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  تحديات تواجه العمل اإلنساين 
  القائم عىل املبادئ: وجهات نظر 

 من أربعة بلدان 

يتضمن البحث فصالً إضافياً بشأن وجهات نظر الجهات 
املانحة

بتفويض من قبل املجلس الرنويجي لالجئني واملنظمة 
الدولية للمعوقني
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املجلس الرنويجي لالجئني واملنظمة الدولية للمعوقني، 
2016

الدوليــة  الرنويجــي لالجئــني واملنظمــة  املجلــس  يــود 
ــي،  ــا لوت ــام، وإلين ــدرو كانينغه ــكرا أن ــني أن يش للمعوق
ــع دول لدراســة  ــن عــى إجــراء بحــوث يف أرب وأكســيل فيل
ــان  ــا يتقدم ــة. ك ــات الحال ــروع أويل لدراس ــر م وتطوي
ــف  ــانية يف جني ــوث اإلنس ــادل والبح ــز التب ــكر ملرك بالش
وذلــك إلجــراء مقابــالت وبحــوث مكتبيــة وضعــت األســاس 
ــة.  ــات املانح ــر الجه ــات نظ ــن وجه ــذي يتضم ــل ال للفص

يرجى اإلشارة إىل ما ييل:
املجلــس الرنويجــي لالجئــني واملنظمــة الدوليــة للمعوقــني 
ــادئ:  ــم عــى املب ــات تواجــه العمــل اإلنســاين القائ – تحدي
وجهــات نظــر مــن أربــع دول. )جنيــف: املجلــس الرنويجــي 

لالجئــني واملنظمــة الدوليــة للمعوقــني، 2016(

املجلــس الرنويجــي لالجئــني هــو منظمــة إنســانية دوليــة 
املســاعدة  مســتقلة وغــر حكوميــة مهمتهــا تقديــم 
والحايــة وإيجــاد حلــول دامئــة لالجئــني والنازحــني داخليــاً 

ــامل.   ــاء الع ــع أنح يف جمي

 ملزيــد مــن املعلومــات، يرجــى التواصــل عــن طريــق:
 nrcgeneva.policy@nrc.no

املنظمــة الدوليــة للمعوقني هي مؤسســة خرية مســتقلة 
تــؤدي عملهــا يف ظــروف الفقــر واإلقصــاء والنزاعــات 
ــع  ــب م ــاً إىل جن ــل جنب ــال كل ــل ب ــن نعم ــوارث. ونح والك
األشــخاص ذوي اإلعاقــة واملســتضعفني للمســاعدة يف تلبية 
احتياجاتهــم األساســية، وتحســني ظــروف معيشــتهم، 

ــية. ــم األساس ــم وحقوقه ــرام كرامته ــز اح وتعزي

 ملزيــد مــن املعلومــات، يرجــى التواصــل عــن طريــق:
 nherlemont@handicap-international.org 

يشمل البحث:
موقــع النازحــني داخليــاً يف ســيالنغ، نيبــال. نوركاب/كيشــور 

2016 شارما، 

إخالء مسؤولية

ــاعدة  ــب املس ــن مكت ــة م ــاعدة مالي ــة مبس ــذه الوثيق ــدت ه أع
ــة  ــدة األمريكي ــات املتح ــوارث يف الوالي ــاالت الك ــة يف ح الخارجي
ووزارة الشــؤون الخارجيــة يف الرنويــج. ويجــب اعتبــار محتويــات 
هــذه الوثيقــة، وتحــت أي ظــرف مــن الظــروف، انعكاســاً ملوقــف 

ــج. ــة الرنوي ــات املتحــدة أو حكوم ــة الوالي حكوم

ــة  ــذه الدراس ــة يف ه ــرات املوضح ــج والتفس ــات والنتائ إن البيان
ــا  ــم جمعه ــة ت ــات متاح ــتناداً إىل بيان ــث اس ــق البح ــي لفري ه
أثنــاء إجــراء البحــث، وهــي ال تعــر بالــرورة عن رأي مستشــاري 

ــة. الدراس
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قامئة املخترصات

CERF: الصندوق املركزي ملواجهة الطوارئ

ECHO: املفوضية األوروبية للمعونة اإلنسانية والحاية املدنية

ELN: جيش التحرير الوطني )كولومبيا(

EU: االتحاد األورويب

FARC-EP: القوات املسلحة الثورية الكولومبية – الجيش الشعبي )كولومبيا(

HI: املنظمة الدولية للمعوقني

ICRC: اللجنة الدولية للصليب األحمر

ً ا IDP: النازحون داخلي

IDRL: القانون الدويل لالستجابة للكوارث

IHL: القانون الدويل اإلنساين

INGO: منظمة دولية غر حكومية

GHD: املبادئ السليمة يف تقديم املنح اإلنسانية

NGO: منظمة غر حكومية

NRC: املجلس الرنويجي لالجئني

NSAG: جاعة مسلحة غر تابعة للدولة

OCHA: مكتب األمم املتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية

OECD DAC: منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي – لجنة املساعدة اإلمنائية

ــات  ــة للوالي ــة التابع ــة الدولي ــة التنمي ــوارث )وكال ــاالت الك ــة يف ح ــاعدة الخارجي ــب املس OFDA: مكت

)USAID ــدة املتح
PoC: حاية املدنيني

RCRCM: حركة الهالل األحمر والصليب األحمر

UARIV: وحدة توفر الرعاية والتعويض املتكامل للضحايا )كولومبيا(

UN: األمم املتحدة

UNDSS: إدارة األمم املتحدة لشؤون السالمة واألمن

UNICEF: منظمة األمم املتحدة للطفولة

UNMISS: بعثة األمم املتحدة يف جنوب السودان



5

موجز تنفيذي

ــق  ــتقاللية، للتدقي ــاد واالس ــز والحي ــدم التحي ــانية وع ــمل اإلنس ــي تش ــانية، الت ــادئ اإلنس ــع املب تخض
والضغــوط املتزايــدة. فــإن إضفــاء الطابــع الســيايس عــى املســاعدات واملخــاوف األمني وتدابــر مكافحة 
اإلرهــاب وزيــادة تنــوع الجهــات الفاعلــة واملصداقيــة املتجــددة بــني الجهــات الفاعلــة التابعــة للدولــة 
وغــر التابعــة للدولــة ليســت ســوى بعــض العنــارص التــي تزيــد مــن صعوبــة العمــل اإلنســاين القائــم 
ــال  ــني يف املج ــانية للعامل ــادئ اإلنس ــة املب ــى قيم ــرر ع ــكل متك ــد1 وبش ــاد التأكي ــادئ. ويع ــى املب ع
اإلنســاين عــى الرغــم مــن هــذه التحديــات. ويســتند هــذا البحــث يف أساســه إىل اإلقــرار بأهميــة املبادئ 

األربعــة للعاملــني يف املجــال اإلنســاين وذلــك لتلبيــة احتياجــات الســكان املترريــن.

ــي  ــة الت ــورة والفعلي ــات املتص ــم التحدي ــاهمة يف إذكاء فه ــث يف املس ــذا البح ــن ه ــرض م ــن الغ ويكم
ــدم  ــادئ. وتق ــذه املب ــون ه ــث يطبق ــة حي ــياقات التنفيذي ــاين يف الس ــال اإلنس ــني يف املج ــه العامل تواج
الصفحــات التاليــة ملحــة موجــزة ألربــع من دراســات الحالــة يف كولومبيا ونيبال وشــال ســوريا وجنوب 
الســودان. ويتــم عــرض اآلراء واملالحظــات مــن جانــب املجتمــع اإلنســاين وذلــك مــن خــالل مجموعة من 
البحــوث امليدانيــة، واملقابــالت التي تجــرى يف املقرات الرئيســية والبحوث املكتبية والحلقات الدراســية 
ــال اإلنســاين.  ــني يف املج ــه العامل ــي تواج ــات الت ــن التحدي ــر هــذه املالحظــات ملحــة ع الشــبكية. وتوف
ونتيجــة لذلــك، يطــرح البحــث ســبع توصيــات تهــدف إىل مســاعدة الجهــات اإلنســانية الفاعلــة والدول 

إلعــداد األدوات وتعزيــز النهــج عنــد تنفيــذ الحايــة واملســاعدات اإلنســانية القامئــة عــى املبــادئ.

ــن  ــن أعضــاء مختاري ــات نظــر م ــدم فصــل إضــايف يف هــذه الدراســة وجه ــكار، يق ــذه األف واســتكاالً له
ــة يف جنيــف  ــيل الدول ــالت مــع ممث ــد أجــري هــذا البحــث مــن خــالل مقاب مــن مجتمــع املانحــني. وق
بهــدف فهــم كيفيــة إدراك الجهــات املانحــة ملســؤولياتها يف دعــم املبــادئ اإلنســانية واملبــادئ الســليمة 
يف تقديــم املنــح اإلنســانية. ويلقــي هــذا الفصــل األخــر الضــوء عــى التحديــات التــي تواجههــا الــدول 
أثنــاء دعمهــا للعمــل اإلنســاين القائــم عــى املبــادئ، وخاصــة يف مناطــق النــزاع. وتــم اقــراح توصيــات 
ــز االلتــزام باملبــادئ اإلنســانية  إضافيــة لــكل مــن الــدول والعاملــني يف املجــال اإلنســاين مــن أجــل تعزي

اســتناداً عــى هــذا البحــث.

أفــراد مــن فريــق االســتجابة الرسيعــة التابــع للمجلــس الرنويجــي لالجئــني يتحدثــون 
مــع الجئــني مــن واليــة النيــل األزرق الســودانية يف مخيــم دورو، منطقــة أعــايل النيــل 

جنــوب الســودان. املجلــس الرنويجــي لالجئني/كريســتيان يبســن، 2012
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توصيات 

يحتاج العاملون يف املجال اإلنساين إىل تحسني االستخدام العميل للمبادئ اإلنسانية، وخاصة يف 
عمليات اتخاذ القرارات الداخلية. 

ــاين  ــال اإلنس ــني يف املج ــني العامل ــاون ب ــيق والتع ــوار والتنس ــام للح ــن االهت ــد م ــالء املزي ــب إي يج
ــة. ــلطات املحلي والس

يحتــاج العاملــون يف املجــال اإلنســاين إىل فهــم مشــرك للمبــادئ التــي ميكــن فهمهــا بلغــات وثقافــات 
وتجــارب تاريخيــة متنوعــة وذلــك مــن خــالل نهــج جاعــي.

ينبغــي للمنظــات فهــم تدابــر مكافحــة اإلرهــاب بشــكل أفضــل مــن أجــل عــدم املبالغــة يف تفســر 
أحكامهــا والقيــود املرتبطــة بهــا.

ــع الســيايس عــى العمــل  ــة بعــدم إضفــاء الطاب ــا ذات الصل ــدول املانحــة أن تفــي بالتزاماته ينبغــي لل
اإلنســاين. 

يحتاج العاملون يف املجال اإلنساين إىل توضيح التصورات الشائعة بشأن الحياد. 

يجب فهم مبدأ "اإلنسانية أوالً" من حيث تنفيذه وليس كتفسر تصوري.
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ال تــزال املبــادئ اإلنســانية موضوعــاً قيــد النقــاش والحــوار يف املجتمــع الــدويل. وعــى الرغــم مــن اإلقرار 
ــراً  ــزال أم ــا ال ي ــرها وتنفيذه ــاين إال أن تفس ــل اإلنس ــاس للعم ــا األس ــع باعتباره ــاق واس ــى نط ــا ع به

ــاً مــن الناحيــة العمليــة، مــا يعــزز الحاجــة إىل إجــراء نقاشــات وحــوارات نقديــة. صعب

وقــد اعتمــد املجلــس الرنويجــي لالجئــني واملنظمــة الدوليــة للمعوقــني هــذا البحــث بهــدف ضــان أن 
النقــاش الجــاري يشــمل وجهــات النظــر بشــأن التحديــات التــي تواجــه العاملــني يف املجــال اإلنســاين يف 
ســياقات العمليــات. ومنــذ عــام 2011، حقــق املكتــب التمثيــيل للمجلــس الرنويجــي لالجئــني يف جنيف 
ــني يف املجــال  ــدول والعامل ــني ال ــا ب ــزام به ــادئ اإلنســانية وااللت ــز احــرام املب ــدف إىل تعزي مشــاريع ته
ــم  ــة للمعوقــني بنشــاط يف املناقشــات بشــأن العمــل اإلنســاين القائ اإلنســاين. وتشــارك املنظمــة الدولي
عــى املبــادئ، وقــد وضعــت إجــراءات داخليــة بغيــة دعــم عملياتهــا امليدانيــة يف الخيــارات واملعضــالت 
األخالقيــة املتعلقــة باملبــادئ اإلنســانية يف املارســات العمليــة. ويف هذا الصــدد، تقدم املنظمــة الدولية 
ــادئ اإلنســانية  ــق املب ــم تطبي ــة، كــا تشــجع وبشــكل دائ ــا امليداني ــاً لعملياته ــالً داخلي للمعوقــني دلي

وذلــك باالشــراك مــع وحــدة الدعــوة التابعــة للمنظمــة.

ويتمحــور تركيــز البحــث بشــأن التحديــات التــي تواجــه العاملــني يف املجــال اإلنســاين يف أربعــة مواقــع 
مختلفــة يف عــام 2015-2016 وهــي: جنــوب الســودان وكولومبيــا ونيبال وشــال ســوريا. وقد تــم اختيار 
كل موقــع الختبــار الفرضيــة التــي تفيــد بــأن التحديــات ســتؤثر عــى االلتزام باملبــادئ اإلنســانية بطرق 
ــكل  ــا يف ش ــم اختباره ــي ت ــة الت ــج الفرضي ــأيت نتائ ــام، ت ــة. ويف الخت ــات املتنوع ــالل األزم ــة خ مختلف

توصيــات وأســئلة إضافيــة ينبغــي أخذهــا بعــني االعتبــار مــن قبــل نظــام العمــل اإلنســاين.

ويطرح الباحثون يف املواقع األربعة السؤالني التاليني:

كيف ينظر العاملون يف املجال اإلنساين إىل املبادئ اإلنسانية؟	 

ــة واملســاعدات اإلنســانية 	  ــاء توفــر الحاي  كيــف يواجــه العاملــون يف املجــال اإلنســاين تحديــات أثن
يف بيئــات األزمــات هــذه؟

صــورة التقطــت مــن طائــرة مروحيــة ملخيــم لالجئــني يف أعــايل النيــل 
جنوب الســودان. املجلس الرنويجي لالجئني/كريســتيان يبســن، 2012

مقدمة
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املبادئ اإلنسانية2

اإلنسانية

يجــب التعامــل مــع مشــكلة املعانــاة 
ــن  ــدف م ــدت. فاله ــا وج ــانية أين اإلنس
األفــراد  حايــة  هــو  اإلنســاين  العمــل 
والحفــاظ عــى صحتهم وضــان احرامهم.

الحياد

يجــب عــى الجهــات اإلنســانية الفاعلة أال 
ــة  ــز إىل أي جانــب يف األعــال الحربي تتحي
أو االنخــراط يف خالفــات ذات طابع ســيايس 

أو عرقــي أو دينــي أو عقائــدي.

التحيز عدم 

يجــب إقامــة العمــل اإلنســاين عــى أســاس 
ــة  ــاء األولوي ــع إعط ــب، م ــة فحس الحاج
للحــاالت الطارئــة وعــدم التمييــز اســتناداً 
أو  الجنــس  أو  العــرق  أو  الجنســية  إىل 
ــة  ــة االجتاعي ــي أو الطبق ــد الدين املعتق

أو اآلراء السياســية.

االستقاللية

يجــب أن يكــون العمــل اإلنســاين مســتقالً 
بذاتــه عــن أي هــدف ســيايس أو اقتصــادي 
أو عســكري أو أي هــدف آخــر قــد تتخــذه 
ــري  ــي يج ــق الت ــة يف املناط ــة فاعل أي جه

فيهــا تنفيــذ العمــل اإلنســاين.

أهمية املبادئ اإلنسانية يف سياقات العمليات
توفــر املبــادئ اإلنســانية القواعــد التــي تحكــم العمــل اإلنســاين يف ظــروف األزمات، ســواء كانــت ناجمة 
ــدويل  ــاين ال ــون اإلنس ــخة يف القان ــادئ راس ــذه املب ــة.3 وه ــوارث الطبيعي ــلحة أو الك ــات املس ــن النزاع ع
الــذي ينظــم الســلوك خــالل النزاعــات املســلحة ويســعى إىل الحــد مــن تأثراتهــا.4 كــا يحــدد القانــون 
ــعى إىل  ــي تس ــة الت ــات الفاعل ــى الجه ــزاع ع ــراف الن ــا أط ــد تفرضه ــي ق ــروط الت ــدويل ال اإلنســاين ال
ــاين  ــال اإلنس ــون يف املج ــع العامل ــد مين ــال، ق ــبيل املث ــى س ــني. فع ــكان املحتاج ــة إىل الس ــم اإلغاث تقدي
مــن الوصــول إىل املناطــق التــي تســيطر عليهــا أطــراف النــزاع إال إن أدوا عملهــم بأســاليب ذات طبيعــة 

إنســانية ومحايــدة.5 

ــن هــم تحــت  ــة للســكان الذي ــر اإلغاث ــدور األســايس يف توف ــدول أن تلعــب ال ــه ينبغــي لل ويف حــني أن
ــات  ــن النزاع ــن م ــة يكمــن يف ضــان حصــول املترري ــات اإلنســانية الفاعل ــم، إال أن دور الجه قيادته
عــى الحايــة واملســاعدة يف حــال عــدم قــدرة الــدول عــل القيــام بذلــك. ويجــب أن تكون هــذه الجهات 
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ــة، ومــن قبــل  ــة مــن قبــل الجاعــات املســلحة التابعــة وغــر التابعــة للدول اإلنســانية الفاعلــة مقبول
الســكان املترريــن عــى حــد ســواء وذلــك مــن أجــل أن تتمكــن مــن التفــاوض عــى الوصــول إىل أماكن 
النــزاع والعمــل يف ســياقها. ولذلــك مــن املهــم أن ينظــر إىل الجهــات اإلنســانية الفاعلة عى أنهــا حيادية 
ومســتقلة وغــر متحيــزة يف تقديــم الخدمــات ذات الصلة، وال ســيا يف البيئات املتنازع عليها سياســياً.6 

وقــد دمجــت هــذه املبــادئ يف مختلــف القــرارات وأطــر العمــل والقوانــني واملعايــر واألدوات واملبــادئ 
التوجيهيــة التابعــة لألمــم املتحــدة7 نظراً لقيمتهــا باعتبارها أدوات تتيح إيصال املســاعدات اإلنســانية. 
وعــى مــر الســنني، أعيــد التأكيــد عــى أهميــة املبــادئ اإلنســانية مــن قبــل الجهــات اإلنســانية الفاعلة 
واملنظــات الحكوميــة الدوليــة والــدول. فعــى ســبيل املثال، أكــد مؤمتر القمــة العاملي للعمل اإلنســاين 
ــا وتعزيزهــا  ــادئ اإلنســانية وحايته ــة االعــراف بقيمــة املب ــام 2016 عــى أهمي ــد مؤخــراً ع ــذي عق ال

ــة كافة.8   بالنســبة للجهــات الفاعل

الظروف الراهنة التي تؤثر عىل العمل
تضــم البيئــة التــي تجــري فيهــا األعــال اإلنســانية مجموعــة متنوعــة مــن أصحــاب املصلحــة والقضايا 

والتحديــات التــي تحــول دون تطبيــق املبادئ:

إضفاء الطابع السيايس  
ــية  ــة والدبلوماس ــة والتنمي ــني الحاي ــع ب ــي تجم ــة، والت ــج املتكامل ــتقرار والنه ــات االس زادت سياس
واالســتخبارات وغرهــا مــن قــدرات الدولــة يف املناطــق املتــررة بفعــل النــزاع مــن توظيف املســاعدات 
اإلنســانية لتحقيــق مكاســب سياســية.9-10 ويشــعر الكثــر مــن العاملــني يف املجــال اإلنســاين بالقلق من 
ــايس والســيايس  أن جــداول األعــال واألنشــطة اإلنســانية واســعة النطــاق تحــل محــل العمــل الدبلوم

ــاء نظــام أمنــي دويل أكــر اســتدامة.11  بطريقــة أو بأخــرى مــن أجــل بن

ضغوط الجهات املانحة  
ــة  ــذ األزمــة املالي ــل املســاعدات اإلنســانية من ــة السياســية عــى متوي ــاد يف املراقب ــك ازدي لقــد كان هنال
عــام 2011 يف أوروبــا الغربيــة، حيــث تتمركــز أكــر الجهات اإلنســانية املانحــة. وتفضل الجهــات املانحة 
املداخــالت القــادرة عــى إظهــار القيمــة مقابــل املــال وتحقيــق نتائــج ملموســة.12 وتــزداد الحاجــة إىل 
األمــوال مــع ازديــاد االحتياجــات اإلنســانية مــن أجــل متويــل االســتجابات اإلنســانية. وعــى الرغــم مــن 
أن التمويــل املقــدم مــن الجهــات املانحــة قــد ازداد يف الســنوات األخــرة إال أنــه يبقــى غــر كاف وغالبــاً 
ــل املــرن لالســتجابة لألزمــات  ــك، ميكــن لنقــص التموي ــة إىل ذل ــة. وباإلضاف ــم تخصيصــه بصعوب ــا يت م
أن يعيــق العمــل اإلنســاين يف الوقــت املناســب. ويتلقــى معظــم العاملــني يف املجــال اإلنســاين التمويــل 
ــن للمشــاركة  ــايل. وميك ــتقرار امل ــز االس ــن أجــل تعزي ــات املانحــة م ــن الجه ــة م ــة متنوع ــن مجموع م
مــع مزيــد مــن الجهــات املانحــة أن يفــرض ضغــوط كبــرة عــى العاملــني يف املجــال اإلنســاين حيــث أن 
لــدى غالبيــة الجهــات املانحــة متطلبــات مختلفــة فيــا يتعلــق بتقاريــر اإلبــالغ واملســاءلة. وتجتمــع 
هــذه العنــارص كافــة لتحــد مــن قــدرة العاملــني يف املجــال اإلنســاين عــى اتخــاذ قرارات مســتقلة بشــأن 

كيفيــة توزيــع املســاعدات وفقــاً للمبــادئ اإلنســانية.

السلطات الوطنية والجامعات املسلحة غري التابعة للدولة  
ال بــد أيضــاً مــن وجــود بعــض املســائل التــي نواجههــا مــع الجهــات الفاعلــة السياســية داخــل الــدول 
ــأن معارضــة  ــد ب ــة نظــر مشــركة داخــل القطــاع اإلنســاين تفي ــك وجه ــة. وهنال ــل األزم ــررة بفع املت
الــدول والجاعــات املســلحة غــر التابعــة للدولــة تجــاه وجــود العاملــني يف املجال اإلنســاين قــد ازدادت، 
وقــد أصبحــوا أكــر حزمــاً يف تفاعلهــم مــع هــؤالء العاملــني يف املجــال اإلنســاين، مــا يــؤدي يف كثــر مــن 
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ــر وبشــكل جــزيئ إىل  ــا. ويرجــع هــذا األم ــة عرقلته ــد األنشــطة اإلنســانية13 أو محاول ــان إىل تقيي األحي
مخــاوف الــدول فيــا يتعلــق بالســيادة والتدخــل الخارجــي يف الشــؤون الداخليــة.14 كــا أن لــدى الدول 
والجاعــات املســلحة غــر التابعــة للدولــة مخــاوف تتعلــق بإضفــاء الطابــع الســيايس عــى املســاعدات 
وإطــار العمــل الــدويل اإلجــايل املحيــط بالعمــل اإلنســاين. ويف حالــة الجاعــات املســلحة غــر التابعــة 
ــر  ــد كب ــة إىل ح ــم موجه ــأداء عمله ــاين ب ــال اإلنس ــني يف املج ــاح للعامل ــة يف الس ــإن الرغب ــة، ف للدول
بفعــل املصلحــة الشــخصية. ويف بعــض الحــاالت، قــد تــرى الجاعــات املســلحة غــر التابعــة للدولــة أن 
مهاجمــة أو طــرد الجهــات الفاعلــة اإلنســانية أجــدى لهــم مــن الســاح بوجودهــا.15 ويف حــاالت أخرى، 
ــل االعــراف الرســمي بســلطتهم يف  ــة الوصــول مقاب ستســاوم هــذه الجاعــات املســلحة بشــأن إمكاني

مناطــق معينــة. وميكــن لهــذا األمــر أن يضعــف اســتقاللية وحيــاد العاملــني يف املجــال اإلنســاين. 

تدابري مكافحة اإلرهاب  
لقــد كان لهجــات الحــادي عــر مــن ســبتمر/أيلول عــام 2001 يف الواليــات املتحــدة تأثــر عــى البيئــة 
األمنيــة الجغرافيــة السياســية والعامليــة. كــا قــادت موجــة مــن قوانــني وسياســات مكافحــة اإلرهــاب 
)وضعــت التدابــر األوىل ملكافحــة اإلرهــاب عــام 1963(، مبــا يف ذلــك التدابــر الهادفــة إىل منــع تحويــل 
ــة  ــذه إمكاني ــل ه ــر العم ــمل أط ــة.16 وتش ــة باإلرهابي ــات املوصوف ــانية إىل الجاع ــاعدات اإلنس املس
حــدوث تداعيــات قانونيــة شــديدة بالنســبة للجهات الفاعلــة اإلنســانية وموظفيها.17 وقــد أدى ذلك إىل 
حــاالت مــن التنظيــم الــذايت املتحفــظ حيــث تختــار الجهــات الفاعلــة اإلنســانية االمتنــاع عــن تقديــم 
ــك بســبب  ــة، وذل ــا إرهابي ــة عــى أنه ــا جاعــات موصوف ــة تســيطر عليه املســاعدات يف مناطــق معين

عــدم يقينهــا باملســتوى املســموح بــه لالنخــراط مــع هــذه الجاعــات. 

انعدام األمن وتفادي املخاطر  
ــور  ــام الحض ــق أم ــي والعائ ــدد الرئي ــل املح ــياقات العام ــن الس ــد م ــن يف العدي ــدام األم ــون انع يك
ــه ازداد بالنســبة  ــن إال أن ــدام األم ــدى انع ــن وجــود بعــض الجــدل بشــأن م ــم م اإلنســاين.18 وعــى الرغ
للعاملــني يف املجــال اإلنســاين.19 وباملقابــل أصبــح موقــف الجهــات اإلنســانية الفاعلــة ســلبياً أكــر تجــاه 
املخاطــر حيــث انســحبت مــن العديــد مــن املناطــق املتــررة بفعــل النــزاع التــي تشــتد فيهــا الحاجة 
ــد  ــي تقي ــة الت ــات املانح ــد الجه ــلوكيات وقواع ــاً بس ــر أيض ــادي املخاط ــط تف ــا يرتب ــاعدات. ك للمس

ــة.  ــات غــر اآلمن ــا األمــوال يف البيئ ــدار به ــي ت ــة الت الطريق



 دراسات الحالة 

ــني يف املجــال اإلنســاين عــىل  ــر عــىل قــدرة العامل ــا تؤث ــات ســياقية خاصــة به ــة تحدي ــدى كل بيئ إن ل
ــع أنحــاء  ــات مشــركة يف جمي ــادئ اإلنســانية عــىل الرغــم مــن أنهــم قــد يواجهــون تحدي ــق املب تطبي

ــم املســاعدات اإلنســانية. ــاء تقدي العــامل أثن

إحــدى موظفــات املجلــس الرنويجــي لالجئــني تتحــدث إىل الجئــني ســوريني يف مخيــم الزعــري لالجئــني 
يف األردن. املجلــس الرنويجــي لالجئــني، 2015
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السياق 
تشــهد كولومبيــا احتياجــات إنســانية مســتمرة ناجمــة عــن تأثــر النــزاع املســلح والعنــف، إىل جانــب 
ــتينيات  ــذ الس ــتمر من ــر دويل اس ــلح غ ــزاع مس ــن ن ــد ش ــة. لق ــق معين ــة يف مناط ــوارث الطبيعي الك
ــوات  ــا الق ــيتان ه ــان رئيس ــا عصابت ــة )منه ــات الثوري ــة والعصاب ــني الحكوم ــايض ب ــرن امل ــن الق م
ــاً  ــاركت أيض ــا ش ــي(.20 ك ــر الوطن ــش التحري ــعبي وجي ــش الش ــة – الجي ــة الكولومبي ــلحة الثوري املس
ــزاع. وتشــمل  ــن الن ــة م ــة يف مراحــل مختلف ــة شــبه املســلحة والجاعــات اإلجرامي الجاعــات اليميني
األســباب الرئيســية للنــزاع عــدم املســاواة يف توزيــع األرايض واالتجــار باملخــدرات والتعدين غــر املروع 
واالقتصاديــات غــر املروعــة األخــرى والتمييــز والفــرص االجتاعيــة واالقتصاديــة الضعيفــة يف املناطق 
الريفيــة املعزولــة حيــث يكــون للدولــة حضــور ضعيــف. وال تــزال محادثــات الســالم جاريــة منــذ عــام 
ــش  ــة – الجي ــة الكولومبي ــة الرئيســية )القــوات املســلحة الثوري ــة الثوري ــني الحكومــة والعصاب 2012 ب

الشــعبي( لوضــع حــد للنــزاع، وقــد أبــرم اتفــاق لوقــف إطــالق النــار مــن الطرفــني وبشــكل نهــايئ وذلك 
يف 24 يونيو/حزيــران 2016 22-21 ويبقــى أن نــرى مــا إن كان التوقيــع عــى اتفاقيــة الســالم مــع القــوات 

ــة ســينهي أعــال العنــف بشــكل كيل. املســلحة الثوري

ــا يف نــزوح أكــر مــن 6 ماليــني مــن  وقــد تســبب العنــف املرتبــط بالنــزاع املســلح الداخــيل يف كولومبي
ــاً، ويواصــل مــا يزيــد عــن 200,000 شــخص الفــرار مــن منازلهــم كل عــام،  الســكان الكولومبيــني قرسي
األمــر الــذي نتــج عنــه ثــاين أكــر عــدد ســكان نازحــني داخليــاً يف العامل.23 كــا تتســبب القيــود التي متنع 
ــة والتلــوث  ــات العرقي ــود املفروضــة عــى تنقــل أفــراد األقلي الحصــول عــى الخدمــات األساســية والقي

الناجــم عــن األلغــام األرضيــة بتفاقــم االحتياجــات اإلنســانية.

ويعمــل الفريــق القطــري اإلنســاين كمتمــم لالســتجابة اإلنســانية يف الحكومــة الكولومبيــة، ويركز عى 
اســتهداف 1.4 مليــون شــخص مــن أصــل 5.8 مليــون شــخص بحاجــة إىل املســاعدات.24 ويؤثــر التفــاؤل 
ــزاع ببــطء عــى خطــط االســتجابة  ــاء الن ــات الســالم والحــوار املســتمر بعــد انته الحــايل بشــأن محادث
للجهــات الفاعلــة اإلنســانية واإلمنائيــة. فعى ســبيل املثــال، تنظم اســراتيجية الفريق القطري اإلنســاين 
لعــام 2016 بشــأن ثالثــة أهــداف رئيســية هــي: "إنقــاذ الحيــاة" مبــا يف ذلــك الركيــز عى حقوق اإلنســان 

ونهــج تفاضــيل وزيــادة املرونــة والحلــول املســتدامة وإجــراءات الحايــة.25

أطفال يف منطقة كاوكا. املجلس الرنويجي لالجئني/توفا رآنس بوغزنيس، 2014

دراسة الحالة: كولومبيا
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مع من تم التشاور؟

قدمــت كولومبيــا مــن بني دراســات الحالــة كافة أفضــل إمكانيات 
للوصــول ألصحــاب املصالــح. وقــد كان مــن الســهل الوصــول 
إىل موظفــي الدولــة والســلطات الذيــن يعملــون مــن أجــل 
ــد  ــى ح ــيل ع ــزي واملح ــتوى املرك ــى املس ــات ع ــتجابة لألزم االس
ــد كان لصــوت  ــا فق ــة يف كولومبي ســواء، وبالنســبة لدراســة الحال
ــة الوصــول محــدودة  ــارزة. كــا كانــت إمكاني ــة ب الحكومــة مكان
ــني  ــن العامل ــكل م ــة ل ــة للدول ــر التابع ــلحة غ ــات املس للجاع
ــد كان الوصــول إىل  ــك فق ــع ذل ــني، وم يف املجــال اإلنســاين والباحث
ــول  ــم الوص ــهولة. وت ــر س ــة أك ــة املحلي ــة املدني ــات الفاعل الجه
ــق  إىل املجتمعــات املتــررة أيضــاً كجــزء مــن الدراســة عــن طري

ــاب.  ــا اإلره ــة ضحاي ــيل رابط ممث

ما مدى فهم املبادئ؟
اســتمر النــزاع يف كولومبيــا لعــدة عقــود، وال يــزال كل مــن 
العاملــني يف املجــال اإلنســاين وأطــراف النــزاع عــى درايــة باملبــادئ 
اإلنســانية. وقــد واجــه الباحثون بعــض االلتباس عندمــا طلب من 
املســتجيبني الذيــن شــملهم االســتطالع تســمية وتعريــف املبادئ 
ــادئ  ــق باملب ــية تتعل ــال أساس ــود ردود أفع ــن وج ــم م ــى الرغ ع
اإلنســانية. لقــد متكنــت املنظــات املحليــة غــر الحكوميــة مــن 
ــادئ اإلنســانية، وال ســيا  ــق باملب ــص الحــوار املتعل ــم وتخصي فه
مبــدأ عــدم التحيــز وعــدم التمييــز يف اختيــار املســتفيدين. ولكن 
غالبــاً مــا يرتبــط هــذا األمــر بالفكــرة التي تفيــد بأن املبــادئ هي 
أداة رضوريــة لحايــة العاملــني يف املجــال اإلنســاين مــن الحــوادث 
األمنيــة وعمليــات االختطــاف وغرهــا، ومــن أجل إبقائهــم آمنني.

ــني يف  ــني العامل ــض املوظف ــط بع ــيل، يخل ــتوى املح ــى املس وع
ــتقاللية  ــادئ االس ــني مب ــان ب ــض األحي املنظــات اإلنســانية يف بع
وعــدم التحيــز وبــني مفهوم التضامــن. وينظر العاملــون يف املجال 
ــي  ــل مرجع ــار عم ــا إط ــى أنه ــادئ ع ــاع إىل املب ــاين باإلج اإلنس
ــة  ــا "خريط ــى أنه ــادئ ع ــرف املب ــا تع ــاً م ــد. وغالب ــايس ومفي أس
املالحــة" حيــث توفــر الوضــوح واإلرشــاد للعاملــني يف املجــال 

ــرار. ــاذ الق ــة اتخ ــاء عملي ــاين أثن اإلنس

ــتعادة  ــورة اس ــاً يف الص ــني داخلي ــع النازح ــتطاع مجتم اس
أرضــه مــن خــالل مســاعدة قانونية مــن املجلــس الرنويجي 
لالجئــني، وهــم اآلن يزرعــون الــن. املجلــس الرنويجــي 

ــني، 2015 لالجئ

وجهات نظر املجتمعات املترضرة بشأن املبادئ اإلنسانية

ذكــر أفــراد املجتمــع املتــرر الذيــن أجريــت معهــم 
مقابــالت أن عــدم التحيــز ال يعتمــد دامئــاً كمبــدأ يف 
ــاء  ــالل إلق ــن خ ــم م ــة نظره ــوا وجه ــا. وأوضح كولومبي
الضــوء عــى أنــه ال يوجــد حضــور كاف للعاملــني يف املجــال 
اإلنســاين يف املناطــق التــي تكــر فيهــا املشــاكل، وهــذا نتــج 
ــه حصــول املناطــق التــي لديهــا ظــروف وصــول أفضــل  عن
ــن وعــى أرض  ــانية. ولك ــاعدات اإلنس ــم املس عــى معظ
ــى  ــاء ع ــان بن ــن األحي ــر م ــول يف كث ــون الوص ــع، يك الواق
تقديــر الســلطات التــي تقــرح أو تدعــو الجهات اإلنســانية 
الفاعلــة لالســتجابة يف مناطــق اســراتيجية معينــة. ووفقــاً 
ــز بشــكل  ــدأ عــدم التحي للســلطات، ميكــن أن يتحقــق مب
ــع  ــادة املجتم ــع ق ــوار م ــني الح ــالل تحس ــن خ ــل م أفض
ــات  ــن املعلوم ــق م ــل التحق ــن أج ــلطات م ــيل والس املح

ــا. ــات وتثليثه ــة باالحتياج ذات الصل



14

اإلنسانية 

عدم التحيز 

االستقاللية 

قيم أخرى

الحياد

ــراض أن  ــو اف ــة ه ــرات املحتمل ــد التفس ــاين. وأح ــل اإلنس ــدأ للعم ــانية كمب ــر اإلنس ــا تذك ــادراً م ن
ــات  ــرام املجتمع ــة اح ــتجيبون أهمي ــر املس ــاين. وذك ــل اإلنس ــق للعم ــاس واملنط ــي األس ــانية ه اإلنس
وكرامتهــا وعاداتهــا وثقافتهــا، وكذلــك تلبيــة احتياجاتهــا عنــد تنفيــذ أســاليب لدعــم مبدأ اإلنســانية.

ذكــرت معظــم املنظــات أنهــا وبشــكل عــام تدعــم مبــدأ عــدم التحيــز مــن خــالل تطبيــق تقييــات 
ــات، ومــن خــالل العمــل يف املناطــق األكــر عرضــة  ــد االحتياجــات واألولوي مســتقلة مــن أجــل تحدي
ــد كان  ــك، فق ــع ذل ــس والعــرق. وم ــز عــى أســاس الجن ــو مــن التميي ــة تخل للخطــر، والعمــل بطريق
هنالــك قضيتــان شــكلتا تحديــاً أمــام مبــدأ عــدم التحيــز هــا: انعــدام إمكانيــة الوصــول والترصيحات 

األمنيــة مــن جهــة، وتلبيــة االحتياجــات املرتبطــة "بحــاالت العنــف األخــرى" مــن جهــة ثانيــة.

ــة.  ــزاع كاف ــل أطــراف الن ــن قب ــه م ــاً يجــب احرام ــراً هام ــات أم ــة يف العملي ــتقاللية املالي ــر االس تعت
ــد  ــة عن ــتقاللية وخاص ــدأ االس ــزام مبب ــة االلت ــى أهمي ــة ع ــانية الفاعل ــات اإلنس ــض الجه ــدد بع وتش

ــاعدات. ــم املس ــم أو تقدي ــات التقيي ــراء عملي إج

ال ينظــر يف بعــض املقابــالت إىل املبــادئ اإلنســانية األربعــة عــى أنهــا معزولــة عــن املبــادئ التوجيهية 
األخــرى ذات الصلــة. وقــد أعطيــت األولويــة ملفاهيــم أخــرى مثــل نهــج "عدم إلحــاق الــرر" و"مصالح 

ــل الفضى". الطف

ــات  ــل الجه ــن قب ــول م ــية للقب ــة أساس ــاره دعام ــاد باعتب ــدأ الحي ــتجيبون مب ــر املس ــا يذك ــراً م كث
املســلحة يف مثــل هــذا الســياق املعقــد. ويســتثمر العاملــون يف املجــال اإلنســاين يف االتصــاالت املعنية 
ــز  ــل تعزي ــن أج ــك م ــم وذل ــم وأفعاله ــرس صالحياته ــي تف ــانية الت ــادئ اإلنس ــأن املب ــات بش بالعملي
ــة،  ــزاع كاف ــة مــن املنظــات تشــارك مــع أطــراف الن ــاد. ولكــن ويف حــني أن أقلي ــدأ الحي تصورهــم ملب
ــة.  ــلطات املحلي ــات والس ــع املجتمع ــطتها م ــرص أنش ــه الح ــى وج ــش ع ــات تناق ــة املنظ إال أن بقي
كــا يقــر عــدد مــن الســلطات الحكوميــة أيضــاً بأهميــة الحيــاد واالســتقاللية عــن الرامــج السياســية 
ــزال  ــم املســاعدات الالزمــة يف املناطــق التــي ال تثــق مجتمعاتهــا بالحكومــة، وحيــث ال ي ــة تقدي بغي

ــزاع قامئــاً وبشــدة. الن
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التحديات حسب السياقات 
التي تواجه العمل اإلنساين 

القائم عىل املبادئ

إمكانية الوصول  
ليــس لــدى املنظــات اإلنســانية كافــة املســتوى ذاتــه للوصــول 
والقبــول يف جميــع مناطــق الدولة، ويرجع ســبب ذلك وبشــكل 
جــزيئ إىل التصــورات الخاطئة مــن قبل املجتمعــات والجاعات 
ــن  ــر م ــادي املخاط ــد تف ــة. ويع ــة للدول ــر التابع ــلحة غ املس
ــن أن يحــد  ــالً آخــر ميك ــني يف املجــال اإلنســاين عام ــل العامل قب
ــتجيبني إىل  ــن املس ــدد م ــار ع ــد أش ــول. وق ــة الوص ــن إمكاني م
ــم  ــا إدارة األم ــي وضعته ــات الت ــة التوصي ــون وبدق ــم يتبع أنه
ــم  ــؤدوا عمله ــن ي ــم ل ــن، وأنه املتحــدة لشــؤون الســالمة واألم
ــا  ــي تفرضه ــود الت ــزام بالقي ــن لاللت ــمي. ميك ــح رس دون ترصي
ــر  إدارة األمــم املتحــدة لشــؤون الســالمة واألمــن أن ميــر يف كث
مــن األحيــان دون نقــاش عــى الرغــم مــن حقيقــة عــدم وجــود 
اتصــال رســمي بــني األمــم املتحــدة والجاعــات املســلحة 
ــي  ــة الت ــات الفاعل ــدو الجه ــني تب ــة، يف ح ــة للدول ــر التابع غ
ــة والجاعــات  ــارشة مــع املجتمعــات املحلي لديهــا اتصــاالت مب
املســلحة، مثــل اللجنــة الدوليــة للصليــب األحمــر، قــادرة عــى 
التفــاوض بشــأن إمكانيــة وصــول آمنــة وبشــكل أفضــل. وهــذا 
يوضــح كيفيــة ترابــط املبــادئ اإلنســانية، كــا هــو مطبــق مــن 
ــول  ــة الوص ــر، وإمكاني ــب األحم ــة للصلي ــة الدولي ــل اللجن قب

ــادي املخاطــر. وتف

ــط  ــدة أو إىل وس ــة البعي ــق الجبلي ــول إىل املناط ــا أن الوص ك
ــق  ــاً عوائ ــي أيض ــة، ه ــام األرضي ــق األلغ ــك مناط ــة، وكذل الغاب

ــاين. ــال اإلنس ــني يف املج ــام العامل ــة أم مادي

القرب الشديد من املجتمعات  
ــم عــى املجتمــع هــو األســلوب املهيمــن  ــدو أن النهــج القائ يب
ــادة  ــالل زي ــن خ ــاص م ــكل خ ــوم وبش ــو مدع ــل، وه يف العم
ــن  ــوع م ــذا الن ــا له ــي تخصصه ــوال الت ــة لألم ــات املانح الجه
ــع  ــاً لوض ــراً رضوري ــات أم ــن املجتمع ــرب م ــد الق ــج. ويع الرام
ــن  ــن ميك ــات، ولك ــى االحتياج ــم ع ــج قائ ــاءلة ونه ــات مس آلي
أن تطــرح أســئلة بشــأن مــا إن كان هــذا القــرب الشــديد 
ــد  ــني يف املجــال اإلنســاين واملجتمعــات ق ــني العامل ــش ب والتعاي
ــكل  ــر أو بش ــدة للخط ــزة واملحاي ــر املتحي ــال غ ــرض األع يع
ــم  ــة الحك ــن يعــرض موضوعي ــا إن كان التضام ــداً م ــر تحدي أك
ــتجيبني  ــد املس ــر أح ــد ذك ــر. وق ــات للخط ــم االحتياج يف تقيي
مــن منظمــة غــر حكوميــة أنــه مــن املهــم تواجــد مديريــن يف 
ــم بشــكل منتظــم.  ــدان لطــرح هــذا الســؤال عــى موظفيه املي

يقــدم املجلــس الرنويجــي لالجئني برامــج تعليم 
ــي  ــس الرنويج ــا. املجل ــار يف كاوكا، كولومبي للكب

لالجئــني، 2015

وجهة نظر الحكومة الكولومبية بشأن املبادئ اإلنسانية

ــتجابة  ــاركون يف االس ــة املش ــة املدني ــو الخدم ــد موظف يؤك
ــي( عــى فكــرة  ــن املحــيل والوطن ــات )عــى الصعيدي لألزم
أن املبــادئ اإلنســانية رضوريــة للجهــات اإلنســانية الفاعلة 
للوصــول إىل الســكان املترريــن، وال ســيا يف املناطــق 
التــي تشــهد نزاعــات دامئــة وشــديدة حيــث ال ميكــن 
للدولــة الوصــول إليهــا. وعــى نحــو مثــر لالهتــام، تــدرك 
ــاً يف  ــانية أيض ــادئ اإلنس ــة املب ــة أهمي ــلطات الحكومي الس
ــالم ال  ــة الس ــد أن عملي ــث يعتق ــة، حي ــة االنتقالي املرحل

ــكان. ــدة ويف كل م ــرة واح ــدث م تح

ــام  ــايس 07 لع ــه الرئ ــه ويف التوجي ــر أن ــر بالذك ــن الجدي وم
2001، املحــال إىل "دعــم الحــوار والتعــاون بــني الدولــة 
واملنظــات غــر الحكوميــة التي تطور األنشــطة اإلنســانية 
يف البــالد"، أقــرت حكومــة كولومبيا "برعيــة املنظات غر 
ــادئ اإلنســانية  ــة اإلنســانية... املســتوحاة مــن مب الحكومي
وعــدم التحيــز واالســتقاللية"26 )الحــظ غيــاب مبــدأ الحياد 

مــن القامئــة(. 
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ومــن املهــم أيضــاً مالحظــة أن الحكومــة تســمح فقــط للجنــة الدوليــة للصليــب األحمــر والكنيســة 
ــايل يعتمــد  ــة، وبالت الكاثوليكيــة بإجــراء حــوار مبــارش مــع الجاعــات املســلحة غــر التابعــة للدول
معظــم العاملــني يف املجــال اإلنســاين عــى املجتمعــات مــن أجــل التفــاوض بشــأن إمكانيــة وصولهــم 
وضــان ســالمتهم يف املناطــق املتــررة مــن النــزاع. وتكمــن الفكــرة وراء هــذه االســراتيجية يف أن 
ــادة  ــني ق ــم تعي ــه ت ــة، أو أن ــة للدول ــر التابع ــات املســلحة غ ــع الجاع ــات صــالت م ــدى املجتمع ل
ــني يف  ــر هــذه املارســات، املفروضــة عــى العامل ــات. وتث ــل هــذه الجاع ــن قب املجتمــع املحــيل م
املجــال اإلنســاين، الشــك فيــا يتعلــق بتطبيــق مبــدأ الحيــاد، وتخلــق إمكانيــة تعــرض املجتمعــات 

ــن خــالل:  للخطــر م

استخدامها كجهات وسيطة؛	 
جعلها مسؤولة عن األمن؛	 
التشهر بها عى أنها مقربة من الجاعات املسلحة غر التابعة للدولة.	 

ــة  ــذه السياس ــر يف ه ــل أك ــاين التأم ــال اإلنس ــني يف املج ــي للعامل ــني، ينبغ ــر الباحث ــة نظ ــن وجه وم
ــاد.  ــدأ "عــدم إلحــاق الــرر" والحي والتســاؤل عــا إن كان مــن املمكــن تفســرها عــى أنهــا انتهــاك ملب

دور الحكومة الكولومبية   
أخــذت الحكومــة الكولومبيــة وبشــكل متزايــد عى عاتقهــا مســؤولية االســتجابات اإلنســانية والتنموية 
خــالل الســنوات األخــرة. وبشــكل أكــر تحديــداً، أنشــأت الدولــة مؤسســات متخصصــة مثــل وحــدة توفر 
ــا  ــني أصبحت ــر، واللت ــوارث واملخاط ــة إلدارة الك ــدة الوطني ــا والوح ــل للضحاي ــض املتكام ــة والتعوي الرعاي
ببــطء الجهتــني الرئيســيتني اللتــني تقدمــان اإلغاثــة وقــت األزمــات. وعــالوة عــى ذلــك، تطبــق الحكومــة 
اســراتيجيات االســتقرار حيــث تعمــل الســلطات املدنيــة جنبــاً إىل جنــب مــع الجيــش مــن أجــل دخــول 
ــة. وكان قــد طلــب مــن عــدد مــن  ــم الخدمــات األساســية كفــرق العمــل الصحي ــدة وتقدي مناطــق جدي

ــا.  ــني يف كاوكا، كولومبي ــي لالجئ ــس الرنويج ــع للمجل ــني التاب ــم البالغ ــج تعلي برنام
املجلــس الرنويجــي لالجئــني، 2015
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الجهــات اإلنســانية الفاعلــة املشــاركة مــع فــرق العمــل هــذه يف املــايض، وقــد شــارك البعض لفــرة وجيزة، 
يف حــني رفضــت معظــم الجهــات املشــاركة مدركــة لآلثــار املرتبــة عــى تصــورات عملهــا، وخاصــة املتصلة 

ــتقاللية والحياد.  باالس

تلتــزم الحكومــة عــى نحــو متزايــد بواجبها يف تقديم املســاعدة، مــع ضان الحقــوق األساســية ملواطنيها 
وحايــة املترريــن مــن النــزاع. ويف حــني ال تــزال الحكومــة بحاجــة إىل كســب ثقــة املجتمعــات يف بعــض 
ــات  ــكان واملجتمع ــول الس ــي قب ــكل تدريج ــب وبش ــرى تكتس ــق أخ ــا ويف مناط ــة إال أنه ــق النائي املناط
املتــررة التــي مل تعــد تنظــر إليهــا كعــدو لهــا. ولكــن مــدى ارتبــاط تقديــم الخدمــة هــذا باســراتيجية 
"كســب القلــوب والعقــول" غــر واضح. ويخلق هــذا االلتــزام املتزايد، املدعــوم من خــالل التمويل وتقديم 
الخدمــات، مســتوى مــن التقــرب بني الجهات اإلنســانية الفاعلــة واملؤسســات الحكومية. وتــؤدي الجهات 
الفاعلــة املتخصصــة ومتعــددة الصالحيــات عملهــا عــى نحــو متزايــد مــن خــالل "أســلوب الراكــة" مــع 

املؤسســات الحكوميــة والســلطات املحلية. 

ــذ برامــج يف  ــة األمــوال املقدمــة مــن الحكومــة لتنفي ــد مــن املنظــات اإلنســانية الدولي وتســتخدم العدي
مناطــق نائيــة، بينــا تــوزع منظــات أخــرى املــواد الغذائيــة وغــر الغذائيــة التي تــم رشاؤهــا وتقدميها من 
قبــل الحكومــة. وتــدرك الجهــات املانحــة الدولية أن مســاهمتها قليلــة مقارنة باملــوارد التي توفرهــا الدولة 
لإلغاثــة وللحصــول عــى املســاعدات التنمويــة. وهنالــك أيضــاً تســاؤل عــام بشــأن كيفيــة مشــاركة الجهات 
اإلنســانية الفاعلــة يف تنفيــذ اتفاقيــات الســالم. ويــرى البعــض تهديــداً محتمالً للمبــادئ اإلنســانية وخاصة 

أن الحكومة ســتتصدر أنشــطة االســتجابة.

وتدعــم بعــض املنظــات بطريقــة عملية أكــر جهود الحكومة بشــكل مبارش من أجل تســجيل األشــخاص 
املترريــن مــن النــزاع يف جميــع أنحــاء البــالد وفقــاً "لقانــون الضحايــا" وبالراكــة مع وحــدة توفــر الرعاية 
ــم البلديــات عــى املســتوى املحــيل االحتياجات بشــكل عام وتنســق  والتعويــض املتكامــل للضحايــا.27 وتقيّ

مجتمع النازحني داخلياً يف كولومبيا. املجلس الرنويجي لالجئني، 2015
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االســتجابة يف حــاالت الطــوارئ. ويف حــني أن مشــاركة الحكومــة يف أداء دورهــا يف الدفــاع عــن حقــوق املواطن 
هــو أمــر جديــر بالثنــاء، إال أنــه مــن الواضــح أنهــا ال تــزال طرفــاً يف النــزاع ولديهــا برامج سياســية خاصــة بها. 
فإنــه مــن الصعــب الحفــاظ عــى االســتقاللية والحيــاد يف ظــل هــذه الظــروف وال ســيا عنــد األخــذ بعــني 
االعتبــار أن بعــض الســكان املترريــن وصمــوا لتعايشــهم مــع الجاعــات املســلحة غــر التابعــة للدولــة 

ــرة طويلة.  لف

التنسيق اإلنساين  
تدعــم األطــراف كافــة التنســيق يف الســياق الحــايل. وقــد أثــار ممثــل عــن إحــدى املنظــات اإلنســانية 
ــدو  ــق القطــري اإلنســاين. ويف حــني يب ــات الفري ــة يف اجتاع ــيل الحكوم إشــكالية بشــأن مشــاركة ممث
ــة  ــل مناقش ــه يعرق ــلطات، إال أن ــع الس ــفافية م ــيل بالش ــيق والتح ــدف التنس ــاً به ــرار مرتبط ــذا الق ه
القضايــا الحساســة ويجعــل الجهــات اإلنســانية الفاعلــة تبــدو وكأنهــا تتعــاون بشــكل حازم مــع جانب 
واحــد يف النــزاع. كــا مل يعــد ينظــر إىل الســفر معــاً إىل املواقــع وإجــراء تقييات مشــركة والعمــل جنباً 
ــا يف مجموعــة متنوعــة مــن القطاعــات(  ــاء قدراته ــا مســؤولة أو لبن ــب مــع الســلطات )لجعله إىل جن
عــى أنهــا تشــكل قضيــة مــن حيــث املســاس مببــدأ الحيــاد. ومــع ذلــك، ال يــزال هنالــك ســؤال يتعلــق 
ــد يكــون مــن  ــرة أخــرى. وق ــزاع م ــة يف حــال نشــوب الن ــج املرتب ــاد والنتائ ــدأ الحي بالتصــور بشــأن مب
الــروري وجــود مســتوى معــني مــن التمييــز بــني الجهــات اإلنســانية الفاعلــة والحكومة حيــث تجري 

محادثــات الســالم أثنــاء نشــوب الحــرب.

قــد وجــد أن لــدى أقليــة مــن املنظــات اإلنســانية التــي أجريــت معهــا مقابــالت أدوات رصــد وتوجيــه 
أو أدوات اســراتيجية لصنــع القــرار تســتند وبشــكل مبــارش إىل املبــادئ اإلنســانية، أو جلســات دوريــة 
ــادئ وتنفيذهــا كجــزء مــن السياســة وإدارة الرنامــج  ــي تراقــب مــدى تكامــل املب ــذايت والت ــم ال للتقيي
ــادراً مــا تكــون جــزًء مــن  ــر، تعــد هــذه النقاشــات مخصصــة، ون وأنشــطة املــروع. فعــى أفضــل تقدي
ــادئ نوقشــت عــى  ــر أحــد املســتجيبني أن املب ــالت، ذك ــاء إحــدى املقاب ــة. وأثن ــة الرصــد املنتظم أنظم
نحــو متقطــع خــالل اجتاعــات األمــم املتحــدة. وعنــد الســؤال عــن االســتقاللية املاليــة وخيــار الجهات 
املانحــة، ذكــر اثنــان فقــط مــن العاملــني يف املجال اإلنســاين أن لديهــم سياســات "مبدئية" توفر إرشــادات 

بشــأن خيــار الجهــات املانحــة للعمــل اإلنســاين. 

إضفاء الطابع السيايس عىل املساعدات  
ــع  ــاء الطاب ــل وإضف ــا التموي ــي بقضاي ــدأ االســتقاللية بشــكل رئي ــي تواجــه مب ــات الت ــط التحدي ترتب
ــدويل واملحــيل  ــن ال ــع الســيايس هــذا عــى الصعيدي ــاء الطاب الســيايس عــى املســاعدات. ويحــدث إضف
ــل املســاعدات والتنســيق. ومــن املعــروف  عــى حــد ســواء، وخاصــة بفعــل مشــاركة الحكومــة يف متوي
أن عمليــة الســالم الجاريــة وحــوار مــا بعــد النــزاع يفرضــان ضغــوط عــى الجهــات اإلنســانية املانحــة. 
وتعتــر املصالــح السياســية عامــاًل رئيســياً، وهنالــك توجــه إىل التأكيــد عــى قضايــا التنميــة والقضايــا 
ــطء  ــاعدات بب ــه املس ــة توجي ــات املانح ــد الجه ــانية. وتعي ــائل اإلنس ــاب املس ــى حس ــد ع ــة األم طويل
ــتبقى  ــانية س ــات اإلنس ــا أن االحتياج ــن إدراكه ــم م ــى الرغ ــالم ع ــة والس ــج التنمي ــو برام ــات نح وبثب
موجــودة حتــى بعــد اتفــاق الســالم. ويف حــني ال يــزال النــزاع مســتمراً وال تــزال االحتياجــات متواجــدة 
وبشــدة يف مناطــق معينــة مــن البــالد، يــرى العاملــون يف املجــال اإلنســاين خطــراً واضحــاً نظــراً لالفتقــار 
إىل الوعــي واالســتجابة لهــذه االحتياجــات مــا يســاهم يف خلــق "أزمة منســية" يف كولومبيــا. وقد الحظ 
ــة  ــة نتيج ــنوات القادم ــض يف الس ــد ينخف ــات ق ــتجابة لألزم ــص لالس ــل املخص ــتجيبون أن التموي املس

للضغــوط السياســية وليــس بســبب انخفــاض موضوعــي وملمــوس يف االحتياجــات.

ــالت عــن قلقهــم إزاء االنخفــاض الراهــن يف  ــن أجريــت معهــم مقاب لقــد أعــرب بعــض األشــخاص الذي
الدعــم اإلنســاين، وتعزيــز الــدور الــذي تؤديــه الجهــات الفاعلــة يف مجــال التنميــة مثــل برنامــج األمــم 
ــك  ــياق، هنال ــذا الس ــة. ويف ه ــدرات والجرمي ــي باملخ ــدة املعن ــم املتح ــب األم ــة ومكت ــدة للتنمي املتح
ــن  ــح كل م ــايل يصب ــانية، وبالت ــتجابة اإلنس ــب االس ــية تحج ــارات السياس ــل يف أن االعتب ــر يتمث خط

ــز يف خطــر.  ــدم التحي ــتقاللية وع االس
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ــني،  ــح مجتمــع النازحــني يف ال ســيكرتا، مبســاعدة مــن املجلــس الرنويجــي لالجئ أصب
ــني، 2015 ــن واملانغــا واليوســفي. املجلــس الرنويجــي لالجئ ــادراً اآلن عــى زراعــة ال ق
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ضغوط الجهات املانحة   
ــم بعــض  تدعــم الجهــات املانحــة يف الغالــب احــرام املبــادئ اإلنســانية مــن خــالل اختيارهــا لركائهــا. وتقيّ
ــا عــى االســتجابة اإلنســانية  ــة مــا عــى االســتجابة وقدرته ــة إغاث الجهــات املانحــة القــدرات العامــة لوكال
وأهميــة العمــل اإلنســاين القائــم عــى املبــادئ داخــل املنظمــة. ومــع ذلــك، يــدرك املانحــون أيضــاً أن العديد 
مــن املنظــات تنفــذ برامجهــا مــن خــالل رشكاء محليــني. وقــد تؤثــر هــذه املارســة عــى العمــل اإلنســاين 
القائــم عــى املبــادئ حيــث قــد ال تتوافــر لــدى الــركاء املنفذيــن يف كثــر مــن األحيــان الخــرة الكافيــة، أو 
ــوا محايديــن وغــر  ــة مــن أجــل أن يكون ــات املحلي ــا والدينامي قــد ال يكــون لديهــم بعــد كاف عــن القضاي

متحيزيــن. وميكــن للجهــات املانحــة إنهــاء االســتجابة أو رصف األمــوال إن اقتــى األمــر.

وحيثــا يــأيت التمويــل مصحوبــاً بقيــود أو رشوط تشــمل األولويــات الجغرافيــة أو املوضوعية، مــن املعروف 
أيضــاً أن بعــض الجهــات املانحــة "تتحــى باملبــادئ" أكــر مــن غرهــا وأنهــا أكــر اتســاقاً يف تطبيــق املبــادئ 
الســليمة يف تقديــم املنــح اإلنســانية. ومــع ذلــك هنالــك عــدد قليل مــن الجهات املانحة تتســم باإلنســانية 
بشــكل حــرصي أو أنهــا منظمــة بطريقــة تحافظ عــى التمويل املخصص للمســاعدات اإلنســانية مســتقالً 
عــن العالقــات الخارجيــة أو املصالــح التجاريــة. وتدرك الجهــات املانحــة أن أداء أكر من دور واحد يف الســياق 
الكولومبــي ال يســاعد يف فهــم أطــراف النــزاع لهــا عــى أنهــا محايــدة وغــر متحيــزة. وقــد ذكر املســتجيبون 
أيضــاً أطــر عمــل الجهــات املانحــة والخطــط االســراتيجية والنــاذج القياســية والجــداول الزمنيــة للعمــل 
اإلنســاين القائــم عــى املبــادئ. كــا تعيــق رصامة هــذه التنظيــات االســتجابة الرسيعــة يف حــاالت الطوارئ 
عندمــا تكــون الحاجــة ملحــة. ومــن ناحية أخرى، ميكــن أن تعيق امليزانيــات القامئة عى التخطيط الســنوي 

إجــراءات الحايــة وبنــاء القــدرات عــى املــدى الطويل.

أنشــأ املجلــس الرنويجــي لالجئــني مالجئ متنقلــة للنازحــني داخليــاً يف كاوكا، كولومبيا. 
املجلس الرنويجي لالجئني/مارســيال أوالريت، 2015
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حاالت العنف األخرى  
تشــمل حــاالت العنــف هــذه العنــف املرتكــب من قبــل الجاعــات اإلجرامية املســلحة التي هي ليســت 
طرفــاً يف النــزاع. وينتــج عــن هــذا النــوع مــن العنــف يف أجــزاء مــن كولومبيــا خســائر يف األرواح وإصابــات 
واعتداءات جنســية ونزوح جاعي وانتشــار األســلحة بطريقة مشــابهة ملا حدث يف النزاعات "التقليدية". 
ولكــن العديــد مــن املنظــات اإلنســانية يف حــرة مــن أمرها بشــأن كيفيــة تلبية تلــك االحتياجــات حيث 
ــدويل  ــون اإلنســاين ال ــدرج ضمــن إطــار عمــل القان ــزاع الداخــيل وال تن ــي بالن ــط بشــكل علن ــا ال ترتب أنه
ــدأ  ــاً يواجــه مب ــف األخــرى تحدي ــر حــاالت العن ــات املانحــة تعت النموذجــي. وعــى الرغــم مــن أن الجه
ــكاد يتوافــر التمويــل.  ــة وبال ــزال بطيئ ــد االحتياجــات، إال أن االســتجابة ال ت ــز إىل جانــب تزاي عــدم التحي
ويبــدو أن مجموعــة الحايــة التابعــة لألمــم املتحــدة تواجــه صعوبــة يف تحليــل ورصــد ما تقــوم به هذه 

العصابــات املســلحة واالحتياجــات اإلنســانية الناجمــة عــن أفعالهم.

لقــد كانــت آراء املســتجيبني متباينــة جــداً عنــد ســؤالهم عــا إن كانــت املبــادئ اإلنســانية ال تــزال تطبــق 
ومــا إن كانــت مجديــة لحــاالت العنــف األخــرى. وقــد ذكر البعــض أن البنيــة الضعيفة للعصابــات وغرها 
مــن الجاعــات اإلجراميــة تعنــي سلســلة قياديــة ضعيفــة، إن وجــدت أساســاً، وهــذا مــن شــأنه أن يجعل 
ــوار  ــى أن الح ــات ع ــذه املجموع ــة له ــداف اإلجرامي ــوي األه ــد تنط ــتحيلة. وق ــات مس ــوار واملفاوض الح
ــوار  ــيكون ألي ح ــم. وس ــى اهتامه ــوز ع ــن يح ــان( ل ــوق اإلنس ــانية )أو حق ــادئ اإلنس ــى املب ــم ع القائ
بشــأن قضايــا الحايــة تأثــر ضئيــل عــى هــذه الجاعــات. ومــن ناحيــة أخــرى، أكــد مســتجيبون آخرون 
عــى أهميــة إدارة التصــورات املتعلقــة بالحيــاد والحفــاظ عــى موقــف محايــد مــع هــذه الجاعــات مــن 
أجــل كســب قبولهــم وقبــول املجتمعــات التــي يســيطرون عليهــا. وســيكون عــدم اعتبارهــا تهديــًدا لهم 

رشطــاً مســبقاً للحــوار. 

ملخص 
يشــكل الفهــم والتطبيــق العمــيل للمبــادئ اإلنســانية ونقلهــا إىل الواقــع العمــيل تحدياً عــى الرغم من 
تركيــز "الدليــل" املعمــم بخصــوص اإلجــاع النظــري يف كولومبيــا عــى أهميــة العمــل اإلنســاين املحايــد 
وغــر املتحيــز واملســتقل. وقــد أعربــت العديد مــن الجهات الفاعلــة يف مجــال اإلغاثة والجهــات املانحة 
ــة بوجــود  ــل العاملــني يف مجــال اإلغاث ــادئ اإلنســانية" مــن قب عــن قلقهــا مــن أن اســتخدام "حــوار املب
فهــم محــدود وتطبيــق ضعيــف للمبــادئ ال يقتــرص أثــره عــى اإلرضار مبصداقيــة القطــاع وحســب وإمنا 

يتســبب أيضــاً بفقــدان قــوة وقيمــة املبادئ.

ويفــرض دور الحكومــة يف كولومبيــا أثنــاء عمليــة الســالم والتنســيق اإلنســاين مناطــق متداخلــة هامــة 
ــل  ــن قب ــف م ــر العن ــل أث ــرى مث ــات األخ ــل التحدي ــا تفع ــادئ ك ــى املب ــم ع ــاين القائ ــل اإلنس للعم
العصابــات اإلجراميــة. إن لفهــم الحيــاد وعــدم التحيــز أهميــة خاصــة مــن أجــل الوصــول، ولكــن ميكــن 
ــة،  ــات املحلي ــع املجتمع ــانية، أو م ــتجابة اإلنس ــه االس ــي توج ــة، والت ــع الحكوم ــة م ــات الوثيق للعالق
ــع الســيايس عــى املســاعدات  أن تجعــل هــذا الفهــم عرضــة للخطــر. وقــد أثــرت مســألة إضفــاء الطاب

ــة. ــق خــاص، وال ســيا يف ســياق التحــول املســتمر تجــاه الســالم والتنمي باعتبارهــا مصــدر قل
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ــع  ــاب يف موق ــوب وبين ــة أي ــدث إىل عائل ــوان يتح ــد ع ــل أحم ــوركاب جمي ــف ن موظ
ــفيك، 2016 ــيم فوس ــدا س ــدو. نوركاب/إي ــاً يف كتمن ــني داخلي ــيبايت للنازح تشوش

السياق
ــا  ــات م ــل يف بيئ ــي تعم ــة الت ــال التنمي ــة يف مج ــات الفاعل ــن الجه ــة م ــال مجموع ــتضيف نيب تس
ــمل  ــكل دوري. وتش ــة بش ــوارث طبيعي ــن ك ــات م ــك البيئ ــاين تل ــث تع ــات حي ــرة النزاع ــد ف بع
ــزالزل  ــارات األريض، وال ــات الناجمــة عــن األمطــار املوســمية الســنوية واالنهي هــذه الكــوارث الفيضان
ــوة 7.8 و7.3  ــزاالن بق ــام 2015، رضب زل ــن ع ــار م ــان ومايو/أي ــي أبريل/نيس ــة. فف ــديدة العرضي الش
نيبــال وتســببا بدمــار شــديد حيــث بلــغ عــدد الضحايــا 8,891 شــخصاً، ودمــر نحــو 605,254 منــزالً، 
ونــزح 188,900 شــخص بشــكل مؤقــت.28 وقــد واجهــت عمليــات اإلنقــاذ واإلغاثــة صعوبــات خاصــة 

ــة. ــة النائي ــرى الجبلي ــت بالق ــم األرضار لحق أن معظ

ــة  ــة متنوع ــن مجموع ــم م ــاق بدع ــعة النط ــانية واس ــة إنس ــال عملي ــة نيب ــت حكوم ــد أطلق وق
ــاً  ــني داخلي ــن النازح ــات اآلالف م ــات مئ ــة احتياج ــل تلبي ــن أج ــاين م ــال اإلنس ــركاء يف املج ــن ال م
ــم الدعــم، إال  ــزالزل. وعــى الرغــم مــن اســتعداد أكــر مــن 450 منظمــة لتقدي ــن بفعــل ال واملترري
أن املنظــات اإلنســانية مل تكــن وحدهــا أثنــاء االســتجابة حيــث شــارك كل مــن املجتمعــات املحليــة 
واملتطوعــني والجاعــات الشــبابية والقطــاع الخــاص والــدول املجــاورة أيضــاً يف عمليــة اإلغاثــة.29 وقد 
كان لهــذه املجموعــة املتنوعــة مــن الجهــات العاملــة يف مجــال االســتجابة يف الحــاالت الطارئــة تأثــر 

ــادئ.  ــون يف املجــال اإلنســاين املب ــه العامل ــق في ــذي يطب ــز ال ــر عــى الحي كب

مع من تم التشاور؟
تعــود وجهــات النظــر املذكــورة يف هــذا البحــث إىل الجهــات الفاعلــة يف كتمنــدو التــي تلبــي احتياجات 
النــاس املتــررة بفعــل الزلــزال الــذي وقــع يف أبريل/نيســان 2015. وتشــمل هــذه الجهــات ممثلــني عــن 
الــوكاالت اإلنســانية واإلمنائيــة واألمــم املتحــدة. ولســوء الحــظ مل يكــن الباحثــون قادريــن عــى الوصــول 

دراسة الحالة: نيبال
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ــا  ــد منه ــط العدي ــام يرتب ــرة لالهت ــكاراً مث ــر أف ــذا األم ــدم ه ــد ق ــية )وق ــزاب السياس ــيل األح إىل ممث
ــة  ــذه الدراس ــة. إن ه ــة الوطني ــر الحكومي ــات غ ــة( واملنظ ــة للدول ــر التابع ــلحة غ ــات املس بالجاع

محــدودة بســبب إمكانيــة الحصــول عــى وجهــات نظــر املســتفيدين. 

ما مدى فهم املبادئ؟ 
ــتجابة  ــر باالس ــق األم ــا ال يتعل ــة عندم ــى أنشــطة التنمي ــال ع ــة يف نيب ــات اإلغاث ــم منظ ــز معظ ترك
ــك  ــة أن هنال ــى التنمي ــز ع ــذي يرك ــياق ال ــذا الس ــن ه ــد ضم ــة. ووج ــوارث الطبيعي ــانية للك اإلنس
ــم األخــرى. كــا  ــني املفاهي ــد مــن املســتجيبني بينهــا وب ــط العدي ــادئ حيــث يخل اختــالف يف فهــم املب
ــي،  ــاء الجاع ــن اإلقص ــد م ــدرات والح ــاء الق ــتدامة وبن ــل االس ــرى مث ــات أخ ــى أولوي ــوء ع ــي الض ألق

ــادئ.  ــة للمب ــون منافس لتك

أكــد املتحــاورون عــى أهميــة مبــدأ اإلنســانية، عــى الرغــم مــن اإلشــارة إليــه فقــط إن تطلــب األمــر 
ذلــك، حيــث قالــوا إن االســتجابة للمعانــاة اإلنســانية أثنــاء فــرات اإلغاثــة مــن الــزالزل كانــت األولوية 

القصــوى بغــض النظــر عــن نــوع التدخــل )ســواء كان الركيــز عــى التنميــة أو حــاالت الطــوارئ(.

يفهــم العديــد مــن املســتجيبني مبــدأ عــدم التحيــز عــى أنــه يتطلــب إعطــاء األولويــة ألشــد الفئــات 
ضعفــاً، ولكنهــم ركــزوا عــى الضغــوط الشــديدة التــي تفرضهــا الحكومة من أجــل تقديم املســاعدات 

إىل املحتاجــني كافــة بالتســاوي باعتبارهــا عائقــاً رئيســياً أمــام االلتــزام باملبدأ.

اعتــر مبــدأ الحيــاد متصــالً بكيفيــة تعامــل العاملــني يف املجــال اإلنســاين مــع الديناميــات السياســية 
يف الســياق النيبــايل. وقــد ذكــر غالبيــة املســتجيبني أنــه مــن املهــم إدارة عالقاتهــم مــع مراكز الســلطة 
ــع الســيايس  ــن، ولكــن كان مــن الصعــب جــداً عــدم إضفــاء الطاب املختلفــة مــن أجــل البقــاء محايدي
يف املارســة العمليــة. وقــد تســاءل البعــض عــا إن كان مبــدأ الحيــاد ذا صلــة باالســتجابة اإلنســانية 

وليــس بالنــزاع.

ناقــش العديــد مــن األشــخاص الذيــن أجريــت معهم مقابــالت مبــدأ االســتقاللية فيا يتعلــق بحكومة 
نيبــال وليــس فيــا يتعلــق بالجهــات املانحة وذلــك بفعل الضغوط بشــأن االلتــزام بسياســات الحكومة.

اإلنسانية 

عدم التحيز

الحياد

االستقاللية
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التحديات حسب السياق التي تواجه العمل 
اإلنساين القائم عىل املبادئ

إمكانية الوصول  
يزيــد ضعــف البنيــة التحتيــة إىل جانــب االنهيــارات األرضيــة الناجمــة عــن الــزالزل واألمطــار الغزيــرة 
مــن صعوبــة الوصــول إىل الســكان املترريــن يف املناطــق الجبليــة املرتفعــة بعــد وقــوع الزلــزال. وقــد 
أدى ذلــك إىل الحــد مــن قــدرة وكاالت اإلغاثــة عــى تحديــد االحتياجــات واالســتجابة بطريقــة محايــدة. 

اإلقصاء االجتامعي  
ــر  ــات غ ــة واملنظ ــات املانح ــدة والجه ــم املتح ــن األم ــم م ــت مقابلته ــن مت ــخاص الذي ــق األش واف
الحكوميــة عــى أن أكــر تحــٍد أمــام توزيــع املســاعدات يتعلــق باإلقصــاء االجتاعــي املنتــر يف جميــع 
أنحــاء البــالد. ويســتند اإلقصــاء يف نيبــال إىل الطائفــة والقبيلــة والطبقــة االجتاعيــة والعــرق واملوقــع 
ونتائــج الوقائــع السياســية والسياســات الحكوميــة طويلــة األمــد. وغالبــاً مــا يكــون النــاس الذيــن يتــم 
اعتبارهــم يف أمــس الحاجــة يف أوقــات الكــوارث هــم أكــر الفئــات اســتضعافاً وتهميشــاً. ويف حني تعطي 
االســتجابة املحايــدة لألزمــات األولويــة لهــذه الفئــات عنــد توزيــع املســاعدات املوجــه، إال أن الحكومــة 
طلبــت توزيــع املــوارد الشــامل عــى جميــع الســكان بــرصف النظــر عــن الحاجــة. وقــد شــكلت هــذه 
نقطــة خــالف رئيســية بــني الــوكاالت الدوليــة والحكومــة، وكذلــك تحديــاً كبــراً أمام مبــدأ عــدم التحيز. 

دور الحكومة يف التمويل اإلنساين  
ويكمــن أحــد التحديــات أمــام التمســك باملبادئ اإلنســانية، بالنســبة للوكاالت اإلنســانية التــي أجريت 
معهــا مقابــالت، يف أن الحكومــة طلبــت يف بــادئ األمر توجيــه كل التمويل املخصص لالســتجابة لألرضار 

ــزال  ــاً بعــد أن دمــر الزل ــم للنازحــني داخلي ــو اآلن يف خيمــة يف مخي ــا بيالف تعيــش نيت
ــا. نوركاب/كيشــور شــارما، 2016 منزله



25

الناجمــة عــن الزلــزال مــن خــالل إدارتهــا. وقــد علــق املشــاركون الرئيســيون يف االســتجابة مــن وكاالت 
تابعــة لألمــم املتحــدة للباحثــني أن الحكومــة تقلــل مــن اإلنفــاق مــن ميزانيتهــا بشــكل مزمــن، حيــث 
تصــل النســبة أحيانــاً إىل 40 يف املئــة. ويعتقــد أن أمــوال الجهــات املانحــة قــد بلغــت نحــو 25 يف املئــة 
مــن ميزانيــة الحكومــة. وباإلضافــة إىل لذلــك، اســتمرت الجهــات املانحــة يف تقديــم نســب مرتفعــة من 
التمويــل عــى الرغــم مــن أن قــدرة االســتيعاب لــدى الحكومــة مل تتوافــق مــع التمويــل الــذي تلقتــه، 
ــال  ــم تخصيصــه لالســتجابة يف حــاالت الطــوارئ بشــكل فع ــا ت ــرة م ــايل مل تســتخدم نســبة كب وبالت

لتلبيــة االحتياجــات اإلنســانية برسعــة. 

دور الحكومة يف التنسيق اإلنساين  
رتبـت االسـتجابة لحادثـة الزلـزال الـذي وقـع يف أبريل/نيسـان 2015 وفقـاً لنظـام املجموعـات مع األمم 
املتحـدة والحكومـة، حيـث عـني قادة نظراء مشـاركني يف كل مجموعـة. ويف ظروف ماثلة، يتم تنشـيط 
املجموعـات بنـاًء عـى طلـب الحكومـة مـن أجـل االسـتجابة لحـاالت الكـوارث. وقـد تسـاءل مخـرون 
رئيسـيون مـن منظـات دوليـة عـا إن كانـت الحكومـة مسـتعدة لتحمل مسـؤولية القيادة املشـركة، 
وقـد تـم وضـع نظـام متـواٍز مـن القـادة املشـاركني الدوليـني ليأخـذوا عـى عاتقهـم معظم مسـؤوليات 
إدارة املجموعـات العمليـة. وعـى الرغـم مـن هـذا الدعـم اإلضـايف، إال أن منظـات غر حكوميـة دولية 
تشـاركت عدداً من الشـكاوى الشـائعة بشأن كيفية تنسـيق حكومة نيبال تقديم املساعدات اإلنسانية. 
فعـى سـبيل املثـال، علـق العديد من املسـتجيبني عى أن "سـيطرة" الحكومـة وتوجيههـا للبروقراطية 
املعقـدة ميكـن أن يكـون "خانقـاً". وإن تعـدد مراكز السـلطة والـوزارات املختلفة، التي غالباً ما تسـيطر 
عليهـا أطـراف سياسـية وطوائـف وجاعات عرقية مختلفـة، والتي ينبغي التعامل مع كل منها بشـكل 

فـردي، يجعـل التفـاوض مع الهيئـات الحكوميـة أمراً معقـداً وصعباً. 

الحــظ املســتجيبون مــن الــوكاالت الدوليــة التحديــات السياســية التــي تواجه العمــل يف نيبــال، وخاصة 
ــتوى  ــى مس ــا ع ــي وتنفيذه ــد الوطن ــى الصعي ــت ع ــي وضع ــات الت ــني السياس ــات ب ــل التناقض بفع

رام هــو عضــو يف لجنــة إدارة املجتمــع التــي شــكلتها املنظمــة الدوليــة للهجــرة لحــث الســكان 
املحليــني عــى تحســني أوضــاع مخيــات النازحني داخليــاً. نوركاب/كيشــور شــارما، 2016
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ــايض. وهــي  ــام امل ــع الع ــذي وق ــزال ال ــاء الزل ــاري رشيســتا أثن ــا كوم ــت بادم أصيب
تتلقــى العــالج الطبيعــي يف وحــدة إعــادة التأهيــل املكثــف، املصممــة واملنشــأة 
مــن قبــل خــراء نــوركاب، حتــى تتمكن مــن اســتخدام ذراعها مــرة خرى. نــوركاب/

كيشور شــارما، 2016
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ــؤولني  ــل املس ــدل تبدي ــاع مع ــى ارتف ــوء ع ــاين الض ــال اإلنس ــون يف املج ــى العامل ــا ألق ــة. ك املنطق
ــدى الســلطات أي  ــه ال يوجــد ل ــك أن ــي ذل ــث يعن ــني، وخاصــة عــى مســتوى املقاطعــات، حي الحكومي
ــض  ــار بع ــد أش ــانية. وق ــادئ اإلنس ــة باملب ــة ضئيل ــا معرف ــة ولديه ــات الدولي ــع الجه ــل م ــرة بالعم خ
األشــخاص الذيــن أجريــت معهــم مقابالت أن املبادئ اإلنســانية مل تذكر بشــكل مبارش خــالل املفاوضات 
مــع الحكومــة بشــأن االســتجابة يف حــاالت الطــوارئ، واســتخدم بــدالً مــن ذلــك مفهــوم خلــق "ظــروف 
ــز  ــار مــن أجــل إيجــاد نــوع ماثــل مــن الحي محيطــة مــرصح بهــا". وقــد أخــذ هــذا األمــر بعــني االعتب

ــادئ. اإلنســاين باســتخدام املب

وبالنســبة لحكومــة نيبــال، فقــد كانــت االســتجابة الطارئــة للزلــزال عبــارة عــن توســيع لنطاق أنشــطة 
التنميــة العاديــة، ونتيجــة لذلــك فرضــت ضغــوط عــى العاملــني يف املجــال اإلنســاين والجهــات املانحــة 
مــن أجــل العــودة إىل برامــج التنميــة العاديــة يف أقــرب وقــت ممكــن. ورسعــان مــا اتضــح ضمــن إطــار 
املجتمــع الــدويل أن الدفــع مبرحلــة األزمــة إىل نهايتهــا هــو مــا يقــف وراء فــرض رضيبــة مرتفعة بنســبة 
)46 يف املئــة( عــى اســتراد مــوارد املســاعدات بعــد مثانيــة أســابيع فقــط مــن وقــوع الزلــزال.30 وقــد أثــر 
موقــف الحكومــة، خاصــة مــن خــالل فــرض مثــل هــذا الريبــة، عــى اســتقاللية االســتجابة اإلنســانية. 

إضفاء الطابع السيايس عىل املساعدات  
أشــار الكثــر مــن املســتجيبني إىل أن القــرارات املتعلقــة بتوزيــع املســاعدات مل تتخذ بطريقــة عادلة من 
قبــل الحكومــة أو معظــم املنظــات غــر الحكوميــة الوطنيــة )وهــي كلهــا مرتبطــة بأطــراف سياســية 
ــك، أشــارت  ــة ملــن يدعمهــم وملجتمعاتهــم. وعــالوة عــى ذل ــك منحــوا األفضلي ــدالً مــن ذل ــة(، وب معين
ــة بــني  ــة، وأنــه كان مــن الصعــب املوازن الــوكاالت اإلنســانية إىل أنهــا أجــرت عــى اتخــاذ قــرارات ماثل
رغبتهــا يف توزيــع املســاعدات بشــكل عــادل ورضورة الحفــاظ عــى عالقــة بناءة مــع الحكومــة والجهات 
الفاعلــة املحليــة. كــا أشــر أيضــاً إىل أن منظــات التنميــة قــد تعطــي األولويــة للحفــاظ عــى عالقــات 
تعاونيــة مــع الحكومــة بشــأن تطبيــق املبــادئ اإلنســانية، وخاصــة لضــان الحفــاظ عــى حيــز العمــل 

مخيــم للنازحــني داخليــاً يف مركــز كتمنــدو. مــا زال النــاس )يف الغالــب مــن سيندوبالشــوك( يعيشــون يف 
خيــام يف العاصمــة بعــد ســتة أشــهر مــن وقــوع الزلــزال. وال ميكنهــم العــودة إىل الديــار حيــث مل يعــاد 

بنــاء منازلهــم حتــى اآلن. تيــم ديرفني/املنظمــة الدوليــة للمعوقــني، أكتوبر/تريــن أول 2015
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الخــاص بهــا بعــد التعامــل مــع حالــة الطــوارئ. وقــد ذكــر أن القصــد مــن هــذه األولويــات هــو أن عدداً 
ــة التعــرض للخطــر،  ــة مل تعــرض عــى تقييــات الحكومــة املعتمــدة بشــأن قابلي مــن الجهــات الفاعل

رغــم القلــق إزاء عــدم تقديــم نظــرة شــاملة إىل االحتياجــات اإلنســانية.

ــني  ــراث العامل ــدم اك ــم إزاء ع ــن قلقه ــتجيبني ع ــن املس ــد م ــرب العدي ــد أع ــرى، فق ــة أخ ــن ناحي وم
الجــدد يف املجــال اإلنســاين الذيــن يصلــون إىل نيبــال دون خــرة ســابقة بالوضــع الســيايس. وكانــت بعض 
ــا  ــر عكــي عــى عالقاته ــه أث ــني يف املجــال اإلنســاين ل ــن أن وجــود العامل ــة تخــى م منظــات التنمي
ــني يف املجــال اإلنســاين مــوارد ضخمــة،  ــب العامل ــك يرجــع إىل جل مــع الحكومــة. وذكــرت أن ســبب ذل
ــة  ــة يف مجــال التنمي ــات الفاعل ــني الجه ــا ب ــم أرادوا العمــل خــارج نطــاق األســاليب املتفــق عليه وأنه

ــد والحكومــة.  عــى املــدى البعي

مشاركة القطاع الخاص يف االستجابة لألزمات  
ــات  ــن التجمع ــة، م ــزال عــى املســتويات كاف ــة الزل كان القطــاع الخــاص نشــطاً يف االســتجابة لحادث
ــات  ــت الخدم ــد كان ــرة. وق ــة الكب ــاص الوطني ــاع الخ ــات القط ــمية إىل منظ ــر الرس ــرة غ الصغ
ــن  ــل م ــدد قلي ــك ع ــات، وكذل ــيق املجموع ــام تنس ــن نظ ــزًء م ــال ج ــائل االتص ــل وس ــية مث األساس
ــى  ــل ع ــات. وقي ــر الخدم ــر توف ــي ع ــم العين ــت الدع ــي قدم ــيات الت ــددة الجنس ــركات متع ال
نحــو متكــرر أن القطــاع الخــاص مييــل بشــكل عــام إىل "االنخــراط يف األمــر" مــن خــالل الســؤال عــا 
يحتاجــه النــاس وتوفــره برسعــة لهــم. واعتــر ردهــم موجهــاً نحــو تحقيــق النتائــج واســتباقياً. وقــد 
ــادئ مل تلعــب أي دور واع  ــن أن املب ــد األســاس للعمــل عــى الرغــم م ــدأ اإلنســانية بالتأكي شــكل مب
يف هــذه العمليــة، وكان هنالــك تصــور بأنــه يجــب عــى الجهــات الفاعلــة يف القطــاع الخــاص العمــل 
بشــكل مســتقل عــن الحكومــة ومنظــات اإلغاثــة الدوليــة، حيــث اعتــر كالهــا بطيئــاً جــداً ووصفا 

باتان، كتمندو: فتاة صغرة تبعد الحطام عن منزلها. لوكاس فوف/املنظمة الدولية للمعوقني، مايو/أيار 2015
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بالبروقراطيــة. كــا أعطيــت األولويــة لتقديــم املســاعدات إىل مــن هــم يف أشــد الحاجــة إليهــا. ولكــن 
ــك  ــاص إال أن هنال ــاع الخ ــتجابة القط ــتقاللية الس ــانية واالس ــدأ اإلنس ــه مب ــن توجي ــم م ــى الرغ ع
ــة  ــاس فقــط لتشــمل أيضــاً حاي ــة يف مســاعدة الن دوافــع مختلطــة للــركات الكبــرة تتجــاوز الرغب
املصالــح التجاريــة، عــى ســبيل املثــال، عــن طريــق إعــادة بنــاء قــدرات وســائل االتصال بشــكل رسيع. 
ــات  ــات القطــاع الخــاص، ولوحــظ أن الجه ــق عملي ــة تعي ــة الحكومي ــر أيضــاً أن البروقراطي ــد ذك وق
ــل  ــا تحوي ــراث لقضاي ــن اإلدراك أو االك ــن عــى املســتوى نفســه م ــة يف القطــاع الخــاص مل تك الفاعل
ــك، مل  ــة إىل ذل ــدة. وباإلضاف ــم املتح ــة أو األم ــر الحكومي ــة غ ــات الدولي ــة باملنظ ــاعدات مقارن املس
ــة. ويف حــني  ــة التقليدي ــل منظــات اإلغاث ــة بتحلي ــاً مقارن ــا الســيايس االجتاعــي متين يكــن تحليله
شــكل نجــاح القطــاع الخــاص مســاهمة إيجابيــة لالســتجابة يف نيبال إال أن مشــاركته أثارت تســاؤالت 

ــادئ اإلنســانية يف حــاالت الكــوارث.  ــة املب بشــأن أهمي

ملخص
ــادئ اإلنســانية يف ســياق  ــات التــي تعــرض التمســك باملب ــال عــى العقب ــة يف نيب أكــدت دراســة الحال
ــات  ــت بعــض التحدي ــة. وكان ــة اإلنســانية واإلمنائي ــات الفاعل ــن الجه ــث تتواجــد كل م الطــوارئ حي
التــي شــوهدت يف دراســات الحالــة األخــرى ســائدة بشــكل كبــر مثــل إمكانيــة الوصــول إىل املناطــق 
الوعــرة وإضفــاء الطابــع الســيايس عــى املســاعدات. وقــد زاد دور حكومة نيبال يف تنســيق االســتجابة 
ــر  ــد كب ــتقاللية إىل ح ــز واالس ــدم التحي ــدأ ع ــاين مبب ــال اإلنس ــني يف املج ــزام العامل ــة الت ــن صعوب م
وذلــك بســبب البروقراطيــة الشــديدة، ووجــود شــبكة معقــدة مــن مراكــز الســلطة تتضمــن كل منها 
مصالــح سياســية منافســة وتبديــل املســؤولني الحكوميــني. كــا أوجــدت ظاهــرة اإلقصــاء االجتاعــي 
املنتــرة املزيــد مــن التحديــات أمــام تقديــم املســاعدات بشــكل عــادل. والحــظ معظــم املســتجيبني 
صعوبــة يف املوازنــة بــني التمســك باملبــادئ ورضورة الحفــاظ عــى عالقــة بنــاءة مــع الحكومــة. وهــذا 
شــكل تحديــاً أمــام العاملــني يف املجــال اإلنســاين للتغلــب عــى القيــود التــي فرضتهــا الحكومــة مــن 

أجــل تقديــم املســاعدات اإلنســانية وفقــاً للمبــادئ.

ــة إىل  ــات الفاعل ــات األخــرى فســبب وجودهــا هــو حضــور مجموعــة متنوعــة مــن الجه ــا التحدي أم
ــة  ــت منظــات التنمي ــادئ. وعمل ــزام باملب ــة مــن االلت ــات مختلفــة ومســتويات متفاوت ــب أولوي جان
طويلــة األمــد بالتعــاون الوثيــق مــع الحكومــة، وأعربــت عــن قلقهــا إزاء األثــر الســلبي عــى عالقتهــا 
ــن يفتقــرون إىل الخــرة الســابقة يف الوضــع الســيايس. وقــد  ــني يف املجــال اإلنســاين الذي بفعــل العامل
ــة  ــتقاللية وخاص ــدأ االس ــق مب ــة يف تطبي ــة صعوب ــال التنمي ــة يف مج ــات الفاعل ــذه الجه ــدت ه وج
ــادئ  ــن. ويف حــني أن املب ــم املســاعدات ومل ــة تقدي ــرة بشــأن كيفي ــة املؤث ــآراء الحكوم ــق ب ــا يتعل في
ــن  ــا مل تك ــال، إال أنه ــاين يف نيب ــال اإلنس ــني يف املج ــة للعامل ــة النظري ــن الناحي ــة م ــانية معروف اإلنس
ــاع  ــن القط ــركات م ــد كان لل ــة. لق ــال التنمي ــة يف مج ــات الفاعل ــبة للجه ــياً بالنس ــاً أساس مرجع
الخــاص أولويــات مختلفــة دون الرجــوع بشــكل مبــارش إىل املبــادئ. كــا ناقــش بعــض الذيــن أجريت 
معهــم مقابــالت مســألة مــا إن كانــت املبــادئ اإلنســانية ذات صلــة يف ســياق التنميــة، حيث اســتنتج 
ــا أصبحــت املفاوضــات  ــاً، ال ســيا عندم ــاراً مرجعي ــا إط ــدة باعتباره ــت ذات فائ ــا كان ــم أنه معظمه

متعــرسة. 
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السياق 

بــدأت الحــرب األهليــة الســورية يف بدايــة عــام 2011 كحركــة احتجاجيــة. ورسعــان مــا دخلــت يف دوامــة 
عميقــة مــن العنــف وصــف بأنــه نــزاع مســلح ذو طابــع دويل. وقــد أصبــح هــذا النــزاع جغرافيــاً سياســياً 
ــن النواحــي السياســية  ــة مشــاركة م ــة والدولي ــة اإلقليمي ــات الفاعل ــن الجه ــد م ــث أصبحــت العدي حي
ــمت  ــداً، وانقس ــع تعقي ــة الوض ــة مختلف ــات إرهابي ــود جاع ــا زاد وج ــكرية. ك ــية والعس والدبلوماس
ــة  ــر التابع ــلحة غ ــات املس ــني الجاع ــوريا ب ــني يف س ــكان املدني ــق والس ــف املناط ــى مختل ــيطرة ع الس
ــات  ــذ هج ــزاع تنفي ــراف الن ــت أط ــة. وواصل ــة( والحكوم ــات اإلرهابي ــف بالجاع ــا وص ــة )بعضه للدول
ــي  ــارات الت ــن الحص ــد م ــت العدي ــد فرض ــة. وق ــكانية العالي ــة الس ــق ذات الكثاف ــى املناط ــوائية ع عش
شــكلت عائقــاً أمــام حركــة املدنيــني، فضــالً عــن نقــل البضائــع واملســاعدات. وباإلضافــة إىل ذلــك، يوجــد 
نحــو 5.47 مليــون شــخص بحاجــة إىل املســاعدات اإلنســانية وهــم غــر قادريــن عــى الحصــول عليها، مبن 

ــم نحــو 600,000 شــخص يف املناطــق املحــارصة.31 فيه

ومنــذ عــام 2011، قتــل أكــر مــن ربــع مليــون شــخص ســوري، وأصيــب أكــر مــن مليــون شــخص،32 ونــزح 
ــدة، وأجــر  ــرات عدي ــم م ــرك منازله ــم عــى ت ــر منه ــث أجــر الكث ــاً حي ــون شــخص داخلي نحــو 6.5 ملي
نحــو 4.8 مليــون ســوري عــى الفــرار مــن البــالد.33 وتشــر تقديــرات مكتــب تنســيق الشــؤون اإلنســانية 
إىل أن عــدد األشــخاص الذيــن هــم بحاجــة إىل املســاعدات اإلنســانية بلــغ 13.5 مليــون شــخص عــام 2016 
مــن بينهــم ســتة ماليــني طفــل.34 وتعــد املســاعدات اإلنســانية رضوريــة للتعامــل مــع النقــص املمتــد يف 
الرعايــة الصحيــة املالمئــة ودعــم الحاية والحصول عــى املياه وخدمــات الرصف الصحــي والتعليم واألمن 

الغــذايئ. وإضافــة إىل أنــه تــم تدمــر أكــر مــن نصــف املستشــفيات وربــع املــدارس تقريبــاً يف ســوريا.35

كــا توجــد قيــود مفروضــة تحول دون الوصول إىل الســكان املحتاجني بســبب العنف والنزاع املســتمرين، 
وعــدم وجــود تعــاون مــن جانــب الحكومــة والجاعات املســلحة غــر التابعــة للدولــة، واملخــاوف األمنية 
بفعــل االنتهــاكات واســعة النطــاق للقانــون اإلنســاين وقانــون حقــوق اإلنســان. وغالبــاً مــا يعــّر العاملون 
يف املجــال اإلنســاين عــن أن ســوريا هــي منطقــة "خــارج نطــاق الحايــة" حيث يفتقــر الســكان املتررون 

ــس  ــان. املجل ــاع يف لبن ــال يعيشــون يف مســتوطنة يف وادي البق ــون ســوريون أطف الجئ
ــن، 2015 ــتيان يبس ــي لالجئني/كريس الرنويج

دراسة الحالة: شامل سوريا
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للحايــة مــع وجــود أنشــطة حايــة محــدودة. كــا أن الســياق العمــيل يف شــال ســوريا، حيــث أجــري 
هــذا البحــث، غــر آمــن بالنســبة للســكان والجهات الفاعلــة الدوليــة والوطنية عــى حد ســواء. وتتطلب 
االســتجابة اإلنســانية للنــزاع يف ســوريا نهجــاً إقليميــاً نتيجــة النعــدام األمــن، وبالتــايل فهــي تشــمل عدة 

مراكــز للوصــول والتنفيــذ هــي: تركيــا واألردن ولبنــان والعــراق، باإلضافــة إىل ســوريا ذاتها. 

مع من تم التشاور؟
ــال  ــني يف املج ــرات العامل ــد بخ ــه التحدي ــى وج ــث ع ــذا البح ــورة يف ه ــر املذك ــات النظ ــل وجه تتص
ــات  ــم أن بعــض هــذه التحدي ــي االحتياجــات يف شــال ســوريا، رغ ــا وتلب ــن يف تركي اإلنســاين املتواجدي
يتصــل أيضــاً باالســتجابة اإلنســانية يف مناطــق أخــرى من البــالد. وتبقى هذه الدراســة محدودة بســبب 
ــك "حكومــة"  ــال، مل تكــن هنال ــة. فعــى ســبيل املث ــة رئيســية معين ــات فاعل ــة الوصــول إىل جه إمكاني
معتمــدة رســمياً للرجــوع إليهــا يف منطقــة البحــث. كــا كانــت هنالــك أيضــاً إمكانيــة وصــول محدودة 
ــن هــم تحــت ســيطرة الجاعــات املســلحة غــر التابعــة  ــني الذي إىل معظــم املناطــق والســكان املحلي
للدولــة وذلــك بســبب انعــدام األمــن بالنســبة للباحثــني والعاملــني يف املنظــات غــر الحكوميــة. وإن 
أحــد العنــارص املفقــودة يف هــذا البحــث هــي املســتفيدون أنفســهم بســبب رغبــة الباحثــني يف تفــادي 

رفــع التوقعــات بشــأن تقديــم املســاعدات أو إلحــاق الــرر.

ما مدى فهم املبادئ؟

نــادراً مــا يتحــدث األشــخاص الذيــن أجريــت معهــم مقابــالت عن مبدأ اإلنســانية مــن تلقاء أنفســهم، 
عــى الرغــم مــن اإلقــرار بأهميته األساســية عنــد املطالبــة بذلك.

ــاد  ــني الحي ــج ب ــو الدم ــا نح ــة معه ــراء مقابل ــد إج ــورية عن ــة الس ــر الحكومي ــات غ ــت املنظ اتجه
ــك  ــع ذل ــر. وم ــد كب ــابهان إىل ح ــة تتش ــة العربي ــني باللغ ــك إىل أن الكلمت ــع ذل ــز، ويرج ــدم التحي وع
ميكــن التمييــز بــني املفهومــني. وغالبــاً مــا يتفــق عــى أنــه مــن الصعــب تطبيــق مبــدأ عــدم التحيــز 

ــاه. ــورة أدن ــة الســورية لألســباب املذك يف البيئ

اإلنسانية 

عدم التحيز
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موظفــو املجلــس الرنويجــي لالجئــني يوزعــون الخشــب واألغطيــة البالســتيكية ملقاومــة األحــوال الجويــة وذلــك يف مخيم 
غــر رســمي لالجئــني الســوريني يف وادي البقــاع، لبنــان.  املجلــس الرنويجي لالجئني/ســام تارلينــغ، 2015

االستقاللية 

ــر  ــد اعت ــدأ االســتقاللية هــو أمــر مســتحيل. وق ــق مب ــون يف املجــال اإلنســاين أن تطبي ــد العامل يعتق
االلتــزام مببــدأ االســتقاللية أمــراً صعبــاً وخاصــة بالنســبة للمنظــات غــر الحكوميــة الدوليــة وذلــك 
ألنهــا تعتمــد عــى الجهــات املانحــة، وألنــه يجــب عليهــا االلتــزام بإجــراءات مكافحــة اإلرهــاب مبــا يف 

ذلــك القيــود القانونيــة.

كان هنالــك تصــور بــني العديــد مــن املواطنــني الســوريني أن تطبيــق مبــدأ الحيــاد هــو أمــر مســتحيل 
ــاد رمبــا يكــون مالمئــاً أكــر  ــدأ الحي ــزاع املســتقطب. ولكــن كان مــن املعــروف أن مب ــل هــذا الن يف مث
للموظفــني غــر الســوريني واملنظــات غــر الحكوميــة الدوليــة. وباإلضافــة إىل فهــم مبــدأ الحيــاد عى 
ــز  ــزاع عــى الطــرف اآلخــر، فقــد كان مرتبطــاً أيضــاً بعــدم التميي ــل أحــد أطــراف الن ــه عــدم تفضي أن

ضــد أي مجموعــة.

الحياد
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املجلــس الرنويجــي لالجئــني أثنــاء تنفيــذه أنشــطة التعليــم واملعلومــات والتوزيع 
ــتيان  ــي لالجئني/كريس ــس الرنويج ــان. املجل ــال لبن ــي يف ش ــزه املجتمع ــن مرك م

يبســن، 2014
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التحديات حسب السياق التي تواجه العمل 
اإلنساين القائم عىل املبادئ

نظام اإلدارة عن بعد  
أكــدت املناقشــات عــى أن نظــام اإلدارة عــن بعــد، والــذي تســتخدمه معظــم املنظــات غــر الحكومية 
ــادئ.  ــاً للمب ــانية وفق ــاعدة اإلنس ــة واملس ــر الحاي ــول دون توف ــات تح ــع عقب ــوريا، وض ــة يف س الدولي
وعــالوة عــى ذلــك، فقــد شــكل هــذا النظــام عائقــاً رئيســياً أمــام فهــم كيفيــة تطبيــق الرمجــة القامئــة 
ــن  ــد م ــرت العدي ــد ذك ــد. وق ــج الرص ــه برام ــي تواج ــات الت ــل الصعوب ــدان بفع ــادئ يف املي ــى املب ع
املنظــات اإلنســانية أنــه يتــم يف العــادة دفــع بــدالت ألنظمــة الرصــد والتقييــم الضعيفــة بــني الجهات 

ــة والجهــات املانحــة وذلــك بســبب نظــام اإلدارة عــن بعــد. الفاعل

وقــد عرفــت إمكانيــة الوصــول إىل البيئــة العمليــة عــى أنهــا قــدرة املنظــات غــر الحكوميــة الدوليــة 
واألمــم املتحــدة عــى الوصــول بشــكل مــادي إىل الســكان املتررين، وليس قدرة الســكان عــى الحصول 

عــى املســاعدات، ويعــود ســبب ذلــك يف جــزء منــه إىل اإلدارة عــن بعد.

التنسيق  
شــكل وجــود "محــاور" أو مراكــز متعــددة لتنســيق العمل اإلنســاين يف ســوريا عائقــاً أمام متاســك العمل، 
ويرجــع ســبب ذلــك إىل مواقــع العمــل املختلفــة والديناميــات املحليــة الخاصــة للبلــد املتــرر. كــا أن 
آليــات اإلدارة اإلقليميــة للمنظــات غــر الحكوميــة الدوليــة الكبــرة وكذلــك األمــم املتحــدة منتــرة 

ومتحدة بشــكل ســيئ.

وعــى الرغــم مــن أن نظــام املجموعــات فعــال، فقــد ذكــر عــدد مــن الذيــن أجريــت معهم مقابــالت أنه 
ال تــزال هنالــك العديــد مــن التســاؤالت تتعلــق بنتائــج آليــات التنســيق. ومثــة قلــق من أن األساســيات 
ــة مصــادر املعلومــات، ال متنــح  ــد للمســاعدات ومصداقي ــه الجي ــة، كالتوجي ــات امليداني الالزمــة للعملي
الكثــر مــن االهتــام. وبشــكل أكــر تحديــداً، الحظــت الجهــات الفاعلــة أن املبــادئ اإلنســانية ال تناقش 

بشــكل منتظــم يف اجتاعات التنســيق.

مشاركة الجهات املانحة   
أكــدت املقابــالت عــى أنــه غالبــاً مــا يشــار إىل التقاريــر والقيــود املنهكــة التــي تتمحــور حــول تحقيــق 
األهــداف بــدالً مــن تلبيــة احتياجــات الســكان املترريــن عــى أنهــا تعــرض تنفيــذ املبــادئ.36 وعــالوة 
عــى ذلــك، فقــد تبــني أن ذلــك أدى إىل التمييــز يف تقديــم املســاعدة والحايــة. وذكــر أيضــاً أن اعتــاد 
املنظــات غــر الحكوميــة الدوليــة عــى متويــل الجهــات املانحــة يجعل مــن الصعب ضــان التقييات 
املســتقلة لالحتياجــات يف أي أزمــة إنســانية. وقــد كان هذا التأثر أكــر وضوحاً يف الســياقات ذات الطابع 
الســيايس يف ســوريا، حيــث ميكــن ملجموعــة واســعة مــن الجهــات الفاعلــة الداخليــة والخارجيــة التــي 

لديهــا وجهــات نظــر سياســية وخارجيــة مؤثــرة أن تضلــل تقديــم الحايــة واملســاعدات اإلنســانية. 

تدابري مكافحة اإلرهاب  
تعــزى العالقــة التــي غالبــاً مــا متتــاز بالصعوبة بــني املنظات غــر الحكوميــة الدولية والجهــات املانحة 
ــر.  ــداد التقاري ــد إع ــة يف قواع ــار إىل املرون ــر مكافحــة اإلرهــاب واالفتق ــا يف ســوريا إىل تداب الخاصــة به
ــادئ  ــى املب ــة ع ــانية القامئ ــاعدات اإلنس ــذ املس ــى تنفي ــاب ع ــة اإلره ــر مكافح ــر تداب ــن أن تؤث وميك
ــة  ــى إمكاني ــاوض ع ــركاء أو التف ــار ال ــى اختي ــال اإلنســاين ع ــني يف املج ــدرة العامل ــن ق ــا تحــد م ألنه
ــض  ــاعدات إىل بع ــال املس ــل إيص ــا يعرق ــة، م ــة للدول ــر التابع ــلحة غ ــات املس ــع الجاع ــول م الوص
املناطــق.37 ويــرى العديــد مــن العاملــني يف املجــال اإلنســاين أنــه قــد ينظــر إىل التواصــل مــع الجاعــات 
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ــل يف  ــدم العم ــرروا ع ــايل ق ــا، وبالت ــارش" له ــم مب ــم "دع ــه تقدي ــى أن ــة ع ــة للدول ــر التابع ــلحة غ املس
مناطــق معينــة.38 وأحــد األمثلــة عــى ذلــك هــو عــدم قــدرة املنظــات غــر الحكوميــة الدوليــة املمولة 
ــة يف حــاالت الكــوارث عــى التعامــل مــع الجاعــات املوصوفــة  مــن قبــل مكتــب املســاعدات الخارجي
باإلرهابيــة، وبالتــايل مل تكــن قــادرة عــى االلتــزام مببــدأ الحيــاد. وقــد تــؤدي مخاطــر تحويل املســاعدات 
ــانية يف  ــطة اإلنس ــم األنش ــن دع ــة ع ــات املانح ــزوف الجه ــة إىل ع ــات اإلرهابي ــل الجاع ــن قب ــاً م أيض
املناطــق التــي تعمــل فيهــا الجاعــات اإلرهابيــة.39 وقــد ضعــت آليــات رصــد وتقييــم مــن طــرف ثالث 

ــرد عــى هــذه املخــاوف.  مــن أجــل ال

عمليات اتخاذ القرارات الداخلية  
لوحــظ يف املقابــالت أن املبــادئ اإلنســانية شــكلت مفاهيــم جديــدة بالنســبة للعديــد مــن املنظــات 
ــى  ــق حت ــل للتحقي ــر قاب ــتقل غ ــدين مس ــع م ــر مجتم ــدا أن تطوي ــد ب ــورية. وق ــة الس ــر الحكومي غ
ــى تعليمــي حــاد لهــذه  ــك منحن ــك كان هنال وقــت قريــب نظــراً للظــروف السياســية يف ســوريا. ولذل
املنظــات غــر الحكوميــة الســورية مــن أجــل فهــم مــدى أهميــة االلتــزام باملبــادئ اإلنســانية للعمــل 
اإلنســاين الفعــال. وقــد كان مــن الواجــب تعلــم معايــر العمــل اإلنســاين القائــم عــى املبــادئ ودمجهــا 
يف املارســة اليوميــة. كــا كان هنالــك تدريــب محــدود عــى املبــادئ وذلــك للمنظــات غــر الحكومية 
الوطنيــة واملوظفــني الوطنيــني يف املنظات غــر الحكومية الدوليــة. وحيث أن املنظات غــر الحكومية 
الوطنيــة تنفــذ غالبيــة برامــج املســاعدات اإلنســانية، عــادة كــركاء للمنظات غــر الحكوميــة الدولية 
ــأن  ــدرات بش ــاء الق ــة إىل بن ــة ماس ــا يف حاج ــظ أنه ــد لوح ــد، فق ــن بع ــات اإلدارة ع ــالل اتفاقي ــن خ م

كيفيــة االلتــزام باملبــادئ اإلنســانية. 

امــرأة تزيــل الثلــج خــارج خيمتهــا يف مخيــم غــر رســمي لالجئــني الســوريني يف وادي 
ــغ، 2015 ــان. املجلــس الرنويجــي لالجئني/ســام تارلين البقــاع، لبن
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تتمثــل الصــورة اإلنســانية العامــة للســياق الســوري يف بيئــة غــر آمنــة يغلــب عليهــا الطابــع الســيايس 
إىل حــد كبــر مــا يشــكل تحديــات جــادة أمــام تقديــم العمــل اإلنســاين القائــم عــى املبــادئ. ويشــر 
البحــث إىل أن العاملــني يف املجــال اإلنســاين يجــرون يف بعــض األحيان عــى إعطاء أولويــة للعمل بأفضل 
ــن  ــد األشــخاص الذي ــد أك ــن هــذا الوضــع، فق ــم م ــى الرغ ــادئ. وع ــزام باملب ــن االلت ــدالً م ــم ب ــا لديه م
أجريــت معهــم مقابــالت مــن املنظــات غــر الحكوميــة الدوليــة عــى أهميــة املبــادئ اإلنســانية، ومل 
يكــن أحــد مــن املســتجيبني عــى علــم بوجــود آليــة أكــر فاعليــة ميكــن مــن خاللهــا تنفيــذ الحايــة 
واملســاعدة اإلنســانية. كــا لوحــظ أن املنظــات غــر الحكوميــة الدوليــة مدركة وبشــكل جيــد لنظرية 
ــي.  ــم بشــكل روتين ــا بينه ــادئ في ــم يناقشــون املب ــر معظــم املســتجيبني أنه ــادئ اإلنســانية، وذك املب
ــم للمنظــات  ــدرات والدع ــاء الق ــن بن ــد م ــت املناقشــات حاجــة واضحــة للمزي ــد بين ــك، فق ــع ذل وم

غــر الحكوميــة الوطنيــة بشــأن املبــادئ اإلنســانية.

ــك  ــه نتيجــة قيمــة. وهنال ــاً مــن غرهــا، وهــذا يف حــد ذات ــة يف ســوريا أقــل تقدم ــر دراســة الحال وتعت
الكثــر مــن األشــياء غــر املعروفــة بعــد، أو عــى األقــل مل تناقــش بفاعليــة يف املجتمــع اإلنســاين، األمــر 
ــك حاجــة  ــم املســاعدات. كــا أن هنال ــني يف املجــال اإلنســاين عــى تقدي ــر عــى قــدرة العامل ــذي يؤث ال
للتحفــظ يف مثــل هــذه البيئــة املشــحونة وذلــك مــن جانــب الجهــات الفاعلــة ذاتهــا وكذلــك الباحثــني 

عــى حــد ســواء. 
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يعـد جنـوب السـودان مرسحـاً لحرب أهليـة ممتدة وذلـك منذ أن تحول الرصاع السـيايس عى السـلطة 
بني الرئيس سـالفا كر ونائبه املقال رياك مشـار إىل نزاع امتد يف كثر من األحيان إىل مجتمعاتهم دينكا 
ونويـر. ونجـم عـن هذا النزاع مقتـل عرات اآلالف من الناس، ونزوح أكر من 1.6 مليون شـخص، إضافة 
إىل 640,000 شـخص يسـعون إىل اللجـوء إىل دول مجـاورة منـذ انـدالع حـرب أهليـة جديدة يف ديسـمر/

كانون أول عام 2013. 40 وقد اتسـم هذا النزاع بانتهاكات واسـعة النطاق للقانون اإلنسـاين الدويل.41 وكان 
قـرار وقـف إطـالق النـار ينتهك باسـتمرار عى الرغـم من توقيع اتفاقية للسـالم يف أغسـطس/آب 2015. 
ويف ربيـع عـام 2016 تـم تشـكيل حكومـة وحدة وطنيـة،42 ولكن أحـداث العنف األخـرة التي حدثت يف 
يوليو/متـوز مـن عـام 2016 زادت مـن تعقيـد الوضـع، حيث نـزح عـرات اآلالف من الناس وقتـل املئات 
منهـم.43 وبينـا تسـتمر املفاوضـات السياسـية الهامـة للتخفيـف مـن معاناة الشـعب إىل حـد كبر إال 

أنـه مـن غر املرجح أن تسـفر عن تحسـينات رسيعـة يف املكان.

ــزاع  ــة ون ــر الكافي ــة غ ــمل التنمي ــرة تش ــانية كب ــات إنس ــودان تحدي ــوب الس ــة جن ــه جمهوري وتواج
ــات  ــزوح واإلصاب ــن الن ــة ع ــة وشــيكة تتســبب باالحتياجــات اإلنســانية الناجم ــة اقتصادي ــف وأزم عني
ــذي يعــرض ســبل العيــش للخطــر، ويتســبب يف انتشــار ســوء  ونقــص الغــذاء وانعــدام األمــن، األمــر ال
التغذيــة وتفــي األمــراض والفيضانــات املوســمية.44 وتبلــغ االحتياجــات اإلنســانية ذروتهــا يف مناطــق 
القتــال أو املناطــق التــي تتضمــن أعــداداً كبــرة مــن النازحــني داخليــاً. وقــد اقتــرص وصــول املســاعدات 
اإلنســانية يف وقــت إجــراء الدراســة، وخاصــة بالنســبة للموظفــني الدوليــني، عــى الواليــات الشــالية.45 
ــوب الســودان  ــون مواطــن مــن جن ــإن أكــر مــن 5.1 ملي ــاً ملكتــب تنســيق الشــؤون اإلنســانية، ف ووفق

ــة واملســاعدات اإلنســانية.46 هــم يف حاجــة إىل الحاي

ــد  ــيايس إىل ح ــع الس ــاز بالطاب ــد وميت ــودان معق ــوب الس ــانية يف جن ــؤون اإلنس ــيق الش ــام تنس إن نظ
ــام الســيايس  ــك إىل عــدم وجــود إطــار عمــل شــامل ومســتوى عــال مــن االهت ــر. ويرجــع ســبب ذل كب

ــودان. ــوب الس ــدة يف جن ــم املتح ــة لألم ــة املتكامل ــب البعث ــدويل، إىل جان ــي ال واإلعالم

ــون مــن نقــص  أطفــال ملتحقــون باملدرســة يف مخيــات تابعــة لألمــم املتحــدة جنــوب الســودان يعان
ــب يف كل صــف درايس.  ــن 200 طال ــدد الطــالب ع ــد ع ــا يزي ــاً م ــب الدراســية واملدرســني، وغالب يف الكت

ــني، 2015 ــس الرنويجــي لالجئ املجل

دراسة الحالة: جنوب السودان



ــودان.  ــوب الس ــور جن ــدة يف ب ــم املتح ــه باألم ــاء لقائ ــني أثن ــي لالجئ ــس الرنويج ــام للمجل ــني الع األم
ــني، 2014 ــي لالجئ ــس الرنويج املجل

بعثة األمم املتحدة املتكاملة واملبادئ اإلنسانية

ميكــن نــر بعثــات حفــظ الســالم يف بيئــات مــا بعــد النــزاع املتقلبــة التــي تكــون فيهــا الدولــة غــر قــادرة عى الحفــاظ عى 
األمــن والنظــام العــام، حيــث أنــه مــرصح بهــا يف الفصل الســابع مــن ميثــاق األمم املتحــدة ومعتمدة مــن قبل مجلــس األمن. 
وتعــرف هــذه البعثــات أيضــاً عــى أنهــا بعثــات متكاملــة ألنهــا تضــم وبشــكل فعــال إدارة األمم املتحــدة للعنرص العســكري 
لحفــظ الســالم يف البعثــة واالســتجابة اإلنســانية املنســقة لألمــم املتحــدة. وأحــد الجوانــب البــارزة يف هــذا األمر هــو ما يعرف 
بـ"تعــدد الوظائــف"، حيــث يشــغل موظــف ســيايس واحد دور منســق الشــؤون اإلنســانية ونائب املمثــل الخاص لألمــني العام 
ومنســق مقيــم يف بعــض األحيــان، ويــرف هــذا املوظــف عــى اســتجابة األمــم املتحــدة كافــة لضان التنســيق. ويعتــر هذا 
األمــر مشــكلة بالنســبة للكثــر مــن الجهــات اإلنســانية الفاعلــة، حيــث يتعــني عــى هــذا املوظــف ضــان نجــاح تفويــض 
العمليــات العســكرية وتلبيــة االحتياجــات اإلنســانية يف الوقت ذاته. ومــن الجوانب األخرى التي تشــكل تحديــاً أمام البعثات 
املتكاملــة "املشــاريع رسيعــة التأثــر"، والتــي تنطــوي عــى جنــود يعملــون يف مشــاريع مثــل بنــاء املــدارس والبنيــة التحتيــة. 
وهــذا يتســبب يف الخلــط بــني وظيفتهــم ووظيفــة الجهــات اإلنســانية الفاعلــة، وميكن أن يهــدد التصــور بأن العمل اإلنســاين 
ميتــاز بالحيــاد واالســتقاللية وعــدم التحيــز. ويف حــني تحــاول البعثــات املتكاملــة التمييــز بني مختلف فــروع عملياتهــا إال أنه 
مــن الصعــب التمســك بهــذا التمييــز يف واقــع األمر. وهذا األمر يتســبب مبعضلــة للعاملني يف املجــال اإلنســاين الذين يعملون 
يف مناطــق ال تخضــع لســيطرة الحكومــة، حيــث ميكــن الخلــط بينهــم وبــني العســكريني. كــا ميكــن أن يشــكل ذلــك خطــراً 

عــى العاملــني يف مجــال اإلغاثــة والســكان الذيــن تقــدم إليهــم املســاعدات عــى حد ســواء.

.مع من تم التشاور؟

ــوب  ــة يف جن ــة للدول ــر التابع ــلحة غ ــات املس ــارشة إىل الجاع ــول مب ــة وص ــك إمكاني ــن هنال مل تك
ــى  ــون ع ــز الباحث ــد رك ــن. وق ــدام األم ــتية وانع ــات اللوجس ــق بالخدم ــباب تتعل ــك ألس ــودان وذل الس
جمــع املعلومــات مــن مدينــة جوبــا نظــراً لضيــق الوقــت. وشــملت املقابــالت مجموعــة متنوعــة مــن 
ممثــيل املنظــات غــر الحكوميــة الدولية والجهــات املانحــة وممثيل الحكومة واملســتفيدين. وتســبب 
غيــاب وجهــات نظــر املنظــات غــر الحكوميــة املحليــة وممثــيل القطــاع الخــاص يف الحــد مــن نتائــج 

ــة هــذه.  ــات دراســة الحال وتوصي
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ما مدى فهم املبادئ؟

ــدأ اإلنســانية و"الواجــب اإلنســاين"  ــه ينبغــي ملب ــد مــن العاملــني يف املجــال اإلنســاين إىل أن أشــار العدي
ــة  ــرارات املعني ــر الق ــة املجــال لتري ــا العمــل اإلنســاين وأن يتيحــا للمنظــات غــر الحكومي أن يوجه
بالعمليــات عنــد مواجهــة املعضــالت. وقــد تقاســم بعــض املســتجيبني الــرأي الــذي مفــاده أنــه ينبغي 
ــى  ــاين ع ــال اإلنس ــني يف املج ــث العامل ــرى، وأن يح ــة األخ ــادئ الثالث ــاوز املب ــانية أن يتج ــدأ اإلنس ملب

ــاً. ــم املســاعدات حيثــا كان ذلــك ممكن ــة لتقدي إعطــاء األولوي

ــة،  ــز كأداة تنفيذي ــدم التحي ــدأ ع ــن اســتخدام مب ــه ميك ــة أن ــة الدولي ــر الحكومي ــم املنظــات غ تفه
وأشــارت إىل أنهــا تؤكــد بانتظــام عــى الطبيعيــة املحايــدة لعملهــا مــع أطــراف النــزاع كافــة مــن أجــل 

التفــاوض عــى إمكانيــة الوصــول إىل الســكان املترريــن.

يرتبـط مبـدأ الحيـاد بـ"عدم التحـزب" بالنسـبة للعديد من األشـخاص الذين أجريت معهـم مقابالت. 
ويرتبـط ذلـك بقلـق املنظات غر الحكومية الدوليـة من اتهامها بالتحزب، ومخـاوف هامة مبا يكفي 

لتؤثـر بشـكل مبـارش عى مسـتوى التعاون بني املنظات غـر الحكومية والسـلطات الحكومية.

كثــراً مــا كان يذكــر هــذا املبــدأ عنــد اإلشــارة إىل الدعــم املــايل وآليــات الدعــم وجــداول أعــال الجهــات 
املانحــة الدوليــة. ومــع ذلــك فقــد اعتــرت املنظــات غــر الحكوميــة الدوليــة الضغــوط التــي تفرضهــا 
الحكومــة مــن أجــل العمــل وفقــاً لسياســاتها تحديــاً لقــدرة هــذه املنظــات عــى التمتع باالســتقاللية 

يف بعــض املناطــق.

أثــار املســتجيبون مفاهيــم أخــرى مرتبطــة باملبــادئ اإلنســانية مثــل التضامن والقانــون اإلنســاين الدويل 
وغرهــا مــن "القواعــد اإلنســانية" عــى الرغــم مــن اعتبــار املبــادئ اإلنســانية إطار عمل مناســب بشــكل 

عــام لتوجيــه العمل اإلنســاين.

اإلنسانية 

عدم التحيز

الحياد

االستقاللية

قيم أخرى



40

التحديات حسب السياق التي 
تواجه العمل اإلنساين القائم 

عىل املبادئ

إمكانية الوصول وانعدام األمن  
بإمكانيــة  املتعلقــة  القضايــا  أن  املســتجيبني  غالبيــة  يــرى 
اللوجســتية  التحديــات  وكذلــك  األمــن  وانعــدام  الوصــول 
ــالد.  ــة يف الب ــات القامئ ــن االحتياج ــدد م ــة ع ــن تلبي ــم م منعته
ــة وانخفــاض  ــة التحتي ــك إىل االفتقــار إىل البني ويرجــع ســبب ذل
مســتويات املــوارد، والتــي تفاقمــت أكــر خــالل موســم األمطــار. 
ــة  ــة الدولي ــر الحكومي ــن املنظــات غ ــد م ــارت العدي ــد اخت وق
ــات  ــة يف الوالي ــة، وخاص ــق معين ــل يف مناط ــن العم ــاع ع االمتن
الشــالية، رداً عــى تقلبــات الســياق األمنــي. وعــالوة عــى 
ــالت  ــم مقاب ــت معه ــن أجري ــخاص الذي ــض األش ــر بع ــك، ذك ذل
أن العاملــني يف املجــال اإلنســاين مــرددون وبشــكل متزايد بشــأن 

ــودان.  ــوب الس ــة جن ــر أمني ــل مخاط تحم

تحويل مسار املساعدات  
أعرب املســتجيبون عن قلقهم من أن ينظر إىل املســاعدات اإلنســانية 
عى أنها وســيلة لفرض الســلطة السياســية وأنه غالباً ما يتم تحويل 
ــخاص  ــر األش ــيايس. وذك ــال الس ــادة رأس امل ــتخدامها لزي ــارها واس مس
الذيــن أجريت معهــم املقابلة أن هنالك محــاوالت متعمدة للتحكم 
باملســاعدات اإلنســانية أو تحويــل مســارها عــى املســتوى الحكومي 
ــني. وإن هــذه  ــة ويف صفــوف املدني وعــى مســتوى الســلطات املحلي
املســألة معقــدة حيــث أن الحــدود الفاصلــة بــني املدنيني )"الشــباب" 
و"امليليشيات"( وجنود الجيش النظامي يف القتال الجاري غر واضحة. 
ورمبا يتســبب تحويل مسار املســاعدات من املستفيدين املستهدفني 
إىل فئــات أخــرى من الســكان، مبا يف ذلك الجيش والجاعات املســلحة 
غر التابعة للدولة، يف زيادة إضعاف الجهود اإلنســانية أو رمبا تشــعل 
فتيــل الحــرب. ويحــدث هــذا يف العديــد مــن األزمات وحــاالت العنف 
املفاجئــة طويلة األمد، ولكنها تصبح مســألة توتر بالنســبة للجهات 
اإلنســانية الفاعلة اســتناداً إىل كيفية اســتجابة النظام لتحويل مســار 

املســاعدات يف مثــل هــذه األزمات.

وعنــد مواجهــة االدعــاءات املتعلقة بتحويل مســار املســاعدات، وافق 
غالبية العاملني يف املجال اإلنســاين الذين متت مقابلتهم يف جوبا عى 
أنــه ينبغــي االســتمرار يف تقديــم املســاعدات وفقاً لالحتياجــات األكر 
إلحاحــاً ومــدى ضعــف املجتمعــات، وهــو أمــر متســق مــع الواجــب 
اإلنســاين. كــا أشــار بعضهم بشــكل مبــارش إىل مدونة قواعد الســلوك 
ــة واملنظــات غــر  ــب األحمــر والهــالل األحمــر الدولي ــة الصلي لحرك
ــب  ــى أن "الواج ــص ع ــي تن ــوارث الت ــن الك ــة م ــة يف اإلغاث الحكومي

اإلنســاين يــأيت يف املقــام األول". 

ريبيــكا وأطفالهــا الثالثــة يف مخيــم لحايــة 
املدنيــني خــارج جوبا، جنــوب الســودان. املجلس 

ــني، 2015 ــي لالجئ الرنويج

وجهات نظر املستفيدين بشأن املبادئ اإلنسانية

ــايس  ــكل أس ــة بش ــانية مرتبط ــادئ اإلنس ــت املب ــد كان لق
بالتضامــن والحــق يف الحصــول عــى املســاعدات اإلنســانية 
ــن  ــل مــن املســتفيدين الذي ــة بالنســبة لعــدد قلي والحاي
أجريــت معهــم مقابــالت خــالل النقاشــات الجاعيــة 
ــق  ــا يتعل ــام في ــكل ع ــادئ بش ــم املب ــم فه ــزة. وت املرك
ــا  ــات ك ــة واألولوي ــة املقدم ــاعدات والحاي ــة املس بأهمي
هــو محــدد مــن قبــل املنظــات غــر الحكوميــة الدوليــة.
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التنسيق بني بعثة األمم املتحدة يف جنوب السودان والجهات الفاعلة اإلنسانية  
أكــدت املقابــالت عــى أن عــدم الوضــوح يف األدوار السياســية واإلنســانية يف البعثــة املتكاملــة لألمــم 
ــا  ــادئ. وم ــك باملب ــى التمس ــانية ع ــتجابة اإلنس ــدرة االس ــّل يف ق ــودان يخ ــوب الس ــدة يف جن املتح
ــل  ــانية يعم ــؤون اإلنس ــق الش ــة أن منس ــاد حقيق ــدأ الحي ــزام مبب ــأن االلت ــاوف بش ــن املخ ــد م يزي
ــف.  ــاز التكلي ــان إنج ــة ض ــه مهم ــت إلي ــث أوكل ــام، حي ــني الع ــاص لألم ــل الخ ــب املمث ــاً كنائ أيض
ــث  ــوب الســودان أهــداف سياســية حي ــم املتحــدة يف جن ــة األم ــدى بعث ــك، يوجــد ل وعــالوة عــى ذل
ــروف أن  ــذه الظ ــل ه ــتجيبون يف مث ــرى املس ــالم. وي ــة الس ــم اتفاقي ــو دع ــا ه ــن واليته ــزًء م أن ج
ــذي أجريــت  ــاد واالســتقاللية يف االســتجابة اإلنســانية عرضــة للخطــر. وقــدم األشــخاص ال ــدأ الحي مب
ــك وهــو أن ممثــيل مكتــب تنســيق الشــؤون اإلنســانية يشــاركون يف  ــاالً عــى ذل ــالت مث معهــم مقاب
ــر  ــر غ ــذا األم ــر ه ــد اعت ــواء. وق ــد س ــى ح ــالم ع ــات الس ــى اتفاقي ــون ع ــالم ويوقع ــات الس مفاوض
مناســب ألنــه ميــس بقــدرة القيــادة اإلنســانية التابعــة لألمــم املتحــدة عــى التفــاوض بشــأن إمكانيــة 
ــانية إىل أن  ــة اإلنس ــات الفاعل ــة والجه ــات املانح ــارت الجه ــاين. وأش ــل اإلنس ــيق العم ــول وتنس الوص

إيــدار كروتــزر أثنــاء لقائــه بقــادة نازحــني مــن جنــوب الســودان يف قاعــدة تابعــة لبعثــة األمــم املتحــدة 
يف جنــوب الســودان يف بــور. املجلــس الرنويجي لالجئني/كريســتيان يبســن، 2014.

بعثة األمم املتحدة يف جنوب السودان

بعثــة األمــم املتحــدة يف جنــوب الســودان هــي بعثــة متكاملــة لحفــظ الســالم مبوجــب الفصــل الســابع مــن ميثــاق األمــم 
املتحــدة، وهــذا يعنــي أن لديهــا واليــة يف دعــم الحكومــة. واجهــت بعثــة األمــم املتحــدة يف جنــوب الســودان تحديــات كبــرة 
منــذ أن كلفــت بواليــة يف بــادئ األمــر مبوجــب قــرار مجلــس األمــن التابــع لألمــم املتحــدة رقــم 1996 )2011(، وذلــك بســبب 
تدهــور الوضــع األمنــي وعالقتهــا املعقــدة مــع حكومــة جمهوريــة جنــوب الســودان. وينــص قــرار مجلــس األمــن الــدويل رقم 
2252 )2015( عــى متديــد واليــة البعثــة حتــى 31 يوليو/متــوز 472016 وزيــادة عــدد قــوات الجيــش لتصــل إىل 13,000 والســاح 

ــذ اتفاقية الســالم. بتنفي
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ــر  ــه أث ــاين كان ل ــع اإلنس ــل املجتم ــيق داخ ــار إىل التنس االفتق
ــاءة  ــديئ وعــى الكف ــم املســاعدات بشــكل مب ــارش عــى تقدي مب
ــي  ــانية الت ــات اإلنس ــت املنظ ــك، طرح ــة لذل ــد. ونتيج والرص
ــيع  ــأن توس ــاين بش ــاون اإلنس ــا إن كان التع ــألة م ــرت مس استش
ــى  ــاًء ع ــاً بن ــة موجه ــم والحاي ــم الدع ــول وتقدي ــاق الوص نط

ــية.  ــج السياس ــع الرام ــانية أو بداف ــات اإلنس االحتياج

ــدة يف  ــم املتح ــة األم ــى بعث ــدة ع ــم املتح ــد وكاالت األم وتعتم
الســودان مــن أجــل األمــن والحصــول عــى املعلومــات مــن املناطق 
املتــررة. وتتعــاون بعــض املنظــات غر الحكوميــة الدوليــة أيضاً 
بشــكل مبــارش مــع البعثــة لتوفــر الحايــة واملســاعدة يف مناطــق 
محــددة، مــع إعطــاء األولويــة ملبــدأ اإلنســانية و"الواجــب اإلنســاين" 
ــد  ــد أك ــك، فق ــع ذل ــن. وم ــكان املترري ــات الس ــة احتياج لتلبي
ــة التفريــق بينهــم وبــني  العاملــون يف املجــال اإلنســاين عــى أهمي
ــراداً  ــث يعترهــم الســكان املتــررون أف ــراد حفــظ الســالم، حي أف
فاعلــني يف املجال الســيايس يطبقــون السياســات الحكومية وخاصة 
فيا يتعلق بالســكان النازحني. وأشــار العاملون يف املجال اإلنســاين 
ــظ  ــل حف ــن أج ــة م ــود املبذول ــب الجه ــم إىل جان إىل أن انحيازه
ــتقاللية  ــة يف االس ــم املتمثل ــوض مبادئه ــأنه أن يق ــن ش ــالم م الس

والحيــاد وعــدم التحيــز.

وقــد كانــت العديــد مــن املنظــات مــرددة بشــأن مشــاركة 
معلومــات قــد تكون حساســة حيــث أن نطاقات التنســيق مل تعتر 
إنســانية بحتــة. وإحــدى النتائــج املرتبــة عــى ذلك هو أنــه مل تكن 
لــدى األمــم املتحــدة القــدرة الكافيــة عــى التحــدث والضغــط عى 
ــتخدمت  ــد اس ــول. وق ــل للوص ــة أفض ــل إمكاني ــن أج ــة م الحكوم
ــز"  ــة "اســراتيجية التميي ــة الدولي ــر الحكومي بعــض املنظــات غ
مــن خــالل االلتــزام بنهــج مبــديئ للعمــل اإلنســاين وتعزيــزه وذلــك 

مــن أجــل االبتعــاد عــن الرامــج العســكرية والسياســية.

  بعثة األمم املتحدة يف جنوب السودان ومواقع حامية 
املدنيني

تعــد بعثــة األمــم املتحــدة يف جنــوب الســودان مثــاالً عــى تجمع 
جهــات فاعلــة مختلفــة تعمــل داخــل مخيــات حايــة املدنيــني 
ــار  ــن إط ــط ضم ــل فق ــث ال تعم ــاً حي ــني داخلي ــكان النازح للس
ــا  ــل قاعدته ــاً داخ ــا أيض ــدة وإمن ــم املتح ــة األم ــؤولية بعث مس
العســكرية التابعــة لألمــم املتحــدة.48 وهنالــك ســوء فهــم عميق 
بــني القــوات العســكرية والجهــات الفاعلــة اإلنســانية، إىل جانــب 
توتــرات تتعلق وبشــكل خــاص بتفكيك مخيات حايــة املدنيني 
ونقــل النازحــني داخليــاً. ويف اآلونــة األخرة، حثــت حكومة جنوب 
الســودان وبعثــة األمــم املتحــدة يف جنــوب الســودان عــى إغــالق 
مخيــات حايــة املدنيــني وأجرت املنظمــة الدوليــة للهجرة عى 
إيقــاف تســجيل مزيــد مــن الســكان النازحــني داخلياً. وقــد أثارت 
ــع  ــة بتوزي ــات ذات صل ــة بالعملي ــاكل معني ــألة مش ــذه املس ه
ــن  ــدد م ــن الج ــاعدات الوافدي ــمل املس ــث مل تش ــاعدات حي املس

ــم  ــة األم ــة لبعث ــدة تابع ــني يف قاع ــة املدني ــة حاي منطق
ــس الرنويجــي  ــا. املجل ــوب الســودان، جوب املتحــدة يف جن

ــن، 2014 ــتيان جيبس لالجئني/كريس

املبادئ اإلنسانية من وجهة نظر بعثة األمم املتحدة يف 
جنوب السودان

ــظ  ــات حف ــذ بعث ــانية بتنفي ــادئ اإلنس ــل كل املب ال تتص
الســالم. ويــدرك ممثلــو املنظــات اإلنســانية أنه يســتحيل 
عــى بعثــة األمــم املتحــدة أن تكــون محايــدة أو غــر 
متحيــزة عــى الرغــم مــن أن بعثــة األمــم املتحــدة يف 
ــانية  ــة إنس ــبهاً بجه ــر ش ــت أك ــودان أصبح ــوب الس جن
ــم  ــة األم ــاء بعث ــرورة أن أعض ــي بال ــذا ال يعن ــة. وه فاعل
ــادئ اإلنســانية،  ــوب الســودان يرفضــون املب املتحــدة يف جن
ولكــن يبــدو أن لديهــم فهــم واقعــي لقدرتهم عــى تطبيق 
املبــادئ اســتناداً إىل تفويــض الحاية الخــاص بالبعثة. متثل 
ــك  ــع ذل ــة، وم ــية فاعل ــة سياس ــدة جه ــم املتح ــة األم بعث
ــوق  ــاين وحق ــدويل اإلنس ــون ال ــرام القان ــد باح ــي تتعه فه
اإلنســان للســكان املدنيني. ولكــن هنالك افتقــار إىل اإلدراك 
ــوب  ــة األمــم املتحــدة يف جن ــني بعث والتواصــل والتعــاون ب
الســودان والجهــات الفاعلة اإلنســانية، األمــر الذي يضعف 
كل مــن عمليــة حفــظ الســالم وآليــات التنســيق اإلنســاين.
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ــني  ــل ب ــز محتم ــق متيي ــايل خل ــدة، وبالت ــة الجدي ــاً لإلجــراءات الحكومي ــاً وفق الســكان النازحــني داخلي
ــات يف الحفــاظ عــى  ــا بأنهــم واجهــوا صعوب الســكان املحتاجــني. كــا أكــد بعــض املســتجيبني يف جوب
ــرًا  ــا نظ ــني يف جوب ــة املدني ــع حاي ــادي يف مواق ــكل حي ــانية بش ــاعدات اإلنس ــة واملس ــم الحاي تقدي
ــدة يف  ــم املتح ــة األم ــيايس لبعث ــدور الس ــاً، وال ــني داخلي ــا النازح ــى قضاي ــيايس ع ــع الس ــاء الطاب إلضف

جنــوب الســودان. 

ــزوح  ــا الن ــى قضاي ــيايس ع ــع الس ــاء الطاب ــة بإضف ــائل املتعلق ــتجيبون املس ــار املس ــة، أث ويف الحقيق
ــرت  ــدم ســيايس. ويف حــني ذك ــل إلحــراز تق ــدات النازحــني كمــؤرش بدي ــك اســتخدام عائ الداخــيل، وكذل
ــون  ــب أن تك ــاً يج ــني داخلي ــكان النازح ــدات الس ــودان أن عائ ــوب الس ــدة يف جن ــم املتح ــة األم بعث
ــن  ــى تتمك ــدات حت ــى العائ ــث ع ــة تح ــة أن البعث ــانية الفاعل ــات اإلنس ــرت الجه ــد اعت ــة، فق طوعي
مــن إغــالق مواقــع حايــة املدنيــني. وقــال بعــض األشــخاص الذيــن أجريــت معهــم مقابــالت أيضــاً أن 
حقيقــة اتخــاذ بعثــة األمــم املتحــدة قــرارات بشــأن مــن يســمح لــه بطلــب اللجــوء إىل مواقــع حايــة 
املدنيــني ومــا هــي املســاعدات التــي ميكــن للجهــات اإلنســانية الفاعلــة تقدميها تســتند إىل ما يســمونه 
ــم  ــة تقدي ــأن كيفي ــزة بش ــرارات متحي ــاذ ق ــك إىل اتخ ــد أدى ذل ــع. وق ــى" يف املواق ــات العظم "االحتياج

ــا.  ــني يف جوب ــة املدني ــع حاي ــة يف مواق ــا وخاص املســاعدات ومكانه

طبيعة العالقة مع حكومة جنوب السودان  
ــل  ــاب التواص ــة إىل غي ــورة جزئي ــود وبص ــاين يع ــل اإلنس ــد العم ــتجيبني أن تقيي ــة املس ــر غالبي ذك
ــة لضــان نقــل املســاعدات بطريقــة سلســة. ومــن املعــروف أن التواصــل مــع  مــع الســلطات املعني
الســلطات جنــوب الســودان هــو أمــر معقــد بســبب ظهــور تحالفــات جديــدة وتوتــرات بــني األنظمــة 
ــوط  ــداد خط ــى امت ــكري ع ــع العس ــة والوض ــية الوطني ــة السياس ــات الفاعل ــم والجه ــة للحك املحلي
املواجهــة األماميــة. وقــد أعربــت معظــم املنظــات غــر الحكوميــة الدوليــة عــن قلقهــا تجــاه كيفية 
ــرت  ــا ذك ــزاع. ك ــاً يف الن ــي تعــد طرف ــة الت ــع الحكوم ــاء العمــل م ــاد أثن ــدأ الحي ــا مبب ضــان التزامه
ــاً، وكان  ــي تقريب ــى أســاس يوم ــات ع ــز واجــه تحدي ــر متحي ــم املســاعدات بشــكل غ أيضــاً أن تقدي
مــن الصعــب تقديــم املســاعدات بنــاًء عــى االحتياجــات وحدهــا دون اتهامهــا بالتحيــز مــن قبل أحد 
األطــراف. وأثــر الخــوف مــن االتهــام بالتحــزب بشــكل مبــارش عــى مســتوى التعــاون بــني املنظــات 
غــر الحكوميــة والســلطات الحكوميــة. ونتيجــة لذلــك، أكــد العديــد مــن األشــخاص الذيــن أجريــت 
معهــم مقابــالت أن الحيــاد هــو املبــدأ الرئيــي لالحــرام، وغالبــاً مــا يقــرن بـ"عــدم التحــزب". وعــادة 
مــا يســتخدم الطــرف املقابــل أو أي مــن الجاعــات املســلحة غــر التابعــة للدولــة أو املنظــات غــر 
ــة،  ــع الحكوم ــات خــالل املفاوضــات م ــة بالعملي ــز كأداة معني ــدأ عــدم التحي ــة مب ــة الدولي الحكومي
إىل جانــب إلقــاء الضــوء عــى الطبيعــة املحايــدة لعملــه مــن أجــل التفــاوض عــى إمكانيــة الوصــول 
ــات،  ــن التحدي ــم م ــى الرغ ــزاع. وع ــريف الن ــم ط ــي تض ــة والت ــا الحاج ــتد فيه ــي تش ــق الت إىل املناط
ــر أن  ــب األحم ــة للصلي ــة الدولي ــة واللجن ــة الدولي ــر الحكومي ــات غ ــن املنظ ــدد م ــر ع ــد اعت فق
ــاء العالقــات الجيــدة والتعــاون مــع حكومــة جنــوب الســودان هــو أمــر رضوري لتقديــم الحايــة  بن

واملســاعدات اإلنســانية بشــكل فعــال.

ــل  ــة العم ــوي لطبيع ــم ق ــود إىل فه ــدى عق ــى م ــة اإلنســانية ع ــم املســاعدات والحاي ــد أدى تقدي لق
اإلنســاين، وكذلــك التحديــات التــي تواجهــه واألخطــاء الناجمــة عنــه، عى املســتوى الحكومــي.49 ولذلك 
فــإن لــدى حكومــة جنــوب الســودان فهم جيــد للمبــادئ واســتخدامها ملصلحتهــا الخاصة، وفقــاً لبعض 
املســتجيبني، مثــل اتهــام املنظــات غــر الحكوميــة الدوليــة بالتحــزب أو التحيــز.50 وكان يعتــر أن لدى 
الحكومــة اهتــام قــوي يف الوصــول إىل أنشــطة املنظــات غــر الحكوميــة وعمليــات صنــع القــرار. وذكر 
بعــض العاملــني يف املجــال اإلنســاين خــالل املقابلــة أنهــم حاولــوا تجاهل املؤسســات الحكوميــة لتجنب 
ــدى  ــى م ــا أوجــدت التدخــالت اإلنســانية ع ــف. ك ــم الضعي ــل الفســاد أو الحك ــات مث بعــض التحدي
ــة"،  ــم "املواءم ــة اس ــة الدولي ــر الحكومي ــات غ ــن املنظ ــتجيبني م ــض املس ــه بع ــق علي ــا أطل ــود م عق
ــة  ــاكل التنظيمي ــردات والهي ــق واملف ــى الطرائ ــادوا ع ــني اعت ــح املحلي ــاب املصال ــي أن أصح ــذا يعن وه
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ــوط  ــن خــالل الضغ ــة م ــة الدولي ــر الحكومي ــا يســتخدمونها ضــد املنظــات غ ــل اإلنســاين، ورمب للعم
ــت  ــد واجه ــطة. وق ــم األنش ــول وتنظي ــة الوص ــن إمكاني ــد م ــمعة والح ــويه الس ــالت لتش ــة وحم املالي
الجهــات اإلنســانية الفاعلــة معضلــة نتيجــة للضغــط الســيايس عــى املنظات غــر الحكوميــة الدولية 
تتمثــل فيــا إن كان ينبغــي املشــاركة يف التأييــد الــذي قــد يعتــر مســألة حساســة مــن جانــب حكومة 
جنــوب الســودان ورضوريــة يف الوقــت ذاتــه مــن أجــل إذكاء الوعــي بشــأن التمويــل واملســاءلة. ويشــكل 
التأييــد خطــراً عــى حضورهــا التنفيــذي، األمــر الــذي ال يقتــرص تأثــره عــى االســتقاللية وحســب وإمنــا 

أيضــاً عــى تقديــم املســاعدات بشــكل حيــادي وغــر متحيــز.

ومــن جانــب الحكومــة، يــرى ممثلوهــا الذيــن أجريت معهــم مقابالت أن عمليــات تقييــم االحتياجات 
الحاليــة التــي قدمتهــا املنظــات غــر الحكوميــة الدوليــة مل تكــن مالمئــة ألنهــا متيــل إىل الركيــز عــى 
ــاريع  ــة واملش ــاء الدول ــج بن ــل برام ــة مث ــاريع تنموي ــة إىل مش ــاج الدول ــني تحت ــاين، يف ح ــل اإلنس العم
التعليميــة. وقــد أدت األزمــات اإلنســانية الناجمــة عــن النــزاع إىل تحــول منطــي يف املجــال اإلنســاين مــن 
ــوارئ.  ــات الط ــة، إىل عملي ــلطات الحكومي ــع الس ــوي م ــاون ق ــى تع ــوي ع ــي تنط ــة، الت ــج التنمي برام
ــة  ــاء الدول ــة قــد ألغيــت وخاصــة التــي تركــز بشــكل كبــر عــى بن ــد مــن برامــج التنمي وكانــت العدي
والقــدرات. كــا أشــار املســتجيبون مــن الجهــات الحكوميــة إىل أنهــم يرغبــون يف تعزيــز املشــاركة مــع 
ــة  ــب الحكوم ــن جان ــرر م ــكل متك ــمع بش ــي تس ــكاوى الت ــدى الش ــة. وإح ــانية الفاعل ــات اإلنس الجه

ــا.  ــة ال تتفاعــل بشــكل كاف معه هــي أن وكاالت اإلغاث

العمليات الداخلية  
تقــدم كل مــن املنظــات غــر الحكوميــة الدوليــة واملنظــات غــر الحكوميــة املحليــة نحــو 85 يف املئة 
مــن الخدمــات األساســية يف جنــوب الســودان.51 ونتيجــة لذلــك، مينــح مركــز املنظات غــر الحكومية يف 
جنــوب الســودان مجتمــع املنظــات غــر الحكوميــة تأثــراً أكــر بكثر مــا لديهــا يف أماكن أخــرى. وقد 
اســتقطب منتــدى املنظــات غــر الحكوميــة يف جنــوب الســودان )الــذي أنشــئ عــام 1996( املنظــات 

ــودان.  ــوب الس ــاعدات يف جن ــم املس ــاء تلقيه ــي أثن ــة العامل ــج األغذي ــن برنام ــل م ــة املتنق ــق التغذي فري
ــادي، 2014 ــز هامداني أمركامبي
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غــر الحكوميــة معــاً مــن أجــل مناقشــة القضايــا املشــركة التــي تتعلــق بالرمجــة وإمكانيــة الوصــول 
وتقديــم املســاعدات. وتســتمر الجهــات املانحــة يف التنســيق مــن خــالل فــرق العمــل يف القطــاع.

وأعــرب املســتجيبون مــن املنظــات غــر الحكومية الدوليــة عن قلقهم بشــأن حياد املوظفــني الوطنيني 
واملنظــات غــر الحكوميــة املحليــة. وأثــار املســتجيبون من املنظــات غــر الحكومية الدوليــة املخاطر 
بشــأن تعيــني موظفــني محليــني يف بعــض املناطــق املتأثــرة مــن النــزاع بالنظــر إىل انتائهــم العرقــي أو 
انتائهــم لحــزب معــني عــى الرغــم مــن اإلقــرار بــأن املعرفــة الســياقية للــركاء واملوظفــني املحليــني، 
وجهــات االتصــال الخاصــة بهــم، وقبــول مجتمعهــم املحيل هي أمــور رضوريــة وأن تفويضهم ســيضمن 
ــرض  ــك وأن تع ــواء الش ــق أج ــورات أن تخل ــذه التص ــن له ــودان. ميك ــوب الس ــاعدات جن ــتدامة املس اس
حيــاد تقديــم املســاعدات مــن قبــل املنظــات غــر الحكوميــة املحليــة للخطــر. كــا تســاهم أيضــاً يف 

انخفــاض أعــداد املوظفــني املحليــني.

لقــد أثــرت مســألة مشــاركة حكومــة جنــوب الســودان يف عمليــة التوظيــف الخاصــة باملنظــات غــر 
ــز قــدرة املوظفــني املحليــني، باعتبارهــا مصــدر قلــق مــن قبــل بعــض  الحكوميــة الدوليــة، بغيــة تعزي
األشــخاص الذيــن أجريــت معهــم مقابــالت مــن منظــات دوليــة. وعــى الرغــم مــن حــث الحكومــات 
ــات  ــن املنظ ــتجيبني م ــني إال أن املس ــف املواطن ــة لتوظي ــاء األولوي ــى إعط ــل ع ــاب العم ــة ألصح كاف
غــر الحكوميــة الدوليــة علقــوا قائلــني بــأن هــذه السياســة تقلــل مــن قدرتهــم عــى تعيــني موظفــني 
ــداً  ــب ج ــن الصع ــه م ــة أن ــة، وخاص ــا الحكوم ــيطر عليه ــي تس ــق الت ــج يف املناط ــني إلدارة الرام مؤهل
ــن  ــل م ــر عــدد قلي ــة. واعت ــات الالزم ــني يســتوفون املتطلب ــن املواطن ــات م ــور عــى مقدمــي طلب العث
ــل  ــك إىل "تحوي ــبوا ذل ــالً، ونس ــر تدخ ــذ األم ــة ه ــة الدولي ــر الحكومي ــات غ ــن املنظ ــتجيبني م املس
ــة  ــة الدولي ــر الحكومي ــات غ ــيل املنظ ــض ممث ــق بع ــة". وواف ــوارد البري ــل امل ــاعدات" أو "تحوي املس
ــر منظاتهــم مصــدراً للدخــل والتوظيــف عــى  ــت تعت ــن متــت مقابلتهــم عــى أن الحكومــة كان الذي

ــة واملســتويات األعــى. مســتوى الســلطة املحلي

وأكــدت كل مــن الجهــات املانحــة والجهــات اإلنســانية الفاعلــة أن قلــة الخــرة واالفتقار إىل التنســيق 
ــاين  ــل اإلنس ــذ العم ــام تنفي ــاً أم ــاً تحدي ــكلوا جميع ــد ش ــني ق ــني الدولي ــرر للموظف ــل املتك والتبدي
ــة  ــة الدولي ــر الحكومي ــات غ ــة أن املنظ ــن حقيق ــتجيبون ع ــدث املس ــادئ. وتح ــى املب ــم ع القائ
تواجــه صعوبــات يف تعيــني موظفــني جيديــن والحفــاظ عليهــم. وهــذا األمــر بالــغ األهميــة حيــث قد 
ــة ضعيفــة" يف املناطــق املتــررة.  ــرارات تنفيذي ــة الخــرة والفهــم املنقــوص للســياق إىل "ق ــؤدي قل ت
ــرة  ــب الذاك ــل املوظفــني إىل جان ــاع معــدل تبدي ــم إىل أن ارتف ــن متــت مقابلته ــا أشــار بعــض الذي ك
ــاين  ــل اإلنس ــك للعم ــال واملتاس ــذ الفع ــن التنفي ــد م ــدود تح ــي املح ــم التنظيم ــية والتعلي املؤسس
ــل املخاطــر ونهــج  ــادئ. وأكــد املســتجيبون مــن املنظــات اإلنســانية أيضــاً أن تحلي ــم عــى املب القائ
ــك  ــون هنال ــث يك ــك يف الحــاالت حي ــي تعزيزهــا وذل ــان ينبغ ــران رضوري ــول املالمئــني هــا أم القب
ــر  ــلحة غ ــات املس ــع الجاع ــات م ــالل املفاوض ــيا خ ــانية، وال س ــادئ اإلنس ــارشة للمب ــات مب تحدي

ــة. ــة للدول التابع

وتوفــر بعــض املنظــات غــر الحكوميــة الدوليــة واللجنــة الدوليــة للصليــب األحمــر إجــراءات متوازنــة 
ــة لحايتهــا مــن  ــة غــر متوازن متعــددة القطاعــات يف الحــاالت التــي تكــون فيهــا االحتياجــات الفعلي
تهمــة التحيــز يف ظــروف النــزاع. فعــى ســبيل املثــال، يســتهدف توزيــع املســاعدات الغذائيــة التابعــة 
للجنــة الدوليــة للصليــب األحمــر يف واليــة أعــايل النيــل بشــكل رئيــي مناطــق النويــر، ولكــن تســتفيد 
ــدويل  ــون ال ــب القان ــة وتدري ــة الصحي ــم الرعاي ــة ودع ــات الطبي ــن املؤسس ــاً م ــكا أيض ــة الدين منطق
اإلنســاين مــن جانــب الجيــش. ويف حــني ال يلتــزم نهــج "عــدم إلحــاق الــرر" مببــدأ عــدم التحيــز بشــكل 

صــارم إال أنــه مــن الــروري عــدم مفاقمــة التوتــرات القامئــة.
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ملخص

ــة  ــة طويل ــرب األهلي ــك إىل الح ــبب ذل ــع س ــرة، ويرج ــانية كب ــات إنس ــودان تحدي ــوب الس ــه جن يواج
ــد  ــدويل اإلنســاين. وذكــرت العدي ــون ال ــاكات الخطــرة املســتمرة لحقــوق اإلنســان والقان ــد، واالنته األم
مــن الجهــات اإلنســانية الفاعلــة يف هــذا الســياق قيمــة تطبيــق املبــادئ اإلنســانية. ومــع ذلــك، أقــرت 
العديــد مــن الجهــات الفاعلــة أنهــا واجهــت تحديــات مختلفة فيــا يتعلق بااللتــزام باملبــادئ، وخاصة 
بســبب الهيــكل التنظيمــي لبعثــة األمــم املتحــدة املتكاملــة، األمــر الــذي يجعــل التمييــز بــني الجهات 
الفاعلــة اإلنســانية والتنمويــة والسياســية والعســكرية غــر واضــح. كــا تــم الحديــث عــن العالقــة مع 
الحكومــة كقضيــة أخــرى، وخاصــة بســبب تغيــر التحالفــات ذات الصلــة بالســلطة والتوتــرات القامئــة 
بــني املســتويني اإلقليمــي والوطنــي للســلطة. وأثــرت قضايــا التوظيــف كالحصص املفروضــة للموظفني 
الوطنيــني، وزيــادة معــدل تبديــل املوظفــني واالفتقــار إىل وجــود موظفــني دوليــني مــن ذوي الخــرة أيضاً 
باعتبارهــا تحــد مــن قــدرة الجهــات اإلنســانية الفاعلــة عــى االلتــزام باملبــادئ اإلنســانية. وأخــراً، فقــد 
كان النعــدام األمــن نتيجــة للنــزاع ووجــود الجاعــات املســلحة غــر التابعــة للدولــة تأثــر كبــر عــى 
ــي  ــة الت ــات الفاعل ــف الجه ــرت مختل ــني أق ــز. ويف ح ــاعدات دون تحي ــم املس ــول وتقدي ــة الوص إمكاني
متــت مقابلتهــا يف جنــوب الســودان قيمــة املبــادئ، إال أن هنالــك حاجــة إىل مزيــد من التفكــر يف كيفية 

احرامهــا واســتخدامها لتعزيــز تقديــم املســاعدات اإلنســانية يف هــذه البيئــة ذات الطابــع الســيايس. 
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ــوركاب  ــة الخــراء يف ن ــن قامئ ــة م ــة الصحي ــرصف الصحــي والنظاف ــاه وال ــات املي أخصــايئ يف مجــال خدم
التابعــة للمجلــس الرنويجــي لالجئــني أثنــاء عملــه يف بور، جنوب الســودان. ستانيســالوس كامواغــا، 2014

االستنتاجات واملسائل الشاملة

اإلنسانية 

عدم التحيز 

نـادراً مـا أشـر إىل مبـدأ اإلنسـانية بصـورة عفويـة من قبـل األشـخاص الذيـن أجريت معهـم مقابالت 
ا مـا يفرس ذلك مـن خالل كون  أو ضمـن املـادة التـي متـت مراجعتهـا يف دراسـات الحالـة األربـع. وغالبً
اإلنسـانية مفهومـاً أساسـياً ال يحتـاج إىل أن يذكـر عـى وجـه التحديد، حيـث أنه ميثل األسـاس لكل ما 
تقوم به الجهات اإلنسـانية الفاعلة. وعند الحث عى التفكر مببدأ اإلنسـانية فإن معظم املسـتجيبني 
يـرون أنـه يجـب أن يعطـى األولوية عى املبادئ واملفاهيم األخرى كافة ألنه يعر عن األسـاس املنطقي 
للعمل اإلنسـاين الذي يتمثل يف التعامل مع املعاناة اإلنسـانية. وبأخذ هذا األمر بعني االعتبار، اسـتنتج 
الباحثـون أنـه إذا كان مبـدأ اإلنسـانية حقاً املبدأ األسـايس لألعال اإلنسـانية كافة عندهـا يجب إقراره 
ومناقشـته بوضـوح، وليـس فقـط احرامه بشـكل ضمني. ومع ذلـك فقد أوضحت األفـكار املنتقاة من 

دراسـات الحالـة األربـع أن مبدأ اإلنسـانية مل يكـن دامئاً الدافع الرئيي للعمل اإلنسـاين.

وافقـت الغالبيـة العظمـى مـن املسـتجيبني يف السـياقات األربعـة كافة عـى أن مبدأ عـدم التحيز هو 
املبـدأ األسـايس الـذي يؤخـذ بعـني االعتبـار عنـد اتخـاذ القـرارات املتعلقـة بالرنامـج. وقـد اعتـر مبدأ 
الحيـاد أداة مفيـدة متكـن العاملـني يف املجـال اإلنسـاين مـن توضيـح توزيـع املسـاعدات عـى أصحـاب 
املصالـح مـن كل املسـتويات. وهذا من شـأنه أن يبعدهم عـن االتهامات ذات الصلـة بالتوزيع املتحيز 
والـذي ميكـن أن يعـرض العمليـات للخطر. وقد أرصت السـلطات يف كثر من األحيان عى أن يشـاركهم 
العاملـون يف املجـال اإلنسـاين يف تنسـيق تقديـم املسـاعدات كاسـراتيجية لضـان عـدم التحيـز، بينا 
الحظـت العديـد مـن املنظـات غـر الحكوميـة أن هـذه املشـاركة غالبـاً مـا تزيـد من صعوبـة تأمني 
الوصـول إىل السـكان املترريـن. ومل يقتـرص تأثر هـذا األمر، إىل جانـب التحديات األخـرى مثل انعدام 
األمـن واللوجسـتية، عـى عـدم متكـني العاملـني يف املجـال اإلنسـاين مـن تقديـم املسـاعدات إىل بعـض 
السـكان وحسـب، وإمنـا عـدم متكينهـم أيضـاً من الحصـول عى تقييـم كامـل لالحتياجات اإلنسـانية.
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يتواجــد املجلــس الرنويجــي لالجئــني يف هــذا املجتمــع املضيــف يف أربيــل، العــراق حيــث يوفــر لالجئــني 
الســوريني مســتلزمات املــأوى مثــل النوافذ واألبواب واألســقف. الرنويجــي لالجئني/كارل شــكمري، 2015

كثــراً مــا كان يخلــط األشــخاص الذيــن متــت مقابلتهــم بني مبــدأ الحيــاد واملبــادئ األخرى كمبــدأ عدم 
ــذي ينبغــي  ــه األســايس، وال ــدأ وهدف ــم العــام للمب ــه إىل ســوء الفه ــك يف جــزء من ــز. ويرجــع ذل التحي
أن تعتــره الجهــات اإلنســانية الفاعلــة غــر متصــل بالســياق الســيايس لألزمــة. ونتيجــة لذلــك، غالبــاً 
ــذ.  ــاد موضــع التنفي ــدأ الحي ــة وضــع مب ــم بشــأن كيفي ــال اإلنســاين الفه ــون يف املج ــا يســئ العامل م
وكان تأثــر هــذا االلتبــاس النظــر إىل العاملــني يف املجــال اإلنســاين عــى أنهــم أدوات سياســية للجهــات 
الفاعلــة السياســية والعســكرية املســيطرة عــى مناطــق معينة. وهنالــك حاجة إىل مزيد مــن التفكر 
بشــأن الحــاالت القصــوى مثــل ســوريا، حيــث تســاءل بعــض املســتجيبني إن كان تطبيــق مبــدأ الحياد 
ممكنــاً، وكذلــك األمــر يف حــاالت مــا بعــد النــزاع مثــل نيبــال حيــث دارت نقاشــات بشــأن مــا إن كان 

مبــدأ الحيــاد متصــاًل باملوضــوع.

إن لسياســات التمويــل تأثــر كبــر عــى قــدرة الجهــات اإلنســانية الفاعلة عــى أن تكون مســتقلة. وهذا 
ــر مكافحــة اإلرهــاب يف  ــار تداب ــع السياســية وآث ــات املانحــة ذات الدواف ــر متصــل بسياســات الجه األم
النزاعــات التــي يغلــب عليهــا الطابــع الســيايس إىل حــد كبــر والرامــج التــي تركز عــى أنشــطة التنمية 
وبنــاء الســالم. ويصعــب عــى املنظــات اإلنســانية ضــان تطبيــق مبــدأ االســتقاللية بســبب اعتادهــا 
الكبــر عــى التمويــل. إن اآلثــار املرتبــة عــى االفتقــار إىل االســتقاللية متنوعــة، ولكــن ميكــن تلخيصهــا 
ــل  ــر غــر مــروع مــن قب يف عــدم قــدرة العاملــني يف املجــال اإلنســاين عــى تحقيــق أهدافهــم دون تأث
ــة. كــا ميكــن النظــر إىل العاملــني يف املجــال اإلنســاين باعتبارهــم مشــاركني مــع جهــات  جهــات خارجي
سياســية. وميكــن أن يزيــد هــذا األمــر مــن عــدم شــعورهم باألمــان، ورمبــا يــؤدي إىل حــاالت ال يحصــل 
ــي يحتاجــون إليهــا وإمنــا مــا خصــص لهــم عــى أســاس  فيهــا الســكان املتــررون عــى املســاعدات الت
األولويــات السياســية واألمنيــة الخارجيــة. وكــا هــو الحــال دامئــاً، متتــاز املبــادئ برابطها، وميكــن لظهور 

مشــكلة يف إحداهــا أن يؤثــر عــى املبــادئ األخــرى.

الحياد

االستقاللية
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تحديات متكررة الحدوث 

ــادئ  ــزام باملب ــام االلت ــة أم ــات املشــركة التالي ــع عــى التحدي ــة يف الحــاالت األرب ــات الفاعل ــزت الجه رك
اإلنســانية:

إمكانية الوصول – انعدام األمن والقيود  
ــن  ــر متحيزي ــن وغ ــم محايدي ــم باعتباره ــر إليه ــى أن النظ ــاين ع ــال اإلنس ــون يف املج ــد العامل أك
ــة  ــورات اإليجابي ــيل. فالتص ــكل فع ــانية بش ــادئ اإلنس ــزام باملب ــن االلت ــة ع ــل أهمي ــتقلني ال يق ومس
ــر  ــد ذك ــالد. وق ــم يف الب ــاظ عــى حضورهــم وأعاله ــن عــى الحف ــوا قادري ــل أســايس ليكون هــي عام
ــادئ  ــم باملب ــوا بالتزامه ــن عرف ــاين والذي ــال اإلنس ــني يف املج ــهم أن العامل ــررون أنفس ــكان املت الس
ــلطات  ــت الس ــا أوضح ــزاع. ك ــل الن ــرراً بفع ــر ت ــق األك ــول إىل املناط ــل للوص ــرص أفض ــم ف لديه
الحكوميــة والجهــات املانحــة عــى حــد ســواء أن املنظــات اإلنســانية ليســت جميعهــا متشــابهة أو 
تعمــل بطريقــة مبدئيــة بشــكل كامــل. ويبــدو أن هــذا يســفر عــن متتــع بعــض املنظــات بإمكانيــة 

ــا. ــن غره ــة أفضــل م وصــول جغرافي

ــد يف  ــاعدات. ويوج ــى املس ــن ع ــكان املترري ــول الس ــى حص ــق ع ــر عمي ــن تأث ــدام األم إن النع
كولومبيــا اعتــاد كبــر، وإن كان غــر رســمي، عــى األمــم املتحــدة مــن أجــل الترصيــح األمنــي، حيــث 
مــن الصعــب الوصــول إىل املناطــق التــي تتضمــن ألغامــاً أرضيــة. كــا أن الوصــول إىل املناطــق التــي 
تســيطر عليهــا الجاعــات املســلحة غــر التابعــة للدولة مقيــد للغايــة يف كولومبيا وجنوب الســودان 

ــدو.  ــارج كتمن ــل خ ــم بدي ــة يف مخي ــدث إىل عائل ــوركاب يتح ــراء ن ــد خ أح
ــارما، 2016 ــور ش نوركاب/كيش



51

وســوريا. وتبقــى مســألة كيفيــة التغلــب عــى انعــدام األمــن والحصــول عــى إذن مــن أجــل الوصــول 
حــارضة، وخاصــة عندمــا متنــع الجهــات املانحــة والــدول املتــررة املنظــات غــر الحكوميــة الدوليــة 
مــن التفــاوض يف بعــض األحيــان عــى إمكانيــة الوصــول مــع بعــض الجاعــات املســلحة غــر التابعــة 

للدولــة. كــا تؤثــر الظــروف الجويــة والجغرافيــة أيضــاً عــى إمكانيــة الوصــول يف بعــض املناطــق.

دور العالقات مع الدول والجامعات املسلحة غري التابعة للدولة   
ــاه  ــؤولياتها تج ــتعراض مس ــة يف اس ــة للدول ــر التابع ــلحة غ ــات املس ــدول والجاع ــلوب ال ــد أس يع
ــارز  ــة الب ــر دور الحكوم ــا، يعت ــا. ويف كولومبي ــة تقدميه ــياً يف كيفي ــالً رئيس ــانية عام ــاعدات اإلنس املس
ــات  ــاد تحدي ــتقاللية وحي ــا باس ــاء. ويواجــه عمله ــراً يســتحق الثن ــم املســاعدات اإلنســانية أم يف تقدي
حيــث أنهــا ال تــزال طرفــاً يف النــزاع. أمــا يف نيبــال، فتتمثــل أحــد االنتقــادات املوجهــة للحكومــة يف أنهــا 
مهيمنــة إىل حــد كبــر وتتمتــع بالبروقراطيــة العاليــة. وتكافــح الجهــات الفاعلــة يف مجــال املســاعدات 
الدوليــة مــن أجــل تحقيــق تــوازن بــني هــذه الحقائق السياســية مــع رضورة الحفــاظ عى عالقــة وثيقة 
وبنــاءة مــع الحكومــة والجهــات الفاعلــة املحليــة، إىل جانــب رغبتها يف تقديم املســاعدات بأســلوب غر 
متحيــز يف حــاالت الطــوارئ أو يف األوقــات العاديــة مــن أجــل الركيــز عــى أنشــطة اإلدمــاج االجتاعــي.

ــة، كاملؤسســات  ــدول التــي تعتــر ضعيفــة يف مجــاالت معين ــه ميكــن لل وأخــراً، مــن املهــم مالحظــة أن
والقــدرات، أن تكــون حازمــة ومهيمنــة عــى مســتوى السياســات. ومــن الجديــر بالذكــر أنــه ميكــن لــكال 
املفهومــني التواجــد يف الســياق ذاتــه، وهــذا يتطلــب نهجــاً منظــاً عــى نحــو جيــد مــن املنظــات غــر 

ــة الدولية. الحكومي

تحويل مسار املساعدات  
متثــل قضيــة تحويــل مســار املســاعدات خطــراً عــى عــدم التحيــز الــكيل للحاية واملســاعدة اإلنســانية 
ــملتها  ــي ش ــع الت ــاين املواق ــات. وتع ــاً لالحتياج ــاعدات وفق ــم املس ــدم تقدي ــك إىل ع ــؤدي ذل ــث ي حي
الدراســة كافــة مــن هــذه املشــكلة. ففــي نيبــال، يرجــع ســبب هــذه املشــكلة إىل اإلقصــاء االجتاعــي. 
ــاعدات  ــه املس ــل إىل توجي ــة أق ــا بدرج ــودان وكولومبي ــوب الس ــوريا وجن ــكلة يف س ــبب املش ــود س ويع

ــة.  ــات الســلطة املحلي ــن اســتناداً إىل دينامي ــداً عــن اآلخري ــة بعي نحــو جاعــات معين

إضفاء الطابع السيايس وتأثري الجهات املانحة  
يشــكل إضفــاء الطابــع الســيايس قضيــة يف الســياقات األربعــة كافــة. ومــن املثــر لالهتــام مالحظــة أن 
قضيــة إضفــاء الطابــع الســيايس يف كل مــن نيبــال وكولومبيــا وجنــوب الســودان إىل حــد معــني مرتبطــة 
باالعتبــارات السياســية املحليــة والرامــج السياســية الخارجيــة عى حد ســواء. وتنفرد كولومبيــا بكونها 
ــايل  ــا، وبالت ــة عــى أراضيه ــة العامل ــة للمنظــات الدولي ــا ممول ــة ذاته ــا الدول ــي تكــون فيه ــة الت الحال
ــع الســيايس الخارجــي  ــاء الطاب ــد إضف ــات. ويع ــر عــى االســتجابة لألزم ــا دور إضــايف يف التأث يكــون له
ــة ســوريا. وســتتم مناقشــة هــذا التحــدي باســتفاضة مــن وجهــة نظــر الجهــات  عامــالً رئيســياً يف حال

املانحــة يف الفصــل اإلضــايف.

التداخل بني االستجابة لألزمات وبرامج التنمية  
يتغـر نهـج وكاالت اإلغاثـة يف بعض األحيان بشـكل أسـايس تبعاً لتغر الظروف كا هـو الحال يف جنوب 
السـودان حيـث تغـر الوضـع مـن سـياق التنميـة املنخفضـة إىل وضـع النـزاع، ومـن سـياق التنميـة إىل 
وضـع االسـتجابة لألزمـات يف نيبـال. أمـا يف كولومبيـا، فيبـدو أنه قد أعيـدت صياغة التوتـرات القامئة يف 
املجـال اإلنسـاين مقابـل برامـج التنميـة وبرامج مـا بعد النزاع عى مسـتوى األمم املتحـدة، حيث يعمل 
الشـخص ذاته كمنسـق للشـؤون اإلنسـانية يف األمم املتحدة ومنسـق مقيم عى حد سـواء. ويف حني أن 
هـذا األمـر ال يعـد ميـزة خاصـة يف السـياق الكولومبـي حيـث أنه أمـر شـائع يف أماكن أخـرى كجزء من 
النهـج املتكامـل لألمـم املتحـدة، فقد ذكر بعض املسـتجيبني أن األولويـة منحت لرامج السـالم الحالية 

عـى حسـاب االهتامـات اإلنسـانية التي اعترت مسـألة مزعجة. 
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ليــس مــن الســهل تطبيــق املبــادئ يف الســياق العمــيل، حيــث تواجه الجهــات الفاعلــة خيــارات صعبة، 
وقــد تختــار التعامــل مــع األمــر بطــرق متنوعــة مــا يؤثــر عــى الفهــم والتنفيــذ الشــاملني للمبــادئ 
اإلنســانية. وقــد أظهــرت هــذه الدراســة كيــف تكــون التحديــات محــددة للســياقات. فطبيعــة األزمــة 
وشــدتها وامتدادهــا والعوامــل املحركــة لهــا، إىل جانب قــوة الجهات الفاعلة املشــاركة ونوعهــا واملصالح 
السياســية هــي مــا يشــكل هــذه التحديــات. كــا يبــني تاريــخ مشــاركة الجهــات اإلنســانية الفاعلــة يف 
الســياق الطريقــة التــي ينظــر فيهــا اآلخــرون إليهــا ويســاعد عــى تحديــد املعايــر التــي يجــب العمــل 
ــا عــى  ــزام به ــادئ واســتخدامها وااللت ــة املســتقلة للمب ــة الجهــات الفاعل ــة رؤي ــر كيفي ــا. وتؤث مبوجبه

كيفيــة تفاعلهــا مــع هــذه التحديــات.

ــت مــى  ــن أي وق ــر م ــزداد أك ــادئ اإلنســانية ت ــة املب ــرأي عــى أن أهمي ــك إجــاع يف ال ــزال هنال وال ي
مــن أجــل التكيــف مــع التحديــات التــي تواجــه تقديــم املســاعدات اإلنســانية واالســتجابة لهــا. وعالوة 
عــى ذلــك، فهــي ال تــزال املقيــاس الرئيــي الــذي ينبغــي أن تقــاس بــه االســتجابات اإلنســانية. وميكــن 
للعمــل القائــم عــى املبــادئ أن يحســن وبشــدة حايــة العاملــني يف املجال اإلنســاين. ويجب أن يســاعد 
ــل  ــاد العم ــاظ عــى حي ــزاع(، والحف ــل أطــراف الن ــة )مث ــة يف األزم ــح كاف ــع أصحــاب املصال التحــدث م
ــاين  ــال اإلنس ــني يف املج ــرام العامل ــان اح ــداف يف ض ــأن األه ــفافية بش ــع بالش ــزه، والتمت ــدم تحي وع

وأمنهــم، وكذلــك الســكان الذيــن يقدمــون الخدمــات إليهــم.

ــادئ،  ــى املب ــم ع ــاين القائ ــل اإلنس ــه العم ــية تواج ــات رئيس ــود تحدي ــة وج ــذه الدراس ــت ه ــا أثبت ك
ــدول  ــة مبــن فيهــم ال ــني كاف ــح املعني ــل أصحــاب املصال ــاً يجــب إنجــازه مــن قب ــك عمــالً هام وأن هنال
ــك املنظــات غــر  ــة اإلنســانية )مبــا يف ذل ــة والجهــات الفاعل والجاعــات املســلحة غــر التابعــة للدول
الحكوميــة( واألمــم املتحــدة والجهــات املانحــة مــن أجــل ضــان توفــر الحاية واملســاعدات اإلنســانية 
للســكان املترريــن. واقرحــت الدراســة أن التوصيــات واملجــاالت التاليــة بحاجــة إىل مزيد مــن التفكر 

وذلــك كخطــوة صغــرة نحــو تحقيــق هــذا الهــدف.

ــم  ــني يف مخي ــي لالجئ ــس الرنويج ــذه املجل ــذي ينف ــوارئ ال ــاالت الط ــم يف ح ــج التعلي برنام
لحايــة املدنيــني يف جنوب الســودان. املجلــس الرنويجي لالجئني/توفا رآنــس بوغزنيس، 2015

توصيات



53

عــادة مــا يواجــه النــاس يف ســياق األزمــات قــرارات صعبــة بوجــود دعــم وتوجيــه داخــيل غر كاف بشــأن 
كيفيــة مســاعدة املبــادئ لهــم يف التعامــل مــع القضيــة املطروحة.

ينبغي تعزيز األدوات والتوصيات القامئة وتوجيه تركيزها عى تقديم التوجيه العميل.	 

ــة 	  ــة واضح ــج عملي ــة بالرنام ــرارات املتعلق ــروع والق ــي للم ــرص الرئي ــن العن ــي أن يتضم ينبغ
ــادئ. ــى املب ــم ع ــاين القائ ــل اإلنس ــع العم ــاقها م ــر اتس ــم يخت وتقيي

ــتوى 	  ــح مس ــياق توض ــددة للس ــة ومح ــراء عام ــوط حم ــع خط ــانية وض ــات اإلنس ــي للمنظ ينبغ
ــادئ. ــى املب ــم ع ــاين القائ ــل اإلنس ــأن العم ــة بش ــوية املقبول التس

يجــب أن توضــح عمليــة صنــع القــرار مســؤوليات املوظفــني املختلفني داخــل املنظمة عى املســتوى 	 
املحــيل ومســتوى املقــرات الرئيســية عــى حــد ســواء فيــا يتعلــق بالقــرارات واإلجــراءات التــي تأخــذ 

ــادئ اإلنســانية بعــني االعتبار. املب

ــا 	  ــم ملوظفيه ــب والدع ــر التدري ــوارد لتوف ــن امل ــد م ــتثار مزي ــانية إىل اس ــات اإلنس ــاج املنظ تحت
ــادئ. ــى املب ــم ع ــل اإلنســاين القائ ــذ العم ــن أجــل تنفي م

ــادئ اإلنســانية  ــون يف املجــال اإلنســاين إىل تحســني االســتخدام العمــي للمب ــاج العامل يحت
ــة الخاصــة بهــم. ــة اتخــاذ القــرارات الداخلي ــك عملي مبــا يف ذل

ــات  ــني الجه ــاون ب ــيق والتع ــوار والتنس ــة للح ــة واألهمي ــن املعرف ــد م ــالء مزي ــب إي يج
ــة.  ــلطات املحلي ــة والس ــانية الفاعل اإلنس

قــد يحتــاج العاملــون يف املجــال اإلنســاين إىل تقييــم وإعــادة تعريــف االتصــاالت وأمنــاط العمليــات 	 
الخاصــة بهــم مــن أجــل الحفــاظ عــى نهــج مبــديئ. ويجــب عــى الســلطات املحليــة بدورهــا أن تلتــزم 

بدعــم العمــل اإلنســاين القائــم عــى املبــادئ وتســهيله.

وجـدت الدراسـة توتـرات بني العمل اإلنسـاين املسـتقل ومسـتويات مختلفة من التنسـيق والتعاون 	 
مـع السـلطات املحليـة. وحيـث تأسسـت الحكومـة بوصفهـا منسـقاً ألنشـطة اإلغاثـة وإعـادة التأهيل 
والتنميـة، فقـد واجـه العاملـون يف املجال اإلنسـاين تحديـات ليس فقط مـن حيث االسـتقاللية والحياد 

وعـدم التحيـز وإمنا أيضـاً يف توجيـه القدرات اإلداريـة والبروقراطيـة املفرطة.

يجب عدم تحريف مفهومي الحياد واالسـتقاللية كرط لعدم التفاعل مع الدولة وسـلطاتها. ويعد 	 
الحـوار عنـرصاً أساسـياً يف نقـل املسـؤوليات وتعزيـز الشـفافية ومتكـني القبـول. كـا يعد رشطاً مسـبقاً 
مـن أجـل التحـول والتغيـر. وينبغـي للجهـات اإلنسـانية الفاعلـة عـى صعيـد العمليـات اتخـاذ قـرار 
بشـأن مسـتويات التقـرب من األنشـطة الحكوميـة املالمئة لتحقيق األهداف اإلنسـانية يف سـياق معني. 
وينبغـي أن تختـار أنـواع أنشـطتها ومسـتوياتها التـي ميكن أن تكون بديـاًل عن املسـؤوليات الحكومية. 

وقـد يكـون دعـم تنفيذها أو تحقيقها مناسـباً للسـياق.

ــات 	  ــؤولية الجه ــع مس ــلطات م ــع الس ــل م ــة للتعام ــانية الفاعل ــات اإلنس ــؤولية الجه ــاىش مس تت
ــا النافــذ لتقويــض  ــك الســلطات( مــن حيــث عــدم اســتخدام منصبه ــة )مبــا يف ذل ــة األخــرى كاف الفاعل
حيــاد العمــل اإلنســاين وعــدم تحيــزه. ويجــب عــى الدول والســلطات تيســر العمــل اإلنســاين واالمتناع 

عــن اســتخدامه كأداة سياســية.

1
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ــراف 	  ــدول أط ــون ال ــث تك ــددة حي ــات مح ــزاع إىل ترتيب ــياقات الن ــة يف س ــك حاج ــون هنال ــد تك ق
النــزاع وتشــارك يف تنســيق اإلغاثــة عــى حــد ســواء. وقــد يحتــاج العاملــون يف املجــال اإلنســاين إىل إبقــاء 
مســافة بينهــم وبــني الســلطات مــن أجــل الحفــاظ عــى عــدم التحيــز والحيــاد، مــع الحفاظ عــى حوار 
ــذه  ــل ه ــات يف مث ــام مجموع ــع نظ ــة م ــل أي مجموع ــة عم ــي مالءم ــدد، ينبغ ــذا الص ــوح. ويف ه مفت
البيئــات بحيــث يحافــظ التنســيق اإلنســاين عــى حيــاده واســتقالليته دون عرقلــة الجهــود الهادفــة إىل 

تجنــب اإلغاثــة غــر املنســقة وجهــود إعــادة التأهيــل.

يحتــاج العاملــون يف املجــال اإلنســاين إىل فهــم مشــرك للمبــادئ التــي ميكــن فهمهــا بلغات 
وثقافــات وخــرات تاريخيــة متنوعــة وذلــك مــن خــالل نهــج جامعي. 

ــات 	  ــن اللغ ــتقة م ــية مش ــم األساس ــة املفاهي ــتخدمة ملناقش ــات املس ــأن املصطلح ــرار ب ــب اإلق يج
ــة  ــكل لغ ــرى، فل ــات أخ ــارشة إىل لغ ــم مب ــذه املفاهي ــة ه ــاً ترجم ــهل دامئ ــن الس ــس م ــة. ولي األوروبي
طريقتهــا الخاصــة يف نقــل املفاهيــم، ويجــب عــى الجهــات الفاعلــة أن تكــون عــى علــم بالخلفيــات 

ــك الســياق. ــم هــذه املصطلحــات يف ذل ــتخدام وفه ــة اس ــة لكيفي ــة واللغوي الثقافي

يجــب عــى العاملــني يف املجــال اإلنســاين العمــل مــع املجتمعــات والخراء إلنشــاء اتصــاالت بطريقة 	 
مالمئــة أكــر للســياق. وهــذا األمــر مهــم وبشــكل خــاص يف الســياقات التــي ال تكــون فيها لغــة التواصل 
ــذه  ــاء ه ــروري إحي ــن ال ــح م ــات. ويصب ــائدة يف األزم ــياق الس ــة الس ــي لغ ــة ه ــات اإلغاث ــني منظ ب
املفاهيــم مــن خــالل العمــل املتســق يف حــال أخفقــت اللغــة يف إنشــاء روابــط بــني النظريــة والتطبيق.

ينطبــق هــذا النقــاش أيضــاً عــى العالقــة مــع القطــاع الخــاص والتــي اتخذتهــا الدراســة مرجعــاً لها. 	 
ــك  ــة، وكذل ــا ملشــاركة القطــاع الخــاص يف أنشــطة اإلغاث ــن املزاي ــة م ــك مجموع ــن الواضــح أن هنال وم
ــادئ  ــة القامئــة عــى املب ــات أيضــاً. وبالنســبة للجهــات اإلنســانية الفاعل يوجــد جوانــب ســلبية وتحدي
ــة  ــات الفاعل ــع الجه ــل م ــة للعم ــر فرص ــاص توف ــاع الخ ــاركة القط ــح أن مش ــن الواض ــة، فم التقليدي

ــا. ــادئ واألهــداف ذاته ــزم باملب ــا ال تلت األخــرى، ولكــن يجــب إدراك أنه

ــرص 	  ــي ال تقت ــة الت ــاركة الفعال ــن املش ــد م ــاص إىل مزي ــاع الخ ــانية والقط ــات اإلنس ــاج املنظ تحت
فقــط عــى املســاعدة يف ترجمــة مفاهيــم وتصــورات العمــل اإلنســاين القائــم عــى املبــادئ، وإمنــا أيضــاً 
ــدة عــى تجنــب تكــرار اإلخفاقــات التــي حدثــت يف املــايض واإلرضار  ــة الجدي مســاعدة الجهــات الفاعل

ــة )"عــدم إلحــاق الــرر"(. بالبيئ

ــب  ــل تجن ــن أج ــل م ــكل أفض ــاب بش ــة اإلره ــري مكافح ــم تداب ــامت فه ــىل املنظ ــب ع يج
ــة. ــود ذات الصل ــا والقي ــري أحكامه ــة يف تفس املبالغ

إن لتدابــر مكافحــة اإلرهــاب أثــر ملمــوس عــى العمــل اإلنســاين القائــم عــى املبــادئ.52 ويبــدو أن 	 
هــذه اآلثــار تــؤدي إىل مســتوى معــني مــن الرقابــة الذاتيــة عــى أســاس العــزوف عــن املخاطــر، حيث أن 
التدابــر ال تفهــم بشــكل جيــد دامئــاً مــن قبــل املنظــات. وهــذا األمــر معقــول ألن املخاطــر املؤسســية 
أو حتــى الشــخصية، املرتبطــة باإلخــالل بالتدابــر عميقــة. ومع ذلــك، ال ينبغي لهــذه الرقابــة الذاتية أن 
تســاهم يف قــدرة الجهــة الفاعلــة عــى التفــاوض بشــكل مناســب بشــأن إمكانيــة الوصــول مــع أطــراف 

النــزاع كافــة، وبالتــايل تقديــم املســاعدات والحايــة اإلنســانية بعيــداً عــن التحيــز.53

ــيل 	  ــوين الفع ــل القان ــار العم ــأن إط ــم بش ــاين إىل إذكاء وعيه ــال اإلنس ــون يف املج ــاج العامل يحت
واألنشــطة التــي يحددهــا ومتطلباتــه. وال بــد مــن اإلقــرار بأنــه ميكــن لبعــض أطــر العمــل القانونيــة 
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ــا غــر املعروفــة حتــى اآلن واالحتــاالت  أن تبقــى عامــة بشــكل هــادف مــن أجــل أن تشــمل القضاي
ــة. املمكن

يجــب عــى العاملــني يف املجــال اإلنســاين التأكــد مــن فهمهــم اتفاقيــات الراكــة بشــكل كامــل قبل 	 
التوقيــع عليهــا )مــن خــالل التشــاور مــع مستشــارين قانونيــني والحــوار مــع الجهــات املانحــة والنقاش 
ــد  ــاس تحدي ــى أس ــية ع ــب الرئيس ــأن الجوان ــث بش ــرى( والتباح ــة األخ ــر الحكومي ــات غ ــع املنظ م
املواضــع الداخليــة بوضــوح. وينبغــي للمنظــات ضــان فهــم موظفيهــا للعقــود بشــكل كامــل، ووضع 

نهــج واضحــة ومبــادئ توجيهيــة للموظفــني )بشــكل جاعــي(.

5

6

يجـب عـىل الـدول املانحـة الوفـاء بالتزاماتهـا املتعلقـة بعدم إضفـاء الطابع السـيايس عىل 
العمل اإلنسـاين.

ــرر،  ــو متك ــى نح ــانية ع ــادئ اإلنس ــق املب ــر تطبي ــم وتيس ــة بدع ــات املانح ــم الجه ــت معظ التزم
ــق اآلراء األورويب  ــانية وتواف ــح اإلنس ــم املن ــليمة يف تقدي ــات الس ــادرة املارس ــالل مب ــن خ ــة م وخاص

ــانية.  ــاعدات اإلنس ــأن املس بش

ــة 	  ــك األمــر بالنســبة لصلتهــا املحتمل ــر مكافحــة اإلرهــاب واألحــكام يف التطــور، وكذل تســتمر تداب
ــات  ــع الجه ــد مناقشــات مفتوحــة م ــات املانحــة عق ــدول والجه ــي لل ــك ينبغ ــل اإلنســاين. ولذل بالعم
ــزه. ــادئ وحي ــم عــى املب ــة اإلنســانية للتأكــد مــن عــدم املســاس باحــرام العمــل اإلنســاين القائ الفاعل

يجــب حايــة سياســات الــدول الخاصــة بالشــؤون اإلنســانية بشــكل فعــال مــن الرامــج األخــرى، مبا 	 
يف ذلــك أهــداف السياســات الخارجيــة، رغــم أن الــدول تعتــر جهــات سياســية فاعلــة بطبيعــة الحال.

ــة 	  ــانية الفاعل ــات اإلنس ــى الجه ــات ع ــرض متطلب ــة أال تف ــة يف الدول ــوكاالت املانح ــى ال ــب ع يج
ــادئ، وخاصــة مــن خــالل األحــكام يف عقــود املنــح. مــن شــأنها أن تضعــف قدرتهــا عــى التمســك باملب

ــد 	  ــي تع ــة الت ــل ســلطات الدول ــن قب ــة وضعــت م ــع أي أدوات اســراتيجية شــاملة أمني ينبغــي من
ــل  ــة أو العم ــانية الفاعل ــات اإلنس ــل الجه ــن قب ــة م ــات املقدم ــتخدام املعلوم ــن اس ــزاع م ــراف الن أط

ــية. ــكرية أو سياس ــراض عس ــاين ألغ اإلنس

يجب أيضاً تيسر مناقشات مفتوحة مع "جهات مانحة جديدة" بشأن احرام املبادئ اإلنسانية. 	 

ينبغي للعاملني يف املجال اإلنساين توضيح التصورات الشائعة بشأن مبدأ الحياد.

اتخــذت بعــض الجهــات املانحــة قــراراً سياســياً بعــدم االدعــاء بالحياد بشــكل علنــي ألن ذلك قــد يعيق 
ــى اإلنســاين  ــاد واملعن ــوم الحي ــد اســتخدم مفه ــة. وق ــات ســكانية معين ــا وفئ ــم قضاي ــا عــى دع قدرته
للحيــاد عــى حــد ســواء بطــرق شــتى تتضمــن الجهــات الفاعلــة السياســية واملســلحة مــن أجــل منــع 
العاملــني يف املجــال اإلنســاين مــن الوصــول إىل مناطــق معينــة بذريعــة أنهــم ليســوا "محايديــن". إن هذا 

االســتخدام للمفهــوم يعنــي أن الحيــاد هــو يف الغالــب مســألة إدراك. 

يجب عى العاملني يف املجال اإلنساين إدارة كل من حياد أعالهم وكيفية تصور اآلخرين لها.	 
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ينبغــي للعاملــني يف املجــال اإلنســاين العمــل عــى تعزيز مبــدأ الحياد لديهــم كلا ســنحت الفرصة. 	 
ويجــب عليهــم التأكيــد عــى مفهــوم الحياد بــدالً من تجنــب النقاش.

يجــب تطويــر أدوات رئيســية للحــد مــن التصــورات املضللــة والســلبية بشــأن العاملــني يف املجــال 	 
ــل  ــا وتحلي ــة وتنفيذه ــة للراك ــادئ توجيهي ــع مب ــمل: وض ــراءات تش ــل يف إج ــي تتمث ــاين، وه اإلنس
ــب  ــني وتدري ــد الســلوك للموظف ــات قواع ــادئ اإلنســانية ومدون ــك تجــاه املب ــف املحتمــل للري املوق
ــع املجتمعــات املتــررة وأصحــاب  ــادل م ــادئ اإلنســانية والتواصــل املنتظــم املتب املوظفــني بشــأن املب
املصالــح اإلنســانية، إىل جانــب اســتخدام مبــادئ توجيهيــة مالمئــة للوضــع واإلدارة الفعالــة للموظفــني 

ــة. وسياســات بشــأن الراك

ينبغــي للجهــات اإلنســانية الفاعلــة اإلقــرار بأن تأييــد طرح قضايــا ذات صلة باالحتياجات األساســية 	 
وكرامــة الســكان املترريــن ال يتعارض مع مفهــوم الحياد.

يجب فهم مبدأ "اإلنسانية أوالً" من حيث تطبيقه وليس كتفسري مفاهيمي. 

ينبغي أال يكون مبدأ اإلنسانية منفرداً، ويجب أال يكون الدليل الوحيد لصنع القرار.	 

هنالــك حاجــة إىل تحليــل عمــيل شــامل لدراســة التأثــر عــى املبــادئ األخــرى واملفاهيــم ذات الصلة 	 
)مثــل "عــدم إلحــاق الــرر"(، ومــن ناحيــة أخــرى قــد تفتقــر جهــود املســاعدة والحايــة إىل بعــد النظر 

مــن حيــث تأثرهــا عــى املســتفيدين والبيئــة املعنيــة بالعمليات.

ــون يف املجــال اإلنســاين 	  ــد يجــد العامل ــك ســياقات محــددة ق ــون هنال ــا تك ــة أخــرى، رمب ــن ناحي م
ــدر مــن  ــازل عــن ق ــز والتن ــة لإلنســانية وعــدم التحي ــح األولوي ــار من ــا أســباباً قاهــرة الختي مــن خالله

ــاد. ــتقاللية والحي االس

يجب اإلقرار مببدأ اإلنسانية ومناقشته بشكل رصيح وليس فقط احرامه بشكل ضمني.	 

7



  فصل إضايف: وجهات نظر الجهات 
 املانحة بشأن املبادئ اإلنسانية 

ــا. املجلــس  ــم كاكومــا يف كيني ــني يتحــدث مــع األطفــال يف مخي موظــف مــن املجلــس الرنويجــي لالجئ
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58

ــة  ــة والتجاري ــح االقتصادي ــن املصال ــة م ــة متنوع ــني مجموع ــن ب ــدة م ــانية واح ــداف اإلنس ــد األه تع
والجغرافيــة السياســية التــي تلتــزم بهــا الدولــة. وقــد أشــارت الدول وبشــكل متزايــد إىل املبادئ اإلنســانية 
ــك  ــك فقــد يكــون هنال ــات. ومــع ذل ــث العملي ــه االســتجابات اإلنســانية مــن حي ــذ اعتادهــا لتوجي من
التبــاس بشــأن الــدور الــذي يتوقــع أن تؤديــه الــدول يف تطبيــق املبــادئ اإلنســانية. وعــالوة عــى ذلــك، ال 
يعــرف ســوى القليــل بشــأن كيفية تصــور الدول وتقيدهــا بالتزاماتهــا تجاه املبادئ اإلنســانية عــى الرغم 
مــن دورهــا األســايس يف متكــني وتيســر العمــل اإلنســاين القائم عــى املبــادئ. وتركز هــذه الدراســة املوجزة 
عــى وجهــات نظــر عــدد مختــار مــن الــدول املانحــة بشــأن التحديــات والفــرص لدعــم تطبيــق املبــادئ 
اإلنســانية. وتقــدم الدراســة أفــكاراً تكميليــة بشــأن التحديــات التــي تواجــه العمــل اإلنســاين القائــم عــى 
املبــادئ ملــا تــم جمعــه مــن العاملــني يف املجــال اإلنســاين، وخاصــة فيــا يتعلــق بقضيــة إضفــاء الطابــع 

الســيايس عــى املســاعدات ومتطلبــات الجهــات املانحــة.

اســتندت نتائــج هــذه الدراســة عــى املقابــالت شــبه املنظمة لخمســة عــر ممثــالً للدولة تــم اختيارهم 
مــن بــني أعضــاء الســلك الدبلومــايس يف جنيف. وقد اســتند اختيار املمثلــني للتحدث عى معيــار املالءمة: 
أي الــدول التــي تلعــب حاليــاً دوراً فعــاالً يف الشــؤون اإلنســانية عى املســتوى العاملي أو اإلقليمــي. وكانت 
املجموعــة املطلوبــة مــن الــدول املختــارة إلجــراء املقابلــة أكــر يف البدايــة، ولكن كانــت الدراســة محدودة 
ــاث  ــم األبح ــدم معظ ــك، تق ــة إىل ذل ــة. وباإلضاف ــبة 38 يف املئ ــض بنس ــتجابة املنخف ــدل االس ــبب مع بس
وجهــات نظــر شــخصية و/أو رســمية ملجموعــة مختــارة مــن املســؤولني الحكوميــني. وســيكون مــن املهــم 
الوصــول إىل فئــات مختلفــة مــن الحكومة أو املؤسســات األخرى )عى ســبيل املثال املؤسســات التريعية 
والقضائيــة والعســكرية واألمنيــة( للحصــول عى صورة مالمئــة لـ"وجهة نظر الدولــة" يف املقابالت املبارشة.

كــا جمعــت بيانــات ثانويــة مــن أجــل اســتكال هــذه النتائج وذلــك مــن املراجعــة املكتبيــة لاللتزامات 
واالســراتيجيات اإلنســانية الوطنيــة، والتقاريــر ذات الصلــة من املنظات اإلنســانية. ويقــدم البحث ملحة 
ــام إلجــراء  ــرة لالهت ــا ميكــن أن تكــون مث ــة، ويطــرح قضاي ــة الدول ــن إدارة وممثلي ــن قطــاع معــني م ع

ــن البحث.  ــد م مزي

التزامات الجهة املانحة لدعم املبادئ اإلنسانية
ــع  ــن صن ــة أو م ــوارث طبيعي ــة حــدوث ك ــا يف حال ــة ملواطنيه ــر املســاعدة والحاي ــدول بتوف ــزم ال تلت
اإلنســان. ويف حــال كانــت غــر قــادرة عــى الوفــاء بهــذا االلتــزام أو غــر راغبــة يف ذلــك، عندهــا ســيكون 
ــة يف  ــبقية الدول ــداً يف أس ــكك أب ــة.54 مل يش ــانية الدولي ــاعدة اإلنس ــروض املس ــول ع ــا قب ــن واجبه م
ــا  ــة باعتباره ــأن دور الدول ــام يف اآلراء بش ــاع ع ــك إج ــالت، وكان هنال ــالل املقاب ــة خ ــات الدولي العالق
ــن مــن األزمــة  ــة واملســاعدة للســكان املترري ــر الحاي ــة الرئيســية املســؤولة عــن توف ــة الفاعل الجه
ــن  ــني. وأكــد بعــض األشــخاص الذي ــني أو غــر مواطن ــوا مواطن التــي حدثــت داخــل أراضيهــم، ســواء كان
أجريــت معهــم مقابــالت لهــذه الدراســة، مــن الــدول املتــررة بشــكل مبــارش مــن األزمــات ومــن دول 
ــز للمســؤولية األساســية  ــدأي اإلنســانية وعــدم التحي ــد مب ــة تحدي أخــرى عــى حــد ســواء، عــى كيفي

ــا. ــة مواطنيه ــل يف مســاعدة وحاي ــي تتمث ــة الت للدول

ثانيــاً، تضــع الــدول أطــر عمــل تنظيميــة وقانونيــة تحكــم العمــل اإلنســاين. وميكــن القــول إن هذه هي 
ــاز  ــر للمنظــات اإلنســانية ألداء عملهــم. وميت ــد املعاي ــا تحدي ــدول مــن خالله أهــم طريقــة ميكــن لل
اثنــني مــن أطــر العمــل القانونيــة بأهميــة خاصة وهــا القانون اإلنســاين الــدويل لحاالت النزاع املســلح، 
ــة.  ــة والتكنولوجي ــوارث الطبيعي ــة الك ــرى وخاص ــاالت أخ ــوارث لح ــتجابة للك ــدويل لالس ــون ال والقان
ــوالً، يف  ــا قب ــة وأكره ــة الدولي ــوك القانوني ــدم الصك ــني أق ــن ب ــني م ــن القوان ــة األوىل م ــد املجموع وتع
حــني تشــمل املجموعــة الثانيــة مبــادئ توجيهيــة أدرجتهــا نحــو عريــن حكومــة يف قوانينهــا الوطنية. 
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ــون  ــا يشــر القان ــى وجــه الخصــوص، بين ــز ع ــدم التحي ــدأ ع ــدويل إىل مب ــون اإلنســاين ال ويشــر القان
الــدويل لالســتجابة للكــوارث إىل مبــادئ اإلنســانية وعــدم التحيــز والحيــاد. ونظــراً لطبيعتهــا الطوعيــة 
ــن  ــه ميك ــي أن ــر واملناقشــة، وهــذا يعن ــد التطوي ــوين األخــر قي ــزال هــذا اإلطــار القان ــة، ال ي ــر امللزم غ
للــدول أن تــؤدي دوراً بنــاًء يف مواصلــة دعــم العمــل اإلنســاين مــن خــالل تعزيــز اســتكال هــذا اإلطــار.

إن لــدى الــدول التزامــات مختلفــة تجــاه املبــادئ اإلنســانية حســبا أكــدت يف العديد من قــرارات األمم 
املتحــدة وغرهــا مــن أطــر العمــل القانونيــة والسياســية اإلقليميــة والدوليــة.55 وباملثــل، فقــد تســبب 
ــة  ــا )اتفاقي ــاً يف أفريقي ــني داخلي ــاعدة النازح ــة ومس ــي لحاي ــاد اإلفريق ــة االتح ــذ اتفاقي ــدء بتنفي الب
كامبــاال( يف التزامــات إقليميــة ملزمــة للــدول املوقعــة تنص عــى "دعم وضــان احرام املبادئ اإلنســانية 

التــي تشــمل اإلنســانية والحيــاد وعــدم التحيــز واالســتقاللية للمنظــات اإلنســانية".56

ميكــن أن يقــدم التمويــل اإلنســاين مقياســاً مفيــداً بشــأن مــدى قــدرة الــدول املانحــة عــى نقــل التزاماتها 
املتمثلــة يف دعــم العمــل اإلنســاين القائــم عــى املبادئ إىل املارســة العمليــة. ويوجد للتمويــل املقدم من 
الجهــات املانحــة أثــر جــدي عــى قــدرة املنظــات اإلنســانية عــى االلتــزام باملبــادئ حيــث ميكنــه أن يحد 
مــن اســتقالليتها وقدرتهــا عــى تقديــم املســاعدات دون تحيــز. وتعتــر املســاهات املقدمــة للمنظــات 

متعــددة األطــراف والتمويــل الجاعــي مارســة جيــدة لدعم االســتجابات اإلنســانية غــر املتحيزة.

ومــن الناحيــة العمليــة، فــإن لــدى الــدول تأثــر مبــارش عــى العمــل اإلنســاين القائــم عــى املبــادئ مــن 
ــر عــى املســاعدة  ــي تؤث ــات الت ــة بالعملي ــة والسياســات املعني ــات املحلي ــل أو التريع خــالل التموي
ــة  ــية األربع ــانية األساس ــادئ اإلنس ــة املب ــدول املانح ــم ال ــر معظ ــة. وتعت ــة والوطني ــانية الدولي اإلنس
األســاس للعمــل اإلنســاين. فهــي عى ســبيل املثــال مجســدة يف "توافــق اآلراء األورويب بشــأن املســاعدات 
اإلنســانية" املعتمــد مــن قبــل الجهــات املانحــة يف األمــم املتحــدة يف ديســمر/كانون أول 2007، كــا أنها 
ــي أقرتهــا الجهــات  ــح اإلنســانية الت ــم املن ــادئ املارســات الســليمة يف تقدي تشــكل عنــرصاً أساســياً ملب

املانحــة عــام 2003.

ــراتيجياتها  ــاتها واس ــانية يف سياس ــادئ اإلنس ــاد األورويب إىل املب ــاء يف االتح ــدول األعض ــر ال ــا تش وبين
اإلنســانية، إال أن مقــدار التفصيــل والركيــز يختلــف مــن دولــة إىل أخــرى.57 فعــى ســبيل املثــال، تعرّف 
ــدأ إنســاين عــى غــرار التعريــف  ــا والدمنــارك والســويد كل مب االســراتيجيات اإلنســانية الخاصــة بأملاني
الــذي قدمتــه اللجنــة الدوليــة للصليــب األحمر.58 وتشــر فرنســا وفنلندا بشــكل عام إىل أهميــة املبادئ 
للمنظــات اإلنســانية مــن أجــل الوصــول إىل املحتاجــني والقــدرة عــى العمــل يف ســياقات صعبــة، ومــن 

أجــل حصــول الســكان املترريــن مــن األزمــات عــى املســاعدة والحايــة الالزمتــني.59

ــد  ــا فق ــال وجوده ــى يف ح ــن وحت ــددة. ولك ــانية مح ــة إنس ــراتيجية و/أو سياس ــدول اس ــع كل ال مل تض
يصــاغ فهــم املبــادئ اإلنســانية مــن خــالل مســتوى املشــاركة والخرة الشــخصية للمســؤول الــذي يتعني 
ــك بشــكل  ــد يكــون صحيحــاً بشــكل عــام، فقــد لوحــظ ذل ــر ق ــه تفســرها. ويف حــني أن هــذا األم علي
خــاص يف اســتجابات املستشــارين الذيــن متــت مقابلتهــم يف جنيــف خــالل هذه الدراســة. ويشــمل نحو 
ثلــث الذيــن أجريــت معهــم مقابــالت ملفــات متعــددة تتضمــن الشــؤون اإلنســانية، و/أو ينتقلــون إىل 
ــزع الســالح  ــة ون ــل الشــؤون االقتصادي ــات األخــرى )مث ــة الشــؤون اإلنســانية بعــد تضمــني امللف تغطي

والتنميــة( يف وقــت ســابق.

قــد تتناقــش الــدول يف بعــض الحــاالت بشــأن رفــع مكانــة املفاهيــم األخــرى إىل مســتوى املبــادئ، مثــل 
املســاءلة كإطــار عمــل لقيــاس التقــدم املحــرز يف تحقيــق الحــد األدىن مــن األهــداف،60 أو الحايــة مــن 
ــاف  ــات إىل إضع ــذه املقرح ــل ه ــدف مث ــانية.61 وال ته ــدأ اإلنس ــن مب ــداً م ــر تحدي ــف أك ــالل تعري خ
املبــادئ القامئــة، وإمنــا تهــدف إىل توفــر مــؤرشات إضافية بشــأن كيفيــة إنجــاز العمل اإلنســاين عى نحو 
أفضــل. كــا ذكــر نحــو ثلــث املســتجيبني أيضــاً أطــر عمــل معاريــة أو سياســية أو معنيــة بالعمليــات 
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تنفيذيــة أخــرى مثــل القانــون اإلنســاين الــدويل وقانــون الالجئني وحقــوق اإلنســان، أو مبادئ املارســات 
ــبة  ــة بالنس ــن األهمي ــه م ــدر نفس ــرر بالق ــاق ال ــدم إلح ــانية، أو ع ــح اإلنس ــم املن ــليمة يف تقدي الس

للــدول مــن أجــل توجيــه دعمهــم للعمــل اإلنســاين القائــم عــى املبــادئ.

وأقــر أحــد املســتجيبني عــى وجــه التحديــد بــأن هنالــك افتقــاراً للوضــوح بشــأن مــن لديه مســؤوليات 
تجــاه املبــادئ اإلنســانية عــى الرغــم مــن هــذه االلتزامــات. ويشــر آخــرون، الــدول املانحة وغــر املانحة 
عــى حــد ســواء، إىل املبــادئ باعتبارهــا امتيــازاً لفئــة صغــرة مــن النــاس. فهــي تعكــس االفتقــار العــام 
ــة مــن إحــدى النواحــي، وتشــر  ــه لــدى مســؤويل الدول ــادئ اإلنســانية ومــا تعني إىل الوعــي بوجــود املب
إىل الحاجــة إىل إجــراء نقاشــات أكــر شــموالً )أي عــر الســياقات والثقافــات( بشــأن آثارهــا العمليــة مــن 
ناحيــة أخــرى. ومــن املهــم التأكيــد عــى عــدم وجــود إجــاع يف الرأي بشــأن مــا إذا كانــت الدول نفســها 
ــد  ــاج إىل مزي ــا يحت ــى أن م ــوء ع ــالت الض ــت املقاب ــة، ألق ــورة عام ــة أم ال. وبص ــانية فاعل ــات إنس جه
مــن االهتــام واملناقشــة الشــاملة هــو معناهــا التنفيــذي. كــا أن هنالــك أيضــاً حاجــة إىل فهــم أفضــل 
فيــا يتعلــق بالقيــم التــي توجــه املبــادئ عــر ســياقات وثقافــات مختلفــة، ومــا هــي التوتــرات القامئة. 

التحديات التي تواجه متويل العمل اإلنساين القائم 
عىل املبادئ

مل يطــرح املســتجيبون بشــكل عــام مســألة املبــادئ اإلنســانية كإطــار عمــل أو أداة يســتخدمونها بصفــة 
ــاً  ــد يكــون هــذا األمــر مختلف ــة الوصــول. وق ــل أو إمكاني ــح التموي ــد من خاصــة يف اتخــاذ قراراتهــم عن
ــة. وباســتثناء اعتبــارات  حيــث تــم توســيع نطــاق البحــث ليشــمل الدوائــر والهيئــات األخــرى يف الدول
معينــة ترتبــط بالتمويــل، أنشــئ عــدد قليــل مــن الروابط امللموســة بــني مارســات الدولــة والتحديات 

التــي تواجــه العمــل اإلنســاين القائــم عــى املبــادئ والتــي تعــاين منهــا املنظــات اإلنســانية. 

تأثري برامج االستقرار عىل متويل الجهات املانحة  
ــة  ــذ التزامــات الدول ــة والعســكرية62 تنفي ــة واألمني ــارات السياســية واالقتصادي ــق االعتب ــا تعي ــاً م غالب
فيــا يتعلــق بالعمــل اإلنســاين القائــم عــى املبــادئ. وهنالــك وثائــق متزايــدة بشــأن كيفيــة اســتخدام 
ــانية يف  ــاعدات اإلنس ــج املس ــارض دم ــك. ويتع ــو ذل ــايض أو نح ــد امل ــالل العق ــاين كأداة خ ــل اإلنس العم
ســبيل "كســب قلــوب وعقــول" الســكان املحليــني كاســراتيجية ملكافحــة التمــرد أو لتحقيــق االســتقرار، 
كــا هــو الحــال يف أفغانســتان أو العــراق، مــع فكــرة العمــل اإلنســاين غــر املتحيــز واملحايــد واملســتقل. 

مخصصات غري كافية عىل أساس االحتياجات/املواءمة مع املصالح الجغرافية السياسية  
متيــل الجهــات املانحــة إىل متويــل األزمــات حيــث تكــون لديهــم ميــزة املقارنة أو مــا يعكــس األفضلية 
ــدول املانحــة نحــو  ــت بعــض ال ــد اتجه ــح االســراتيجية األخــرى.63 وق اإلنســانية السياســية أو املصال
ــاس  ــى أس ــز( وع ــن التميي ــة م ــاد )خالي ــر حي ــا أك ــة به ــل الخاص ــات التموي ــل مخصص ــة جع محاول
ــر املختلفــة القامئــة، وااللتزامــات ذات املســتوى املرتفــع للعمــل اإلنســاين  ــاً للمعاي االحتياجــات وفق
ــاً.64  ــانية أيض ــح اإلنس ــم املن ــليمة يف تقدي ــات الس ــادئ املارس ــالل مب ــن خ ــادئ، وم ــى املب ــم ع القائ
ــة  ــات الخاص ــر واألزم ــرض للخط ــؤرشات التع ــويد م ــبانيا والس ــتخدم إس ــال، تس ــبيل املث ــى س فع
باملفوضيــة األوروبيــة للمعونــة اإلنســانية والحايــة املدنيــة مــن أجــل دعــم اتخــاذ القــرارات الخاصة 
بهــا. وبشــكل عــام، يعتــر عــدم التحيــز يف تخصيــص التمويــل أمــراً يصعــب عــى الجهــات املانحــة 
االلتــزام بــه. وقــد ســلط املســتجيبون الضــوء عــى كيفيــة تأثــر مخصصــات التمويــل بفعــل األولويات 
االســراتيجية والجغرافيــة والسياســية، والروابــط التاريخيــة، ومنــح األولويــة لحاالت الطــوارئ البارزة 
ــادئ  ــد مبب ــياقات ويف آن واح ــن الس ــد م ــة يف العدي ــات املانح ــزم الجه ــد تلت ــان. وق ــض األحي يف بع
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ــة  ــاركة الدولي ــة للمش ــاعدة اإلمنائي ــة املس ــادي– لجن ــدان االقتص ــة يف املي ــاون والتنمي ــة التع منظم
الجيــدة يف الــدول والبيئــات الهشــة، وإعــالن باريــس بشــأن فعاليــة املعونــات، واملارســات الســليمة 
يف تقديــم املنــح اإلنســانية. وهــذا يســتلزم تحقيــق التــوازن بــني االلتــزام باحــرام اســتقاللية العمــل 

ــدول الهشــة.65 ــة" كهــدف رئيــي للمشــاركة مــع ال ــاء الدول ــزام "ببن اإلنســاين وااللت

وحللـت دراسـة أصـدرت بتكليـف مـن شـبكة املنظـات الخريـة للتعاون يف حـاالت الطـوارئ كيفية 
تتبـع مارسـات الدولـة للمبـادئ اإلنسـانية مقابـل االلتزامات املذكـورة يف توافق اآلراء األورويب بشـأن 
املسـاعدات اإلنسـانية. وقـد وجـدت الدراسـة اختالفـاً كبـراً يف تصـورات ممثـيل الدولـة واملنظـات 
اإلنسـانية، يف حـني منـح مسـؤولو الدولة درجة أعى بكثـر فيا يتعلق مبدى توجيه املبادئ اإلنسـانية 
الـدول املانحـة مقارنـة مبمثـيل املنظـات اإلنسـانية.66 وشـملت مجـاالت  القـرار يف  لعمليـة صنـع 
االنتقـادات التـي أبرزتهـا املنظـات اإلنسـانية الدمـج بني األهـداف السياسـية واإلنسـانية يف عمليات 
صنـع القـرار، وانعـدام االسـتقاللية املتسـقة للقـرارات اإلنسـانية مـن األولويـات األخـرى للدولة )عى 
سـبيل املثـال السياسـية واالقتصاديـة واألمنية وما إىل ذلـك(. وأقرت الدول األعضـاء يف االتحاد األورويب 
يف هـذه الدراسـة أن الزمـالء مـن غـر العاملـني يف املجـال اإلنسـاين مل يكونـوا عـى معرفـة باملبـادئ 
اإلنسـانية بشـكل عـام. ومع ذلـك، مل يكن املسـتجيبون من الدولـة، بخالف املسـتجيبني من املنظات 
اإلنسـانية، مهتمـني بشـكل خـاص بشـأن تأثـر عـدم املعرفـة هذه عـى القـرارات اإلنسـانية. وقد رأت 
املنظـات اإلنسـانية أن التدخـل السـيايس يف جـدول األعال اإلنسـاين يف الدولة يعد مشـكلة، "وخاصة 
يف األزمـات البـارزة عندمـا يرغـب الـوزراء برؤية الناخبـني لهم وهم يتخـذون اإلجـراءات".67 كا كانت 
الـدول األعضـاء يف االتحـاد األورويب مثـل هولنـدا يف طليعـة دعـم زيـادة امليزانيـات ملسـاعدة الالجئني 
السـوريني يف الدول املجاورة لسـوريا. والسـؤال الذي ميكن أن تطرحه هذه األولوية السياسـية بشـكل 
حتمـي هـو مـا إن كانـت الزيـادة املحتملـة لتمويـل االسـتجابات لالجئـني يف دول مثل لبنـان أو تركيا 
سـتكون عى حسـاب األزمات اإلنسـانية األخرى األقل وضوحاً، ولكن مبسـتويات أعى من االحتياجات، 
مثل جمهورية أفريقيا الوسـطى أو جنوب السـودان أو اليمن. ولإلجابة عن هذا السـؤال آثار لكيفية 

فهـم الحكومـات املانحـة وتطبيقهـا ملبدأ عـدم التحيز. 

هياكل صنع القرار يف الحكومة  
كان واضحــاً مــن املقابــالت التــي أجريــت مــع كل مــن الــدول املانحــة وغــر املانحــة عــى حــد ســواء أن 
ــة  ــار واضحــة عــى قــدرة الدول ــة آث ــاكل الدول ــع القــرارات اإلنســانية يف هي ــة تضمــني صن ملــكان وكيفي
عــى دعــم العمــل اإلنســاين املســتقل. وقــد يكــون مــن الصعــب ضــان اســتقاللية القــرارات اإلنســانية 
ــة الجهــات املانحــة حيــث  ــة االســراتيجية وذلــك يف حال ــة أو التجاري ــح السياســية أو األمني عــن املصال
ــا  ــت إىل حــد م ــال، أو ترك ــوزارات، عــى ســبيل املث ــف ال ــر مختل ــون األنشــطة اإلنســانية ســائدة ع تك
وفقــاً لتقديــر الســفارات املحليــة. ويبــدو أن هنالــك تدابــر وقائيــة أكر وضوحاً بالنســبة للمســتجيبني 
مــن الــدول املانحــة حيــث يكــون صنــع القــرارات اإلنســانية متمركــزاً ضمن هيــكل إنســاين منفصل. ويف 
ــالً، إال  ــدول املانحــة عــى املشــورة مــن الســفارات مث حــني قــد تحصــل اإلدارات اإلنســانية يف عواصــم ال
أنــه يتــم اتخــاذ قــرارات التمويــل عــى مســتوى العاصمة بشــكل مســتقل عــن األولويــات االســراتيجية 
للدولــة حســبا ذكــرت التقاريــر. وكــا هــو وارد يف الدراســة، تحــاول اإلدارات املختصــة يف دعــم العمــل 
ــزاء  ــع أج ــا تتب ــاالت، بين ــذه الح ــى يف ه ــادئ حت ــى املب ــة ع ــج القامئ ــاندة النه ــدة مس ــاين جاه اإلنس

أخــرى مــن الدولــة أهدافــاً أخــرى متناقضــة.68

ترتيبات التمويل/املستفيدون من املساعدات اإلنسانية  
أوضحــت املقابــالت أنــه تــم اعتــاد ضــان لعــدم التحيــز لبعــض الــدول املانحــة مــن خــالل مشــاركتها 
عــى املســتوى متعــدد األطــراف ومســاهاتها يف األمــم املتحــدة والصنــدوق املركــزي ملواجهــة الطــوارئ 
ــذ  ــة تنفي ــى مواصل ــال ع ــاهات كمث ــذه املس ــة ه ــدول املانح ــرت ال ــد ذك ــدة. وق ــم املتح ــع لألم التاب
التزاماتهــا تجــاه املبــادئ اإلنســانية وذلــك إقــراراً بــأن توفــر التمويــل األســايس غــر املخصــص هــو أمــر 

يف غايــة األهميــة لدعــم العمــل اإلنســاين القائــم عــى املبــادئ.



62

ال تعــد الجهــات املانحــة مجموعــة موحــدة، وتقدم الجهــات املانحــة املختلفة أفضليات مختلفة بشــأن 
كيفيــة تخصيــص التمويــل. وحيــث أن األفضليــات مقســمة فقط بــني الجهــات املانحة التابعــة ملنظمة 
ــة  ــة الحكومي ــات املانح ــة والجه ــاعدة اإلمنائي ــة املس ــادي– لجن ــدان االقتص ــة يف املي ــاون والتنمي التع

األخــرى، يقــدم شــكل 1 مثــااًل عــى أفضليــات الجهــات املانحــة اإلجاليــة إلنفــاق األمــوال. 
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ــة  ــوع الجه ــب ن ــة حس ــانية الدولي ــاعدات اإلنس ــن املس ــتفيدين م ــن املس ــتوى األول م ــكل 1: املس ش
املانحــة، 2013-2009

املصدر: تقرير املساعدة اإلنسانية العاملية 2015

ــوع  ــر ن ــث يظه ــي، حي ــل الجاع ــة التموي ــل آللي ــادر التموي ــيل ومص ــتوى الفع ــكل 2 املس ــح ش يوض
املواءمــة بــني أبــرز عــر جهــات مانحــة إنســانية وأكــر عــرة مســاهمني يف التمويــل الجاعــي.69 وقــد 
وضــح املســتجيبون عــدم قــدرة الجهــات املانحــة عــى التحكــم بااللتــزام باملبادئ اإلنســانية عنــد إنفاق 

األمــوال يف غيــاب آليــات الرقابــة املالمئــة.

وقــد أعربــت إحــدى الجهــات الفاعلــة العامليــة الصاعــدة التــي جــرت مقابلتهــا يف ســياق الدراســة عــن 
رغبتهــا يف مزيــد مــن التنســيق وتبــادل املعلومــات الــذي ميكن أن يســاعدها يف توســيع نطــاق التمويل 
اإلنســاين، والتعامــل مــع بعــض التحديــات أمــام التزاماتهــا تجــاه العمــل اإلنســاين القائــم عــى املبــادئ 
عــى حــد ســواء. وذكــر مســتجيب آخــر مــن جهــة فاعلــة صاعــدة عاملية أن مــؤرشات املبــادئ اإلنســانية 
يف ســياق النقاشــات بشــأن التمويــل ال تعكــس دامئــاً األداء الفعــيل للجهــات املانحــة التــي تشــر إليهــا. 
وتــم تســليط الضــوء خــالل املناقشــات عــى أنــه ال توجــد آليــات مناســبة ملراقبــة أداء الجهــات املانحــة.

ــا ألفضليــات الجهــات املانحــة التابعــة ملنظمــة التعــاون والتنميــة يف امليــدان االقتصــادي– لجنــة  وخالفً
ــانية،  ــادئ اإلنس ــك باملب ــيلة للتمس ــا وس ــراف باعتباره ــددة األط ــاعدة متع ــة للمس ــاعدة اإلمنائي املس
أظهــرت الجهــات املانحــة غــر التابعــة للجنة املســاعدة اإلمنائيــة أفضلية لتقديم املســاعدات اإلنســانية 
كمســاعدات ثنائيــة بــني حكومــة وأخــرى. فعــى ســبيل املثــال، قدمــت الجهــات املانحــة غــر التابعــة 

 الجهات املانحة يف لجنة
املساعدة االمنائية

الجهات املانحة الحكومية 
األخرى

منظات قطاع خاص
غر 

حكومية 

الحركة الدولية 
للصليب األحمر 
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شكل 2: أكر عرة مساهمني حكوميني يف التمويل اإلنساين الجاعي، 2014
املصدر: تقرير املساعدة اإلنسانية العاملية 2015

للجنــة املســاعدة اإلمنائيــة بــني عامــي 2010 و2014 مــا نســبته 6.5 يف املئــة فقط من إجايل املســاعدات 
ــدول  ــدم إىل ال ــل املق ــوع التموي ــن مجم ــة م ــايل، و50 يف املئ ــع امل ــرة التتب ــواردة يف دائ ــانية ال اإلنس

املتــررة.70

وقـد تشـكك الرغبـة يف الزيـادة القصوى لوضوح املسـاعدات بقـدر الهدف من الترعـات العينية يف عدم 
تحيـز النهـج،71 يف حـني قد تكـون الرغبة يف ضان فعالية املسـاهات والحد من النفقات العامة سـبباً 
هامـاً يف التمويـل الثنـايئ للـدول املتررة كا تبـني يف املقابالت ويف بعض الدراسـات. وال تزال املفاوضات 
بشـأن متطلبـات الوضـوح قامئـة يف العديـد مـن النقاشـات الجاريـة بـني املنظـات اإلنسـانية والجهات 

املانحـة التابعـة ملنظمـة التعـاون والتنمية يف امليـدان االقتصادي– لجنة املسـاعدة اإلمنائية.

معايري اختيار الرشيك  
ــتند  ــي يس ــارص الت ــد العن ــو أح ــانية ه ــادئ اإلنس ــك باملب ــى أن التمس ــتجيبون ع ــع املس ــني أجم يف ح
ــر املســتخدمة لهــذا املــدى غــر واضحــة. وعــى  ــا اختيارهــم للــركاء، إال أن الواقــع هــو أن التداب إليه
النحــو املبــني يف الدراســة، "يختلــف اســتخدام إجــراءات منتظمــة وموثقــة لتحديــد الــركاء، وهــي غــر 
ــات  ــف تطــور بعــض الجه ــالت كي ــت املقاب ــة أخــرى، بين ــات املانحــة".71 ومــن ناحي ــني الجه موحــدة ب
املانحــة عالقــات أكــر عمقــاً مــع عــدد أقــل مــن املنظــات اإلنســانية مــا يســمح لهــم بالركيــز عــى 
مراقبــة الجــودة عــى نحــو أكــر تنظيــاً وعــى الــدروس املســتفادة. وعقــدت عــدد من الــدول، مبــا فيها 
كنــدا وأملانيــا، مشــاورات منتظمــة مــع الــركاء مــن أجــل دعــم تطبيــق مبــادئ الحيــاد وعــدم التحيــز 

واالســتقاللية والشــفافية بشــكل أفضــل يف اتخــاذ القــرارات مــن قبــل الجهــات املانحــة.72

وتعقــد وزارة الخارجيــة األملانيــة، عــى ســبيل املثال، حــواراً منتظاً من خالل لجنة تنســيق املســاعدات 
اإلنســانية وذلــك مــع رابطــة املنظــات غر الحكوميــة األملانيــة للتنمية وأعضــاء اللجنة بشــأن أولويات 
ــة األمــد مــع املنظــات  ــا تفضــل العالقــات طويل ــدول املانحــة بأنه املســاعدات اإلنســانية.73 وأقــرت ال
ــة  ــا. وســيكون مــن الصعــب يف حال ــا عــى األداء وكســبت ثقته ــي أثبتــت قدرته ــة الت اإلنســانية الدولي
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ــبكة  ــى ش ــول ع ــرة، الحص ــة الصغ ــدول املانح ــبة لل ــة بالنس ــة، وخاص ــة والحكومي ــات الوطني املنظ
منظــات معتمــدة وموثوقــة عــى الصعيديــن الوطنــي واملحــيل عنــد الحاجــة لذلــك.

توطني االستجابة اإلنسانية  
ــة واملســاعدة  ــر الحاي ــاء مســؤولية توف ــد يف ادع ــة بشــكل متزاي ــرة أخــرى رصيح ــدول م أصبحــت ال
ــاً  ــاعدات مه ــني املس ــأن توط ــياق بش ــذا الس ــاش يف ه ــد النق ــا. ويع ــن يف أراضيه ــكان املترري للس
ــب  ــة عق ــة واملحلي ــة الوطني ــات الفاعل ــع الجه ــة م ــراكات الفعال ــار إىل ال ــدد االفتق ــد ح ــة. وق للغاي
االســتجابة لتســونامي املحيــط الهنــدي عــام 2004 باعتبــاره عائقــاً لــألداء اإلنســاين الفعــال يف الســنوات 
األخــرة. كــا طرحــت العديــد مــن األســئلة بشــأن دور الجهــات الفاعلــة الوطنيــة واملحليــة يف العمــل 
ــع هــذه  ــد الدعــوات للمشــاركة بشــكل أفضــل م ــب تزاي ــك إىل جان ــادئ وذل ــم عــى املب اإلنســاين القائ
الجهــات الفاعلــة يف مجــال املســاعدة اإلنســانية الدولية. ومتثــل األرس واملجتمعات والحكومــات املحلية 
ــق  ــدوام. وهــذه الحقائ ــى ال ــن االســتجابة األوىل ع ــدين والقطــاع الخــاص املحــيل جــزًء م ــع امل واملجتم
معتمــدة بشــكل متزايــد مــن قبــل املجتمــع اإلنســاين الــدويل، عــى الرغــم مــن أن النهــج قــد تختلــف 
تبعــاً للســياق وعــدد العنــارص املختلفــة )مثــل قــدرات الدولــة وطبيعــة األزمــة ومــا إىل ذلــك(. ومل يذكــر 
ــادئ اإلنســانية خــالل االســتجابات اإلنســانية  ــق املب ــات تواجــه تطبي ــة أي تحدي املســتجيبون يف البداي
املحليــة يف حــاالت الكــوارث الطبيعيــة. ومــع ذلــك فقــد أثــار بعــض ممثــيل الــدول املانحــة اهتامــات 
عامــة أيضــاً يف مثــل هــذه الســياقات. ومتثــل الثقــة العنــرص األســايس الــذي يبــدو أنــه الــرط األســايس 
لالســتجابات اإلنســانية الناجحــة والفعالــة.74 ويبــدو أن التصــورات بشــأن القــدرة عــى االلتــزام بالحياد 
واالســتقاللية يف حــاالت النــزاع املســلح تنبــئ مبســتوى الثقــة الالزمــة لتحديد أنــواع العالقــات املختلفة 
)عــى ســبيل املثــال، مــع املجتمعات املتــررة، وبــني املنظات اإلنســانية واملنظــات اإلنســانية املحلية 
والوطنيــة، وبــني الجهــات املانحــة واملنظــات اإلنســانية املحليــة والوطنيــة ومــا إىل ذلــك(. وكــا الحــظ 
ــل  ــن للعم ــه ويف حــني ميك ــر املانحــة عــى حــد ســواء، أن ــات املانحــة وغ ــن الجه ــدة مســتجيبني، م ع
ــررة،  ــات املت ــن املجتمع ــول م ــة والقب ــب الثق ــاعدة يف كس ــا املس ــانية وعره ــات اإلنس ــع املنظ م
ــاء  ــأن البق ــي بش ــكل طبيع ــر بش ــات أك ــتواجه تحدي ــة س ــة املحلي ــات الفاعل ــور أن الجه ــى التص يبق
عــى الحيــاد يف مواجهــة مــا يحــدث مــن حولهــا. وحيــث أن املنظــات مكونــة مــن األفــراد، لــذا يصبــح 
ــه تأثــر شــخيص. وأحــد أهــداف الرؤســاء  مــن الصعــب عــى النــاس عــدم االنحيــاز عنــد حــدوث أمــر ل
ــات املتحــدة – هــو  ــدا والوالي ــح اإلنســانية – كن ــم املن ــادئ الســليمة يف تقدي ــادرة املب املشــاركني يف مب

اســتخالص املارســات الجيــدة والــدروس املســتفادة باعتبارهــم جهــات مانحــة. 

توصيات 
ــادئ  ــة بشــأن املب ــات نظــر الدول ــكاراً لبعــض وجه ــن قيودهــا، أف ــم م ــدم هــذه الدراســة، عــى الرغ تق
ــة مــن املستشــارين اإلنســانيني يف جنيــف عــى  ــا مــع مجموعــة فرعي اإلنســانية. وقــد أكــدت مقابالتن
رضورة التأكيــد مــرة أخــرى عــى صالحية املبادئ اإلنســانية قبــل كل يشء. فمن الواضــح أن الدول تواجه 
توتــرات متأصلــة يف دعــم العمــل اإلنســاين القائــم عــى املبــادئ. وتشــمل التوصيــات املحــددة مــا يــيل: 

الدول

يجــب عــى الــدول كافــة اعتــاد الضانــات – مبــا يف ذلــك اســراتيجيات االتصــال – مــن أجــل فصــل 	 
العمــل اإلنســاين إىل أقــى حــد ممكــن عــن االســراتيجيات السياســية وصنــع الســالم واألمنيــة وغرهــا 

ــراتيجيات. من االس

يجــب وضــع آليــات شــاملة )داخــل الدولة وبــني الدول واملجتمع اإلنســاين الــدويل( لتبادل املارســات 	 
الجيــدة والــدروس املســتفادة يف دعــم العمل اإلنســاين القائم عــى املبادئ.
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ــانية 	  ــادئ اإلنس ــى املب ــام ع ــتمر وبانتظ ــكل مس ــب بش ــانيون إىل التدري ــقون اإلنس ــاج املنس يحت
ــيل. ــا العم ومفهومه

يتــم تشــجيع الــدول املانحــة عى التمتع بالشــفافية بشــأن األســباب الجوهريــة لقراراتهــم املتعلقة 	 
مبخصصــات التمويــل ومراجعــة السياســات واإلجــراءات لضــان وجــود مــا يكفــي مــن املرونــة للســاح 

بتوجيــه املشــاريع وفقــاً لالحتياجات.

ينبغي للدول املانحة أن تسعى جاهدة لتحقيق الشفافية الكاملة يف طريقة إنفاق التمويل اإلنساين.	 

ــة لضــان وضــع 	  ــي املســتندة إىل الدول ــل الجاع ــات التموي ــدول املانحــة اســتعراض آلي ــي لل ينبغ
املارســات الجيــدة التــي تدعــم العمــل اإلنســاين القائم عــى املبــادئ يف مكانهــا الصحيح حيثــا أمكن.

ــادئ املارســات 	  ــن أجــل اســتخدام مب ــل يف كل ســياق م ــز التكام ــدول املانحــة تعزي ــى ال يجــب ع
ــل. ــي للعم ــح اإلنســانية وتيســر تقســيم منطق ــم املن الســليمة يف تقدي

املنظامت اإلنسانية

ــدروس 	  ــدة وال ــات الجي ــاملة للمارس ــادالت الش ــانية يف التب ــات اإلنس ــاهم املنظ ــب أن تس يج
ــلح. ــزاع املس ــاالت الن ــة يف ح ــانية، وخاص ــادئ اإلنس ــيل للمب ــق العم ــن التطبي ــتفادة م املس

يجــب عليهــا أيضــاً املشــاركة مــع الجهــات املانحــة بشــأن فــرص وإمكانيــة وضــع أو تعزيــز آليــات 	 
ــادئ بشــكل أفضــل. وميكــن  ــم عــى املب ــي ميكــن أن تدعــم العمــل اإلنســاين القائ ــل القامئــة الت التموي
ــن  ــدار م ــاً يف باكســتان امل ــدوق االســتجابة للنازحــني داخلي ــدوق ســتارت أو صن اســتعراض تجــارب صن
قبــل منظمــة كونســرن يف باكســتان وذلــك مــن أجــل دراســة فــرص وضــع آليــات متويــل موجهــة مــن 

ــادئ. ــم عــى املب ــة مــن أجــل العمــل اإلنســاين القائ ــل املنظــات غــر الحكومي قب

ــة 	  ــدول املانح ــة أداء ال ــأنها مراقب ــن ش ــات م ــاء آلي ــة إنش ــث يف إمكاني ــات البح ــى املنظ ــب ع يج
ــة  ــدم تجرب ــن أن تق ــاءة. وميك ــة بن ــا بطريق ــاركة معه ــة للمش ــر منص ــانية، وتوف ــا اإلنس إزاء التزاماته
اســتعراض األقــران الخاصــة مبنظمــة التعــاون والتنميــة يف امليــدان االقتصــادي– لجنة املســاعدة اإلمنائية 
والعمــل املنجــز مــن قبــل املجلــس الرنويجــي لالجئــني وغــره مــن الــركاء بشــأن تأثــر تدابــر مكافحة 

اإلرهــاب نقطــة انطــالق مفيــدة.



  ملحق: 
  تصميم الدراسة 

 ومنهجها 

يعتمد التحليل يف هذا التقرير عىل املصادر واالعتبارات التالية. 

ــمي  ــر رس ــم غ ــوف يف مخي ــد الصف ــه ألح ــاء تعليم ــران أثن ــني عم ــي لالجئ ــس الرنويج ــف املجل موظ
ــغ، 2014 ــام تارلين ــي لالجئني/س ــس الرنويج ــان. املجل ــاع، لبن ــوريني يف وادي البق ــني الس لالجئ
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البحث املكتبي   
بــدأت الدراســة ببحــث مكتبــي يركــز عــى قضايــا مثــل: نشــأة وتاريــخ املبــادئ اإلنســانية والتحديــات 
املعــارصة الرئيســية لالســتجابة اإلنســانية القامئــة عــى املبــادئ والجهات الفاعلــة والعوامــل ذات الصلة 
بتقديــم املســاعدة والحايــة اإلنســانية. وقــد حــدد الباحثــون مصــادر ثانويــة ذات صلــة ومشــار إليهــا 

يف التقريــر مــن أجــل هــذا الغــرض. 

البحث امليداين  
اعتمــدت املعايــر املســتخدمة لتحديــد مواقــع البحــث امليــداين عى أربعــة متغرات اســتخدمت إلعداد 

الســياقات املحتملــة. وتشــمل املتغــرات ما ييل: 

مــدى كفــاءة عمــل الدولــة، مــن األنظمــة االســتبدادية إىل الــدول الفاشــلة. وقــد اســتخدمت متوالية 	 
ماثلــة للمناطــق التــي تســيطر عليهــا الجاعــات املســلحة غــر التابعــة للدولة.

ــة وليســت 	  ــزاع. سلســلة مرتبطــة بشــدة الكارث ــد الن ــا بع ــيل إىل م ــال الفع ــن القت ــزاع، م شــدة الن
ــات. ــن النزاع ــة ع ناجم

عوامل النزاع، من املعتقد إىل التنافس عى املوارد.	 

مستوى االهتام السيايس، من النزاعات املدّولة بشكل كبر إىل املتمركزة بشكل كيل.	 

ــني يف  ــني والعامل ــة واملجلــس الرنويجــي لالجئ كــا كان الحضــور الرنامجــي للجهــات اإلنســانية الفاعل
املنظمــة الدوليــة للمعوقــني والقــدرة عــى تقديــم الدعم املناســب إىل الباحثــني أحد االعتبــارات املهمة. 

ــة مــن مجموعــة متنوعــة مــن  ــم أدل ــاه مــن أجــل تقدي ــد انتقــت الدراســة الســياقات املذكــورة أدن وق
ــة عــى حــاالت مشــابهة: ــة أمثل الســياقات، عــى أمــل أن تكــون مبثاب

ســوريا وأزمتهــا اإلقليميــة ذات الصلــة، كمثــال عــى النــزاع الحــاد يف بيئــة ذات دخــل متوســط. وقد 	 
أجــري البحــث يف محــور اســتجابة تركيــا لألزمــة يف شــال ســوريا. ومل يجــرى بحــث يف املحــاور األخــرى.

جنــوب الســودان كمثــال عــى النــزاع الحــاد يف بيئــة قليلــة املــوارد، بحضــور بعثــة األمــم املتحــدة 	 
ــد يف  ــن جدي ــد إىل الدخــول م ــة بشــكل متزاي ــى التنمي ــز ع ــة ترك ــن حال ــت م ــي تحول ــة والت املتكامل

ــوح. ــزاع مســلح مفت ن

كولومبيــا كمثــال عــى ســياق متوســط الدخــل يف مرحلــة انتقاليــة مــن النــزاع إىل مــا بعــد النــزاع، 	 
وحيــث تكــون "حــاالت العنــف األخــرى" بــارزة.

ــة مــا بعــد 	  ــة يف مرحل ــزاع يف ســياق التنمي ــداً عــن الن ــال عــى االســتجابة للكــوارث بعي ــال كمث نيب
ــزاع.  الن

ــة  ــبه منظم ــالت ش ــالل مقاب ــن خ ــك م ــة وذل ــاليب نوعي ــة أس ــث القطري ــة البح ــتخدمت مرحل اس
ــات  ــع الجه ــاءات م ــملت لق ــة ش ــعون مقابل ــع وتس ــت تس ــد أجري ــزة. وق ــة مرك ــات جاعي ومناقش
ــم  ــي األم ــاص، وموظف ــاع الخ ــيل القط ــة، وممث ــة والدولي ــة الوطني ــر الحكومي ــات غ ــة، واملنظ املانح
املتحــدة، والجهــات الفاعلــة العســكرية الوطنيــة والدوليــة، والحركــة الدوليــة للصليب األحمــر والهالل 
ــة مجموعــة  ــيل املجتمــع املــدين. كــا حــرص مصممــو البحــث عــى تغطي األحمــر، وغرهــم مــن ممث
ــات  ــة والبعث ــة والعاملي ــاد الحجــم، واألنشــطة املحلي ــار أبع ــني االعتب ــع األخــذ بع ــن اآلراء، م واســعة م
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ــار املتحدثــني املعنيــني إلجــراء املقابــالت.  والتفويضــات ومصــادر التمويــل وغرهــا مــن العوامــل الختي
وقــد بقــي الركيــز منصبــاً عــى املنظــات غــر الحكوميــة، ووكاالت األمــم املتحــدة التي لهــا تفويضات 
إنســانية، والحركــة الدوليــة للصليــب األحمــر والهــالل األحمــر نظــرا طبيعــة الســؤال البحثــي. وأجريت 
ثــالث وخمســون مــن املقابــالت مــع املنظــات غــر الحكوميــة املنفــذة للمهــام، ومثــاين عــرة مقابلــة 

ــة للصليــب األحمــر والهــالل األحمــر. مــع األمــم املتحــدة والحركــة الدولي

وكان مــن املهــم أيضــاً تضمــني الجاعــات املســلحة غــر التابعــة للدولــة يف الدراســة باعتبارهــم عائقــاً 
أو وســطاء مــن أجــل الوصــول، ولكــن األســباب األمنيــة جعلــت مــن املســتحيل الوصــول إليهــم. ولهــذا 
الســبب، فقــد حــددت آراءهــم ووجهــات نظرهــم مــن خــالل املناقشــات مــع الجهــات الفاعلــة املحليــة 

ومــن خــالل مصــادر ثانويــة.

وقابــل الباحثــون أيضــاً ممثلــني عــن الســكان املترريــن بفعــل النــزاع حيثــا أمكــن. وتضمنــت هــذه 
العمليــة إجــراء نقاشــني جاعيــني مركزيــن. ومــن ناحية أخــرى، جمعت وجهــات نظر الســكان املحليني 
مــن خــالل مناقشــات مــع قــادة محليــني، وأعضــاء مــن املجتمــع املحــيل ومســؤويل الخدمــات املحليــني 

وســكان محليــني مشــاركني يف تنفيــذ الرنامج.

ــوزاري( لديهــم  ــني عــن الحكومــة )عــى مســتوى العاصمــة وعــى املســتوى ال ــة ممثل كــا متــت مقابل
ملــف شــخيص بشــأن املســاعدات اإلنســانية أو الصحيــة أو الحايــة، عــى الرغــم مــن أنــه مل يكــن مــن 
املمكــن دامئــاً الوصــول إىل هــذه الســلطات إلجــراء املقابــالت بســبب األولويــات املتضاربــة وصعوبــات 
الجدولــة. ونجــح الباحثــون يف دراســات الحالــة األربــع يف مقابلــة ســبعة فقــط مــن ممثــيل الحكومــة.

ومل يتــم التعريــف باألفــراد املســتجيبني يف أي مــن تقاريــر املقابالت من أجل الحفاظ عــى خصوصيتهم. 
وقــد ذكــرت أنواع املنظــات يف حني مل يذكــر األفراد.

حلقة دراسية شبكية  
ــة  ــاين 2015 بتســهيل مــن الرابطــة الدولي ــن ث شــملت الدراســة حلقــة دراســية شــبكية يف نوفمر/تري
ــبكية  ــية الش ــة الدراس ــن الحلق ــرض م ــانية. وكان الغ ــة اإلنس ــال املســاعدة والحاي ــني يف مج لألخصائي
تقديــم النتائــج األوليــة للبحــث امليــداين، والحصــول عــى آراء ومعلومــات إضافية من مجموعة واســعة 
مــن املنظــات. ويكمــن الغــرض اآلخــر مــن هــذه الحلقــة الدراســية يف الحــد مــن التحيــز يف االختيــار 

القائــم عــى املبــادئ للمنظــات. 

مقابالت املقرات الرئيسية  
ــة  ــات املانح ــا الجه ــا فيه ــارة، مب ــع وكاالت مخت ــة م ــبه منظم ــة ش ــاً 21 مقابل ــون أيض ــرى الباحث أج
ــة  ــر الحكومي ــات غ ــة واملنظ ــاط األكادميي ــوث واألوس ــز البح ــانية ومراك ــادات اإلنس ــية واالتح الرئيس
ــئلة  ــزت أس ــورك. ورك ــدن ونيوي ــل ولن ــف وبروكس ــية يف جني ــرات الرئيس ــتوى املق ــى مس ــة ع الدولي
املقابلــة عــى القيمــة املتصلــة باســتخدام املبــادئ وااللتــزام بهــا مــن قبــل الجهــات الفاعلــة كافــة. كــا 
ــب  ــاً حس ــر عمق ــكل أك ــة بش ــة معين ــات فاعل ــق بجه ــددة تتعل ــع مح ــالت مواضي ــتعرضت املقاب اس
االقتضــاء. ومتــت مقارنــة اآلراء الــواردة يف مقابــالت املقــرات الرئيســية إىل أقــى حــد ممكــن مــع اآلراء 

ــات.  ــة بشــكل أفضــل يف التوصي ــروق الدقيق ــار الف ــن أجــل إظه ــة م ــالت امليداني ــواردة يف املقاب ال
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شكر وتقدير

ــام  ــدرو كانينغه ــني أن يشــكرا أن ــة للمعوق ــني واملنظمــة الدولي ــس الرنويجــي لالجئ ــن املجل ــود كل م ي
ــع  ــتها، ووض ــت دراس ــي مت ــع الت ــدول األرب ــث يف ال ــراء البح ــى إج ــن ع ــيل فل ــي وأكس ــا لوت وإيلين
ــادل والبحــوث اإلنســانية يف  ــز التب ــا يتوجــه بالشــكر أيضــاً إىل مرك ــة. ك مــروع أويل لدراســات الحال
ــذي يتضمــن وجهــات  ــة التــي وضعــت األســاس للفصــل ال جنيــف إلجــراء املقابــالت والبحــوث املكتبي

ــة. ــات املانح ــر الجه نظ

وقــد اســتفادت الدراســة مــن مســاهات املوظفــني مــن عــدد مــن املنظــات غــر الحكوميــة ووكاالت 
ــات يف  ــة والحكوم ــيل الدول ــالل األحمــر وممث ــب األحمــر واله ــة للصلي ــة الدولي ــم املتحــدة والحرك األم
ــة  ــالل مرحل ــالت خ ــاركة يف املقاب ــى املش ــكرهم ع ــن نش ــات. ونح ــع العملي ــية ومواق ــرات الرئيس املق

ــة. ــذه الوثيق البحــث له

ــاخ  ــارق ب ــكر ط ــني بش ــة للمعوق ــة الدولي ــني واملنظم ــي لالجئ ــس الرنويج ــن املجل ــب كل م ــا يرغ ك
بــواب )منظمــة أطبــاء بــال حــدود(، وكريســتينا بينيــت )معهد التنميــة الخارجيــة(، وماركوس فورســرغ 
)الرابطــة الدوليــة لألخصائيــني يف مجــال املســاعدة والحايــة اإلنســانية(، وبــول هــوي )برنامــج األغذيــة 
العاملــي(، وســيا جينيــل كاروســانوغ لــو )وكالة دعــم الحياة(، وجرميــي اليب )اللجنــة الدولية للصليب 
األحمــر(، وأنغــراد النــج )الرابطــة الدوليــة لألخصائيــني يف مجال املســاعدة والحاية اإلنســانية(، وغاريث 
برايــس جونــز )منظمــة "كــر" الدوليــة(، وأرنهيلــد ســبنس )برنامــج األغذيــة العاملــي( عــى مشــاركتهم 

ــم ودعمهم. وتعليقاته

ويــود املجلــس الرنويجــي لالجئــني واملنظمــة الدوليــة للمعوقــني أن يشــكرا أيضــاً زمالءهــا يف كولومبيا 
ــل  ــم كمي ــن فيه ــث، مب ــذا البح ــر ه ــم يف تيس ــم القي ــى دعمه ــا ع ــودان وتركي ــوب الس ــال وجن ونيب
ــوارد،  ــني ه ــرغ، وكارول ــن هارت ــيا، ومارت ــد غارس ــز، وديفي ــني بريغ ــيك، وكايل ــا بيان ــلون، وأندري أميس
ــرا، وبانــدا برمانانــدا، وأوســكار رودريغيــز، وديفيــد  ونوشــني موغــادام، ورومــان مونســور، ولوســيا موري

ــنس. ــتيان فيس ــلفادور، وكريس س

وأخــراً، يتقــدم املجلــس الرنويجــي لالجئــني واملنظمــة الدوليــة للمعوقــني بالشــكر للزمــالء يف جنيــف 
ــالد،  ــت غ ــي، وماري ــت ديف ــاص لورن ــكل خ ــة، وبش ــذه الدراس ــم له ــل دعمه ــن أج ــلو م ــون وأوس ولي
ــايل  ــن، وجيمــس مــون، ونات ــني روب ــزر، وهيل ــه بيلت ــون، ومارك-أندري ــد، ولوســيل باب ــد ماكدونال وإنغري

ــوزانا نيلســون-بوالرد. ــني، وس ــروك لوت ــز، وب ــا ويليام ــت زوريتشــاك، وإمي هرملون

التخطيط والتصميم البياين: الريسا بوكوريل
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