
املشاورات اإلقليمية للرشق األوسط وشمال أفريقيا استعداداً للقمة العاملية للعمل اإلنساني

ملخص أعّدته الرئاسة املشرتكة للمشاورات اإلقليمية

من  الفرتة  يف  األردن،  امليت،  البحر  يف  أفريقيا  وشمال  األوسط  للرشق  اإلقليمية  املشاورات  أجريت 
قبل  من  كريمة  وباستضافة  اإلنساني  للعمل  العاملية  للقمة  استعداداً   2015 آذار/مارس   5  -  3
حكومة اململكة األردنية الهاشمية وبرئاسة مشرتكة من قبل جامعة الدول العربية، ومنظمة التعاون 

اإلسالمي، ومكتب األمم املتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية.

واتساقـاً مع النهـج الذي تبنّاه أصحاب املصلحة املتعّددون للقمة، ضم االجتماع 180 مشاركاً من 
املترّضرة  املحلية  املدني واملجتمعات  اإلقليمية واملجتمع  الحكومات واملنظمات  يمثّلون   1 17 دولة 
واملنظمات غري الحكومية الوطنية والدولية ووكاالت األمم املتحدة والحركة الدولية للصليب األحمر 
بالعمل  املعنيني  الدين  رجال  من  وعدد  األكاديمية،  واألوساط  الخاص  والقطاع  األحمر  والهالل 
اإلنساني فضالً عن مراقبني من خمس دول استضافت أو ستستضيف املشاورات الخاصة بالقمة 

 المشاورات اإلقليمية للشرق األوسط 
وشمال أفريقيا

األردن، 3 - 5 آذار/مارس 2015

الدول املشاركة هي: األردن، واإلمارات العربية املتحدة، والبحرين، وتونس، والجزائر، وسوريا، والعراق، وُعمان،   1

وفلسطني، وقطر، والكويت، ولبنان، وليبيا، واملغرب، ومرص، واململكة العربية السعودية، واليمن.
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العاملية للعمل اإلنساني. وسبق االجتماع مشاورات تحضريية ألصحاب املصلحة مع 230 1 شخص يمثّلون الرشائح 
املعنية بالعمل اإلنساني 2.

وأكّد معظم املشاركني يف املشاورات اإلقليمية عىل ما أبداه أصحاب املصلحة الذين تم استشارتهم يف املرحلة التحضريية 
الحايل  الوضع  بأن  املنطقة، وعن رأيهم  اإلنسانية يف  املعاناة  أعربوا عن عميق قلقهم تجاه استمرار   للمشاورات، حيث 
الوضع  هذا  إليقاف  الرضورية  االجراءات  اتخاذ  بأرسه  العالم  ويف  املنطقة  يف  القرار  أصحاب  عىل  وأن  قبوله  يمكن  ال 
املأساوي ومعالجة األسباب الجذرية للمعاناة اإلنسانية يف املنطقة مع التأكيد عىل أنه ال توجد حلول إنسانية للمشاكل 
السياسية. كما سلّط العديد من املشاركني الضوء عىل املحنة املمتدة للشعب الفلسطيني واعتبارها مثاالً محورياً لهذه 
الفلسطيني يف  للشعب  الثابت  بالحق  املستقلة وفاء  الفلسطينية  الدولة  وإقامة  إىل وضع حّد لالحتالل  داعني  املشاكل، 

تقرير املصري.

رّكزت املشاورات اإلقليمية للقمة العاملية للعمل اإلنساني يف منطقة الرشق األوسط وشمال أفريقيا عىل ست قضايا من تلك 
التي انبثقت عن التحليل التحضريي ألصحاب املصلحة. وتتمثل يف حماية املدنيني، ووصول املساعدات اإلنسانية، واألزمات 
املمتدة والنزوح، وتمركز االستجابة اإلنسانية محلياً، واالستعداد والتأهب لحاالت الطوارئ، والتمويل اإلنساني. وسيتم 

النظر يف عدد من القضايا األخرى يف سياق االجتماعات التحضريية القادمة.

وفيما ييل النتائج الرئيسية والتوصيات:

حماية املدنيني  - 1

أدى ازدياد وترية وشدة الهجمات عىل املدنيني يف منطقة الرشق األوسط وشمال أفريقيا إىل املطالبة باحرتام أكرب لالتفاقيات 
الصدد مع رضورة  للدول يف هذا  األساسية  املسؤولية  التأكيد عىل  املدنيني. وتم  التي تحكم حماية  الدولية  واملعاهدات 

تطبيق هذه االتفاقيات وااللتزام بعمليات الرصد واملساءلة املرتبطة بها. واشتملت هذه املطالب عىل ما ييل:

جنيف 	  ملعاهدات  الثاني  اإلضايف  الربوتوكول  وخاصة  املدنيني،  بحماية  املتعلقة  الدولية  األدوات  إىل  االنضمام 
واتفاقية الالجئني لعام 1951.

تشكيل لجان وطنية مختصة بالقانون اإلنساني الدويل تعمل عىل مواءمة الترشيعات الوطنية ذات الصلة مع 	 
قواعد القانون اإلنساني الدويل، إذا لم تكن هذه اللجان قد أُنشئت حتى اآلن.

عقد دورات تدريبية حول قواعد القانون اإلنساني الدويل للقوات املسلحة والرشطة، وكذلك غريهم من املسؤولني 	 
املعنيني، بدعم من الجهات املانحة ومشاركة الجهات الفاعلة ذات الصلة يف املجال اإلنساني.

آليات 	  إنشاء  خالل  من  للمساءلة  االنتهاكات  مرتكبي  وتقديم  الدويل  اإلنساني  القانون  تطبيق  ومتابعة  رصد 
وطنية أو دولية، أو تفعيل القائم منها.

العربي  املغرب  واتحاد  اإلسالمي  التعاون  ومنظمة  العربية  الدول  جامعة  مثل  اإلقليمية  املنظمات  املشاركون  حث 
ومجلس التعاون الخليجي عىل تعزيز دورهم فيما يتعلق بحماية املدنيني. ومن املمكن أن يشمل ذلك اعتماد أدوات 
إقليمية لحماية ومساعدة النازحني، يف ضوء خربات وتجارب املناطق األخرى، ووضع آليات لرصد وتسجيل انتهاكات 
القانون اإلنساني الدويل، وسقوط الضحايا من املدنيني، والقضايا املتعلقة بإيصال املساعدات، وتعزيز التوافق يف اآلراء 

بني الدول األعضاء بشأن املفاهيم والتدابري املحددة املطلوبة لحماية املدنيني يف حاالت الرصاع.

.http://goo.gl/FnHmOv :يمكن االطالع عىل التقرير التحلييل التحضريي الخاص بأصحاب املصلحة عىل املوقع  2

http://goo.gl/FnHmOv
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كما حثوا مجتمع املانحني الدوليني أيضاً عىل ضمان توفري التمويل الكايف للحماية ودعم املبادرات التي تهدف إىل نرش 
مفاهيم ومبادئ القانون اإلنساني الدويل وحقوق اإلنسان يف املنطقة.

القانون اإلنساني الدويل وتيسري  أطراف الرصاع، بما يف ذلك الجماعات املسلحة، باحرتام  التزام  وطالبوا برضورة 
جهود الفاعلني يف العمل اإلنساني، من خالل ضمان إمكانية الوصول ورفع القيود التي تؤثر عىل عملها. وهو أمر قد 
الجماعات  ذلك  يف  بما  املتنازعة،  األطراف  مع  مفاوضات  يف  االنخراط  اإلنساني  املجال  يف  العاملة  الجهات  من  يتطلب 
املسلحة. وتماشياً مع مبادئ القانون اإلنساني الدويل، ينبغي تشجيع هذا الشكل من الحوار ألسباب إنسانية مرشوعة 

وأالّ يتم تجريمه.

الهدف يف كل منظمة بشكل  لتنفيذ هذا  آليات خاصة  العمل اإلنساني، مع وجود  الحماية يف قلب  تكون  أن  ودعوا 
منذ  الدويل  اإلنساني  القانون  مراقبة ورصد خروقات  تتم  أن  أهمية  إىل  باإلضافة  قوتها.  مهامها ومواطن  يتناسب مع 
بداية األزمات. وأن تتأكد املنظمات اإلنسانية من اعتبار الحماية عنرصاً أساسياً يف تقييم االحتياجات اإلنسانية، بما يف 
ذلك احتياجات الحماية ملجموعات بعينها مثل النساء، واألطفال، والنازحني، وذوي اإلعاقة، مما يتطلب تنسيقاً فّعاالً بني 
املتعلقة  باملسائل  التدريب وتعريف موظفيها  قدراتها من خالل  اإلنسانية تحسني  املنظمات  املختلفة. وعىل  القطاعات 

بموضوع الحماية.

وأشار املشاركون إىل الدور الهام للسلطات املحلية ومنظمات املجتمع املدني، بما يف ذلك الجمعيات الوطنية للهالل 
األحمر والصليب األحمر يف حماية املدنيني بما يف ذلك من خالل تطبيق العادات والتقاليد واملمارسات املحلية يف حماية 
املدنيني ونرش املعلومات حول القانون اإلنساني الدويل للنازحني واملهاجرين واملجتمعات املضيفة. وقد تم اإلقرار بدور 
اإلعالم كأداة هامة ال بد من االستفادة منها يف جهود رفع الوعي عن خروقات القانون اإلنساني الدويل والدعوة إىل احرتامه 

والتمسك به.

واعتربت قضية حماية املدنيني من املبادئ العاملية الراسخة منذ القدم من خالل األُطر واملمارسات القائمة يف التقاليد 
والقواعد الدينية وغريها يف املنطقة، وكانت هناك دعوات الستكشاف أوجه التكامل بينها وبني أطر الحماية القانونية 
الدولية بهدف تطوير ممارسات محددة السياق والتدخالت التي يمكن أن توفر حماية أفضل للمدنيني عىل أرض الواقع. 

وتم التأكيد عىل دور القيادات الدينية يف جهود توفري الحماية وتسهيل املساعدات اإلنسانية.

وصول املساعدات اإلنسانية  - 2

تم التأكيد عىل مبدأ سيادة الدولة، كما تم التعرض بالتفصيل لصعوبة الوصول إىل األشخاص املترضرين من النزاعات 
ذلك  يف  بما  املنطقة،  يف  األخرى  النزاع  وأطراف  الحكومات  عىل  وأّن  املنطقة.  يف  الكربى  التحّديات  كأحد  والكوارث 
املنطقة  الجماعات املسلحة، تسهيل وصول املساعدات اإلنسانية غري املرشوط والعاملني يف املجال اإلنساني يف 

للمجتمعات والفئات املترّضرة مع فتح املجال إلحصائهم وتحديد احتياجاتهم.

يتطلب وصول املساعدات اإلنسانية من املنظمات اإلنسانية التفاوض مع األطراف املعنية لتحقيق هدفها بالوصول اىل 
املحتاجني. ويف هذا السياق، تم إعادة التأكيد عىل مبادئ العمل اإلنساني وعىل أهميتها يف تمكني املنظمات اإلنسانية 

من العمل يف مناطق الرصاع.

االحتياج  أساس  إعطائها عىل  يتم  املساعدات  أن  والتأكد من  اإلنساني  العمل  عدم تسييس  بشأن  الدعوات  وتكررت 
اإلنساني وبشكل شفاف. وُنظر ملجلس األمن الدويل باعتباره املحفل الذي كثرياً ما تسيس فيه القضايا اإلنسانية. ويف هذا 

الصدد تم تأكيد رفض استخدام حق الفيتو يف القرارات املتعلقة بالعمل اإلنساني.
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ويف حني تم االقرار بأهمية مكافحة اإلرهاب يف املنطقة، شّدد املشاركون عىل رضورة تخفيف األثر السلبي للقوانني 
واإلجراءات ذات الصلة عىل عملية التفاوض اإلنساني والتحويالت املالية ووصول املساعدات اإلنسانية، مع دعوات من 
قبل العديد من الجهات الفاعلة اإلنسانية إىل مزيد من الوضوح لآلثار املرتتبة عىل هذه القوانني وتوفري الحماية القانونية 

للمنظمات االنسانية للحفاظ عىل قدرتها عىل العمل.

وقد تم إدانة االعتداءات ضد العاملني يف املجال اإلنساني واملمتلكات، واملطالبة باملزيد من التدابري لحماية املحتاجني 
وتحميلهم  الحكومية،  وغري  الحكومية  املعنية،  الجهات  ملساءلة  آليات  إيجاد  إىل  الحاجة  وتأكيد  اإلنسانية،  للمساعدات 
املسؤولية بما يف ذلك املسؤولية املالية إذا ما تسببوا يف خسائر مالية أو اقتصادية، ومطالبتهم بدفع التعويضات للمرافق 

الطبية والتعليمية وغريها من املرافق يف حال ترضرها.

الخدمات  لهم  تقدم  التي  األشخاص  من  قريبة  اإلنسانية  املنظمات  تكون  أن  أهمية  عىل  املشاركون  شّدد  كما 
كأساس لبناء الثقة والقبول من هذه املجتمعات. وعىل املنظمات اإلنسانية املساهمة يف دعم الرشكاء املحليني وتمكينهم 

من الوصول للموارد املالية واألصول الالزمة وخطط التأمني لضمان أمن العاملني وأمانهم.

األزمات املمتدة والنزوح  - 3

يف سياق رفع الوعي باحتياجات النازحني، بما يف ذلك حاجتهم إىل حلول مستدامة، والعبء الذي يقع عىل عاتق الحكومات 
الدويل  املجتمع  قبل  من  املتزايد  الالجئني  استضافة  عبء  تحمل  يف  للمشاركة  الدعوة  تكررت  املضيفة،  واملجتمعات 
وبرزت الحاجة لضمان وجود نهج شمويل إلدارة األزمات، بما يف ذلك موجات النزوح املتوقعة يف املستقبل. ومن ثم، 
عىل الفاعلني يف املجال اإلنساني إدراج احتياجات املجتمعات املضيفة عند التخطيط لالستجابة ودمج املكونات اإلنسانية 
والتنموية الفورية يف االستجابة بما يتوافق مع األولويات املحلية والوطنية. وأصبح من الرضوري إجراء تدخالت تنموية 
يف املراحل األوىل، بما يف ذلك دعم االقتصاد املحيل وضخ استثمارات يف الخدمات األساسية والبنية التحتية التي يمكن أن 

تكون ذات فائدة للنازحني واملجتمعات املضيفة عىل حّد سواء.

أكد املشاركون عىل رضورة توسيع نطاق استخدام الربامج القائمة عىل الدعم النقدي املنسق والفّعال لتزويد النازحني 
اإلنسانية  االستجابة  برامج  من  كجزء  املترضرين  لألفراد  املؤقت  التوظيف  مثل  برامج  وإدراج  الخيارات  من  باملزيد 

لضمان إيصال الخدمات بشكل يحفظ كرامة املحتاجني، مع إيالء األولوية لربامج العودة الطوعية.

وأشاروا كذلك إىل رضورة حّث املؤسسات املالية الدولية عىل توفري استثمار قائم عىل رشوط تفضيلية ملساعدة الدول 
ذات الدخل املتوسط لكي تتحمل عبء استضافة الالجئني والتعامل مع النازحني عىل وجه الرسعة.

كما ينبغي إنشاء شبكة من املؤسسات األكاديمية والتدريبية ودعمها للعمل عىل تطوير الخربات اإلدارية والتقنية يف 
إدارة الكوارث.

السن  وكبار  النساء  عىل  وباألخص  املمتد  والنزوح  العنيفة  لألزمات  واالجتماعي  النفيس  األثر  عىل  الرتكيز  أهمية 
واألطفال وتضمني ذلك يف إطار خطط االستجابة.

تمركز االستجابة اإلنسانية محلياً  - 4

تجاه  املساءلة  أهمية  ذلك  يف  بما  اإلنسانية،  االستجابة  والوطنية  املحلية  السلطات  تقود  أن  أهمية  عىل  املشاركون  أكد 
ومشاركة األشخاص املترضرين. وأن تعمل الجهات الفاعلة يف املجال اإلنساني الدويل عىل وضع معايري بناء القدرات 
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املحلية كجزء ال يتجزأ من برامجهم لتمكينهم من إنهاء جهودهم يف الوقت املناسب والتي تتطلب تطوير التدابري التي 
تحفز عىل ذلك.

الوصول  عىل  القدرة  لديهم  تتوفر  وأن  اإلنساني  التمويل  من  أكرب  قدراً  املحلية  املنظمات  تتلّقى  أن  كذلك  ينبغي 
التعاقد والوسطاء  التمويلية. ويتطلب ذلك رفع الكفاءة عن طريق إزالة املستويات املتعّددة من  املبارش لتلك املصادر 
إىل  الطوارئ وصوالً  االستجابة يف حاالت  مثل صناديق  القطري  املستوى  املشرتكة عىل  الصناديق  يف  املساهمة  وزيادة 

الجهات الفاعلة عىل املستوى املحيل والوطني.

ودعا املشاركون أن تكون آليات التنسيق اإلنسانية أكثر شموالً وتكامالً وتمّكن املشاركة من قبل املنظمات املحلية. 
ويجب أيضاً إعادة النظر يف اللجنة الدائمة املشرتكة بني الوكاالت وتطويرها لتعكس التنوع يف الجهات الفاعلة يف العمل 
اإلنساني والتحّديات التي تواجههم يف مناطق محّددة بما يف ذلك بحث إمكانية تحقيق الالمركزية يف عمل اللجنة. ولتحقيق 
قدر أكرب من الثقة والتعاون بني املنظمات املحلية واملنظمات الدولية، عىل األخرية أن تظهر قدراً أكرب من الشفافية فيما 

يخص سبل اتخاذ القرار ومعايري انتقاء الرشكاء.

االستعداد والتأهب لحاالت الطوارئ  - 5

طالب املشاركون بإيالء األولوية إىل االستعداد والتأهب لحاالت الطوارئ وفهم املخاطر يف املنطقة، مع األخذ يف االعتبار 
مواطن الضعف والسياقات الخاصة بها، بما يف ذلك االختالفات يف التداعيات عىل املناطق الحرضية والريفية.  وتشجيع 
والتنموية  والبحثية  األكاديمية  املؤسسات  مع  أكرب  بقدر  روابط  بناء  من  بدًءا  مشرتك  بشكل  املتعددة  املخاطر  تحليل 
لكل من  املبكرة  املعرفة واالستجابة  القائم عىل  املبكر  اإلنذار  يف  الفاعلية  من  أكرب  قدر  لتحقيق  الخاص  والقطاع 

األزمات الناجمة عن الكوارث الطبيعية أو الرصاعات.

ودعا املشاركون الحكومات لتطوير وتنفيذ الترشيعات الوطنية حول االستعداد والتأهب لحاالت الطوارئ بما يف 
ذلك التخطيط لحاالت الطوارئ وأنظمة اإلنذار املبكر وتحديد األدوار واملسؤوليات للوزارات واملجتمع املدني والجمعيات 
الوطنية للهالل األحمر والصليب األحمر والقطاع الخاص والجهات املعنية األخرى. واعُترب دمج االستعداد للطوارئ يف 

مناهج التعليم عىل مختلف املستويات التعليمية من األمور الهامة لغرس ثقافة الوقاية واالستجابة الرسيعة.

كما ينبغي عىل الحكومات تخصيص جزء من امليزانية لالستعداد والتأهب لحاالت الطوارئ، آخذاً يف االعتبار أن 
االستثمار يف التأهب لحاالت الطوارئ أكثر جدوى من الناحية االقتصادية إذا قورن بتكلفة االستجابة. وعىل الحكومات 

اعتماد اآلليات واألدوات اإلقليمية حول التأهب لحاالت الطوارئ والبناء عىل الدروس املستفادة من املنطقة أو خارجها.

شدد املشاركون عىل أهمية تقوية قدرات منظمات املجتمع املدني لالستعداد بشكل أفضل لحاالت الطوارئ. ويشمل ذلك 
دعم شكل مؤسيس الطابع النخراط الشباب يف العمل اإلنساني، حيث تم عىل نطاق واسع االعرتاف والثناء عىل أهمية 

دور ومساهمة الشباب يف العمل اإلنساني والتعايف والتنمية.

التمويل اإلنساني  - 6

كانت هناك دعوات واسعة ملعالجة فجوة التمويل بني زيادة االحتياجات اإلنسانية واملوارد املتاحة. كما تحتاج املنظمات 
اإلنسانية إىل تنسيق الجهود لتحسني كفاءتهم مثل زيادة استخدام الربامج املبنية عىل الدعم النقدي وتخفيض التكاليف 
اإلدارية.  ويمكن تحقيق ذلك أيضاً من خالل التواصل مع القطاع الخاص لالستفادة من االبتكار واملوارد والخربات. عالوة 

عىل ذلك، تم تشجيع مشاركة القطاع الخاص يف العمل اإلنساني من خالل االعفاءات الرضيبية كحوافز ممكنة.
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إيجاد آليات متابعة ملؤتمرات املانحني ونداءات التمويل عىل غرار مجموعة كبار املانحني لألزمة السورية لضمان اإليفاء 
بالتعهدات يف الوقت املناسب.

نرش الثقافة والتقاليد املرتبطة بالعطاء اإلسالمي لدعم عمل املنظمات اإلقليمية والوطنية يف املنطقة وتم اقرتاح وسائل 
عديدة لتحقيق هذا الهدف. ويتطلب ذلك حواراً مع املؤسسات والخرباء للخروج بمقرتحات ملموسة حول كيفية تحقيق 

ذلك.

إقليمية  آليات  إيجاد  ينبغي  املنطقة. ولذلك  اإلنساني يف  للتمويل  التموييل رؤية شاملة  العجز  يتطلب فهم حجم  كما 
التي تعمل باملنطقة. ويعد قرار مجلس جامعة  القطاعات  التمويل من مختلف  املعلومات حول  ووطنية بهدف جمع 

الدول العربية عىل مستوى القمة الذي اتخذ يف آذار/مارس 2014 أحد الوسائل للميض قدماً لتحقيق ذلك.

الصمود  عىل  القدرة  لبناء  التنموية  األبعاد  عىل  تركـز  مستدامة  مساهمات  أيضاً  التمويل  يف  العجز  معالجة  وتتطلب 
باإلضافة إىل تلبية احتياجات األشخاص الفورية. ويتطلب ذلك تمويالً إنسانياً عىل املدى الطويل باإلضافة إىل تشجيع 

التمويل التنموي. وكانت هناك بعض الدعوات ملساهمات مالية إلزامية لألزمات اإلنسانية األكرب حجماً وأثراً.

املالحظات الختامية

عكست النتائج والتوصيات الرئيسية توجهاً عاماً يف الرؤى املطروحة بأن الجهود اإلنسانية غري قادرة عىل التصدّي 
الحالية  اإلنساني  العمل  إلصالح منظومة  دعوات  هناك  الحالية. وكانت  اإلنسانية  األزمات  لحجم وطبيعة  بفعالية 
وطرق عملها لضمان قدر أكرب من الحماية واملساعدة للمحتاجني، وأعرب املشاركون عن توقعات وآمال بالدور الهام 
للقمة العاملية للعمل اإلنساني يف وضع هذه التغيريات حيز التنفيذ وإلعادة التأكيد عىل الرضورة اإلنسانية الحتمية أال وهي 

إنقاذ األرواح وتخفيف املعاناة البرشية، وأالّ تستخدم املساعدات اإلنسانية كبديل عن العمل السيايس.

وقد جمعت املشاورات اإلقليمية للرشق األوسط وشمال أفريقيا استعداداً للقمة العاملية للعمل اإلنساني مجموعة فريدة 
من الجهات اإلنسانية الفاعلة وتم التعبري عن األمل يف استمرار هذه الشبكة من املعنيني بالعمل اإلنساني يف املنطقة وأن 

تمهد الطريق لرشاكات واسعة النطاق من شأنها أن تدفع بهذه التوصيات إىل األمام.

تم اعتماد امللخص الذي أعّدته الرئاسة املشرتكة: جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون اإلسالمي ومكتب األمم املتحدة 
لتنسيق الشؤون اإلنسانية. والجدير بالذكر أن ملخص الرئاسة املشرتكة هذا ال يعترب وثيقة توافقية يجمع عليها كافة 
املشاركني ولكنه يلتقط النتائج والتوصيات الرئيسية التي عرب عنها املشاركون يف املشاورات اإلقليمية. وسوف يعد تقرير 

.www.worldhumanitariansummit.org/whs_mena :أكثر تفصيالً ويمكن االطالع عليه عىل

وتحث الرئاسة املشرتكة كافة األطراف الفاعلة يف املنطقة عىل دعم هذه التوصيات وتحويلها إىل تدابري محددة وتبادل 
الدروس حول تجارب كل منهما.

www.worldhumanitariansummit.org/whs_mena

