيز جانب أآبر من جهودنا اإلنسانية على بناء قدرات اآلخرينإبما تدعو 

فذلك يعني العمل معهم قبل نزول الكوارث، وإضافة قيمة لعملهم، والتعلم من تجاربهم وبناء استجابة 
 وهو ما يعني أيضًا أن على المنظمات غير الحكومية الدولية .يتزايد اتسامها بالمحلية في القيادة

قدمون من دعم والمانحين أن يقبلوا باحتمال انخفاض حضورهم اإلعالمي مع تعاظم تأثيرهم بما ي
 .لآلخرين

تستمر في االرتقاء الذي حققته في نوعية  أن ليس ذلك فحسب، بل على المنظمات غير الحكومية الدولية
 1994.109خدماتها منذ التقييم الشامل للمساعدات اإلنسانية في رواندا سنة 

) اسفير(ميثاق داء، شملت ألااستطاعت وضع معايير لتطوير اإلنسانية فالوآاالت . لقد تحقق الكثير
في  People in Aid.112 وأناس يقدمون المساعدات 111،وشراآة المساءلة اإلنسانية 110اإلنساني،

 .قد تتحرك تلك المبادرات نحو اتجاه واحد 2012

وللمضارين الحق في التأآد من أن . فالقواعد الذاتية لم تعد آافية. هناك المزيد الذي يجب القيام به
في أدائها إلى معايير معينة، من خالل نظام ما لمنح الشهادات للوآاالت التي تلتزم بتلك  الوآاالت وصلت

 .المعايير

ويجب أن يكون هناك أيضًا طموح في دعم المنظمات المحلية وإشراك المجتمعات المضارة، أآثر من 
البرامج اإلنسانية م آذلك يجب أن تصم 113.التي نجدها في بعض المبادرات القائمة" فلنجرب"مجرد نبرة 

 .على نحو يتيح لها إصغاء أفضل لمختلف احتياجات الشرائح الضعيفة من نساء، وفتيات، ورجال، وفتية

يجب على الوآاالت اإلنسانية أن تشجع، بفاعلية، مشارآة النساء وتتحقق من تكييف استجاباتها مع ما 
 يضًا هما الدافع وراء تزايد الترآيز علىلقابلية للمساءلة أمام الُمضارين أفاإلصغاء وا 114.تقوله النساء

ي ال تتمتع بعضوية البلدان الت
نادي المانحين فرصتها قليلة في 

التأثير على آيفية عمل 
 .اإلنسانيةالمؤسسة 

A. Donini (2009)107 



أو نقص الغذاء أو الماء أو غيرها من  –مساعدة الناس على أن يجدوا األمن والمساعدة حيثما تهددهم العنف 
لتلك األولويات المتنامية المتعلقة  منظمة أوآسفامفي العديد من األزمات، تستجيب . خدمات إنسانية تقليدية

 .بالنوع االجتماعي والحماية في البرنامج نفسه

 

 

 

 

 

 

 

  

ع المسؤولية على النساء تق
نفسها، من وضع الطعام على 

المائدة، واتخاذ تدابير 
والحرص  ،االستعداد للكوارث

على جاهزية أدوات البقاء 
 جعلى قيد الحياة، وانتها

الممارسات الجيدة فيما يتعلق 
الصحي،  والصرفبالمياه 

لدينا نفس . وتعليمها ألبنائنا
 .هذا ما أقوله للرجال. قدرتكم

F. Begum, Bethuri char, 
Bangladesh (2011)115 

، يساعد على حماية النساء والفتيات في )منتدى النساء( Forum de Femmes: 7إطار 
 جمهورية الكونغو الديمقراطية

 6رجال و 6لجنة محلية، تضم آل منها  56، في شرقي جمهورية الكونغو الديمقراطية، منظمة أوآسفامتدعم 
 –سيدات، لتحدي السلطات من أجل منع االنتهاآات، والحصول على خدمات طبية، وقانونية، ونفسية 

 .اجتماعية

لى السلطات ، والذي أدى، حسبما قالت النساء، إلى نفاذ أآبر إ"منتدى النساء" إنشاءفي آل منطقة، تم 
 .ووضع اجتماعي أرقى

تلك اللجان تسمح للرجال أيضًا بدعم النساء، من خالل معالجة مختلف التهديدات التي تواجه الرجل والمرأة، 
بما في ذلك العنف الجنسي ضد الرجال والصبية، وتحاشي المقوالت الشائعة بأن المرأة هي الضحية والرجل 

 .ن الكونغوليينهو المجرم، والتي يمقتها الكثير م
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 الخالصة       4  
؛ فجذوره ممتدة في السلوك البشري المتمثل في مساعدة المشروع اإلنساني ليس مجرد تقليد أوروبي

أحد الممارسات الحيوية في  ،الداماوقد جسدته آل العقائد، من . البشر اآلخرين إذا ما وقعوا في محنة
لذلك، لم يكن من قبيل المصادفة أن   .في اإلسالم، والبر في المسيحية الزآاةوالبوذية، إلى  ةالهندوسي

ليه، إعلى أن العمل اإلنساني، ُنِظر . تكون المنظمات الدينية المحلية هي الخط األمامي في تقديم اإلغاثة
اإلغاثة آان يتم تقديمه ولكن الواقع أن الجانب األعظم من . خالل القرن العشرين، على أنه عمل غربي

بالفعل من ِقَبل ماليين العائالت والمجتمعات في جميع أنحاء العالم، باإلضافة إلى المنظمات غير 
 .الحكومية والسلطات المحلية

رين، في شي والعالحاد ولكن، في القرن. هناك حاجة اآلن، أآثر من أي وقت مضى، للمشروع اإلنساني
 .لغرب، يتعين على العمل اإلنساني أن يعيد اآتشاف جذوره المحلية والعالميةعالم لم تصبح الهيمنة فيه ل

وسوف يكون للوآاالت اإلنسانية الدولية دور حيوي أآثر من أي وقت مضى، ولكن مسؤوليتها الكبرى 
عليها أن ُتكمل تلك القدرة في عملياتها، حتى . ستتمثل في المساعدة على بناء قدرات الجنوب والتعلم منه

يتسنى لحكومات الدول المضارة ومجتمعاتها المدنية أن تتبوأ، على األقل، مكانها الصحيح في الخط 
 .األمامي من العمل اإلنساني العالمي

 توصيات
 :يجب أنآل فاعل في المساعدات اإلنسانية 

 يقدم االستجابة المناسبة، في الوقت المناسب، للتحذيرات من ظهور آوارث •

 ويقدم المساعدات دون تحيز وفي استقالل تاميقيم االحتياجات  •

ة بالنوع االجتماعي، والسن، نيحرص على أن يكون حساسًا تجاه مواطن ضعف محددة مقتر •
 واإلعاقة

 ضارينيحرص على أن تكون المساعدات مساءلة بشكل أآبر أمام الُم •

 يرآز بشكل أآبر على بناء القدرات المحلية وتقليص مخاطر الكوارث •

تواجهه معضالت صعبة، يتخذ قرارات شفافة قائمة على أفضل تقدير ممكن لعواقب مختلف عندما  •
 مسارات التحرك

 :يجب أنضارة حكومات الدول الُم

إليجاد اإلرادة والموارد لتعزيز القدرات الوطنية والمحلية على تقديم استجابات تفعل آل ما بوسعها  •
أن يشتمل ذلك على تشريعات محددة، وانطالق ويجب . قائمة على المبادئ عند حدوث الطوارئ

 .التحرك بناء على اإلنذار المبكر، مما يخلق استجابة فورية ومخططة للطوارئ



 تنفذ برامج حماية اجتماعية تفي باحتياجات الفئات األآثر ضعفًا وفقرًا من السكان •

اء، وأمن، للمساعدة م، وقضيلكل الخدمات األساسية، من صحة، وتعل متساٍو نفاذتحرص على توفير  •
 .على بناء القدرة على الصمود في مواجهة العنف

 :يجب أنمنظمة التعاون االقتصادي والتنمية الحكومات المانحة الناشئة 

ترآز نسبة أآبر من إنفاقها التنموي على بناء قدرات حكومات الدول المضارة على تحقيق األهداف  •
 .سالفة الذآر

درات بوصفه مؤشرًا رئيسيًا لمساعداتها، وتتعلم من تجارب تلك تتابع االستثمار في تلك الق •
 .الحكومات

 تضاعف النسبة المخصصة لتقليص مخاطر الكوارث من إجمالي حجم المساعدات •

هة العنف في الدول جتسعى إليجاد مساعدات أآثر فاعلية من أجل زيادة القدرة على الصمود في موا •
 .االآثر هشاشة

 :يجب أنالمنظمات غير الحكومية الدولية 

ترآز بشكل أآبر على بناء قدرات المجتمع المدني الوطني والمحلي، وعلى تقليص مخاطر الكوارث،  •
وسوف يعني ذلك استجابة عملياتية  .بوصف ذلك جزءًا من الممارسات اإلنسانية والتنموية الجيدة

 .لقدرات المحلية مواآبة األزمةقل في المستقبل، ولكن عندما وحيثما استطاعت اأ

 لها الفوريةتناصر التحذير من الكوارث وتقدم االستجابة  •

 تسعى للدمج بين العمل مع هيئات الدولة ومناصرة ودعم المجتمع المدني، من أجل مساءلة الدولة •

 تعزيز هويتها اإلنسانية حتى تتمايز عن الفاعلين اآلخرين •

عدم التحيز، وااللتزام بمعايير الفاعلية، وثبات التزام الوآاالت إلتنشئ نوعًا من الشهادات المعتمدة  •
ويمكن أن . صيلة مع المنظمات المحليةبالوقت المناسب في العمل اإلنساني، بما في ذلك المشارآة األ

 يصبح ذلك العامل الممايز بينهم وبين الفاعلين اآلخرين

 .دات إلى األشخاص المناسبينتسعى لتنويع الدعم الدولي، والحرص على وصول المساع •

 :يجب أناألمم المتحدة 

 تحرص على وجود منسق إنساني قوي لكل أزمة •

ضارة حيثما آان ذلك تضاعف جهودها لتحسين قيادتها للعمل اإلنساني، وفي شراآة مع الدولة الُم •
 .ممكنًا

 تعين رئاسة قطاعية في الدولة مسؤولة عن األداء •

حفظ السالم سياسيًا وعسكريًا، والوظائف اإلنسانية لألمم المتحدة، حتى توجد خطًا فاصًال بين إدارة  •
 في مهماتها المتكاملة
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 تحسن عالقاتها مع الوآاالت غير الغربية •

 :يجب أنالمنظمات اإلقليمية 

وتحسين قدراتها على دعم  ،تطور قيادتها، بما في ذلك ما يتعلق بوضع معايير قائمة على مبادئ •
 الحكومات الوطنية

 ز الحكومات على التحرك، حيثما آان ذلك ضروريًاتحف •

 :يجب أنأطراف النزاع المسلح 

 تحميهم من العنفتسمح للمدنيين بالنفاذ إلى أي مساعدات إنسانية يحتاجونها، و •

تسهل المرور السريع وغير المعوق لإلغاثة اإلنسانية، وتضمن حرية تنقل العاملين في المجال  •
 .اإلنساني وأمنهم

حول المزيد من التحليالت المفصلة والتوصيات حول دور القطاع الخاص، والقوات العسكرية، 
 Oxfam Internationalواألطراف األخرى في العمل اإلنساني، يمكنكم االطالع على 

-http://www.oxfam.org/en/policy/humanitarianHumanitarian Policy Notes at: 
notes-policy 
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 2012شباط / فبراير منظمة أوآسفام الدولية  ©

فام بريطانيا، بدعم من أوآسآتب هذه الورقة إدموند آيرنز، آبير مستشاري السياسات للشؤون اإلنسانية واألمنية، منظمة 
منظمة تتقدم . الزمالء في أوآسفام الدولية، وفي آل المناطق، بمن فيهم إيمي انصاري، وجان آوآينج، وتوم فولر، ومايكل بيلي

هذه الورقة تأتي ضمن سلسلة من . بالشكر للمساعدة المقدمة من العديد من المنظمات التي ورد ذآرها في هذه الورقة أوآسفام
 .األوراق التي تم إعدادها لتوفير الدراية الالزمة النقاش العام حول قضايا التنمية والسياسات اإلنسانية

هذا المطبوع محمي بحقوق الملكية الفكرية، ولكن يمكن استخدام النص مجانًا ألغراض المناصرة، وتنظيم الحمالت، والتعليم، 
وق الملكية الفكرية أن يتم تسجيل آل استخدام معه، وذلك ألغراض يطلب صاحب حق. والبحث، بشرط ذآر المصدر آامًال

أي َنسخ لغرض آخر، أو أعادة استخدام لهذا المطبوع، أو ترجمته أو االقتباس منه، ينبغي الحصول على إذن بها،  .تقييم التأثير
 publish@oxfam.org.uk: البريد اإللكتروني. وقد تفرض عليها رسوم

 : لمزيد من المعلومات عن القضايا المثارة في تلك الورقة يمكنك مراسلة
advocacy@oxfaminternational.org 

 المعلومات الواردة في هذا المطبوع صحيحة وقت الدفع به إلى المطبعة

Published by Oxfam GB for Oxfam International under                           
ISBN 978-1-78077-052-9 in February 2012. Oxfam GB, Oxfam House, 
John Smith Drive, Cowley, Oxford, OX4 2JY, UK.  

 أوآسفام
 :دولة للتوصل إلى حلول دائمة للفقر والظلم 92منظمة تعمل معًا في  15أوآسفام اتحاد دولي يضم 

 (www.oxfamamerica.org)أوآسفام أمريكا 
 (www.oxfam.org.au)أوآسفام أستراليا 

 (www.oxfamsol.be)بلجيكا أوآسفام 
 (www.oxfam.ca)أوآسفام آندا 

 (www.oxfamfrance.org)أوآسفام فرنسا 
 (www.oxfam.de)أوآسفام ألمانيا 

 (www.oxfam.org.uk)أوآسفام بريطانيا 
 (www.oxfam.org.hk)أوآسفام هونج آونج 

 )www.oxfamindia.org(أوآسفام الهند 
 (www.intermonoxfam.org)أوآسفام إنترمون 

 (www.oxfamireland.org)أوآسفام أيرلندا 
 (www.oxfammexico.org)أوآسفام المكسيك 
 (www.oxfam.org.nz)أوآسفام نيوزيلندا 

 (www.oxfamnovib.nl)أوآسفام نوفيب 
  (www.oxfam.qc.ca)أوآسفام آيبيك 

 : المنظمات التالية تتمتع حاليًا بوضع العضو المراقب في أوآسفام، وتعمل على االنضمام الكامل
 (www.oxfam.jp)أوآسفام اليابان 
 (www.oxfamitalia.org)أوآسفام إيطاليا 

بريد ال ؛www.oxfam.orgا نمراسلة أي منظمة، أو زيارة موقع لمزيد من المعلومات يمكنكم
 advocacy@oxfaminternational.org: لكترونياإل

 

 

       www.oxfam.org        


