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اإلنساين  املنهاج  الغالب بني  الخاطئ  الخلط  رغم 

نطاقاً  األوسع  اإلصالحات  عملية  وبني  العاملي 

بها  يتصل  اإلنسانية – مبا  املساعدات  عىل صعيد 

منقحة  متويل  وآليات  عنقودية  مجموعات  من 

اإلنسانية-  الشؤون  منسق  نظام  لتقوية  وخطط 

قامئة  مبادرة  العاملي يشكل  اإلنساين  املنهاج  فإن 

األطراف  بني  العالقات  لتقوية  تسعى  بذاتها 

أىت  وقد  اإلنسانية.  املساعدات  تقديم  يف  الكربى 

للتسليم  كنتيجة  العاملي  اإلنساين  املنهاج  إنشاء 

مجال  يف  العاملني  تواجه  التي  التحديات  بأن 

االستجابات اإلنسانية هي أعظم من أن تستطيع 

لوحدها.  مواجهتها  الهيئات 

اآلن  حتى  يستند  الدويل  اإلنساين  املجتمع  كان 

صميمها  يف  املتحدة  األمــم  تقع  منظومة  عىل 

منتمية  غري  ــرى  أخ ــراف  أط أفالكها  ويشغل 

أخذت  قد  املتحدة  األمم  وكانت  املتحدة.  لألمم 

تبعتها  فإما  األخرى  األطراف  أما  القيادة  بزمام 

خاص  مسار  لنفسها  تختط  أن  آثرت  أو  ذلك  يف 

وتتألف  عليها.  املقترصة  برامجها  تنفيذ  وتواصل 

 2)IASC( الوكاالت  بني  املشرتكة  الدامئة  اللجنة 

يف  العاملة  املتحدة  األمــم  وكــاالت  جميع  من 

األحمر  الصليب  ولجنة  اإلنسانية  الشؤون  قضايا 

الصليب  لجمعيات  الــدويل  واإلتحاد  الدولية 

للهجرة  الدولية  واملنظمة  األحمر  والهالل  األحمر 

الحكومية  غري  املنظامت  واتحاد  الدويل  والبنك 

  3)ICVA( الطوعية  للوكاالت  الدويل  املجلس  و 

)إنرتأكشن(4   امُلشرتك  العمل  ومنظمة  جنيف،  يف 

التوجيهية  واللجنة  العاصمة،  واشنطن  ومقرها 

الرغم من  لالستجابة اإلنسانية )SCHR(5. وعىل 

اللجنة  األممية ليست أعضاء يف  أن األطراف غري 

الدامئة املشرتكة بني الوكاالت، إال أن برنامج عمل 

املتحدة. األمم  يتمحور حول  اللجنة  اجتامعات 

من  انطالقا  العاملي  اإلنساين  املنهاج  ويعمل 

قاعدة مختلفة وهي أن املجتمع الدويل للشؤون 

متساوية  عائالت  ثالث  من  يتألف  اإلنسانية 

جذرياً  تحوالً  بذلك  االعــرتاف  وُيعد  األهمية. 

التي  للحقيقة  وتأكيداً  املتحدة  األمم  نظام  عن 

الحكومية  غري  املنظامت  أن  وهي  نفسها  تفرض 

تقوم  األحمر  والهالل  األحمر  الصليب  وجمعيات 

بتعبئة قدر أكرب من املوارد للمساعدات اإلنسانية 

عن الذي تعبئه األمم املتحدة، وأن لديها أعداداً 

أعظم  وقدرات  العاملة  امليدانية  الفرق  من  أكرب 

وقد  اإلنسانية.  بالشؤون  الخاصة  اآلراء  إبداء  يف 

متويالتهم  يوجهون  متزايد  بشكل  املانحون  بات 

من خالل املنظامت غري الحكومية التي تعد أكرث 

األمم  بوكاالت  مقارنة  ومرونة  للنفقات  توفرياً 

مانحتان  حكوميتان  هيئتان  وتقوم  املتحدة. 

اإلنسانية  املساعدات  إدارة  وهــام  كبريتان– 

التنمية  ووكالة  األوروبية  للمفوضية  التابعة 

ما  بتوجيه   – املتحدة  للواليات  التابعة  الدولية 

منهام  كل  مساعدات  من   %  70-  60 بني  يرتاوح 

الحكومية6.  املنظامت غري  من خالل 

وكاالت  رؤســاء  قام   ،2007 عام  من  يوليو  ويف 

الدولية  الحكومية  غري  واملنظامت  املتحدة  األمم 

الوطنية  الحكومية  غري  واملنظامت  واالتحادات 

األحمر  والــهــالل  األحــمــر  الصليب  وحــركــات 

الرشاكة7   مبادئ  عىل  للتصديق  معاً  بالتجمع 

والتي سوف تشكل األساس للعالقات داخل وبني 

عىل  معاً  اتفقوا  وقد  الثالث.  اإلنسانية  العائالت 

والشفافية  املساواة  مبادئ  عىل  رشاكتهم  إقامة 

النتائج وتحمل  وانتهاج منهج موجه نحو تحقيق 

التزم  كام  الجهود.  تكاملية  وتحقيق  املسؤولية 

منظامتهم  خالل  من  املبادئ  هذه  بتنفيذ  القادة 

بعضهم. بني  ويف عالقاتهم 

وقد اعتادت املنظامت غري الحكومية عىل توجيه 

من  يعرتيها  ملا  املتحدة  األمم  لوكاالت  انتقاداتها 

عيوب، ولكن نجاح املنهاج اإلنساين العاملي سوف 

الحكومية  غري  املنظامت  بأن  االعرتاف  عىل  يقوم 

والتطوير. للتغيري  األخرى  نفسها يف حاجة هي 

املنظامت غري الحكومية الدولية

الكبرية  الدولية  الحكومية  غري  املنظامت  ُتعترب 

حيث  اإلنسانية،  الشئون  يف  رئيسية  أطــرافــاً 

 %90 من  يقرب  ما  منها  جدا  قليل  عدد  يقدم 

مجتمع  يعبئها  التي  التمويلية  االعتامدات  من 

وُتعترب  بأكمله8.  الحكومية  غــري  املنظامت 

الكربى  الخمس  الدولية  الحكومية  غري  املنظامت 

الدولية، ومنظمة أطباء بال  )وهى منظامت ’كري’ 

‘وورلد  العاملية  للرؤية  الدولية  واملنظمة  حدود 

الطفولة(  إنقاذ  ومنظمة  وأوكسفام  فيجن’ 

فروع  من  لها  مبا  الواقع  يف  بذاتها  قامئة  عائالت 

معظمها  ويتمتع  املختلفة.  البلدان  من  عدد  يف 

األمم  مفوضية  ميزانية  تفوق  سنوية  مبيزانيات 

لنفسها  تختط  كام  الالجئني.  لشؤون  املتحدة 

معايري أكرث مهنية ولها باع يف حشد ودفع الجهود 

غري  للمنظامت  املساءلة  مظلة  توسيع  أجل  من 

املقدمة  أنشطتها  عن  املساءلة  شاملة  الحكومية، 

واملوارد  الخربة  متتلك  أنها  كام  للمستفيدين. 

البرشية الالزمة إلجراء األبحاث ولعب دور قيادي 

يف وضع السياسات، كام أن لديها القدرة عىل أن 

تجعل من أخبارها مادة تتصدر الصفحات األويل 

غري  املنظامت  ومتتلك  الغربية.  الصحف  من 

طاولة  عىل  بها  خاصاً  مقعداً  الدولية  الحكومية 

أربعة  خالل  من  وأيضاً  العاملي9  اإلنساين  املنهاج 

تشارك  التي  الحكومية  غري  للمنظامت  اتحادات 

املجلس  و  املشرتك’إنرتأكشن’  العمل   – فيها 

التوجيهية  واللجنة  الطوعية  للوكاالت  الدويل 

للتعاون  الخريية  واملنظامت  اإلنسانية  لالستجابة 

مقرها  التي   10)VOICE( الطوارئ  حاالت  يف 

بروكسل وهي شبكة من املنظامت غري الحكومية 

الحكومية  غري  املنظامت  وتخضع  األوروبــيــة. 

ِقبل  من   – واملحاسبة  للمساءلة  الكبرية  الدولية 

والتحالفات  واملانحني  عليها  امُلهيمنة  الكيانات 

بعضويتها. املنظامت  هذه  تتمع  التي 

بالنسبة  تلك  الرشاكة  مبادئ  تعني  ماذا  لكن 

تعمل  فهي  الدولية؟  الحكومية  غري  للمنظامت 

للغاية، حيث  جيد  بشكل  املجاالت  بعض  يف  معاً 

هل يشكل املنهاج اإلنساين العاملي فرصة 
سانحة للمنظامت غري الحكومية؟ 

إليزابيث فيريس

جرى إنشاء املنهاج اإلنساني العاملي )GHP( في يوليو 2006 للم شمل 
العائالت الثالث التي متثل قوام مجتمع املساعدات اإلنسانية – وهي 

املنظمات غير احلكومية وجمعيات الصليب األحمر/الهالل األحمر واألمم 
املتحدة واملنظمات الدولية التابعة لها- لزيادة كفاءة العمل اإلنساني1
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اإلنسانية،  لالستجابة  التوجيهية  اللجنة  قامت 

عىل سبيل املثال، بإنشاء نظام الستعراض األقران،  

اإلعجاب  يثري  بجهد  ’إنرتأكشن’  منظمة  تقوم  كام 

ما  مينع  ال  هذا  أن  بيد  الجامعية،  اآلراء  وضع  يف 

ونيل  التمويل  عىل  للحصول  تنافس  من  بينها 

فرص الظهور اإلعالمي. وهذه املنافسة تجعل من 

وتحمل  الشفافية  مبادئ  تطبيق  والعسري  الصعب 

املسؤولية، فمبدأ الشفافية عىل سبيل املثال يؤكد 

اآلخرين  ومشاركة  املبكرة  املشاورات  أهمية  عىل 

للغاية  اليسري  من  نجد  حني  ويف  املعلومات.  يف 

أن  املنظامت  لهذه  بالنسبة 

املعلومات  تبادل  عىل  تعمل 

أو  الراهنة  التطورات  حول 

الجارية،  الربامج  عن  اإلخبار 

عليها  الصعب  من  أنــه  إال 

التايل  املستوى  إىل  تنتقل  أن 

خالله  عليها  سيتحتم  الذي 

تبادل الخطط واالسرتاتيجيات 

التطوير.  قيد  تزال  ال  بينام 

مــنــظــمــة غري  كـــل  ــــدى  ول

خططها  ــة  ــي دول حكومية 

وذلك  الخاصة،  اإلسرتاتيجية 

وعىل  العاملي  املستوى  عىل 

كذلك.  اإلقليمي  املستوى 

تتبادل  أن  املنظامت  لهذه  املمكن  من  أنه  ورغم 

للمساءلة  تخضع  أنها  إال  بينها،  فيام  املعلومات 

يجعل  ما  وهو  عليها  املهيمنة  للهيئات  واملحاسبة 

وإذا  لكن  عسرياً.  أمراً  التخطيط  يف  التعاون  من 

التي  وضعنا يف االعتبار طبقات املساءلة املتعددة 

أي مدى  إىل  ـُرى  ت فيا  املنظامت،  لها هذه  تخضع 

املنظامت  مبسؤولية  القول  يف  الصواب  يحالفنا 

كيف  البعض؟  بعضها  إزاء  الدولية  الحكومية  غري 

الكبرية  الدولية  الحكومية  غري  للمنظامت  يتسنى 

تحقيق  نحو  ’املوجه  التنسيق  عىل  تعمل  أن 

عندما  امللموسة’  القدرات  عىل  والقائم  النتائج 

تثبت  ألن  للتمويل،  التنافسية  السوق  يف  تحتاج، 

املتفردة؟ وتؤكد عىل ذواتها 

أكرث  بطابع  وتطبعها  املنظامت  هذه  منو  ومع 

األيام  من  يوم  يف  تصبح  بأن  تخاطر  فإنها  مهنية، 

نسخة من وكاالت األمم املتحدة. وكام قال رئيس 

اجتامع  يف  املتحدة  األمــم  ــاالت  وك من  واحــدة 

“ينتابني   :2007 يوليو  العاملي يف  اإلنساين  املنهاج 

بها  تخرج  التي  اللغة  إىل  أستمع  عندما  القلق 

باتت  فقد  الحكومية-  غري  املنظامت  ترصيحات 

تكونوا  ال  رجــاءاً  للغتنا.  مامثلة  بلغة  تتحدث 

مثلنا، فمن الرضوري جداً أن تبقوا كمنظامت غري 

لدى  بأن  القول  ميكن  الحقيقة،  ويف  حكومية”. 

سامت  الكبرية  الدولية  الحكومية  غري  املنظامت 

مشرتكة مع وكاالت األمم املتحدة بأكرث مام لديها 

الجنوبية.  الوطنية  الحكومية  غري  املنظامت  مع 

وتعترب طبيعة العالقة بني املنظامت غري الحكومية 

هي  الوطنية  الحكومية  غري  واملنظامت  الدولية 

املنظامت غري  كاًل من  يواجه  الذي  األكرب  التحدي 

العاملي.  اإلنساين  املنهاج  ومستقبل  الحكومية 

املنظامت غري الحكومية الوطنية 

وهى   – الوطنية  الحكومية  غري  املنظامت  تكون 

يف  واحــد-  بلد  يف  نشاطاتها  تنحرص  التي  تلك 

لكارثة  تستجيب  التي  املنظامت  أوىل  الغالب 

املنظامت  هي  تكون  ما  وعادة  وقوعها،  عند  ما 

معظم  وإنقاذ  الغذاء  شحنات  بتسليم  تقوم  التي 

املنظامت  تكون  بينام  هذا  األنقاض،  من  الناجني 

التحرك  للبدء يف  الدولية يف سبيلها  الحكومية  غري 

اإلمدادات  بتوفري  تقوم  أو  الكارثة  موقع  نحو 

الكارثة.  بلد  يف  التابعة  لهيئاتها  اإلغاثة  وفرق 

الدولية  الحكومية  غري  املنظامت  تستطيع  وبينام 

متى  البلدان  من  بلد  من  االنسحاب  تقرر  أن 

الحكومية  غري  املنظامت  فإن  أولوياتها،  تبدلت 

وترتاوح  مكانها.  تربح  ال  متواجدة  تظل  الوطنية 

يف  هائل  بشكل  الوطنية  الحكومية  غري  املنظامت 

البعض منها فريقاً  أحجامها وقدراتها؛ فبينام ميلك 

الواحدة،  اليد  أصابع  عدد  أفراده  عدد  يتجاوز  ال 

الناس  مئات  يوظف  منها  اآلخــر  البعض  نجد 

عالية.  مهنية  معايري  لنفسه  ويختط 

الالجئني  لشئون  املتحدة  األمم  مفوضية  متارس 

الحكومية  غري  املنظامت  خالل  من  نشاطاتها  جل 

الوطنية. وقد وقعت املفوضية يف عام 2007 550 

وطنية  حكومية  غري  منظمة   424 مع  اتفاقية 

كام  دوالر.  مليون   98.4 قدره  إجاميل  بتمويل 

 151 مع  اتفاقية   417 كذلك  املفوضية  وقعت 

مليون   138 مببلغ  دولية  حكومية  غري  منظمة 

عدداً  أكرث  رشكاء  املفوضية  لدى  أن  ورغم  دوالر. 

من املنظامت غري الحكومية الوطنية، إال أن الكم 

غري  املنظامت  إىل  يذهب  التمويل  من  األكــرب 

املنظامت  مع  العمل  ويعد  الدولية.  الحكومية 

التي  التحديات  من  تحدياً  الوطنية  الحكومية  غري 

العاملني يف  أحد  املفوضية؛ فحسبام أخربين  تواجه 

نبذله من أجل  الذي  العمل  املفوضية: “إن حجم 

مع  دوالر   10.000 مببلغ  اتفاقية  ومتابعة  وضع 

يتساوى  الوطنية  الحكومية  غري  املنظامت  إحدى 

مع حجم العمل الذي نبذله التفاقية مببلغ مليون 

الدولية  الحكومية  دوالر مع إحدى املنظامت غري 

القيام  يف  إمكانياتنا  محدودية  من  الرغم  عىل 

يف  واملتابعة  اإلرشاف  بأعامل 

.“ الوقت نفسه 

املنظامت  أن  الجميع  ويــدرك 

تلعب  الوطنية  الحكومية  غري 

الدولية  املنظومة  يف  مهاًم  دوراً 

وأنه  اإلنسانية  للمساعدات 

بذل  السابق  يف  تــم  قــد  كــان 

إلدراجها  عــديــدة  ــحــاوالت  م

مهمة،  إنسانية  مــبــادرات  يف 

العمل  يف  الرشاكة  عملية  مثل 

)PARINAC( التابعة ملفوضية 

الالجئني  لشئون  املتحدة  األمم 
 11 ــام1994  ع يف  بــدأت  والتي 

الحكومية  غري  املنظامت  من  العديد  وكانت 

املنهاج  اجــتــامعــات  يف  شــاركــت  قــد  الوطنية 

أن  بيد   2007 و   2006 عامي  يف  العاملي  اإلنساين 

املنظامت  أعداد  من  بكثري  أقل  كانت  أعدادها 

املشاركني  أحد  روى  وقد  الدولية.  الحكومية  غري 

لهذا  العاملي  اإلنساين  املنهاج  اجتامع  يف  األفارقة 

العام أنه يف االجتامع الذي ُعقد يف بالده للتحدث 

من   27 حرضه  االجتامع  أن  الرشاكة  مبادئ  عن 

املنظامت  ممثيل  من  و26  املتحدة  األمم  ممثيل 

الصليب  الدولية وثالثة ممثلني عن  الحكومية  غري 

عن  فقط  واحد  وممثل  األحمر  األحمر/الهالل 

الوطنية. الحكومية  غري  املنظامت  إحدى 

ننظر  عندما  واضح  وبشكل  لنا  يتجىل  ما  ورسعان 

الوطنية  الحكومية  غري  املنظامت  بني  العالقة  إىل 

وعىل   – القوة  زمــام  بيده  ميلك  من  والدولية 

صداها  يرتدد  التي  الرنانة  الخطب  من  الرغم 

الحكومية.  غري  املنظامت  بني  التضامن  حول 

الكربى  الدولية  الحكومية  غري  املنظامت  ومتتلك 

يتم  ما  وأحياناً  املالية  ــوارد  امل من  أكــرب  ــدراً  ق

غري  املنظامت  مع  خفية  وعقود  اتفاقيات  عقد 

بيد  املرشوعات.  بعض  لتنفيذ  الوطنية  الحكومية 

كذلك  تزيد  الدولية  الحكومية  غري  املنظامت  أن 

ارتفع  وقد  الجنوبية.  البلدان  يف  حضورها  من 

الحكومية  غري  للمنظامت  امليدانية  املكاتب  عدد 

39729 بني عامي  ليصل إىل   % 31 بنسبة  الدولية 

املفوضية  مساعدات 

األوروبية بعد تسونامي 

املنظامت  طريق  عن 

تاميل  يف  الالحكومية 

نادو يف الهند

كو
- إي

ة 
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فو
امل
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سو

ما
لي

ن 
وا
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أن
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1993 و 2003 ومن املؤكد أن هذا الرقم قد زاد 

الجهات  كربى  بعض  وتطلب   . الحني  ذلك  منذ 

امليداين ملنظمة غري حكومية  التواجد  املانحة اآلن 

اعتامداتها  لضخ  كرشط  األقل  عىل  واحدة  دولية 

الوطنية  الحكومية  غري  املنظامت  وتشكو  املالية. 

بعض  يف  الدولية  الحكومية  غري  املنظامت  أن  من 

كانت  الذي  العمل  عن  لتزيحها  تأيت  الحاالت 

تؤديه لسنوات عديدة سابقة وأنها كثرياً ما ترسق 

املغرية  برواتبها  لديها  املوظفني  أفضل  من  بعض 

الحكومية  غري  املنظامت  توفريه  عن  تعجز  التي 

التي  الحاالت  من  العديد  وجود  ورغم  الوطنية. 

الحكومية  غري  املنظامت  بني  العالقات  فيها  تتسم 

وتكاملية  املتبادل  باالحرتام  والدولية  الوطنية 

الجهود، إال أنه من الواضح كذلك أن الرشاكة هنا 

ال تكون عادة رشاكة متكافئة.

وكام نوهنا يف العدد 28 من نرشة الهجرة القرسية13  

فيام  واآلراء  الترصيحات  من  العديد  سمعنا  فقد 

يتعلق مبسألة بناء قدرات املنظامت غري الحكومية 

معان  واآلراء  الترصيحات  لهذه   أن  بيد  الوطنية 

تنفيذ  إىل  إضافة  مصدرها،  باختالف  تختلف 

ويتكشف  تقدير.  أفضل  عىل  يتفاوت  مضمونه 

بناء  ملوضوع  ظلمة  أكرث  جانباً  أخرى  جهة  من  لنا 

القدرات، فقد ترى املنظامت غري الحكومية الدولية 

مصلحة راسخة لها يف اإلبقاء عىل قدرات املنظامت 

أي منافسة  لتجنب  الوطنية متدنية  الحكومية  غري 

محتملة منها عىل التمويل.

املنظامت  بني  االختالف  نقاط  من  واحدة  وتتمثل 

غري الحكومية الدولية والوطنية من حيث املشاركة 

يف املنهاج اإلنساين العاملي يف أنه يف حني يستطيع 

الدولية  الحكومية  غري  املنظامت  من  املشاركون 

من  دستة  أوضاع  وإطالع حول  علم  التحدث عن 

الحكومية  غري  املنظامت  نجد  املختلفة،  البلدان 

أوضاع  حول  وإطالعاً  علاًم  أكرث  عادة  الوطنية 

غري  باملنظامت  العاملون  يجد  وال  فقط.  بلدانها 

اللغة  مع  التعامل  يف  صعوبة  الدولية  الحكومية 

كام  املتحدة،  األمم  بعمليات  الخاصة  االصطالحية 

من  املعقدة  األشكال  تتابع  متخصصة  فرقاً  تضم 

التقارير  مئات  قراءة  وميكنها  األممية  اإلصالحات 

شبكة  عىل  امُلخزنة  أو  املطبوعة  سواء  والوثائق 

اإلصالح. عملية  تنتج  والتي  االنرتنت 

تفويض وتقوية املنظامت غري 
الحكومية الوطنية

تلعب  أن  الحكومية  غري  للمنظامت  يتسنى  كيف 

جهود  ويف  العاملي  اإلنساين  املنهاج  يف  أكرب  دوراً 

تتمثل  عام؟  بشكل  اإلنسانية  العمليات  إصالح 

توفري  يف  ذلك  لتحقيق  امُلتاحة  الوسائل  إحدى 

الحكومية  غري  املنظامت  لقادة  الدعم  من  املزيد 

لحضور  الكايف  الوقت  لها  ُيتاح  حتى  الوطنية 

الوثائق  جميع  وقــراءة  الدولية  االجتامعات 

يف  املمثلني  هــؤالء  إرشاك  وميكن  واملستندات. 

إرشاكهم  أجل  من  ودعمهم  التخطيط  عملية 

العاملي.  اإلنساين  املنهاج  يف  املتابعة  آليات  يف 

عمليات  حول  مكثفة  دورات  تنظيم  ميكن  كام 

العاملي  اإلنساين  املنهاج  ثم  ومن  املتحدة-  األمم 

من  متكينها  بغية  الحكومية  غري  للمنظامت   –

للتنسيق  هيكلية  إرساء  وكذلك  بفعالية،  املشاركة 

ال  التي  البلدان  يف  الحكومية  غري  املنظامت  بني 

غري  املنظامت  لتمكني  الهيكلية  هذه  فيها  تتواجد 

أكرث  املشاركة من متثيل قاعدة  الوطنية  الحكومية 

إال  الوطنية.  الحكومية  غري  املنظامت  من  اتساعاً 

مرتفعة  تكون  لن  الطموحة  املبادرات  هذه  أن 

قضية  كذلك  تعالج  لن  وإمنا  فحسب  التكلفة 

املنهاج  عمل  برنامج  وضع  يف  املشاركة  اقتصار 

دون  الشاملية  الوكاالت  عىل  العاملي  اإلنساين 

الجنوبية. الوكاالت 

املنهاج  تغيري  يف  يتمثل  ثــان  خيار  ويطالعنا 

برنامج  تبديل  العاملي نفسه، حيث ميكن  اإلنساين 

عمل االجتامعات والشكل الذي تتمثل به إلفساح 

أمام إسهامات أكرب من قبل املنظامت غري  املجال 

بلد  عىل  الرتكيز  خالل  ومن  الوطنية.  الحكومية 

بإحدى  متأثر  بلد  االجتامع يف  أو من خالل  معني 

املنظامت  إسهامات  تعزيز  ميكن  الــرصاعــات، 

عقد  فإن  ذلــك،  ومع  الوطنية.  الحكومية  غري 

يعرض  أن  شأنه  من  جنيف  خارج  االجتامعات 

مشاركة  خسارة  لخطر  العاملي  اإلنساين  املنهاج 

ووكاالت  القوية  الدولية  الحكومية  غري  املنظامت 

األمم املتحدة. فألن تتوقع من رئيس إحدى كربى 

الوكاالت السفر إىل جنيف الجتامع يستغرق يوماً 

بيناً عن أن تطلب  أمر يختلف اختالفاً  لهو  واحداً 

منه السفر إىل بوغوتا. وعالوة عىل ذلك، فرغم أن 

الرتكيز عىل بلد واحد من شأنه أن ميكن املنظامت 

أكرث  تضحي  أن  من  البلد  هذا  من  الحكومية  غري 

أنه لن يؤدي بالرضورة إىل  نشاطاً يف املشاركة إال 

من  الوطنية  الحكومية  غري  املنظامت  تشجيع 

املناطق األخرى. أو  البلدان 

تركيز  تحويل  يف  تتمثل  ثالثة  إمكانية  وهناك 

املنهاج اإلنساين العاملي من االجتامعات بني رؤساء 

الوكاالت إىل عملية موجهة نحو األنشطة امليدانية 

نحو  ’موجه  عبارة  معنى  تعريف  إعادة  ثم  ومن 

غري  املنظامت  اضطالع  لضامن  امليدانية’  األنشطة 

وعليه  ذلك.  يف  قيادي  بدور  الوطنية  الحكومية 

عىل  التنسيق  تحقيق  نحو  الجهود  صب  يتم 

للمنظامت  القيادة  زمام  وتسليم  املحيل  املستوى 

هذا  أخذ  عىل  والقادرة  الراغبة  الحكومية  غري 

الزمام. ويف اجتامع املنهاج اإلنساين العاملي ليوليو 

يف  للرشاكة  فرق  إنشاء  عىل  االتفاق  تم   ،2007

أن  عىل  البلد  مستوى  عىل  اإلنسانية  الشؤون 

وغري  األممية  املنظامت  من  متساو  بتمثيل  تتمتع 

الوطنية،  الحكومية  غري  املنظامت  شاملة  األممية 

عن  ممثل  مشرتك  بشكل  الفرق  يرأس  وبحيث 

غري  املنظامت  إما  عن  آخر  وممثل  املتحدة  األمم 

األحمر،  األحمر/الهالل  الصليب  أو  الحكومية 

وكان  البالد.  يف  الناخبني  قبل  من  اختيارهم  يتم 

الهدف من فرق الرشاكة اإلنسانية أن تكون مقراً 

الخاصة  اإلنسانية  للقضايا  إسرتاتيجية  ملناقشات 

كل  ولضامن  املشرتك،  الفعل  يف  وأولوياته  بالبلد 

اإلنسانية.  االستجابة  ومتاسك  تكاملية  من 

الرشاكة  مبادئ  تسهم  أن  هو  الهدف  كان  إذا 

العاملة  األطراف  بني  العالقات  تشكيل  إعادة  يف 

وفعالية  تكاملية  وتعزيز  اإلنسانية  الشؤون  يف 

أن  منطقياً  سيكون  فعندها  اإلنسانية،  التحركات 

التي يف حاجة لالستجابة  البلدان  التأكيد عىل  يتم 

االجتامعات  عىل  التأكيد  من  بأكرث  اإلنسانية 

عام  دعم  هناك  بدا  وقد  جنيف.  يف  السنوية 

العاملي  اإلنساين  املنهاج  اجتامع  يف  النظرة  لهذه 

اإلنسانية  الرشاكات  فرق  إنشاء  ويتيح  يوليو.  يف 

بني  العالقات  تشكيل  إلعادة  فقط  ليس  الفرصة 

لقيام  كذلك  وإمنا  األممية  وغري  األممية  الوكاالت 

بإعادة  والوطنية  الدولية  الحكومية  املنظامت غري 

البعض.  بعضها  مع  عالقاتها  تشكيل 

أن  من  فالبد  يحدث،  أن  التحول  لهذا  كان  وإذا 

الدولية.   الحكومية  غري  املنظامت  تغيري عىل  يطرأ 

فرق  تضطلع  أن  املثال  سبيل  نرغب عىل  كنا  فإذا 

أكرب  بقدر  رسيالنكا  يف  الحكومية  غري  املنظامت 

غري  املنظامت  إحــدى  فريق  عىل  اإلرشاف  من 

املثال  سبيل  عىل  كولومبو  يف  الدولية  الحكومية 

مقار  من  تشجيعاً  يتطلب  سوف  األمر  فإن  تحت 

الحكومية  غري  واملنظامت  املنظامت،  هذه  قيادة 

عىل  فيها  العاملني  تحض  ألن  حاجة  يف  الدولية 

األخرى  الحكومية  غري  املنظامت  مع  التعاون 

وإخضاعهم  كذلك  املتحدة  األمم  وكــاالت  ومع 

ذلك. تحقيق  للمساءلة 

يستدعي  كام  كافيا،  وقتاً  الرشاكات  إنشاء  يتطلب 

بني  االجتامعات  من  مزيداً  التنسيق  تحسني 

فراغ.  وقت  انشغاالتهم  لهم  تتيح  ال  أشخاص 

فإن   ،2007 يوليو  اجتامع  يف  املشاركون  أقر  وكام 

وهذا  التغيري  إىل  بحاجة  التنظيمية  الثقافات 

املنظامت  قادة  من  دعاًم  بدوره  يتطلب  التغيري 

والتزاماً  وقتاً  األمر  يستغرق  وسوف  اإلنسانية. 

لدى  يرتسخ  ليك  وذلك   – التغيري  هذا  يحدث  ليك 

وكاالت األمم املتحدة أن املنظامت غري الحكومية 
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أنشأ املنهاج اإلنساين العاملي يف شهر يوليو 2006 والذي 

املنظامت  اإلنساين:  للمجتمع  الثالثة  األعمدة  بني  يجمع 

األحمر  األحمر/الهالل  الصليب  وحركة  الحكومية  غري 

واألمم املتحدة، للعمل عىل زيادة فعالية التحرك اإلنساين. 

العاملي إىل تعزيز الرشاكة عىل  املنهاج اإلنساين  ويسعى 

أساس املبادئ الخمسة وهي املساواة والشفافية ومنهج 

الرتكيز عىل النتائج واملسؤولية والتكامل1. 

وعىل الرغم من أن هذه املبادئ تستحق الثناء إىل أنها ال 

متتع بثقة العديد من املنظامت غري الحكومية الرسيالنكية 

حيث تقع معظم املنظامت غري الحكومية املحلية تحت 

رحمة املنظامت غري الحكومية الدولية وتشعر أن املنهاج 

مام  أكرب  بشكل  إقصائها  يف  سيساهم  العاملي  اإلنساين 

االستجابة  لوكاالت  املحظية  النخبة  دور مجموعة  يرسخ 

وتكافح  التمويل.  إىل  بالوصول  تتمتع  التي  اإلنسانية 

بينام  املحليني  السكان  حقوق  لكسب  املحلية  الوكاالت 

يتخذ العاملون ميدانيا القرارات يف مناخ يشوبه التدخل 

والبريوقراطية والجمود والتسلط والتحكم. وتخيش هذه 

الوكاالت أن يجلب املنهاج اإلنساين العاملي كاًم أكرب من 

إمكانية  صعوبة  من  تزيد  قد  والتي  واألنظمة  القوانني 

غري  املنظامت  بعض  تشتبه  كام  التمويل،  إىل  وصولها 

الحكومية الدولية يف رسي النكا أيضا يف أن األمم املتحدة 

ترغب يف السيطرة عليها بشكل أكرب. 

فليس  االلتباس  بعض  املقرتح  املساواة  مبدأ  ينتاب  كام 

باملنظامت  االعرتاف  سيتم  كان  ما  إذا  مثال  الواضح  من 

الخدمات  تقدم  التي  والدولية  املحلية  الحكومية  غري 

تهميشها  سيتم  أنه  أم  عملها  وتقدير  وحيوية  بنشاط 

بشكل  تشارك  ال  التي  الوكاالت  وتتساءل  وتجاهلها؟ 

التي  تلك  وخاصة   – والتطوير  اإلغاثة  أعامل  يف  مبارش 

دورها يف هذه  طبيعة  – عن  اإلنسان  تركز عىل حقوق 

الحالة وكيف ستتمكن من االحتفاظ باستقالليتها؟ وفيام 

إذا كان سيكون بإمكانها التعبري عن أرائها دون أن تفرض 

عليها الحكومة آرائها أو تضطر إىل الحصول عىل املوافقة 

الجامعية من املجتمع اإلنساين؟

املنهاج  قدرة  يف  الشك  املشاركني  من  العديد  وينتاب   

اإلنساين العاملي تحقيق استجابة إنسانية أكرث فعالية ويف 

املاضية  االثني عرش  األشهر  كانت  لقد  املناسب.  الوقت 

يف رسي النكا من أكرث الفرتات تقلبا يف تاريخ البالد، مع 

وتبادل  واالغتياالت،  واالختطاف،  القتل،  عمليات  ازدياد 

القصف املدفعي، والقصف الجوي، والجرحى يف صفوف 

املقاتلني، والتفجريات االنتحارية، وحوادث االختفاء. لقد 

يف  العاملني  عىل  الدموية  الهجامت  من  سلسلة  وقعت 

املجال اإلنساين، وخرقت حركة منور تاميل إيالم للتحرير 

املبادئ اإلنسانية خرقا فاضحا عندما أجربت العاملني يف 

لقد  العسكرية.  التدريبات  تلقي  عىل  اإلنساين  املجال 

أدت العمليات العسكرية األخرية إىل نزوح الكثريين، كام 

شهدنا حاالت كثرية تدخلت فيها املنظامت غري الحكومية 

إىل  ووصلت  الدولية  الحكومية  غري  واملنظامت  املحلية 

للمحارصين  اإلغاثة  أعامل  لتقديم  املناطق  هذه  مثل 

واملعدومني قبل أن تصدر الحكومة شهادة تقر باكتامل 

تنظيف تلك املناطق من األلغام والذخائر التي مل تتفجر. 

وتعيق  املنظمَة  املتحدة  لألمم  األمنية  اإلجراءات  وتقيد 

األحيان  يؤدي يف معظم  قيامها مبهامها مام  جهودها يف 

تعتمد  التي  الحكومية  غري  املنظامت  وصول  تأخر  إىل 

عىل دعم األمم املتحدة. ومن املمكن أن تفقد املنظامت 

انترش مثل هذا  إذا  الحكومية مرونتها يف االستجابة  غري 

الرتدد، وهو أمر يدعو إىل القلق يف ظل االستجابة البطيئة 

واملتثاقلة للوكاالت الحكومية لعمليات ومشاكل النزوح.

ولكننا شهدنا أيضاً تطورات مشجعة نتيجة عملية اإلصالح 

اإلنساين حيث تتمتع العائالت اإلنسانية الثالث معا اآلن 

املستوى  الرفيعة  الحكومية  االجتامعات  يف  بالتمثيل 

للمساعدة  استشارية  لجنة  تقوم  حيث  النكا  رسي  يف 

اإلنسانية.  القضايا  مبناقشة  التشكيل  حديثة  اإلنسانية 

وميثل املجتمع الدويل سفراء الواليات املتحدة، واململكة 

املتحدة، واالتحاد األورويب، وميثل القطاع اإلنساين رؤساء 

الحكومية  غري  املنظامت  وميثل  املتحدة،  األمم  وكاالت 

الفرعية  اللجان  إنشاء  وتم  اإلنسانية.  للوكاالت  اتحاد 

عىل  للرتكيز  اإلنسانية  للمساعدة  االستشارية  للجنة 

الشؤون اللوجستية، والخدمات األساسية، إعادة التوطني، 

تم  كام  املعيشة،  وسبل  والتعليم،  والصحة،  والرفاهة، 

 تحديات االستجابة اإلنسانية
الجامعية يف رسي النكا 

فرزان هاشم

تبذل سري النكا جهداً جهيداً في محاولتها لالستجابة للصراع وللنزوح 
الذي سببه إعصار تسونامي وهي تشكل بالتالي تكون أرضية اختبار مثالية 

ملبادئ الشراكة اإلنسانية التي تقع في صميم املنهاج اإلنساني العاملي.

التي  للمرشوعات  منفذة  جهات  مجرد  ليست 

تتقبل  لــيك  وكــذلــك  املــتــحــدة،  ــم  األم تطلقها 

الوطنية  نظريتها  الدولية  الحكومية  غري  املنظامت 

لها.  كأنداد 

يوفر املنهاج اإلنساين العاملي فرصاً جديدة لتقوية 

العالقات ضمن مجتمع الشؤون اإلنسانية الدولية 

بيد أنه قد تم يف املايض بذل جهود عديدة لتعزيز 

الفشل،  مآلها  كان  لكن  التنسيق  هذا  ومتتني 

الوكاالت  رؤساء  يلتقي  أن  للغاية  السهل  ومن 

الرنانة،  والهيئات يف جنيف ويطلقون ترصيحاتهم 

يف  للتعاون  ملموسة  حوافز  يتطلب  فاألمر  لذلك 

الحكومية  غري  املنظامت  من  كل  عىل  إن  العمل. 

جهودها  أن  تستشعر  أن  املتحدة  األمم  ووكاالت 

تعاونها مع بعضها.  املضاعفة من  فعاليتها  تستمد 

ملموساً  أثراً  العاملي  اإلنساين  املنهاج  يحقق  وليك 

من  وغريهم  داخلياً  والنازحني  الالجئني  حياة  يف 

الطبيعية،  والكوارث  الرصاعات  من  املترضرين 

فعله  يلزم  مام  الكثري  تحقيق  علينا  ينبغي  حيث 

الغاية. هذه  لتحقيق 

إليزابيث فرييس )eferris@brookings.edu( هي 

زميلة رئيسية يف معهد بروكينغز يف واشنطن ومديرة 

www.( مشرتكة ملرشوع بروكينغز- برين للنزوح الداخيل

)brookings.edu/fp/projects/idp/idp.html
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