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المشاورة اإلقليمية للشرق األوسط وشمال أفريقيا األردن، 3-5 آذار/ مارس 2015

شكر وتقدير

األفراد،  لجميع  تعرب عن شكرها  أن  اإلنساني  للعمل  العالمية  للقمة  أفريقيا  وشمال  األوسط  للشرق  اإلقليمية  التوجيهية  اللجنة  تود 
والمنظمات، والحكومات التي شاركت في لقاء المشاورة اإلقليمية باألردن وفي المشاورات الموسعة ألصحاب المصلحة السابقة عليه 

من أجل إسهاماتهم نحو نهج أكثر شموالً وفعاليًة للعمل اإلنساني.
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 خلفية عن القمة العالمية للعمل اإلنساني والمشاورة اإلقليمية للشرق األوسط 
وشمال افريقيا

 القمة العالمية للعمل اإلنساني، المقرر عقدها بإسطنبول في أيار/ مايو 2016، هي مبادرة لألمين العام لألمم المتحدة، 
اإلنسانية،  األزمات  من  المتضررين  واألشخاص  اإلنسانية،  والمنظمات  الحكومات،  جمع  شأنها  ومن  مون.  كي  بان 
والشركاء المعنيين، بما فيهم القطاع الخاص، القتراح حلول ألكثر التحديات إلحاًحا ووضع برنامج عمل طموح لجعل 

العمل اإلنساني مالئًما للمستقبل. وسوف تكون القمة أول اجتماع من نوعه بهذا الحجم والنطاق.

وقد بنيت العملية التحضيرية لهذه القمة على خمسة مستويات من التشاور: 

ثمان مشاورات إقليمية بين حزيران/ يونيو 2014 وتموز/ يوليو 2015؛	 

مشاورات محورية، حيث تقوم فرق عمل الخبراء بإعداد التقارير المحورية، ومشاورة محورية نهائية 	 
مقرر عقدها في برلين في أيلول/ سبتمبر 2015؛

مشاورة عالمية واحدة في جنيف في تشرين أول/ أكتوبر 2015؛	 

مشاورات عبر اإلنترنت؛	 

روابط مع العمليات العالمية ذات الصلة بشأن الحد من مخاطر الكوارث، والتغيرات المناخية، وبرنامج 	 
عمل التنمية ما بعد 2015. 

مارس  آذار/   5 إلى   3 من  األردن،  الميت،  البحر  في  أفريقيا  وشمال  األوسط  للشرق  اإلقليمية  المشاورة  عقدت  وقد 
2015، واستضافتها حكومة المملكة الهاشمية األردنية، وشاركت في رئاستها جامعة الدول العربية، ومنظمة التعاون 
المصلحة  نهج أصحاب  تعتمد  التي  القمة  لروح  واستلهاًما  اإلنسانية.  الشؤون  لتنسيق  المتحدة  األمم  ومكتب  اإلسالمي، 
اإلقليمية،  والمنظمات  المتحدة،  األمم  في  األعضاء  الدول  يمثلون  بلًدا   17 من  مشارًكا   180 اللقاء  جمع  المتعددين، 
األمم  ووكاالت  الحكومية،  غير  والدولية  الوطنية  والمنظمات  المتضررة،  المحلية  والمجتمعات  المدني،  والمجتمع 
الدينيين، فضالً  والقادة  األكاديمية،  والمؤسسات  الخاص،  والقطاع  والهالل األحمر،  الصليب األحمر  المتحدة، وحركة 

عن المراقبين من خمسة بلدان دعمت مشاورات القمة أو استضافتها أو تعهدت باستضافتها1. 

وقد تمثلت األهداف األولية للمشاورة اإلقليمية في اآلتي: أ( استرشاد برنامج عمل القمة العالمية للعمل اإلنساني ونتائجه 
بالمشاورة عن طريق تزويده بالتوصيات اإلقليمية القوية التي يمكنها أن تشكل مستقبل العمل اإلنساني، وذلك بناء على 
باإلقليم  خاصة  توصيات  وضع  ب(  الميت؛  البحر  في  والمناقشات  المصلحة  ألصحاب  التحضيرية  المشاورات  نتائج 

للقمة. استعداًدا  وتنفيذها  تفصيلها  يمكن 

1 ألمانيا، هولندا، جنوب أفريقيا، سويسرا، تركيا

القمة العالمية للعمل اإلنساني

وسط وغرب أفريقيا، ساحل العاج – يونيو 2014. 1
شمال وجنوب شرق آسيا، اليابان – يوليو 2014. 2
شرق وجنوب أفريقيا، جنوب أفريقيا – أكتوبر2014. 3
مجموعة أوروبا والدول األخرى، المجر – فبراير 2015. 4
الشرق األوسط وشمال أفريقيا، األردن – مارس 2015. 5
أمريكا الالتينية والكاريبي، جواتيماال – مايو 2015. 6
منطقة المحيط الهادي، نيوزيالندا – يونيو 2015. 7
جنوب ووسط آسيا، طاجيكستان – يوليو 2015. 8
المشاورات المحورية، ألمانيا – سبتمبر 2015. 9

المشاورات العالمية، سويسرا – أكتوبر 2015 . 10

المشاورة اإلقليمية للشرق األوسط وشمال أفريقيا

تونس،  السعودية، سوريا،  فلسطين، قطر،  المغرب، عمان،  ليبيا،  لبنان،  الكويت،  العراق، األردن،  البحرين، مصر،  الجزائر، 
المتحدة، العربية  اإلمارات 
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الكلمات االفتتاحية رفيعة المستوى

في  بالمشاركين  بالترحيب  المراسم،  مديرة  الدالي،  علياء  السيدة  قامت 
للعمل  العالمية  للقمة  أفريقيا  وشمال  األوسط  للشرق  اإلقليمية  المشاورة 
اإلنساني، موضحة أن فعاليات القمة تأتي في وقت يعاني فيه ماليين الرجال، 
والنساء، والمسنين، واألطفال في أنحاء المنطقة معاناة شديدة جراء النزوح، 
في  اللقاء  أن  أبرزت  وقد  طبيعية.  حياة  لعيش  الفرص  ومحدودية  والدمار، 
بالعمل  المعنيين  األطراف  مختلف  لجمع  متفردة  فرصة  يمثل  الميت  البحر 
اإلنساني حول اإلقليم، بما فيهم المجتمعات المحلية المتضررة، والحكومات، 
أن  تأكيدها  الخاص، والمؤسسات األكاديمية. وفي  الدينيين، والقطاع  والقادة 
المفتوحة  المناقشات  الدالي  شجعت  به،  يدلي  ما  لديه  اللقاء  في  مشارك  كل 
وجعله  اإلنساني  العمل  تحسين  سبل  بشأن  المشاركين  بين  فيما  والصادقة 
يالئم المستقبل بشكل أفضل. وقد اختتمت كلمتها بالترحيب بالمتكلمين رفيعي 

المستوى.

الوزراء  رئيس  نائب  جودة،  ناصر  السيد/  المعالي  صاحب  افتتح  وقد 
اجتماع  الهاشمية،  األردنية  بالمملكة  المهاجرين  الخارجية وشؤون  ووزير 
األوسط  الشرق  منطقة  معاناة  مدى  إلى  مشيًرا  رسمًيا،  اإلقليمية  المشاورة 
االستقرار  وعدم  التدهور،  في  اآلخذة  اإلنسانية  األزمات  من  أفريقيا  وشمال 
السياسي، والصراعات العنيفة، وزيادة مخاطر التطرف واإلرهاب، وجميعها 

أثر بالسلب على مكتسبات التنمية في اإلقليم.
الفلســطيني والســوري،  بالذكــر الصراعيــن  الســيد/ جــودة  وقــد اختــص 
ــدة  ــول م ــراء ط ــث ج ــي العصــر الحدي ــات ف ــد الصراع ــر أعق ــا األخي داعًي
ــل  ــى ح ــا إل ــد دع ــن. وق ــتهداف المدنيي ــه واس ــة عن ــار الناجم ــف والدم العن
سياســي ســريع وعــادل لــكال الصراعيــن، واللذيــن يتطلبــان، علــى حــد قولــه، 

ــي. ــع الدول ــن المجتم ــقة م ــة ومنس ــتجابة صلب اس

 كمــا وصــف أزمــة الالجئيــن الســوريين بالتحــدي االقتصــادي الضخــم علــى 
المســتويين العالمــي واإلقليمــي تتحمــل عبــأه قلــة مــن البلــدان، مثــل األردن. 
ــزام  ــدى الت ــودة م ــيد/ ج ــرز الس ــة، أب ــة التحتي ــات والبني ــة الخدم ــوارد وقل ــة الم ــن محدودي ــم م ــى الرغ ــه، وعل إال إن
ــارات دوالر.  ــي تتكلــف 3 ملي ــألردن لعــام 2015 الت ــم الدعــم مــن خــالل خطــة االســتجابة ل ــة بتقدي الحكومــة األردني
ــي الخطــة، إال  ــواردة ف ــذ المشــروعات ال ــي تنفي ــة األردن ف ــي دعــم حكوم ــة ف ــة المبدئي ــة الدولي ــرار بالرغب ــع اإلق وم
إنــه أشــار متألًمــا إلــى عــدم تحقيــق معظــم الوعــود بالدعــم، داعًيــا المجتمــع الدولــي إلــى االســتجابة العاجلــة إلــى طلــب 

األردن.

وقــد حيــا الســيد/ جــودة دولــة الكويــت الســتضافتها مؤتمــر إعــالن التبرعــات مــن أجــل ســوريا، ودعــا األمــم المتحــدة 
ــد مــن الجهــود فــي ســوريا للمســاعدة علــى التوصــل إلــى حــل سياســي، وإنهــاء العنــف، وضمــان نزاهــة  لبــذل المزي
الدولــة الســورية، وتقديــم حــل لالجئيــن الســوريين الســاعين إلــى العــودة لديارهــم. كمــا دعــا لمزيــد مــن الدعــم المالــي 
ــطينيين  ــن الفلس ــغيل الالجئي ــوث وتش ــدة لغ ــم المتح ــة األم ــن ووكال ــؤون الالجئي ــامية لش ــدة الس ــم المتح ــة األم لمفوضي

ــات المتضــررة. ــة للفئ ــم المســاعدات والحماي )األونــروا( لالســتمرار فــي تقدي

ــد علــى أن الصــراع اإلســرائيلي الفلســطيني هــو الســبب الجــذري للكثيــر مــن  ــه بالتأكي ــم الســيد/ جــودة كلمت وقــد اختت
الصراعــات فــي المنطقــة؛ ومــن ثــم، شــدد علــى أهميــة إنشــاء دولــة فلســطينية مســتقلة وذات ســيادة وإيجــاد حــل دائــم 

ــن الفلســطينيين. لالجئي
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ــام  ــن الع ــي، األمي ــن العالل ــدر الدي ــد عــرف صاحــب الســعادة الســفير/ ب وق
ــة،  ــدول العربي ــة ال ــة بجامع ــؤون االجتماعي ــاع الش ــس قط ــاعد - رئي المس
علــى  يجتمــع  مســبوقة  غيــر  كفرصــة  اإلنســاني  للعمــل  العالميــة  القمــة 
خلفيتهــا للمــرة األولــى ممثلــو الحكومــات، والمنظمــات غيــر الحكوميــة، 
والفئــات المتضــررة، والشــباب، والمؤسســات األكاديميــة، والقطــاع الخــاص، 
ــك  ــون اآلخــرون، وذل ــح المعني ووكاالت األمــم المتحــدة، وأصحــاب المصال
ــى أهميــة وضــع  ــد شــدد عل مــن أجــل تشــكيل مســتقبل العمــل اإلنســاني. وق

ــة. ــة القم ــي محــور عملي ــات المتضــررة ف الفئ

ــط  ــرق األوس ــة للش ــاورة اإلقليمي ــتخدام المش ــى اس ــاركين إل ــا المش ــا دع كم
وشــمال أفريقــا كفرصــة إليجــاد طــرق لمســاعدة وحمايــة المالييــن مــن البشــر 
عبــر اإلقليــم بشــكل أفضــل، مشــدًدا علــى الحاجــة إلــى خلــق حلــول عمليــة، 
ــية  ــر السياس ــن التدابي ــل بي ــل التداخ ــأنها ح ــن ش ــي، م ــتوى الفن ــى المس عل

ــة مــن جهــة، والعمــل اإلنســاني مــن جهــة أخــرى. واألمني

ــل  ــة وجع ــة اإلقليمي ــن العملي ــئة ع ــات الناش ــج والتوصي ــة النتائ ــى متابع ــاركين عل ــي المش ــفير/ العالل ــث الس ــد ح وق
التغييــرات المقترحــة واقًعــا، مشــدًدا علــى عــدم تمكــن ذوي االحتيــاج لألمــان، والغــذاء، والميــاه، والتعليــم، والكرامــة 

مــن االنتظــار أطــول مــن ذلــك.

العــام  الســفير/ هشــام يوســف، مســاعد األميــن  الســعادة  أمــا صاحــب 
للشــؤون اإلنســانية بمنظمــة التعــاون اإلســالمي، فقــد لفــت النظــر إلــى 
ازديــاد مواطــن الضعــف، والتدهــور البيئــي، والفجــوة اآلخــذة فــي االتســاع 
ــن مســتوى  ــم. كمــا تحــدث عــن الفجــوة بي ــي اإلقلي ــروات ف ــزي الث ــن حائ بي
االحتياجــات اإلنســانية والمــوارد المتاحــة، مؤكــًدا أهميــة القمــة العالميــة 
للعمــل اإلنســاني كفرصــة لجمــع أصحــاب المصلحــة علــى اختــالف مشــاربهم 

ــة. ــات الثابت ــذه التحدي ــة ه لمواجه

وقــد أعــرب الســفير/ يوســف عــن قلقــه مــن أن االحتياجــات عــام 2014 قــد 
ــة نصــف  ــت تلبي ــه تم ــن أن ــي حي ــا، ف ــار دوالر عالمًي ــا 17 ملي ــت قيمته بلغ
ــات  ــتجابة لالحتياج ــدر االس ــام 2015، تق ــي ع ــط. وف ــات فق ــذه االحتياج ه
ــل  ــي ظ ــع ف ــل أن ترتف ــن المحتم ــار دوالر، وم ــة 16.5 ملي ــانية بقيم اإلنس
ــك وشــدد  ــه ذل ــذي يمثل ــى التحــدي ال ــا. وأشــار إل ــا وإقليمًي التطــورات عالمًي
علــى الحاجــة لتعزيــز وإصــالح النظــام اإلنســاني العالمــي مــن أجــل مواكبــة 

ذلــك.

ــفير  ــا الس ــوريين، دع ــن الس ــا الالجئي ــتضافتها ودعمه ــى اس ــا، عل ــان، وتركي ــل األردن، ولبن ــدان مث ــادته ببل ــع إش وم
المجتمــع الدولــي إلــى بــذل المزيــد مــن الجهــود لضمــان المســاواة فــي مشــاركة األعبــاء، شــاكًرا المانحيــن عبــر اإلقليــم 

علــى جهودهــم اإلنســانية، وشــاكًرا الكويــت علــى اســتضافتها مؤتمــرات إعــالن التبرعــات لســوريا.

ودعــا الســفير/ يوســف المشــاركين فــي المشــاورة اإلقليميــة إلــى التركيــز علــى احتياجــات النســاء واألطفــال وجعلهــا 
علــى رأس أولوياتهــم فــي المناقشــات، فضــالً عــن اكتشــاف طــرق لمواجهــة مشــاركة الشــباب فــي الجماعــات المتطرفــة 
ــح  ــة دون أن يصب ــلم للحيلول ــاء الس ــر، وإدارة الصراعــات، وبن ــذار المبك ــدرات اإلن ــز ق ــا لتعزي ــا دع ــة. كم واإلرهابي
ــة  ــة القم ــق عملي ــى عات ــاة عل ــات الملق ــاء بالتوقع ــى الوف ــاركين عل ــه بحــث المش ــم كلمت ــا فاشــالً”. واختت ــم “إقليًم اإلقلي
ــا. العالميــة للعمــل اإلنســاني مــن خــالل صياغــة حلــول ملموســة تعالــج التحديــات العديــدة التــي يواجههــا اإلقليــم حالًي
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وقــد أبــرزت الســيدة/ فاليــري آمــوس، وكيلــة األميــن العــام لألمــم المتحــدة 
ــة القمــة  ــة فــي حــاالت الطــوارئ، أهمي للشــؤون اإلنســانية ومنســقة اإلغاث
ــل  ــة، مث ــة الحالي ــورات العالمي ــة التط ــى خلفي ــاني عل ــل اإلنس ــة للعم العالمي
ــك  ــر كل ذل ــي، وأث ــر المناخ ــراع، والتغي ــكان، والص ــو الس ــر، ونم التحض
ــًرا  ــًرا كبي ــرت تأثي ــد أث ــرات ق ــدة أن هــذه التغي ــى العمــل اإلنســاني، مؤك عل
علــى اإلقليــم، إذ أدت الصراعــات والعنــف إلــى تحــوالت عنيفــة أثــرت علــى 
ــى فلســطين ومــن اليمــن إلــى ســوريا والعــراق. ــا إل مالييــن البشــر مــن ليبي

تحــت ضغــط  العالمــي  اإلنســاني  النظــام  التغيــرات  هــذه  وقــد وضعــت 
متزايــد، حيــث تصــل االحتياجــات الحاليــة إلــى أبعــد ممــا تســمح بــه طاقتــه. 
ــي  ــة ف ــات المحلي ــات والمجتمع ــدور الحكوم ــوس ب ــيدة آم ــادت الس ــد أش وق
ــان،  ــر، واألردن، ولبن ــي مص ــا ف ــن، كم ــتضافتهم النازحي ــأن اس ــم بش اإلقلي
ــه ذلــك علــى الخدمــات  ــا، وذلــك علــى الرغــم مــن العــبء الــذي يمثل وتركي
ــد  ــدور الرائ ــرزت ال ــا أب ــي. كم ــة، واالقتصــاد المحل ــة التحتي ــة، والبني العام
الــذي يلعبــه المانحــون اإلقليميــون، مثــل الكويــت، وقطــر، والســعودية، واإلمــارات، فــي جمــع التبرعــات واالســتجابة 

لالحتياجــات اإلنســانية.

ودعــت الســيدة آمــوس إلــى تعزيــز العالقــات والشــبكات فيمــا بيــن المنظمــات اإلقليميــة، وأطــراف العمــل اإلنســاني، 
ــي  ــل ف ــة للعم ــرات المطلوب ــة، والخب ــدرات اإلضافي ــة، والق ــق المعرف ــة لخل والقطــاع الخــاص، والمؤسســات األكاديمي

ــات المتضــررة فــي صــدارة جهــود االســتجابة اإلنســانية وقلبهــا. ــة وضــع الفئ المجــال اإلنســاني. كمــا أكــدت أهمي

ــاًء،  ــلًما، ورخ ــر س ــتقبل أكث ــوذج لمس ــر نم ــا لتوفي ــن نوعه ــدة م ــاني فرصــة فري ــل اإلنس ــة للعم ــة العالمي ــل القم وتمث
واســتقراًرا، واســتدامًة للجميــع – حســب الســيدة/ آمــوس التــي دعــت المشــاركين إلــى اســتخدام فعاليــات القمــة كفرصــة 
لصياغــة حلــول للتحديــات الرئيســية، مثــل الطريقــة المثلــى لحمايــة المدنييــن، وتأميــن إيصــال المســاعدات اإلنســانية، 
وســد الفجــوة بيــن االحتياجــات اإلنســانية والتمويــالت المتاحــة، وخلــق نظــام عالمــي متعــدد وشــامل للعمــل اإلنســاني.

ملحوظــة: الكلمــات المذكــورة أعاله هي موجز لالفتتاحيات رفيعة المســتوى.

www.worldhumanitariansum� االفتتاحية للجلسة  الكامل  الفيديو  تسجيل  لمشاهدة  التالي  الموقع  زيارة  يرجى   :
.mit.org/whs_mena
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عرض لفعاليات القمة العالمية للعمل اإلنساني على المستوى العالمي

شــرحت د/ جميلــة محمــود، رئيســة أمانــة القمــة العالميــة للعمــل اإلنســاني، 
األفــكار التأسيســية للقمــة، مبينــة أن تزايــد عــدد األزمــات واالحتياجــات 
اإلنســانية يضــع النظــام اإلنســاني العالمــي وجهــود االســتجابة المحليــة تحــت 
ضغــط متنــاٍم، وأكــدت الحاجــة لســبل جديــدة ومبتكــرة لالســتجابة لالحتياجــات 
اإلنســانية فــي عالــم اليــوم المتزايــد فــي خطورتــه، وعــدم قابليــة التنبــؤ بــه، 

وقلــة مــوارده.

االتفــاق عليهــا  ووصفــت د/ محمــود ســتة موضوعــات رئيســية جــرى 
فــي المناقشــات خــالل مشــاورات القمــة حتــى اآلن. أوالً، جعــل الفئــات 
المتضــررة عناصــر أوليــة لالســتجابة، عــن طريــق إعطائهــم فرصــة أكبــر 
تكييــف  ثانًيــا،  احتياجاتهــم؛  ســد  كيفيــة  أنفســهم والختيــار  للتعبيــر عــن 
االســتجابة  مــن خــالل  المحلــي،  الســياق  االســتعداد واالســتجابة حســب 
ــة  ــات المحلي ــة، والمنظم ــات المحلي ــدان، والمجتمع ــن البل ــة م ــداءات القوي للن
ــي إدارة المخاطــر واالســتجابة لحــاالت  ــادة ف ــام القي ــا زم مــن أجــل إعطائه
ــام  ــود أم ــة والصم ــى المجابه ــدرة عل ــاء الق ــز وبن ــى االنقســام اإلنســاني والتنمــوي لتعزي ــب عل ــا، التغل الطــوارئ؛ ثالًث
األزمــات المتكــررة والممتــدة؛ رابًعــا، تعزيــز العمــل اإلنســاني فــي الصراعــات عــن طريــق مواجهــة انتهــاكات 
ــة؛  ــاعدات والحماي ــى المس ــات المتضــررة عل ــان حصــول الفئ ــدة لضم ــاد طــرق جدي ــي وإيج ــاني الدول ــون اإلنس القان
خامًســا، تعديــل النظــام اإلنســاني العالمــي وآليــات التمويــل عــن طريــق تكييفهــا للتعامــل مــع مختلــف أنــواع األزمــات 
ونطاقاتهــا؛ سادًســا، خلــق الظــروف الصحيحــة لتشــجيع االبتــكار والتغيــرات المطلوبــة لالســتعداد للتحديــات المســتقبلية 

ــى نحــو أفضــل. عل

ــباب،  ــاص، والش ــاع الخ ــل القط ــة، مث ــاب المصلح ــن أصح ــر م ــدد أكب ــع ع ــاورات م ــن المش ــًدا م ــت أن مزي وأضاف
والقــادة الدينييــن والمنظمــات الدينيــة، ســوف تتــم فــي المرحلــة المؤديــة للقمــة، مــع تجميــع كافــة النتائــج فــي المشــاورة 
العالميــة للقمــة المقــرر عقدهــا فــي تشــرين أول/ أكتوبــر 2015 فــي جنيــف. وبعــد هــذه المشــاورة العالميــة، ســيصدر 
األميــن العــام تقريــره يرســي فيــه الرؤيــة للقمــة العالميــة للعمــل اإلنســاني، ويحــدد فيــه مجــاالت العمــل الحرجــة للعمــل 

اإلنســاني، ويضمنــه توصيــات بشــأن كيفيــة المضــي قدًمــا فــي تنفيذهــا.

وشــددت د/ محمــود علــى أهميــة عــدم تضييــع الفرصــة لخلــق تغييــر هــادف، مبينــة أن القمــة ال بــد أن تســتغل إلعــادة 
التأكيــد علــى االلتــزام تجــاه اإلنســانية والمبــادئ األساســية التــي يقــوم عليهــا العمــل اإلنســاني. كمــا أبــرزت ضــرورة 
ــا للشــراكات والمبــادرات المبتكــرة، مقــرة بــأن بعًضــا مــن توصيــات القمــة قــد تنفــذ فــوًرا فــي  أن تكــون القمــة منطلًق
ــًدا مــن المتابعــة مــن خــالل التواصــل المشــترك بيــن الحكومــات. وتمنــت د/  حيــن أن البعــض اآلخــر قــد يتطلــب مزي
ــاد  ــة وال تنتظــر حتــى انعق ــا بالمشــاورة اإلقليمي ــة الشــرق األوســط وشــمال أفريقي ــة تغييــر منطق ــدأ عملي محمــود أن تب

القمــة فــي إســطنبول.
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عرض للمشاورات التحضيرية ألصحاب المصلحة في اإلقليم

ــدة  ــم المتح ــب األم ــة مكت ــيس، رئيس ــا جاموس-إمس ــيدة ريم ــت الس عرض
ــا،  ــي لتنســيق الشــؤون اإلنســانية بالشــرق األوســط وشــمال أفريقي اإلقليم
النتائــج الرئيســية للمشــاورات التحضيريــة التــي انعقــدت عبــر المنطقــة 
ــى  ــا إل ــي حديثه ــر 2015. وف ــباط/ فبراي ــو 2014 وش ــار/ ماي ــن أي ــا بي م
المشــاركين بالنيابــة عــن المجموعــة التوجيهيــة اإلقليميــة، أوضحــت أن 
الهــدف مــن العمليــة كان توعيــة نطــاق واســع مــن أطــراف العمــل اإلنســاني 
عبــر المنطقــة بالقمــة العالميــة للعمــل اإلنســاني، بــل – وهــو األهــم – طلــب 

ــاني. ــل اإلنس ــتقبل العم ــين مس ــة تحس ــم لكيفي رؤاه

المصلحــة  ألصحــاب  التحضيريــة  المشــاورات  وصلــت  مجملهــا،  وفــي 
إلــى 1,230 شــخص عبــر كل البلــدان الســبعة عشــر فــي إقليــم الشــرق 
ــع  ــاق واس ــن نط ــة م ــك 400 منظم ــي ذل ــا ف ــا، بم ــمال أفريقي ــط وش األوس
مــن المجــاالت. وأكــدت الســيدة/ جاموس-إمســيس الجهــود الحثيثــة المبذولــة 
لمشــاورة عــدد كبيــر مــن منظمــات المجتمــع المدنــي فــي اإلقليــم، فــي ظــل 
ــزًءا ال  ــا ج ــالل كونه ــن خ ــانية م ــتجابة اإلنس ــا تتصــدر االس ــًرا م ــا كثي أنه
ــن، والمجتمعــات  ــا، والمهاجري ــن داخلًي ــن، والنازحي ــم التشــاور مــع الالجئي ــذي تخدمــه. كمــا ت يتجــزأ مــن المجتمــع ال
ــى  ــة إل ــب المناقشــات. وإضاف ــي قل ــات المتضــررة ف ــزام القمــة بجعــل الفئ ــرة، تماشــًيا مــع الت ــة المتأث ــة المضيف المحلي
ذلــك، عقــد عــدد مــن المشــاورات لجمــع مختلــف الــرؤى ووجهــات النظــر الخاصــة بالــدول األعضــاء، ووكاالت األمــم 
ــر،  ــالل األحم ــر واله ــب األحم ــة الصلي ــة لحرك ــات الوطني ــة، والجمعي ــر الحكومي ــة غي ــات الدولي ــدة، والمنظم المتح
والشــباب، واإلعــالم. وقــد أشــادت الســيدة/ جاموس-إمســيس بجهــود المجموعــة التوجيهيــة اإلقليميــة فــي توجيــه 

ــة. ــة للعملي ــة المحلي ــان الملكي ــة وضم ــاب المصلح ــاورات أصح مش

وإيجــاًزا لــرؤى ومالحظــات أصحــاب المصلحــة الذيــن تمــت مشــاورتهم علــى اختــالف مشــاربهم، صرحــت الســيدة/ 
ــوا فــي آمالهــم واهتماماتهــم،  ــر المتوقــع – اتفق ــى غي ــم –عل ــر اإلقلي ــأن األشــخاص والمنظمــات عب جاموس-إمســيس ب
موضحــة أن المســتجيبين قــد حــددوا رســالة واضحــة تكمــن فــي أن المعونــة اإلنســانية ال يمكــن أن تكــون بديــالً عــن 
العمــل السياســي. كمــا عبــروا بشــكل ثابــت عــن غضبهــم مــن المســتوى الصاعــق للمصائــب والمعانــاة البشــرية 
ــة  ــاول األســباب الجذري ــي تتن ــول الت ــى الحل ــن إل ــن عــدم قبولهــم الوضــع الراهــن وداعي ــم، معلني ــي اإلقلي المشــهودة ف

لمواطــن الضعــف واألســى.

كمــا أوضحــت الســيدة/ جاموس-إمســيس أن المشــاورات التحضيريــة مــع أصحــاب المصلحــة فــي اإلقليــم حــددت إحــدى 
عشــرة أولويــة إنســانية تــم عرضهــا تفصيــالً فــي تقريــر تحليــل أصحــاب المصلحــة الــذي وزع علــى جميــع المشــاركين 

قبــل المشــاورة اإلقليميــة. ويمكــن االطــالع علــى التقريــر الكامــل فــي الموقــع التالــي:
.www.worldhumanitariansummit.org/whs_mena 

وفيما يلي إيجاز لألولويات اإلحدى عشــرة:
المحلية 	  المجتمعات  أبرزت  حيث  كأولوية،  المدنيين  حماية  مسألة  المصلحة  أصحاب  حدد  المدنيين:  حماية 

المتضررة قضية األمن أو الحماية كأحد احتياجاتها اإلنسانية الرئيسية. وأشار من تمت مشاورتهم إلى زيادة 
القانون  انتهاكات  عن  العام  المساءلة  انعدام  من  استيائهم  عن  معربين  المدنيين،  ضد  الهجمات  وشدة  حجم 

الدولي.

إيصال المساعدات اإلنسانية: اعتبرت القيود على تمكين المنظمات اإلنسانية من الوصول إلى ذوي االحتياج 	 
المتضررة  المحلية  المجتمعات  وشددت  اإلقليم.  في  اإلنساني  العمل  فعالية  أمام  المستمرة  التحديات  كإحدى 
على األثر السلبي الذي تؤتيه محدودية إيصال المساعدات على حياتهم ومعيشتهم، ودعت المنظمات اإلنسانية 
ذلك  في  بما  المساعدات،  إيصال  إعاقة  المعونة وعدم  األخرى لضمان حماية موظفي  الحكومات واألطراف 

تخفيف األثر السلبي لتشريعات مكافحة اإلرهاب.



المشاورة اإلقليمية للشرق األوسط وشمال أفريقيا األردن، 3-5 آذار/ مارس 2015

التقرير النهائي   •  8 

مما 	  أبعد  إلى  اإلنساني  النظام  اإلقليم  في  للنزوح  الممتدة  الطبيعة  تدفع  والنزوح:  الممتدة  لألزمات  االستجابة 
الحاجة  على  إجماع  هناك  كان  وقد  النازحين.  استضافة  بلدان عبء  بضعة  تتحمل  حيث  إلدارته،  هو  صمم 
إليجاد سبل مبتكرة لتسديد احتياجات الناس باستدامة مع حفظ كرامتهم، بما في ذلك مزيد من تشارك األعباء 
العمل  أطراف  بين  أفضل  نحو  على  التعاون  خالل  من  والصمود  المجابهة  على  القدرة  بناء  على  والتركيز 

التنموي. اإلنساني والعمل 

اإلنساني، 	  للعمل  الرئيسية  المبادئ  قبول  على  تنوعهم  على  المصلحة  أصحاب  اتفق  اإلنساني:  العمل  مبادئ 
على  المساعدات  تقديم  أهمية  على  خصوًصا  التأكيد  مع  واالستقاللية،  والحياد،  والنزاهة،  اإلنسانية،  وهي: 
بعدم  المتضررة  والفئات  اإلنسانية  المنظمات  من  الكثير  شعر  عملًيا،  ولكن،  تمييز.  ودون  االحتياج  أساس 
احترام المبادئ جيًدا، مشيرين إلى التذرع بذرائع مظهرية ودينية وسياسية يتم على أساسها تحديد معايير من 

المساعدات. يتلقى 

المحلية 	  للمجتمعات  الهادف  اإلشراك  أهمية  المصلحة  أصحاب  أكد  المتضررة:  المحلية  المجتمعات  إشراك 
المتضررة في جميع مراحل العمل اإلنساني، مشددين على أنها كثيًرا ما تكون الطرف األكثر مالءمة لتحديد 
المجتمعات، وإسناد بعض صالحيات  المتكرر مع هذه  االتصال  ذلك  يتضمن  أن  الخاصة. ويجب  احتياجاتها 
اتخاذ القرارات لها، وذلك بهدف جعل الفئات المتضررة حق االختيار، وتعزيز دورها في االستجابة، وضمان 

بفعالية. بهم  الخاصة  تسديد احتياجاتهم 

االستعداد لحاالت الطوارئ والحد من مخاطر الكوارث: أكدت المشاورات التحضيرية أهمية االستعداد لحاالت 	 
في  منخفًضا  االستعداد  في  االستثمار  لبقاء  أسفوا  المصلحة  أصحاب  أن  إال  المخاطر،  من  والحد  الطوارئ 
اإلقليم. كما أعربوا عن قلقهم من انعدام االستجابة لعالمات اإلنذار المبكر، ومحدودية المعرفة والقدرة بشأن 

االستعداد الفعال لألزمات.

آليات 	  تصبح  ألن  المصلحة  أصحاب  دعا  والمحلية:  واإلقليمية  الدولية  المؤسسات  بين  والتعاون  التنسيق 
تنسيق العمل اإلنساني أكثر شموالً وتمثيالً التساع المستجيبين اإلنسانيين في اإلقليم. كما أكدوا أهمية تعزيز 

وبناء قدرات االستجابة المحلية، داعين المنظمات الدولية للعب دور أكبر في هذا الصدد.

الموجود 	  الطلب  حجم  تلبية  عن  عاجز  المتاحة  الموارد  مستوى  بأن  عام  إقرار  ساد  اإلنساني:  العمل  تمويل 
للموارد  األفضل  االستغالل  إلى  الحاجة  يؤكدوا  ألن  المصلحة  بأصحاب  هذا  دفع  وقد  يكفي.  بما  اإلقليم  في 
ولمزيد  بتعهداتهم،  للوفاء  للمانحين  دعوات  ظهرت  كما  اإلضافية.  التمويل  مصادر  وحشد  المتاحة  اإلنسانية 
من الشراكات مع المؤسسات المالية والقطاع الخاص. وقد جرى إبراز أهمية التنسيق من جانب المانحين، ال 

سيما بين المانحين الدوليين ومن هم في اإلقليم.

تشكيل 	  في  اإلعالم  بقوة  المتضررة  المحلية  والمجتمعات  اإلنسانية  المنظمات  أقرت  اإلعالم:  دور  تحسين 
الموضوعية  المراسلة  إلى  ودعت  اإلنسانية.  لألزمات  والحكومات  والمنظمات  األفراد  واستجابة  تصورات 
بشأن القضايا اإلنسانية، في حين أن أكد ممثلو اإلعالم الحاجة إلى تدريب الصحفيين وإلى مزيد من االنفتاح 

والشفافية من قبل المنظمات اإلنسانية عند تقديم المعلومات.

من 	  اإلنسانية،  االستجابة  في  الشباب  بدور  جماعي  اعتراف  هناك  كان  اإلنساني:  العمل  في  الشباب  تمكين 
لتعزيز شبكات  اإلقليم. كما ظهرت دعوات  بتاريخ وتقاليد عريقة في  يتمتع  الذي  التطوع،  أنشطة مثل  خالل 

المتطوعين وتدريب الشباب من أجل تشجيع مشاركتهم المترابطة والمتسقة في االستجابة اإلنسانية.

المهاجرين 	  المصلحة تعرض  تدفقات هجرة كبيرة، الحظ أصحاب  الهجرة: مع استمرار اإلقليم في أن يشهد 
لمواطن ضعف متعددة، معربين عن قلقهم بشأن تعرضهم لالتجار في البشر، واالستغالل الجنسي واالجتماعي 
واالقتصادي، والرحالت المحفوفة بالمخاطر. كما أبرزوا أثر األزمات في المنطقة على المهاجرين الدوليين 

الذي علق الكثير منهم في مناطق الصراع. 

وقــد اختتمــت الســيدة/ جاموس-إمســيس عرضهــا بترجــي أصحــاب المصلحــة الحاضريــن المشــاورات اإلقليميــة 
الســتغالل خبراتهــم الثريــة مــن أجــل اقتــراح ســبل لمعالجــة التحديــات الرئيســية التــي ظهــرت مــن المشــاورات 
ــا فرصــة ألن تشــكل اآلراء  ــة الشــرق األوســط وشــمال أفريقي ــة لمنطق ــت المشــاورة اإلقليمي ــك، كان ــة. وبذل التحضيري

ــطنبول. ــي إس ــة ف ــج القم ــكاز ونتائ ــم محاورارت ــي اإلقلي ــات ف واالهتمام
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المالحظات رفيعة المستوى

أكــد صاحــب المعالــي الســيد/ عمــاد نجيــب فاخــوري، وزيــر التخطيــط 
والتعــاون الدولــي بالمملكــة األردنيــة الهاشــمية، أن االضطرابــات السياســية 
واالقتصاديــة واالجتماعيــة غيــر المســبوقة فــي منطقــة الشــرق األوســط 
وشــمال أفريقيــا هــي المتســببة فــي تنامــي المعانــاة البشــرية واألزمــات 
اإلنســانية، مشــدًدا علــى وجــوب تســديد االحتياجــات اإلنســانية أخــًذا لمســائل 
ــى  ــرز الحاجــة إل ــد أب ــه، فق ــار، وعلي ــة والمجابهة/الصمــود فــي االعتب التنمي

ــول السياســية. ــن خــالل الحل ــم م ــي اإلقلي ــات ف حــل األزم

ــم لفتحهــا أبوابهــا  ــدان فــي اإلقلي ــى كــرم البل ــق الســيد/ فاخــوري عل ــد عل وق
لالجئيــن الســوريين، وحــث المجتمــع الدولــي علــى تقديــم المزيــد مــن الدعــم 
لهــا مــن أجــل التخفيــف مــن أثــر األزمــة، والحفــاظ علــى المكتســبات التنمويــة 
الحرجــة، واســتدامة االســتقرار االجتماعــي واالقتصــادي، وتســديد احتياجــات 
ــي  ــوري دور األردن ف ــيد/ فاخ ــرز الس ــا أب ــتضعاًفا. كم ــر اس ــات األكث الفئ
ــا  ــة، معرًب ــة الماضي ــود القليل ــدار العق ــى م ــن عل ــن الالجئي ــتضافة ماليي اس
ــة  ــي ظــل األزم ــه، وف ــى اآلن. إال إن ــي األردن حت ــتجابة ف ــود االس ــم لجه ــاعدة والدع ــوا المس ــن قدم ــه لم ــن عرفان ع
الســورية ومــا تمثلــه مــن ضغــط علــى المــوارد األردنيــة، دعــا الســيد/ فاخــوري المانحيــن لمســاعدة األردن فــي الوفــاء 

ــاألردن لعــام 2015. ــة ب ــات خطــة االســتجابة الوطني بمتطلب

ورحــب الســيد/ فاخــوري بالســيد/ أنتونيــو جوتيريــز، المنــدوب الســامي لألمــم المتحــدة لشــؤون الالجئيــن، الــذي مثــل 
ــن التعــاون اإلنســاني والتنمــوي بهــدف  ــة بي ــط المطلوب ــق الرواب ــه، خطــوة مهمــة تجــاه تحقي ــى حــد قول حضــوره، عل

ــر. ــط أكب ــة وتراب ــز المســاعدات بفعالي تعزي

ــدة  ــم المتح ــوض الســامي لألم ــز، المف ــو جوتيري ــد أشــار الســيد/ أنتوني وق
ــا  ــه فــي ظــل الوضــع اإلنســاني المتدهــور عالمًي ــى أن لشــؤون الالجئيــن، إل
وإقليمًيــا، تبــرز الحاجــة للقمــة العالميــة للعمــل اإلنســاني أكثــر مــن أي وقــت 
مضــى، محــدًدا مجاليــن رئيســيين لإلصــالح العاجــل، أولهمــا جعــل النظــام 
ــه  ــة أوج ــا مواجه ــمول، وثانيهم ــم الش ــى قي ــاء عل ــق، بن ــا بح ــاني عاًم اإلنس

ــالت. ــة اســتخدام التموي ــل اإلنســاني وكيفي ــي التموي ــة ف القصــور الحالي

     كمــا أشــار الســيد/ جوتيريــز إلــى أنــه بالرغــم مــن الجهــود المســتمرة، 
ــا، ولكنــه باألحــرى يتخــذ مــن األمــم  ال يعــد النظــام اإلنســاني الحالــي عالمًي
المتحــدة محــوًرا لــه ويســتلهم المنهــج الغربــي. ورأى أنــه مــن الممكــن بنــاء 
ــاني  ــل اإلنس ــة للعم ــى أن العناصــر المحوري ــيًرا إل ــام، مش ــاني ع نظــام إنس
ــي،  ــون اإلنســاني الدول ــن، والقان ــي لالجئي ــون الدول ــوم – القان ــم الي ــي عال ف
ــن  ــد م ــان العدي ــات وأدي ــي ثقاف ــا ف ــادئ اإلنســانية – تضــرب بجذوره والمب
الحضــارات حــول العالــم، ويمكــن إيجادهــا، علــى ســبيل المثــال، فــي التقاليــد 
اإلســالمية والشــريعة اإلســالمية، فضــالً عــن التعاليــم والكتابــات المقدســة للتقاليــد الدينيــة األخــرى. وأشــار أيًضــا إلــى 

مــدى تأصــل الجهــود اإلنســانية فــي القيــم العالميــة للكــرم والتضامــن.

ــة  ــة الدائم ــل اللجن ــة، مث ــيق الحالي ــم التنس ــانية وبنظ ــم اإلنس ــة القي ــع بعالمي ــرار أوس ــى إق ــز إل ــيد/ جوتيري ــا الس ودع
المشــتركة بيــن الــوكاالت، مــن أجــل التكيــف علــى تعدديــة أطــراف العمــل اإلنســاني وشــمولها بدرجــة أكبــر. كمــا دعــا 
ــاء باحتياجــات  ــى نحــو أفضــل، مسترشــدين بقيمهــم المشــتركة، واإليف ــا عل ــى العمــل مًع ــا إل أصحــاب المصلحــة جميًع

النــاس بشــكل منســق.
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ــكلة. أوالً،  ــة المش ــة لمعالج ــر ضروري ــة تدابي ــز ثالث ــيد/ جوتيري ــدد الس ــل، ح ــور التموي ــي قص ــص بتنام ــا يخت وفيم
ــل  ــرات والتداخ ــب الثغ ــيق لتجن ــة التنس ــن فعالي ــة وتضم ــالت المتاح ــن التموي ــد م ــدة تزي ــراكات جدي ــاء ش ــة لبن الحاج

ــرة. ــر المباش ــف غي ــن التكالي ــد م وللح

ثانًيــا، دعــا الســيد/ جوتيريــز إلــى إشــراك أطــراف العمــل التنمــوي مبكــًرا وبشــكل أكثــر اتســاًقا فــي األزمــات، مشــيًرا 
إلــى حاجــة البلــدان، مثــل األردن، لتلقــي تمويــالت التنميــة علــى الرغــم مــن وضعــه كبلــد متوســط الدخــل، وذلــك فــي 
ــات  ــي سياس ــه ف ــراف ب ــذي يجــب االعت ــر ال ــي، األم ــع الدول ــي للمجتم ــن الجماع ــاع األول لألم ــط الدف ــه خ ظــل كون

التعــاون التنمــوي.

ــل  ــى األق ــه عل ــرح أن ــا، واقت ــاني حالًي ــل اإلنس ــل العم ــة تموي ــفه إزاء طوعي ــن أس ــز ع ــيد/ جوتيري ــرب الس ــا، أع ثالًث
بالنســبة لحــاالت الطــوارئ اإلنســانية الكبــرى، كمــا فــي أزمتــي ســوريا والعــراق، يجــب أن تتمكــن االســتجابة اإلنســانية 
مــن االعتمــاد جزئًيــا علــى المســاهمات المقيمــة، مشــدًدا علــى أن هــذه الطــوارئ هــي مســؤولية دوليــة جماعيــة ويجــب 

أال تتحملهــا قلــة مــن البلــدان وحدهــا.

ــوع  ــة دون وق ــي مــن الحيلول ــه بشــأن عــدم تمكــن المجتمــع الدول ــه باإلعــراب عــن قلق ــز كلمت ــم الســيد/ جوتيري واختت
الصراعــات وتســويتها مــع كونهــا الســبب الجــذري لألزمــات اإلنســانية. وقــد حــث أصحــاب المصلحــة كلهــم، بمــا فيهــم 
ــاة  ــاد المعان ــى ازدي ــاه إل ــات واالنتب ــذه اإلصالح ــذ ه ــى تنفي ــة، عل ــات الدولي ــي، والمنظم ــع المدن ــات، والمجتم الحكوم
ــا  ــي جهوده ــل األردن، ف ــدان، مث ــم البل ــررة ولدع ــات المتض ــاعدة الفئ ــي لمس ــل الكاف ــى التموي ــة إل ــرية والحاج البش

ــتجابة. لالس

ملحوظة: المالحظات المذكورة أعاله هي موجز للمالحظات رفيعة المستوى.

www.worldhumanitariansummit.org/ كامالً:  المالحظات  فيديو  تسجيل  لمشاهدة  التالي  الموقع  زيارة  يرجى 
.whs_mena
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مسابقة التصوير الفوتوغرافي “روح اإلنسانية”

ــوة  ــا دع ــت فيه ــة تم ــاورة اإلقليمي ــل المش ــانية” قب ــوان “روح اإلنس ــي بعن ــر الفوتوغراف ــابقة للتصوي ــم مس جــرى تنظي
ــانية  ــات اإلنس ــاة البشــرية واالحتياج ــد المعان ــي ظــل تزاي ــل ف ــن واألم ــق وعــرض لحظــات التضام ــن لتوثي المصوري
فــي منطقــة الشــرق األوســط وشــمال أفريقيــا. وقــد تلقينــا 459 صــورة مــا بيــن 25 ينايــر/ كانــون ثــان و15 شــباط/ 
ــة  ــم مكون ــة تحكي ــت لجن ــد قام ــانية. وق ــل واإلنس ــات المأســوية للصــراع وصــوًرا لألم ــر 2015 تصــور التداعي فبراي
ــا علــى أســاس الجــدارة  مــن متخصصيــن فــي العمــل اإلنســاني والتصويــر الفوتوغرافــي باختيــار أكثــر الصــور إلهاًم
الفنيــة، وعالقــة الصــورة بالموضــوع، وأصالــة الصــورة، وتكوينهــا، وأثرهــا. وقــد عرضــت الصــور فــي المشــاورة 

ــة. ــرات احترافي ــى كامي ــذان تقدمــا بصــور مــن ســوريا وغــزة، عل ــزان، الل ــة، وحصــل الفائ اإلقليمي
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المناقشات والتوصيات المحورية

ــام بتيســيرها  ــة، وق ــة فــي جلســات المجموعــات المحوري أجريــت المناقشــات الرئيســية فــي اجتمــاع المشــاورة اإلقليمي
خبــراء إقليميــون وعالميــون. وقــد اختــارت المجموعــة التوجيهيــة اإلقليميــة ســت مجــاالت تركيــز رئيســية كانــت هــي 
ــال  ــن، وإيص ــة المدنيي ــي: حماي ــة، وه ــاب المصلح ــة ألصح ــاورات التحضيري ــات المش ــن موضوع ــارة بي ــر إث األكث
ــتعداد للطــوارئ،  ــاً، واالس ــانية محلي ــز االســتجابة اإلنس ــزوح، وتمرك ــدة والن ــات الممت ــانية، واألزم المســاعدات اإلنس
ــي موجــز رؤســاء الجلســات  ــات الرئيســية للمناقشــات ف ــج والتوصي ــم تســجيل النتائ ــد ت ــل اإلنســاني. وق ــل العم وتموي
المشــتركين، وعرضهــا فــي اليــوم األخيــر للمشــاورة اإلقليميــة، وإلحاقهــا بهــذا التقريــر. وتــورد األقســام التاليــة بمزيــد 
ــة  ــات العام ــة والجلس ــات الفرعي ــن الجلس ــئة ع ــية الناش ــات الرئيس ــرز التوصي ــات وتب ــوى المناقش ــل محت ــن التفصي م

ــة لهــا. التالي

حماية المدنيين

ــة،  ــا: المســاءلة واألطــر القانوني ــن، هم ــة المدنيي ــن بحماي ــن رئيســيين متعلقي ــى جانبي ــة عل ركــزت المناقشــات الجماعي
ــن. ــة المدنيي ــف األطــراف فــي حماي وأدوار مختل

وقــد ردد المشــاركون باإلجمــاع خالصــة التحليــل التحضيــري ألصحــاب المصلحــة؛ أن حمايــة المدنييــن هــي أولويــة 
فــي منطقــة الشــرق األوســط وشــمال أفريقيــا. وقــد أســفوا لتزايــد نطــاق وشــدة الهجمــات ضــد المدنييــن، بمــا فــي ذلــك 
العــراق، وليبيــا، وفلســطين، وســوريا، واليمــن، معربيــن عــن قلقهــم حيــال المدنييــن الذيــن يتحملــون وطــأة الصراعــات 
ــة  ــدرة و/ أو عــدم رغب ــى عــدم ق ــا – إل ــن – جزئًي ــة المدنيي ــد ُعــزي ســبب عــدم حماي ــي. وق وعــدم حمايتهــم بمــا يكف
ــرز المشــاركون  ــد أب ــة. وق ــة لمســائل الحماي ــي معالجــة األســباب الجذري ــدول ف ــر ال ــن غي ــات واألطــراف م الحكوم
مــدى غلبــة الذرائــع والمصالــح السياســية  علــى الضــرورات اإلنســانية، مــع توجيــه النقــد الشــديد لمجلــس أمــن األمــم 

المتحــدة.

ــد  ــن. وق ــة المدنيي ــم حماي ــي تحك ــة الت ــة الدولي ــوك القانوني ــرام للصك ــن االحت ــد م ــة بمزي ــوات المنادي ــت الدع ــا عل كم
ــددة  ــوات المش ــع الدع ــة، م ــات الفرعي ــع المناقش ــي جمي ــدد ف ــذا الص ــي ه ــدول ف ــى لل ــؤولية األول ــد المس ــرى تأكي ج
ــدة للحكومــات: أوالً،  ــات عدي ــرح المشــاركون توصي ــد اقت ــن. وق ــد مــن المســاءلة لمــن ينتهكــون هــذه القواني ــى مزي إل
التصديــق علــى الصكــوك الدوليــة المتعلقــة بحمايــة المدنييــن، وال ســما البروتوكــول اإلضافــي الثانــي التفاقيــات جنيــف 
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واتفاقيــة الالجئيــن لعــام 1951؛ ثانًيــا، إنشــاء لجــان وطنيــة معنيــة بالقانــون اإلنســاني الدولــي حيثمــا لــم توجــد هــذه 
اللجــان بعــد، وضمــان توافــق التشــريعات الوطنيــة ذات الصلــة بالقانــون الدولــي؛ ثالًثــا، تقديــم التدريــب علــى القانــون 
اإلنســاني الدولــي للقــوات المســلحة والشــرطة والمســؤولين اآلخريــن المعنييــن، وذلــك بدعــم مــن المانحيــن ومشــاركة 
أطــراف العمــل اإلنســاني عنــد اللــزوم؛ رابًعــا، رصــد تطبيــق القانــون اإلنســاني الدولــي ومســاءلة مرتكبــي االنتهــاكات 
مــن خــالل إنشــاء آليــات وطنيــة أو دوليــة، أو تفعيــل اآلليــات الموضوعــة بالفعــل. وقــد تضمــن ذلــك الدعــوى الســتخدام 
ــة  ــد اإلدان ــر المزدوجــة عن ــرت مســألة المعايي ــة. كمــا أثي ــة الدولي ــًدا المحكمــة الجنائي ــة، وتحدي أفضــل للمحاكــم الدولي
ــاذ  ــن إنف ــد م ــاركون بمزي ــب المش ــد طال ــم. وق ــي اإلقلي ــي ف ــاني الدول ــون اإلنس ــون القان ــن ينتهك ــاءلة م ــوة لمس والدع

القانــون علــى نحــو موضوعــي وعمومــي.

كما حث المشاركون المنظمات اإلقليمية، مثل اتحاد المغرب العربي، ومجلس التعاون الخليجي، وجامعة الدول العربية، 
ومنظمة التعاون اإلسالمي، على تعزيز دورها في حماية المدنيين، مقدمين عدًدا من االقتراحات في هذا الصدد: أوالً، 
ذاكرين  األخرى،  األقاليم  خبرات  على  والبناء  ومساعدتهم،  داخلًيا  النازحين  لحماية  اإلقليمية  اآلليات  تبني  اقترحوا 
من  والضحايا  الدولي،  اإلنساني  القانون  انتهاكات  لرصد  إقليمية  آليات  إنشاء  اقترحوا  ثانًيا،  كمثال؛  كامباال2  اتفاقية 
لحماية  الملموسة  التدابير  على  األعضاء  الدول  إجماع  رعاية  إلى  دعوا  ثالًثا،  المساعدات؛  إيصال  وقضايا  المدنيين، 
أخالقية«  »سلطة  بمثابة  اإلقليمية  المنظمات  تكون  أن  إمكانية  المشاركين  بعض  اقترح  كما  الصراعات.  في  المدنيين 

لتوجيه الدول األعضاء بها بشأن الحماية األفضل للمدنيين من العنف.

المشاركين  مطالبات  ارتفعت  كما 
ألطراف الصراع، بما فيها الجماعات 
الحترام  التزاماتها  بتنفيذ  المسلحة، 
وتيسير  الدولي  اإلنساني  القانون 
عن  اإلنساني  العمل  أطراف  عمل 
المساعدات  إيصال  ضمان  طريق 
عملهم.  تعوق  التي  القيود  ورفع 
المشاركين  من  الكثير  اقترح  كما 
العمل  أطراف  من  يتطلب  ذلك  أن 
مع  حوار  في  ينخرطوا  أن  اإلنساني 
مع  وتماشًيا  الصراع.  أطراف  جميع 
الدولي وعلى خلفية  اإلنساني  القانون 
السلبي  األثر  حيال  المتصاعد  القلق 
على  اإلرهاب  مكافحة  لتشريعات 
المشاركون  شدد  اإلنساني،  العمل 
الحوار  هذا  تشجيع  إلى  الحاجة  على 

مع الجماعات المسلحة بدالً من تجريمه من أجل أغراض إنسانية مشروعة.

كما ناقشت المجموعات الفرعية دور مجتمع المانحين الدولي في حماية المدنيين، وطالب المشاركون المانحين بضمان 
المبادرات  دعم  على  المانحين  كما شجعوا  المادية.  المساعدة  تقديم  دعم  إلى  باإلضافة  الحماية  ألنشطة  التمويل  كفاية 
التي تهدف إلى تعزيز احترام القانون اإلنساني الدولي وحقوق اإلنسان عبر اإلقليم، بما في ذلك تمويل التدريب على 
القانون اإلنساني الدولي لنظرائهم من الحكومات ودعم تنفيذ أطر الحماية القانونية. وأيًضا شجعوا المانحين على دعم 

المبادرات التي تعزز االستعداد لحماية المدنيين في الصراعات المحتملة.

وناقش المشاركون دور المنظمات اإلنسانية في حماية المدنيين، بما في ذلك المواقف التي ال تتمكن الحكومات أو ال 
تقدر فيها على االضطالع بمهامها في الحماية. وشددوا مجدًدا على أن المسؤولية األولى تقع على عاتق الدول، غير 
المهام  مع  تماشًيا  الهدف  هذا  لتحقيق  آليات  وضع  مع  اإلنساني  العمل  في  الصدارة  موقع  تحتل  أن  يجب  الحماية  أن 
ونقاط القوى المؤسسية. ويجب أن يمثل تحديد مسائل الحماية جزًءا ال يتجزأ من تقييم االحتياجات اإلنسانية والبرامج 
والنازحين  والالجئين،  واألطفال،  والشباب،  كالنساء،  محددة،  لفئات  الحماية  احتياجات  تناول  ذلك  في  بما  اإلنسانية، 
داخلًيا، والمهاجرين، واألقليات الدينية، والمعتقلين، والمسنين، وذوي اإلعاقة. وقد اعتبر من األهمية بمكان تنسيق هذه 

األنشطة بين مختلف القطاعات وداخلها تنسيًقا فعاالً لتفادي ثغرات الحماية.

2 المعروفة رسمًيا باتفاقية االتحاد األفريقي لحماية ومساعدة األشخاص النازحين داخلًيا في أفريقيا.
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واقترح المشاركون أن المنظمات اإلنسانية يجب أن تدعو مًعا إلى المساحة الكافية لتوفير الحماية في المواقف التي 
إيصال  منع  طريق  عن  المثال،  سبيل  على  وذلك،  الصراع،  أطراف  أو  الحكومات  قبل  من  عملياتها  تعطيل  فيها  يتم 
وتوجيه  تدريب  خالل  من  للحماية  قدراتها  من  تعزز  أن  اإلنسانية  المنظمات  المشاركين  بعض  دعا  كما  المساعدات. 
موظفيها وتعديل الُنُهج التي تتبعها في الحماية بحيث تتكيف مع السياقات الحضرية اآلخذة في التزايد، حيث تقوم هي 

المحلية المضيفة بقضايا الحماية. المجتمعات  تلبية االحتياجات الخاصة وتوعية  بالعمل على 

وأقر المشاركون بالدور الفاصل الذي تلعبه منظمات المجتمع المدني، بما في ذلك الجمعيات الوطنية لحركة الصليب 
حماية  في  المحلية  والممارسات  العادات  وتشجيع  تطبيق  ذلك  ويشمل  المدنيين.  حماية  في  األحمر،  والهالل  األحمر 
المحلية  مجتمعاتهم  عن  فضالً  والالجئين،  داخلًيا  النازحين  لألشخاص  الدولي  القانون  حول  المعلومات  ونشر  المدنيين 
الدولي  والقانون  اإلنساني  القانون  على  موظفيها  تدريب  على  المدني  المجتمع  منظمات  تشجيع  جرى  كما  المضيفة. 
لحقوق اإلنسان، بدعم من الشركاء الدوليين، ونشر المعلومات حول الحقوق القانونية المطبقة بالفعل خالل أوقات السلم 
المدني المحلية، بما في ذلك الجماعات الشبابية،  كإجراء استعدادي. واقترح المشاركون أن تستخدم منظمات المجتمع 

قدراتها الجماعية في الضغط على حكوماتها واألطراف األخرى للقيام بحماية المدنيين بشكل أفضل.

إجراءات  إلى  وترجمتها  أوالً  اإلنسان  حقوق  مبادرة  لمراجعة  المتحدة  األمم  عدة  مجموعات  في  المشاركون  ودعا 
الدولي  اإلنساني  والقانون  الدولي  اإلنسان  قانون حقوق  التركيز على  الحفاظ على  المتحدة على  األمم  حاثين  ملموسة، 

بغض النظر عن المهام التنظيمية أو الضغوط السياسية.

وناقشت عدة مجموعات التأثير الذي يمكن أن يؤتيه اإلعالم على حماية المدنيين، حيث اعتبر اإلعالم أداة قوية للتوعية 
تسييس  يتم  عندما  والحماية  السالمة  على  سلبي  أثر  ذا  أيًضا  اعتبر  أنه  غير  الدولي،  اإلنساني  القانون  انتهاكات  بشأن 
المراسلة اإلنسانية واالعتماد على عنصر اإلثارة فيها. ودعا المشاركون إلى تعاون وثيق بين أطراف العمل اإلنساني 

واإلعالم بهدف تشجيع القيم اإلنسانية وإبراز احتياجات الحماية.

كما نوقشت عمومية حماية المدنيين كمبدأ في عدة مجموعات. وأشار المشاركون إلى مختلف أطر وممارسات الحماية 
من  مزيد  إلى  داعين  جنيف،  اتفاقيات  في  الواردة  تلك  مع  تتشابه  والتي  اإلسالمية،  الشريعة  مثل  اإلقليم،  في  القائمة 
استكشاف أوجه التآزر بين هذه وأطر الحماية القانونية الدولية، بهدف تطوير الممارسات والتدخالت المصممة حسب 
السياق التي يمكنها حماية المدنيين بشكل أفضل عند التطبيق العملي. فعلى سبيل المثال، دعا بعض المشاركين إلى مزيد 
من التنفيذ المنهجي للتقاليد اإلسالمية، مثل األشهر الحرام التي تدعو إلى إيقاف القتال خالل األشهر المقدسة خالل العام.

كما تم التشديد على دور قادة وعلماء الدين في معالجة مسائل الحماية وتيسير المساعدة كلما أمكن ذلك، إال أن بعض 
أنهم  إذ رأوا  القادة عند حماية ومساعدة ذوي االحتياج،  فيه على حيادية هؤالء  المبالغ  التشديد  المشاركين حذروا من 
في بعض األحيان قد يفضلون أتباعهم. وعموًما، تعالت الدعوات إلى حوار أكبر ومشاركة مع القادة الدينيين بشأن سبل 

التطبيق األفضل ألطر وممارسات الحماية واقعًيا.

التوصيات الرئيسية

الوطنية 	  التشريعات  توافق  المدنيين وضمان  بحماية  المتعلقة  الدولية  الصكوك  بالتصديق على  الحكومات  قيام 
مع القانون الدولي.

مساءلة مرتكبي االنتهاكات من قبل الحكومات، والمنظمات اإلقليمية، والمجتمع الدولي على نحو موضوعي 	 
وشامل.

تبني المنظمات اإلقليمية الصكوك التي تحمي وتساعد النازحين داخلًيا، استناًدا إلى خبرات األقاليم األخرى.	 

الدولي 	  اإلنساني  القانون  احترام  تشجيع  إلى  الهادفة  الحماية  ومبادرات  أنشطة  الدولي  المانحين  مجتمع  دعم 
وحقوق اإلنسان عبر اإلقليم.

تحقيق أطراف الصراع التزاماتها القانونية الدولية، بما في ذلك ضمان إيصال المساعدات، ورفع الحظر الذي 	 
يعوق العمل اإلنساني.



التقرير النهائي   •  15 

المشاورة اإلقليمية للشرق األوسط وشمال أفريقيا األردن، 3-5 آذار/ مارس 2015

اعتبار المنظمات اإلنسانية مسائل الحماية جزًءا ال يتجزأ من تقييم االحتياجات اإلنسانية والبرامج اإلنسانية، 	 
مع أخذ االحتياجات الخاصة لمختلف المجموعات في االعتبار.

قيام أصحاب المصلحة بأجمعهم باستكشاف أوجه التآزر بين أطر الحماية المتأصلة في القانون الدولي وتلك 	 
القائمة على التقاليد واألعراف األخرى من أجل تطوير ممارسات مصممة حسب السياق من أجل حماية أفضل 

للمدنيين.

أجل 	  من  المعنية  األطراف  اإلنسانية وجميع  المنظمات  بين  اإلنساني  الحوار  المصلحة جميعهم  دعم أصحاب 
المدنيين. تشجيع حماية 
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اإلنسانية المساعدات       إيصال 

الحكومات  دور  وهي:  اإلنسانية،  المساعدات  بإيصال  متعلقة  رئيسية  جوانب  ثالثة  على  الجماعية  المناقشات  ركزت 
الفئات  من  اإلنساني  العمل  أطراف  وقرب  المساعدات،  إيصال  منع  أو  و/  تيسير  في  الدولة  غير  من  واألطراف 

المتضررة، والحوار مع جميع أطراف الصراع.

أن  على  التحضيرية  المشاورات  خالل  اإلقليم  عبر  مشاورتهم  تمت  الذين  المصلحة  أصحاب  مع  المشاركون  واتفق 
محدودية إيصال المساعدات اإلنسانية أصبحت عائًقا كبيًرا أمام تلبية االحتياجات. وقد اعتبر أن هذا الوضع هو السائد 
المنظمات  إلى جنب مع وصول  جنًبا  والحماية،  اإلنسانية  المساعدات  المتضررة على  الفئات  سواء من حيث حصول 
اإلنسانية إلى ذوي االحتياج. وأقر المشاركون أن إيصال المساعدات اإلنسانية يمثل أمًرا حاسًما لفعالية العمل اإلنساني، 
بما في ذلك فهم أعداد الفئات المتضررة واحتياجاتها الخاصة، وذلك إن قدر لها االستجابة بشكل محايد، وفي التوقيت 

الالزم، وبكرامة.

الجماعات  فيها  بما  األخرى،  الصراع  وأطراف  الحكومات  المشاركون  دعا  مجدًدا،  الدول  سيادة  مبدأ  تأكيد  ومع 
المسلحة،إلى تيسير إيصال المساعدات اإلنسانية دون معوقات. وناقشوا دور الحكومات في المواقف التي تكون هي 
تماشًيا  الحياة  إنقاذ  مساعدات  على  الناس  في ضمان حصول  مسؤولياتها  لتحمل  إياها  داعين  الصراع،  في  فيها طرًفا 
المنظمات  من  الكثير  يواجهها  التي  البيروقراطية  المعوقات  إلى  المشاركون  أشار  كما  الدولي.  اإلنساني  القانون  مع 
الفعالة في  لتيسير االستجابة  التأشيرات وتسهيل اإلجراءات اإلدارية  الحكومات على منح  اإلنسانية في اإلقليم، حاثين 
التوقيت المناسب. وأشير أيًضا إلى وضع األشخاص في المناطق الواقعة تحت الحصار واألراضي المحتلة على أنه أمر 
مثير للقلق. وشجع المشاركون جميع األطراف للسماح بحرية الحركة للناس حتى يتمكنوا من الحصول على المساعدة 

يطلبونها. التي  والحماية 

الدولية واإلقليمية  المنظمات  المشاركون  اإلنسانية، دعا  المساعدات  إيصال  الحكومة من  فيها  تحد  التي  المواقف  وفي 
الدول  اإلقليمية، كجامعة  المنظمات  كما شجعوا  المساعدات.  إيصال  لتيسير  األعضاء  الدول  الدبلوماسي على  للضغط 

العربية ومنظمة التعاون اإلسالمي، على تفعيل القرارات القائمة بشأن تيسير إيصال المساعدات.

وناقشت المجموعات الفرعية العمل يات عبر الحدود كوسيلة للوصول إلى الفئات ذات االحتياج. وأكد بعض المشاركين 
األكبر  األهمية  على  آخرون  شدد  بينما  العمليات،  هذه  قانونية  تحديد  في  تغليبه  يتم  كمبدأ  وموافقتها  الدول  سيادة  على 
للضرورة اإلنسانية وااللتزام األخالقي لمساعدة ذوي االحتياج، مبرهنين بأن سيادة الدولة ال يجب أن تستخدم كمبرر 
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لحجب اإلغاثة، وال سيما في المواقف التي ال تسمح فيها الحكومات بإيصال ما يكفي من المساعدات. ودعا المشاركون 
المستفادة مع أطراف  الدروس  لتبادل  الحدود  المساعدات عبر  تقديم  السابقة في  الخبرة  الحكومات والمنظمات ذات 

العمل اإلنساني األخرى لمساعدتهم على الوصول إلى الفئات ذات االحتياج.

وأيد المشاركون تشجيع احترام مبادئ العمل اإلنساني والقانون اإلنساني الدولي، فضالً عن تحديد األطر التشريعية 
تدريب متخصص ألطراف  إلى تطوير  المحلية واإلقليمية. كما دعوا  والدينية  الثقافية  التقاليد  المستمدة من  المكملة 
المنظمات  تشجيع  المبادئ واألطر. كما جرى  والمانحين على هذه  والحكومات،  المتضررة،  والفئات  اإلنساني،  العمل 
والقانون  اإلنساني  العمل  مبادئ  والحترام  اإلنسانية  المساعدات  إيصال  لمناصرة  عمل  برنامج  وضع  على  اإلنسانية 

الدولي. اإلنساني 

وعلى  شفاف  نحو  على  المساعدات  توفير  وإلى ضمان  اإلنساني  العمل  تسييس  عدم  إلى  دعوتهم  المشاركون  وكرر 
باستخدام  منددين  اإلنسانية،  القضايا  تسييس  على  المتحدة  لألمم  التابع  األمن  مجلس  وانتقدوا  فقط.  االحتياج  أساس 
الفيتو. كما أسفوا لعجز مجلس األمن عن إنفاذ القرارات القائمة بشأن إيصال المساعدات اإلنسانية والمساعدات عبر 
كوسيلة  المسيسة  اإلنسانية  القرارات  اتخاذ  على  الضوء  تسليط  على  اإلعالم  تشجيع  وجوب  البعض  ورأى  الحدود. 

للضغط من أجل تحسين إيصال المساعدات والتوعية بالقضية.

الحاجة  الفرعية  المناقشات  وتناولت 
اإلنسانية  المنظمات  قيام  إلى 
المساعدات  إيصال  على  بالتفاوض 
الصراع،  أطراف  جميع  مع 
والقادة  القبائل  زعماء  عن  فضالً 
أجل  من  والدينيين  المجتمعيين 
المتضررة.  األطراف  إلى  الوصول 
اإلنساني  العمل  مبادئ  تأكيد  تم  وقد 
لتيسير  مهمة  واعتبارها  مجدًدا 
مناطق  في  اإلنسانية  العمليات 
ذكر  المشاركون  وجدد  الصراع. 
وجوب  بعدم  القائلة  النظر  وجهة 
تجريم حوار أطراف العمل اإلنساني 
مع أطراف الصراع، بل تشجيعه من 
الوطنية.  والحكومات  المانحين  قبل 
استخدام  المشاركين  بعض  واقترح 

وسطاء أو أطراف أخرى لتيسير إيصال المساعدات.

اإلنسانية،  المساعدات  إيصال  على  السلبي  ألثره  المشاركون  أسف  اإلقليم،  في  اإلرهاب  مكافحة  بأهمية  اإلقرار  ومع 
معتبرين أن تشريعات مكافحة اإلرهاب خصوًصا تعوق قدرة المنظمات اإلنسانية على التفاوض مع األطراف من غير 
الدول وعلى تلقي التحويالت المالية من المانحين الدوليين. كما اعتبرت المحاذير التي يفرضها المانحون على التمويل 
القائمة على االحتياجات. وعليه، دعا المشاركون الوكاالت المانحة والحكومات  البرامج واألولويات  لتنفيذ  معوًقا آخر 
توثق  أن  واقترحوا  العمل.  على  قدرتهم  تأمين  أجل  من  القوانين  هذه  تبعات  بشأن  الوضوح  من  مزيد  إلى  الوطنية 
المنظمات اإلنسانية أثر تدابير مكافحة اإلرهاب لتشجيع تغيير القوانين التي تعوق إيصال المساعدات اإلنسانية. ودعوا 
أيًضا إلى مزيد من الشفافية والحوار بين المنظمات اإلنسانية والمانحين من أجل تحديد سبل الوصول إلى األشخاص 
دون أن تضطر مجموعات المعونة إلى مواجهة خطر المالحقة على خلفية عمل إنساني مشروع. ومن شأن هذا الحوار 
أن يشمل أصحاب المصلحة، والمؤسسات، وهيئات اتخاذ القرار على المستوى اإلقليمي ممن هم معنيون بوضع قوانين 
العمل  العربية، ومجموعة  الدول  الخليجي، وجامعة  التعاون  بما في ذلك االتحاد األفريقي، ومجلس  مكافحة اإلرهاب، 

المعنية باإلجراءات المالية للشرق األوسط وشمال أفريقيا، ومنظمة التعاون اإلسالمي.
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وتكمن أهمية قرب المنظمات اإلنسانية من الناس الذين تخدمهم في كونها ضرورية لبناء الثقة والقبول لدى المجتمعات 
بالتوعية  المنظمات اإلنسانية  قيام  المشاركون  المساعدات اإلنسانية. واقترح  المتضررة، ومن ثم زيادة إيصال  المحلية 
ببرامجها، ومهامها، ومعاييرها في المستهدفين من المساعدات في المجتمعات المحلية، بما في ذلك الحكومة، والجيش، 
والجماعات المسلحة. كما نصحوها أيًضا بالعمل عن قرب مع ممثلي المجتمعات المحلية والقادة الدينيين. وفي المواقف 
التي يعد فيها القرب من الناس مستحيالً، يجب استكشاف خيارات مبتكرة ومبدعة، مثل عمل خرائط باالحتياجات من 

خالل تكنولوجيا االتصاالت.

وأدان المشاركون ارتفاع عدد الهجمات ضد الموظفين اإلنسانيين والعقارات المملوكة للمنظمات اإلنسانية في اإلقليم، 
المسلحة.  العصابات اإلجرامية والقبائل  قبل  الهجوم عليهم من  يكثر  ما  كثيًرا  أيًضا  إلى أن هؤالء األشخاص  مشيرين 
باستخدام  اإلنسانية  المنظمات  قيام  حول  متجادلين  اإلنسانية،  المساعدات  مقدمي  لحماية  إجراءات  باتخاذ  وطالبوا 
من  األطراف  بمساءلة  الدولي  المجتمع  قيام  هو  المقدمة  االقتراحات  أحد  وكان  موظفيها.  لحماية  أمن خاصة  شركات 
الدول ومن غيرها وتكبيدها غرامة مالية إذا تعمدت الهجوم على الموظفي اإلنسانيين أو التسبب في الخسائر المادية 

للقطاع اإلنساني، وذلك، على سبيل المثال، عن طريق إتالف المنشآت الطبية والتعليمية.

وفي ظل معرفتهم بالسياق وعالقاتهم الممتدة مع المجتمعات المحلية التي يعملون من أجلها، دعا المشاركون إلى تعزيز 
إيصال  من  فيها  يحد  التي  المواقف  ذلك  في  بما  المعونة،  تقديم  في  التطوعية  والمجموعات  المحلية  المنظمات  دور 
األحوال،  أفضل  على  األزمات  وقوع  قبل  وذلك  المحلي،  المستوى  على  القدرات  بناء  المشاركون  وأيد  المساعدات. 
المشتركة  الملكية  على  شددوا  كما  دوليين.  بموظفين  الرئيسية  المناصب  ملء  من  بدالً  محلًيا  الموظفين  كبار  وتعيين 
الرغم  على  التساؤل،  وأثير  بعد”.  عن  المحليين  الشركاء  “بإدارة  الدولية  الوكاالت  قيام  من  بدالً  اإلنسانية،  للبرامج 
المنظمات  تشجيع  وجرى  المحلية.  إلى  الدولية  المنظمات  من  اآلمنة  غير  البيئات  في  الخطورة  نقل  بشأن  ذلك،  من 
المالية، واألصول، ونظم  الدولية على ضمان سالمة الموظفين من الشركاء المحليين وأمنهم من خالل توفير الموارد 

االستثمار، وقيام المانحين بتمويل التدابير األمنية المذكورة حسب الطلب.

التوصيات الرئيسية

تيسير الحكومات وأطراف الصراع األخرى، بما فيها الجماعات المسلحة، إيصال المساعدات اإلنسانية دون 	 
معوقات تماشًيا مع المبادئ اإلنسانية.

أو 	  تفعيل  ذلك  ويشمل  اإلنسانية،  المساعدات  إيصال  تيسير  على  األعضاء  الدول  اإلقليمية  المنظمات  تشجيع 
تنفيذ اآلليات القائمة في هذا الصدد.

تشجيع أصحاب المصلحة بأجمعهم احترام مبادئ العمل اإلنساني والقانون اإلنساني الدولي، فضالً عن تحديد 	 
ونزع  اإلنسانية  المساعدات  إيصال  تعزيز  بهدف  المحلية،  التقاليد  من  المستمدة  المكملة  التشريعية  األطر 

الصبغة السياسية عن العمل اإلنساني.

إلى ذوي االحتياج 	  ثابت مع جميع األطراف من أجل الوصول  بالتفاوض على نحو  المنظمات اإلنسانية  قيام 
وضمان القرب ممن تخدمهم.

إطالق المنظمات اإلنسانية، والحكومات المانحة، والمنظمات اإلقليمية، والدول األعضاء حواًرا إقليمًيا لتحديد 	 
سبل تخفيف اآلثار السلبية لتشريعات مكافحة اإلرهاب على العمل اإلنساني المشروع.

قيام أصحاب المصلحة بأسرهم بتشجيع احترام وحماية الموظفين والمتطوعين في المجال اإلنساني.	 
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األزمات الممتدة والنزوح  

ركزت المناقشات الفرعية على أربعة جوانب رئيسية مرتبطة باألزمات الممتدة والنزوح، هي: رعاية الحلول الدائمة، 
الناشئة  النازحين  المعارف والخبرات، واالستجابة الحتياجات  العملين اإلنساني والتنموي، وتطوير  بين  الفجوات  وسد 

من سياقهم الخاص.

اتفق المشاركون مع أصحاب المصلحة الذين تمت مشاورتهم في العملية التحضيرية على أن تزايد الصراعات الممتدة 
والنزوح طويل األمد في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا يدفعان قدرات النظام اإلنساني خلف الحدود التي صمم 
الممتدة  الطبيعة  تفاقم  إلى  األوضاع  لهذه  الجذرية  األسباب  لمعالجة  سياسية  حلول  إيجاد  عدم  أدى  وقد  إلدارتها.  هو 
لذلك،  ونتيجة  المتضررة.  البلدان  عدد  على  األزمات  لهذه  اإلقليمية  األبعاد  أثرت  كما  اإلقليم.  في  اإلنسانية  لألزمات 
دعا المشاركون إلى آليات إقليمية ووطنية أقوى لتسوية الصراعات من شأنها إنهاء هذه األزمات وما تنجم عنها من 

بشرية. معاناة 

وركزت المناقشات على العبء الملقى على كاهل البلدان في اإلقليم التي رحبت بأعداد كبيرة من الالجئين، مثل مصر، 
أكبر  بمساواة  الالجئين  استضافة  عبء  مشاركة  إلى  الدولي  المجتمع  داعية  وتركيا،  والعراق،  ولبنان،  واألردن، 
الالجئين  في دعم  االستمرار  قدرتها على  التي تضاءلت  المضيفة  المحلية  والمجتمعات  للبلدان  الدعم  وتوفير مزيد من 
مع استمرار األزمة. وقد تم تقديم عدد من االقتراحات في هذا الشأن: أوالً، وجوب إيالء األولوية في جهود االستجابة 
لبناء، وتحديث، وتوسيع البنية التحتية وتقديم الخدمات لدى الحكومات المضيفة والمؤسسات المحلية؛ ثانًيا، وجوب 
زيادة التركيز على الحلول الدائمة للنازحين، بما في ذلك وضع حصة ثابتة إلعادة التوطين في البلدان األخرى ودعم 
العودة الطوعية في ظل الظروف المالئمة؛ ثالًثا، وجوب تشجيع البلدان التي تعتمد على هجرة العمالة في اإلقليم على 
السوق  احتياجات  تحليل  على  بناء  وخبراتهم  مهاراتهم  الستغالل  المؤقتة  والتوظيف  اإلقامة  بفرص  الالجئين  تزويد 
بشروط  االستثمارات  بتقديم  الدولية  المالية  المؤسسات  قيام  وجوب  رابًعا،  المضيفة؛  المحلية  المجتمعات  على  والفائدة 

مواتية لمساعدة البلدان ذات الدخل المتوسط على سرعة تحمل عبء استضافة الالجئين.

النازحين  الفرعية أهمية تقريب جهود أطراف العملين اإلنساني والتنموي في مساعدة  وقد أبرزت جميع المجموعات 
والمجتمعات المحلية المضيفة. ودعا المشاركون إلى استمرار مساعدات إنقاذ الحياة واإلغاثة في حاالت الطوارئ، بما 
في ذلك المساعدات النقدية، مصحوبة بتدخالت التعافي والعيش المستدام. ويمكن أن تتضمن األخيرة فرص التوظيف 
يستفيد  بحيث  التحتية،  والبنية  األساسية  الخدمات  في  واالستثمار  المحلي  االقتصاد  تدعم  التي  المؤقتة  الدخل  وإدرار 
منها النازحون والمجتمعات المحلية المضيفة مًعا. وقد اعتبروا أن الخطة اإلقليمية لالجئين والمجابهة/الصمود استجابة 
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لألزمة السورية كتطور إيجابي تعزيًزا لهذا النهج، مشددين على الحاجة إلى ظهور تدخالت التنمية في مرحلة مبكرة 
المحلية، واالتساق  الخاص لضمان االستدامة، والملكية  الوطنية والقطاع  السلطات  بالشراكة مع  من األزمة وتنفيذها 
وتقييم  وتنفيذ  تصميم  في  والنازحة  المضيفة  المحلية  المجتمعات  إشراك  أهمية  إبراز  تم  كما  الوطنية.  األولويات  مع 
األساسية  احتياجاتهم  لفهم  ضروري  كأساس  النازحين  وعد  تسجيل  أهمية  المناقشات  بعض  وتناولت  التدخالت.  هذه 

التي يطلبونها. المساعدة والحماية  ومستويات 

خيبة  عن  المشاركين  بعض  وأعرب 
وغير  المتكررة  الجهود  إزاء  أملهم 
استدامة  األكثر  لالستجابة  المثمرة 
أن  محاججين  النازحين،  الحتياجات 
ورأب  والصمود  المجابهة  تشجيع 
تمت  قد  التنموي  اإلنساني  االنقسام 
أي  دون  عديدة  لسنوات  مناقشتهما 
نتائج تذكر. وعليه، فلضمان االستفادة 
من الدروس، ظهرت اقتراحات تدعو 
يجتمع  الخبراء  من  منتدى  إلنشاء 
بعينها،  ممتدة  أزمات  أجل  دورًيا من 
المانحين  قيام  مدى  بتقيم  ويكلف 
والتنموي  اإلنساني  العملين  وأطراف 
والتنسيق  والصمود  المجابهة  ببناء 

فيما بينهم ومع نظرائهم الوطنيين.

وتناولت المجموعات الفرعية أيًضا تزايد الصفة الحضرية ألزمات النزوح في اإلقليم، مقرين بأن األغلبية الكاسحة من 
النازحين في اإلقليم قد استقروا في المناطق الحضرية بدالً من المخيمات. ونتيجة لذلك، دعا المشاركون الحكومات، بما 
البلديات، فضالً عن المانحين وأطراف العمل اإلنساني، إلى أخذ السياق  في ذلك سلطات الحكم المحلي على مستوى 

للبرامج اإلنسانية والتنموية في حسبانهم. الحضري 

النازحين من خالل مزيد من األبحاث وخلق  المستدامة الحتياجات  إمكانية دعم وتوجيه االستجابات  المشاركون  وأقر 
لألزمات  االستجابة  على  تركز  وتدريبية  وبحثية،  أكاديمية،  معاهد  بإنشاء  التوصية  إلى  أدى  مما  الشامل،  المعرفة 

الممتدة وتشجيع الُنُهج الشاملة إلدارة األزمات، بما في ذلك الحيلولة دون وقوع النزوح مستقبالً.

وقد أعرب المشاركون عن قلقهم حيال تعرض الناس للمخاطر أمام االتجار في البشر، داعين إلى جهود أكبر لمكافحة 
اعتبروا  إذ  واإلنسانية،  القانونية  واالستجابة  التوعوية  التدخالت  ذلك  في  بما  األزمة،  مراحل  جميع  في  االتجار 
المهاجرين من الفئات المعرضة للمخاظر على وجه الخصوص. وقدمت بعض االقتراحات لتوسيع نطاق برامج الهجرة 

العادية، مما يمكن أن يخفف من الهجرة غير الشرعية والتعرض لالتجار.

تناولت بعض المناقشات أيًضا األثر النفسي االجتماعي للصراع العنيف والنزوح الممتد، حيث دعا المشاركون المنظمات 
غير  األثر  قضية  كما طرحت  أولوياتها.  رأس  على  المستهدف  واالجتماعي  النفسي  الدعم  تقديم  إلى وضع  اإلنسانية 
المتكافئ للصراع المسلح والنزوح على النساء واألطفال، مع إبراز الحاجة – بالتالي – إلى االستمرار في تشديد البرامج 
على متطلبات حمايتهم ومساعدتهم على وجه التحديد. وفي ظل ازدياد الجماعات المتطرفة في اإلقليم، حذر المشاركون 

من مغبة التطرف بين الشباب في غياب التوقعات طويلة األمد الخاصة بالتعليم، والتوظيف، والحلول الدائمة.
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التوصيات الرئيسية

للبلدان 	  أكبر  دعم  تقديم  مع  المساواة  من  بمزيد  الالجئين  استضافة  أعباء  تحمل  في  الدولي  المجتمع  مشاركة 
وتقديم  التحتية  البنية  وتوسيع  وتحديث،  بناء،  جهود  ذلك  في  بما  المتأثرة،  المضيفة  المحلية  والمجتمعات 

والمضيفين. للنازحين  الخدمات 

األوسط 	  الشرق  منطقة  في  العمالة  هجرة  على  المعتمدة  البلدان  جانب  من  الالزم  االعتبار  توجيه  ضرورة 
المؤقتة بناء على تحليل احتياجات السوق والفوائد  وشمال أفريقيا بتزويد الالجئين بفرص اإلقامة والتوظيف 

المضيفة. المحلية  المجتمعات  العائدة على 

إلعادة 	  ثابتة  حصة  وضع  ذلك  في  بما  للنازحين،  الدائمة  الحلول  فرص  بأجمعهم  المصلحة  أصحاب  تحسين 
التوطين في بلدان أخرى ودعم العودة الطوعية في ظل الظروف المالئمة.

برامج 	  وتنفيذ  لألزمة  المبكرة  المراحل  من  اإلنساني  العمل  في  نظرائهم  مع  التنموي  العمل  أطراف  تعاون 
مع  واالتساق  المحلية  والملكية  االستدامة  لضمان  الخاص  والقطاع  الوطنية  السلطات  مع  بالشراكة  التنمية 

الوطنية. األولويات 

الممتد 	  للنزوح  االستجابة  على  تركز  وتدريبية  وبحثية،  أكاديمية،  معاهد  بإنشاء  كلهم  المصلحة  أصحاب  قيام 
وتشجيع الُنُهج الشاملة إلدارة األزمات، بما في ذلك الحيلولة دون وقوع النزوح مستقبالً.

العمل 	  وأطراف  المانحين  عن  فضالً  البلديات،  مستوى  على  المحلية  السلطات  ذلك  في  بما  الحكومات،  أخذ 
اإلنساني السياق الحضري للتدخالت اإلنسانية والتنموية في حسبانهم والبناء على البرامج الحضرية الحالية.
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ً اإلنسانية محليا تمركز االستجابة 

تعزيز  المحلي، هما:  اإلنسانية في سياقها  االستجابة  متعلقين بوضع  الجماعية على جانبين رئيسيين  المناقشات  ركزت 
المحلية  األطراف  بين  والعالقة  لها،  واالستجابة  اإلنسانية  لألزمات  لالستعداد  والمحلية  الوطنية  األطراف  قدرات 

الدولية. والمنظمات 

وانعكاًسا لنتائج التحليالت التحضيرية ألصحاب المصلحة، دعا المشاركون إلى تعزيز الدور القيادي وقدرات المؤسسات 
االستعداد  في  المتضررة،  المحلية  والمجتمعات  المدني،  المجتمع  ومنظمات  الوطنية،  كالسلطات  المحلية،  واألطراف 
بينما  الحكومات،  العمل اإلنساني تقع على عاتق  المسؤولية األولى في  واالستجابة اإلنسانية. كما جرى اإلقرار بكون 
كان التصور عن المجتمع المدني والفئات المتضررة هو أنهم من يعرفون األفضل على اإلطالق بشأن السياق المحلي 
واالحتياجات المحلية. غير أن المشاركين حذروا أيًضا من اختالف القدرات والديناميكيات عبر اإلقليم، ومن ثم، يتعين 
عدم جعل وضع االستجابة اإلنسانية في سياقها المحلي عملية يحول فيها عبء االستجابة ببساطة من المجتمع الدولي 
إلى األطراف المحلية، ولكن، تبرز الحاجة، باألحرى، إلى أن يتم ذلك في عملية تدريجية قائمة على شراكات لتعزيز 

الفرص المحلية لبناء القدرات والقيادة.

ولكي تتم هذه العملية، شدد المشاركون على أهمية قيام الحكومات بوضع وتطوير تشريعات وخطط وطنية لالستعداد 
والقطاع  المدني،  المجتمع  ومنظمات  الوطنية،  السلطات  من  بكل  المنوطة  والمسؤوليات  األدوار  توضح  للكوارث 
المجتمع  تعالت أصوات األطراف من  الدور. وقد  لتنفيذ هذا  الالزمة  الموارد  المثال، وتخصيص  الخاص، على سبيل 
الجمعيات  تكوين  حرية  أهمية  مؤكدين  االستجابة،  على  قدارتهم  تعزز  تنظيمية  بأطر  تطالب  التي  تحديًدا  المدني 

والحصول على التمويل الدولي.

كما سلطت معظم الجلسات الجماعية الضوء على الشعور العام باالستياء من نهج المجتمع اإلنساني الدولي الذي اعتبر 
هياكل  اعتبرت  المثال،  فعلى سبيل  في حسبانه.  المحلية  والقدرات  الهياكل  أخذ  دون  األزمات  في  يتدخل  ما  كثيًرا  أنه 
التنسيق الدولية معنية في المقام األول باحتياجات المنظمات الدولية من حيث المعلومات المتبادلة، والموارد المطلوبة 
للمشاركة، واللغات المستخدمة، والحاجة للوفاء بالتزامات المانحين. كما كان التصور السائد عن المنظمات الدولية هو 
أن لديها مصلحة راسخة من وضع دورها على رأس األولويات ومن تعزيزه، فهي، على سبيل المثال، كثيًرا ما تعين 
استراتيجيات  لديها  وليست  الدولية،  التمويالت  لتوزيع  كوسيط  وتعمل  المحلية،  المنظمات  من  مؤهالً  الموظفين  أفضل 
بتوصية  التقدم  تم  وقد  المدني.  المجتمع  أو  الوطنية  للسطات  المسؤوليات  تسليم  خاللها  من  يمكنها  واضحة  خروج 
بخصوص وضع استراتيجيات خروج واضحة للمنظمات الدولية في كل سياق أزمة بحيث تنفذ الخطط لتعزيز وبناء 

Photo: H
aya H

abboush



التقرير النهائي   •  23 

المشاورة اإلقليمية للشرق األوسط وشمال أفريقيا األردن، 3-5 آذار/ مارس 2015

لهذه الخطط مؤشرات  الدولي. ويجب أن تكون  التمويل  المباشر على  المحلية، بما في ذلك تيسير الحصول  القدرات 
قدر  الخطط على  اعتبرت هذه  وقد  المحلية.  والقدرات  االحتياجات  االنتقال مع مستوى  مشتركة لضمان تالؤم مرحلة 

خاص من األهمية في األزمات الممتدة حيث تلعب األطراف الوطنية دوًرا بعيد المدى.

كما تم تسليط الضوء على دور المنظمات اإلقليمية، حيث سعى المشاركون إلى تفعيل آلية تنسيق العمل اإلنساني التي 
دعت إليها جامعة الدول العربية في آذار/ مارس 2014، وإلى تعزيز هياكل التنسيق بمجلس التعاون الخليجي فيما 
بين  والتعاون  المحلية  القدرات  لتعزيز  مهمة  اإلقليمية  األدوات  هذه  اعتبرت  وقد  الوطنية.  األزمات  إدارة  غرف  بين 
األطراف الوطنية في اإلقليم. وفي واقع األمر، وألغراض بناء القدرات في اإلقليم، شدد المشاركون على الحاجة إلى 
إنشاء هيئة إقليمية غير سياسية تركز على بناء قدرات منظمات المجتمع المدني في االستعداد واالستجابة اإلنسانية. 
إليها. كما  للكوارث، كنماذج يمكن االستناد  المركز اآلسيوي لالستعداد  أقاليم أخرى، مثل  وقد تمت مشاركة أمثلة من 
استدامة  المحلية من أجل ضمان  القدرات  بناء  في  الجيدة  الممارسات  إرشادات ومشاركة  لتطوير  باقتراحات  التقدم  تم 
أثر هذه الجهود. كما انتقد بعض المشاركين الجهود الحالية التي كثيًرا ما تصور على أنها لتعزيز االنخراط المحلي مع 

آليات االستجابة الدولية بدالً من بناء القيادة المحلية.

من  مزيًدا  أن  المشاركون  واقترح 
المحلية  األطراف  بين  التعاون 
جهًدا  يقتضي  والدولية  والوطنية 
الثقة  بناء  أجل  من  مستداًما 
والشراكات الهادفة، مسلطين الضوء 
القوى  واختالل  الشفافية  انعدام  على 
الدولية  األطراف  بين  الواضح 
هذه  تأسيس  اقتراح  مع  والوطنية، 
الشراكة3.   مبادئ  على  العالقات 
المشتركة  الدائمة  اللجنة  ذكروا  وقد 
لصنع  عالمية  كمنصة  الوكاالت  بين 
اإلنساني  العمل  على  تؤثر  السياسات 
بشكل  مكونة  ولكنها  اإلقليم،  عبر 
وتعالت  غربية.  أطراف  من  رئيسي 
اللجنة  مراجعة  إلى  الدعوات  أيًضا 
الوكاالت  بين  المشتركة  الدائمة 

لجعلها  سبيالً  تعد  مركزيتها  ال  أن  واعتبروا  أفضل.  نحو  على  اإلنساني  العمل  أطراف  تعددية  تعكس  بحيث  وتكييفها 
والتي رأى  المتحدة،  األمم  بقيادة  اإلنساني  للعمل  القطرية  الفرق  المطروح  اآلخر  المثال  وارتباًطا. وكان  أكثر شموالً 
المشاركون أنها منحازة للغرب، ونادًرا ما تتضمن المنظمات الوطنية، وسطحية، داعين إلى مزيد من التمثيل المحلي 
استخدام  طريق  عن  إتاحة  أكثر  المنتديات  هذه  جعل  وإلى  المتحدة  لألمم  التابعة  اإلنساني  للعمل  القطرية  الفرق  في 

اللغات المحلية أو الترجمة إليها كحد أدنى.

إشراك  فعالية  على ضمان  المحلي  سياقها  في  اإلنسانية  االستجابة  تركيز جهود وضع  على وجوب  المشاركون  وشدد 
متعددة  إنسانية  ومنظمات  كثيرة  وطنية  سلطات  تشدد  حين  وفي  أمامها.  والمساءلة  المتضررة  المحلية  المجتمعات 
على أنهم يضعون الناس في محور عملهم، رأى المشاركون أن على أرض الواقع تقصر هذه الجهود كثيًرا، مقترحين 
ذلك وضع خطط  في  بما  واالستجابة،  االستعداد  مراحل  جميع  في  المتضررة  المحلية  المجتمعات  تشرك  آليات  تنفيذ 
المجتمعات  دور  تعزيز  إلى  المشاركون  دعا  كما  والتقييم.  والرصد  البرامج،  وتنفيذ  االحتياجات،  وتقييم  الطوارئ، 
المحلية المتضررة كأول المستجيبين من خالل التدريب، وتكوين الجمعيات، وتزويدها بفرص الحصول على الموارد.

وإضافة إلى ما سبق، تم تأكيد التواصل الفعال مع المجتمعات المحلية المتضررة والمستضعفة كجزء مهم من إشراكها 
للتواصل  الواسع  واالستخدام  واالتصاالت  المعلومات  في  الحديثة  التكنولوجيا  المشاركون  واعتبر  اإلنساني.  العمل  في 
المحدودة  القدرة  ذات  السياقات  ذلك  في  بما  المجتمعات،  هذه  مع  الثنائي  الحوار  لتعزيز  فرصة  اإلقليم  في  االجتماعي 

3 قام بالتصديق على مبادئ الشراكة المنهاج اإلنساني العالمي في تموز/ يوليو 2007، التي تقر بكل من تعددية واستقاللية أطراف العمل اإلنساني وتجتهد في تحسين فعالية العمل 

التالي:  الموقع  المعلومات، تفضلوا بزيارة  النتائج، والمسؤولية، والتكاملية. لمزيد من  القائم على  المساواة، والشفافية، والنهج  التالية:  المبادئ  بناء على  اإلنساني والشراكة اإلنسانية 
.http://goo.gl/uzFFqL
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مثالً،  اإلنساني؛  بالعمل  التوعية  من  لمزيد  فرصة  اإلعالم  إشراك  أن  اعتبروا  كما  اإلنسانية.  المساعدات  إيصال  على 
المنظمات اإلنسانية، ومسؤولياتها، ومبادئها الحاكمة. بخصوص أدوار 

كما تكرر تسليط الضوء على دور الشباب في المناقشات، فالشباب منخرطون بالفعل في األنشطة اإلنسانية عبر اإلقليم، 
ولكن مزيًدا من الدعم مطلوب لتأصيل جهودهم مؤسسًيا ودعمها، وذلك عن طريق تطوير جمعيات الشباب والتطوع 

أو الفروع الشبابية من المنظمات غير الحكومية والمنظمات المجتمعية. 

التوصيات الرئيسية

مثل 	  المحلية،  واألطراف  المؤسسات  وقدرات  القيادي  الدور  تعزيز  على  بأجمعهم  المصلحة  أصحاب  عمل 
واالستجابة  االستعداد  في  المتضررة  المحلية  والمجتمعات  المدني،  المجتمع  ومنظمات  الوطنية،  السلطات 

اإلنسانية.

قيام الحكومات بوضع وتطوير التشريعات والخطط الوطنية لالستعداد للكوارث التي تحدد أدوار ومسؤوليات 	 
الموارد  الخاص، ضمن أطراف أخرى، وتخصيص  والقطاع  المدني،  المجتمع  الوطنية، ومنظمات  السلطات 

الالزمة لتنفيذ هذه األدوار.

المحلية وتيسير 	  القدرات  لتعزيز وبناء  فيها خطط  تنفذ  استراتيجيات خروج واضحة  الدولية  المنظمات  وضع 
الحصول المباشر على التمويالت الدولية.

تفعيل جامعة الدول العربية القرار الداعي إلى إنشاء آلية لتنسيق العمل اإلنساني، والذي تم تمريره في آذار/ 	 
مارس 2014، وتعزيز مجلس التعاون الخليجي هياكل التعاون بين الغرف الوطنية إلدارة األزمات.

قيام كل أصحاب المصلحة المعنيين بإنشاء هيئة إقليمية غير سياسية تركز على بناء قدرات منظمات المجتمع 	 
المدني لالستعداد للكوارث واألزمات اإلنسانية واالستجابة لها.

مراجعة منسق اإلغاثة اإلنسانية تشكيل اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكاالت والفرق القطرية للعمل اإلنساني 	 
بحيث تشمل وتعكس احتياجات نطاق أشمل من أطراف العمل اإلنساني من اإلقليم.

مراحل 	  جميع  في  المتضررة  المحلية  المجتمعات  إلشراك  آليات  اإلنسانية  المنظمات  تعزيز  أو  و/  إنشاء 
االستعداد واالستجابة، بما فيها وضع خطط الطوارئ، وتقييم االحتياجات، وتنفيذ البرامج، والرصد والتقييم.

المجتمعات 	  مع  الحوار  لتعزيز  الحديثة  والتكنولوجيا  اإلعالم  استخدام  المعنيين  المصلحة  أصحاب  كل  تشجيع 
اإلنساني. بالعمل  والتوعية  والمستضعفة  المتضررة  المحلية 

دعم الحكومات والمنظمات اإلنسانية مشاركة الشباب في االستعداد واالستجابة اإلنسانية، مثل تطوير جمعيات 	 
الشباب والتطوع أو الفروع الشبابية للمنظمات غير الحكومية والمنظمات المجتمعية.
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االستعداد لحاالت الطوارئ

الطوارئ، هي: تشجيع ودعم دور  لحاالت  باالستعداد  المجموعات على ثالثة جوانب رئيسية متعلقة  مناقشات  ركزت 
األطراف  بين  فيما  االستعداد  ثقافة  وتعزيز  أفضل،  بشكل  االستعداد  مخاطر  وتفهم  اإلقليمية،  والمنظمات  الحكومات 

المعنية.

وإدراًكا لكون تكرار الكوارث الطبيعية وشدتها قد زاد كثيًرا في العقود الماضية، أكد المشاركون أهمية جعل االستعداد 
لحاالت الطوارئ في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا على رأس األولويات، مقرين بمحورية دور الحكومات في 
قيادة هذه الجهود، وداعين الحكومات الوطنية إلى وضع وتطوير تشريعات وطنية خاصة باالستعداد لحاالت الطوارئ، 
المزيد  بذل  إلى  الحكومات  المشاركون  دعا  التشريعات،  وجدت  وحيثما  البديلة.  الخطط  بوضع  يتعلق  ما  ذلك  في  بما 
المختلفين  المصلحة  بكل من أصحاب  الخاصة  التنفيذ؛ مثالً، عن طريق توضيح األدوار والمسؤوليات  فعالية  لضمان 

وضمان توافر الموارد والقدرات الكافية لديهم لتنفيذها.

كما دعا المشاركون إلى فهم أفضل لعوامل الخطورة من أجل ضمان إمكانية اتخاذ إجراء تحضيري لتخفيف المخاطر 
المستقبلية. واتفقوا على أن تحاليل المخاطر المتعددة يجب أن تتم بشكل أكثر منهجية، وأن نظم اإلنذار المبكر الوطنية 
واالستضعاف،  بالمخاطر  الخاصة  البيانات  شفافية  زيادة  أيًضا  المشاركون  وأيد  وتعزز.  تطور  أن  يجب  واإلقليمية 
وتوحيد المؤشرات للتقييم، وتعزيز الجهود المشتركة في البحث والتحليل. وفي هذا الشأن، تعالت الدعوات لشراكات 
وإتاحة  المتخصصة،  خبراتها  استثمار  أجل  من  األعمال  رجال  ومجتمعات  والعلمية  األكاديمية  المؤسسات  مع  أقوى 
الكوارث  أو  الطبيعية  المخاطر  في  ذلك  كان  مبكًرا، سواء  العمل  تعبئة  أجل  من  المبكر  لإلنذار  األدلة  على  قائم  نظام 

البشرية.

وعلى نفس القدر من األهمية لتعزيز خطط االستجابة للطوارئ يأتي تنفيذ الدروس المستفادة والممارسات الفضلى من 
الطوارئ السابقة، وضمان تأصيلها مؤسسًيا لدى السلطات والمؤسسات الوطنية. وقد طرح بعض المشاركين أمثلة من 
اإلقليم، مثل غزة وليبيا، ورأوا أن الخبرات السابقة لم يتم التعلم منها وال دمجها في الخطط الوطنية. ومن شأن القيام 
بذلك الحد من الخسائر المالية والتنموية، وتعزيز المجابهة والصمود من خالل الوقاية القائمة على األدلة، مما يساعد 

على إبعاد التركيز عن االتجاه السائد لالستجابة والتعافي.
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الطوارئ.  لحاالت  االستعداد  بشأن  اإلقليمية  واآلليات  الصكوك  على  المصادقة  على  الحكومات  المشاركون  حث  وقد 
من  للحد  العربية  االستراتيجية  مثل  اإلقليمية،  المبادرات  تنفيذ  وتيسير  بتشجيع  للحكومات  التوصية  ذلك  ويتضمن 
بالتنمية  المعنية  اإلقليمية  السياسات  في  الكوارث  مخاطر  من  الحد  تدابير  تدمج  التي   2020 لعام  الكوارث  مخاطر 

المستدامة، والتكيف مع تغير المناخ، وآليات تنسيق إدارة الكوارث.

بالنسبة  والمسؤوليات، وال سيما  األدوار  للتنفيذ توضح  قابلة  خطة طوارئ  بوجود  المشاركين  الكثير من  أوصى  وقد 
االستراتيجيات  والدولية  الوطنية  األطراف  استجابات  تكمل  أن  شأنه ضمان  من  الذي  األمر  وهو  المستجيبين،  ألوائل 
واألطر الوطنية، وتعزيز التنسيق، وتعظيم أثر واستدامة جهود االستعداد. ويجب بناء هذه الخطط على شراكات قوية 
الكوارث.  مخاطر  من  الحد  بأنشطة  المعنيين  المتعددين  المصلحة  وأصحاب  الكوارث  إلدارة  الوطنية  السلطات  بين 
ويمكن تعزيز هذه الشراكات من خالل إنشاء منصات وطنية تجمع هؤالء األطراف مًعا لتشجيع وضع خطط الطوارئ 

وخطط التعافي ما قبل الكوارث.

االستعداد  أهمية  إبراز  تم  كما 
األزمات  في سياق  الطوارئ  لحاالت 
المستوى  ظل  في  سيما  ال  البشرية، 
الحالي من الصراعات والنزوح الذي 
اتفق  وقد  اإلقليم.  في  البلدان  تواجهه 
الجهود  هذه  أن  على  المشاركون 
خطط  من  مزيًدا  تقتضي  االستعدادية 
اإلقليمية،  ودون  اإلقليمية  الطوارئ 
على  القدرة  بناء  تشمل  أن  ويجب 
البنية  وتعزيز  المجابهة/الصمود، 
ذلك  شأن  ومن  والخدمات.  التحتية 
مواكبة  في  فعالية  أكثر  يصبح  أن 
وفي  التدهور،  في  اآلخذة  األزمات 
اإلنسانية  المساعدات  استخدام  تفادي 
أبعد مما صممت هي عليه. غير أن المشاركين شددوا على أن أكثر استراتيجيات االستعداد فعالية في هذه السياقات هي 

قيام األطراف السياسيين بمعالجة األسباب الجذرية لألزمات.

وأشار المشاركون إلى أهمية وضع جهود االستعداد في السياق، بما أن المخاطر التي يواجهها كل بلد وأثر األزمات 
يختلف عبر اإلقليم. ويتضمن ذلك فهم المخاطر ومكامن الضعف في السياقات الحضرية والريفية.

وأظهر بعض المشاركين تقديرهم للدور اإليجابي التي يمكن أن تلعبه القوات المسلحة الوطنية في االستعداد لحاالت 
الطوارئ، وتلبية االحتياجات اإلنسانية، وحشد الموارد. ويتطلب استثمار هذه الميزة تحسين التعاون المدني العسكري 

بناء على اإلرشادات والمبادئ اإلنسانية المرسخة، وال سيما في سياقات الصراع.

األنجح  التنفيذ  أمام  الرئيسية  التحديات  أحد  اإلقليم  عبر  والقدرات  الخبرات  مستويات  مختلف  المشاركون  اعتبر  وقد 
لمبادرات االستعداد. وألغراض تعزيز القدرات في االستعداد لحاالت الطوارئ، تقدم المشاركون بعدة توصيات. أوالً، 
االستجابة.  على  وقدرتها  للطوارئ  لالستعداد  ملكيتها  لتعزيز  ودعمها  المحلية  األطراف  إشراك  من  مزيد  إلى  دعوا 
ثانًيا، أكدوا الحاجة إلى التأصيل المؤسسي لمشاركة الشباب، الذين أشيد كثيًرا بدورهم وإسهاماتهم في العمل اإلنساني 
جميع  على  التعليمية  المناهج  في  الطوارئ  لحاالت  االستعداد  دمج  على  الحكومات  حثوا  ثالًثا،  والتنمية.  والتعافي 
المستويات لغرس ثقافة الوقاية واالستجابة السريعة. رابًعا، دعوا إلى إشراك اإلعالم وشبكات القادة الدينيين، واستخدام 

التكنولوجيا الحديثة من أجل التواصل مع المجتمعات المحلية، والتوعية، ورعاية ثقافة االستعداد.

وترديًدا لصدى نتائج المشاورات التحضيرية ألصحاب المصلحة، كرر المشاركون تأكيدهم عدم كفاية تمويل االستعداد 
من  نسبة  تخصيص  على  والحكومات  المانحين  حاثين  والتعافي،  االستجابة  أنشطة  تجاه  وميله  الطوارئ  لحاالت 
شجعوا  كما  باالستجابة.  مقارنة  للكوارث  االستعداد  تكاليف  فعالية  إلى  استناًدا  وذلك  للطوارئ،  لالستعداد  موازناتها 

إنشاء آليات تمويل وطنية وإقليمية لدعم أنشطة االستعداد.
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واقترح المشاركون أن القطاع الخاص لديه القدرة على لعب دور أكبر في دعم وتمويل أنشطة االستعداد وأن مساهماته 
يتوجب استكاشفها وتوسيعها. وسلطت بعض المجموعات الفرعية الضوء على المزايا المحتملة إلشراك شركات التأمين 

في االستعداد للطوارئ، إقراًرا بمصلحتها وخبراتها في تقييم المخاطر وتخفيفها. 

التوصيات الرئيسية

قيام الحكومات بوضع وتنفيذ تشريع وطني معني باالستعداد للطوارئ يشمل وضع خطط الطوارئ، وتحديد 	 
األدوار والمسؤوليات الواضحة ألصحاب المصلحة على اختالفهم.

تعزيز 	  من خالل  واإلقليمية  الوطنية  المبكر  اإلنذار  نظم  وتعزيز  تطوير  على  المصلحة  أصحاب  جميع  عمل 
المؤشرات  وتوحيد  الضعف،  ومكامن  بالمخاطر  الخاصة  البيانات  شفافية  وزيادة  المتعددة،  المخاطر  تحليل 

البحث والتحليل. للتقييم، وتعزيز الجهود المشتركة في 

إياها، بما 	  مصادقة الحكومات على الصكوك واآلليات اإلقليمية المعنية باالستعداد لحاالت الطوارئ وتنفيذها 
في ذلك االستراتيجية العربية للحد من مخاطر الكوارث لعام 2020.

إنشاء الحكومات منصات وطنية يشترك فيها أصحاب المصلحة المتعددون بحيث تشجع وضع خطط الطوارئ 	 
وخطط التعافي ما قبل الكوارث.

دمج الحكومات االستعداد لجاالت الطوارئ في المناهج التعليمية على جميع المستويات.	 

تكاليف 	  فعالية  إلى  استناًدا  وذلك  للطوارئ،  لالستعداد  موازناتها  من  نسبة  والحكومات  المانحين  تخصيص 
للطوارئ مقارنة باالستجابة. االستعداد 

أنشطة 	  وتمويل  دعم  في  أكبر  دور  لعب  على  لمساعدته  الخاص  القطاع  مع  اإلنسانية  المنظمات  اشتراك 
االستعداد.
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العمل اإلنساني تمويل 

ركزت مناقشات المجموعة الفرعية على ثالثة جوانب رئيسية متعلقة بتمويل العمل اإلنساني، هي: سد العجز التمويلي، 
تحويل  اإلرهاب على  مكافحة  تشريعات  أثر  وتخفيف  والتنسيق،  المانحين  ومبادئ  للتمويل  اإلضافية  المصادر  وتحديد 

األموال.

أقر المشاركون بازدياد مساهمة مجموعة كبيرة من المانحين من داخل اإلقليم وخارجه استجابة لالحتياجات اإلنسانية. 
ولمواجهة تنامي الثغرة التمويلية، شددوا على أهمية بناء شراكات من أجل تعبئة الموارد لتلبية االحتياجات اإلنسانية 
إلى  التمويل  استناد  ضرورة  ومنها  حدًة.  اإلنسانية  األزمات  ألشد  باالستجابة  تتعلق  اقتراحات  قدمت  وقد  المتزايدة. 
تقييم المساهمات لتلبية االحتياجات وضمان تقاسم مشاركة األعباء. كما يمكن لهذه اإلسهامات أيًضا أن تعالج إرهاق 

المانحين الناشئ عن امتداد األزمات وضمان عدم تجاهل األزمات طويلة المدى والمتكررة.

وأعربت جميع المجموعات الفرعية عن قلقها بشأن ما تصورته انعداًما اللتزام المانحين عند إنفاق التعهدات المالية التي 
قطعوها على أنفسهم في مؤتمرات إعالن التبرعات في اإلقليم، حيث أشار الكثيرون إلى مؤتمر إعالن التبرعات لغزة 
المنعقد في تشرين أول/ أكتوبر 2014 بالقاهرة، حيث تم التعهد بتقديم مبالغ مالية كبيرة، ولكن جزء منها فقط هو ما 
تم االلتزام به. وعليه، تعالت الدعوات للمانحين بالوفاء بتعهداتهم المالية وإنشاء آليات للمتابعة، مثل مجموعة كبار 

المانحين بالنسبة لألزمة السورية، من أجل ضمان تلقي األموال المتعهد بدفعها في التوقيت الصحيح.

ويقتضي االستخدام المرشد للتمويل اإلنساني أيًضا التنسيق بين المانحين، حسب رأي المشاركين الذين دعوا المانحين 
جمع  بهدف  واإلقليمية  الوطنية  اآلليات  إنشاء  واقترحوا  المشتركة.  البيانات  قواعد  في  بمساهماتهم  التقارير  رفع  إلى 
المعلومات التمويلية من نطاق متعدد من األطراف. وقد رأوا أن هذه الخطوة مهمة في تحسين التنسيق وتفادي ازدواجية 
تنسيق  آلية  إنشاء  إلى  يدعو  الذي   2014 مارس  آذار/  في  الممرر  العربية  الدول  جامعة  قرار  اقترحوا  كما  الجهود. 

كوسيلة لتنفيذ هذا األمر.

المباشرة،  غير  التكاليف  من  أمكن  ما  التقليل  كفاءتها عن طريق  تحسين  على  اإلنسانية  المنظمات  المشاركون  وحث 
وتحسين جودة تقييم االحتياجات، واستغالل أكبر قدر من البرامج النقدية. وقد لوحظ أن األخيرة قد زادت زيادة كبيرة 
في اإلقليم، حيث أثبتت فعاليتها في االستجابة لالحتياجات اإلنسانية في سياقات األسواق العاملة. كما حث المشاركون 

المنظمات اإلنسانية على إشراك القطاع الخاص لرفع كفاءتها في االبتكارات وخفض التكاليف التشغيلية.
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وقد دعت جميع المجموعات الفرعية إلى مزيد من التدخالت المستدامة التي تتخطى حدود تقديم إغاثة قصيرة المدى. 
إلى  المشاركين  إشارة  تكررت  أفريقيا،  الشرق األوسط وشمال  الممتدة لألزمات ونطاقها في منطقة  الطبيعة  وفي ظل 
عدم تمكن مجتمعات أطراف العمل اإلنساني والمانحين من القيام “بعملها كالمعتاد”. وهذا يقتضي تدخالت تركز على 
المساعدات  إلى  الحاجة  التحتية والخدمات، وذلك بهدف خفض  البنية  المجابهة وتعزيز  تشجيع قدرة األشخاص على 
الحياة.  إنقاذ  المقام األول في أنشطة  التمويل اإلنساني في  البعيد، وضمان استخدام  إلى  المتوسط  المدى  اإلنسانية على 
والستدامة هذه التدخالت، تبرز الحاجة إلى تمويل أكثر قابلية للتنبؤ به، وأكثر مرونة، وأطول مدًى، فضالً عن رفع 

كفاءة تمويل التنمية بشكل أفضل.

وقد شدد المشاركون على أهمية حشد مصادر تمويل إضافية لدعم االحتياجات، مشيرين إلى ثقافة وتقاليد العطاء في 
اإلسالم، األمر الذي يمكن رفع كفاءته لدعم المنظمات اإلنسانية اإلقليمية والمحلية. وقد اقترحت عدة آليات، مثل إعطاء 
األغراض  أجل  من  للزكاة  شفاف  إقليمي  إنشاء صندوق  ذلك  ويشمل  والزكاة4،   الوقف  لمساهمات  الرسمية  الصبغة 
اإلنسانية. إال إن بعض المشاركين حذروا من مغبة إنشاء هذا الصندوق على المستوى اإلقليمي، حيث أن كل بلد لديه 
نظم  تعزيز  فالبديل هو  وبالتالي،  الدولة.  لوالية  اآلخر يخضع  والبعض  باالستقاللية،  البعض  يتمتع  إذ  الخاصة،  نظمه 
تحسين  إلى  الحاجة  على  الضوء  المشاركين  بعض  سلط  وعموًما،  اإلنسانية.  الجهود  تستوعب  بحيث  الوطنية  الزكاة 

الحوار مع المؤسسات والخبراء الحالين بشأن صياغة مقترحات ملموسة لكيفية تحقيق ذلك بطريقة مالئمة وعملية.

المطروحة  االقتراحات  أحد  كان  وقد 
إشراكها  هو  اإلنسانية  للمنظمات 
أفضل  نحو  على  الخاص  القطاع 
مواردها  حشد  كيفية  تعرف  بحيث 
تم  وقد  اإلنسانية.  الجهود  لدعم 
تشجيعهم على مخاطبة مجتمع رجال 
األعمال بشأن أفكارهم للشراكات في 
المجال اإلنساني، مع تحفيزهم، مثالً، 

الضريبية. باإلعفاءات 

للتدفقات  أوسع  استخدام  اقترح  كما 
لتنويع  كوسيلة  الرسمية  غير  النقدية 
مصادر تمويل العمل اإلنساني. ورأى 
بالمزيد  القيام  يمكن  أنه  المشاركون 
التحويالت  شبكات  استثمار  أجل  من 
من المهاجرين عن طريق تشجيع من 

يرسلون الدعم إلى بلدانهم األصلية على توجيه هذه األموال نحو مواجهة آثار الطوارىء األكثر شدة على حياة الناس 
ومعيشتهم.

كما نوقش أثر تشريعات مكافحة اإلرهاب على تمويل العمل اإلنساني كتحٍد رئيسي أمام المنظمات من حيث الحصول 
على الموارد وحشدها. وذكر الكثير من المنظمات اإلنسانية تجارب تم فيها حجب التحويالت المصرفية نتيجة للتدابير 
اإلقليم،  في  أولوية  تعد  اإلرهاب  مكافحة  بأن  المشاركين  من  الكثير  أقر  حين  وفي  اإلرهاب.  بمسائل  المتعلقة  الوقائية 
رأوا حاجة لبذل المزيد من أجل ضمان عدم تأثير هذه التدابير سلًبا على العمل اإلنساني المشروع. وقد أشاروا – مع 
إعرابهم عن قلقهم – إلى أن بعًضا من المناطق ذات االحتياجات اإلنسانية األضخم على المستوى اإلقليمي هي المناطق 
التي يتم فيها التطبيق األكثر صرامة لتدابير مكافحة اإلرهاب. وعليه، دعت المنظمات اإلنسانية إلى مزيد من الوضوح 
التحويالت  تيسير  بشأن  المالية  المؤسسات  مع  حوار  وإلى  المالية،  بالتحويالت  المتعلقة  واللوائح  القواعد  بشأن 
المشروعة. كما أقروا بالحاجة إلى تحسين الشفافية والمساءلة من قبل أطراف العمل اإلنساني كوسيلة لبناء الثقة مع 

المؤسسات المالية واألخرى بشأن مشروعية عملهم.

4 الوقف في الشريعة اإلسالمية هو التبرع بمبنى، أو أرض، أو نقود لألغراض الخيرية اإلسالمية. أما الزكاة فهي فرض بموجبه تفرض ضريبة على دخل المسلم أو ثروته، وتدفع 

لفئات مختلفة من ذوي االحتياج.
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التوصيات الرئيسية

إبرام المنظمات اإلنسانية شراكات أوسع لحشد موارد إضافية مطلوبة لتلبية االحتياجات اإلنسانية المتزايدة.	 

قيام األمم المتحدة والدول األعضاء فيها باستكشاف إمكانية المساهمات المقيمة ألكثر األزمات اإلنسانية حدة 	 
من أجل تسديد االحتياجات وضمان تساوي مشاركة األعباء.

تحسين المنظمات اإلنسانية كفاءتها عن طريق التقليل ما أمكن من التكاليف غير المباشرة، وتحسين جودة تقييم 	 
كفاءتها وخبراتها  لرفع  الخاص  القطاع  إشراكها  النقدية، فضالً عن  للبرامج  األكبر  االحتياجات، واالستغالل 

في هذا المسعى.

التوقيت 	  في  االلتزام  تحقيق  لضمان  التبرعات  عن  اإلعالن  مؤتمرات  بعد  للمتابعة  آليات  المانحين  إنشاء 
المناسب.

إنشاء الحكومات والمنظمات اإلقليمية آليات وطنية وإقليمية لتتبع المعلومات الخاصة بالتمويل لتحسين التنسيق 	 
وتفادي ازدواجية المشروعات.

للتنبؤ 	  قابلية  األكثر  التمويل  تقديم  الممتدة عن طريق  األزمات  في  استدامة  األكثر  التدخالت  المانحين  تشجيع 
به، واألكثر مرونة، واألبعد مدًى، مع رفع كفاءة تمويل التنمية بشكل أفضل.

اإلعفاءات 	  مثل  الحوافز،  تقديم  طريق  عن  اإلنساني  العمل  في  الخاص  القطاع  إشراك  الحكومات  تشجيع 
الضريبية.

جهودها 	  لدعم  اإلسالمي  العطاء  وتقاليد  ثقافة  دمج  إمكانية  والمحلية  اإلقليمية  اإلنسانية  المنظمات  استكشاف 
اإلنسانية في اإلقليم.

اإلنسانية 	  المنظمات  قدرة  على  اإلرهاب  مكافحة  ولوائح  قوانين  آثار  الوطنية  والحكومات  المانحين  مراجعة 
على تلقي التحويالت المالية وحماية موظفيها من المالحقة الجنائية عن عمل إنساني مشروع يقومون به في 

مهامهم. سياق 

تواصل الحكومات والمنظمات اإلنسانية مع شبكات المهاجرين الستخدام التحويالت في دعم تسديد االحتياجات 	 
اإلنسانية.



التقرير النهائي   •  31 

المشاورة اإلقليمية للشرق األوسط وشمال أفريقيا األردن، 3-5 آذار/ مارس 2015

مناقشة الخبراء رفيعة المستوى بشأن النزوح القسري في منطقة
الشرق األوسط وشمال أفريقيا 

منطقة  من  اإلنسانيين  الخبراء  من  مجموعة  وشاركت  القسري،  النزوح  بشأن  المستوى  رفيعة  خبراء  مناقشة  أجريت 
الشرق األوسط وشمال أفريقيا ومن خارجه في الحوار لمناقشة سبل الحيلولة دون وقوع النزوح حالًيا ومستقبالً.

بالنازحين  المعني  اإلنسان  لحقوق  الخاص  المقرر  بياني،  شالوكا  د/  وبين 
داخلًيا، أن نحو تسعة ماليين شخص قد نزحوا في اإلقليم بنهاية عام 2013، 
سوريا  في  سيما  ال  الماضيين،  العامين  مدار  على  تصاعدًيا  العدد  تزايد  مع 
والعراق. وفي ضوء أزمة النزوح الحالية، أشار د بياني إلى ثالثة اتجاهات 

رئيسية للنزوح عبر اإلقليم.

مهمة  للمساعدة  االحتياج  ذوي  إلى  الوصول  من  العمل  بيئة  جعلت  أوالً، 
فمن  وعليه،  اإلنساني.  العمل  ألطراف  بالنسبة  وخطورتها  صعوبتها  تتزايد 
جميع  إلى  التحدث  من  اإلنساني  العمل  أطراف  تمكن  من  التأكد  الضروري 
مبتكرة  طرق  إلى  داعًيا  اإلنسانية،  بالمبادئ  االلتزام  مع  الصراع  أطراف 
في  بما  معوقات،  ودون  وأمان  بسرعة  اإلنسانية  المساعدات  بإيصال  للسماح 
المساعدات  وصول  لضمان  وذلك  الصراع،  وحدود  خطوط  استخدام  ذلك 

اإلنسانية إلى من هم في احتياج إليها من خالل أكثر الطرق مباشرة.

ثانًيا، األطراف اإلقليمية والوطنية في حاجة إلى تعزيز قدراتها على االستعداد من أجل االستجابة السريعة الحتياجات 
الداخلي. وقدم  النزوح  الوطنية بشأن  اإلقليمية والسياسات  اآلليات  تبني  داخلًيا. ويمكن تحقيق ذلك من خالل  النازحين 

د/ بياني كمثال اتفاقية كامباال الخاصة باالتحاد األفريقي كنموذج ناجع يمكن اتباعه إقليمًيا.

ثالًثا، صرح د/ بياني بوجود قصور في فعالية الشراكات لالستجابة لالحتياجات الطارئة في المناطق الحضرية، وهو 
أمر ملح للغاية في اإلقليم، في ظل سرعة التحضر به. وفي هذا الصدد، أوصى برعاية الشراكات بين أطراف العملين 
اإلنساني والتنموي، والبلديات، والقطاع الخاص في جميع سياقات النزوح الحضري، وذلك من أجل إيجاد حلول متبكرة 

النازحين. احتياجات  لتلبية 

ترابط  إلى  الحاجة  أوالً،  هي:  اإلقليم،  في  للنزوح  المتنامي  التحدي  لمواجهة  توصيات  بثالث  بياني  د/  تقدم  وإجماالً، 
الحماية والمساعدة اإلنسانية بشكل أفضل عند بداية أي أزمة، مع مالحظة الحلول الدائمة للنازحين داخلًيا. ثانًيا، بناء 
قدرة الفئات المستضعفة على المجابهة والصمود في األزمات الممتدة من خالل برامج في خطط التنمية الوطنية وخطط 
وكاالت التنمية. وأخيًرا، أخذ خطط الحد من مخاطر الكوارث في اعتبارها الفئات األكثر استضعاًفا، بما فيهم النازحين 

داخلًيا، الذين يواجهون خصوًصا خطر التضرر من الكوارث.
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كما أعرب السيد/ مهند هادي، المدير اإلقليمي لبرنامج األغذية العالمي للشرق 
المتزايد في اإلقليم وأثر  األوسط وشمال أفريقيا، عن قلقه بشأن االضطراب 
اإلنسانية،  االحتياجات  الضوء على حجم  المستقبلة. وسلط  األجيال  ذلك على 
مليون  بـ6.8  مقارنة   2015 عام  مستفيد  مليون   20 البرنامج  يستهدف  حيث 
في 2010. وعلى الرغم من الحجم غير المسبوق لألزمة السورية، شدد أيًضا 

على أهمية التركيز على النزوح في العراق، وليبيا، وفلسطين، واليمن.

وأوضح السيد/ هادي أن مستوى النزوح قد تأثر بحاجة الناس إلى األمان واألمن 
بالمساعدات  النازحين  تزويد  أهمية  مؤكًدا  التكلفة،  ميسور  الغذاء  وبانعدام 
الغذائية كوسيلة إلنقاذ الحياة، مع توفير مصدر لالستقرار واألمل. واقترح أن 
توفير المساعدات الغذائية يمكنه أن يلعب دوًرا مهًما في تخفيف التطرف، بما 
أن الجماعات المتطرفة تسعى إلى ملء الفراغ الذي تركته المنظمات اإلنسانية 
على  هادي  السيد/  شدد  ذلك،  ضوء  وفي  لسيطرتها.  الخاضعة  المناطق  في 

أهمية زيادة إيصال المساعدات اإلنسانية القائم على المبادئ.

جديدة  إلى طريقة عمل  الحاجة  هادي  السيد/  رأى  اإلقليم،  في  الرئيسية  اإلنسانية  التحديات  بعض  مواجهة  حيث  ومن 
للمنظمات اإلنسانية، بما فيها زيادة المساءلة أمام المجتمعات المحلية المتضررة، وحفظ كرامتها بشكل أفضل، وزيادة 
إشراكها في تنفيذ البرامج اإلنسانية، وتمكين أكبر للنساء. كما دعا إلى إبرام شراكات مبتكرة مع األطراف المحلية، بما 

في ذلك الحكومات الوطنية، والمنظمات غير الحكومية، والقطاع الخاص.

موازنته  خفض  إلى  العالمي  األغذية  برنامج  الممتد  النزوح  سياق  في  التمويل  قصور  دفع  كيف  هادي  السيد/  وبين 
إلى  المانحين  النزوح. ودعا  المزيد من  توقع  الرغم من  بالمئة عام 2015، وذلك على  بنسبة 27  السورية  لالستجابة 
فعالية  األكثر  التنسيق  أفضل، وضمان  بشكل  والتنموية  اإلنسانية  البرامج  دمج  وإلى  لديها،  التمويل  منهجيات  مراجعة 

بين المانحين، وتشجيع االستخدام األكثر ترشيًدا للتمويالت المتاحة.

واختتم السيد/ هادي كلمته بلفت االنتباه إلى أهمية تشجيع االعتماد على النفس، موضًحا كيف أن خلق فرص التوظيف 
للنازحين يمكنه أن يساهم في االقتصاد المحلي، ويشجع التماسك المجتمعي وجهود االندماج على المدى األطول. وأبرز 
الحاجة إلى تكييف المساعدات اإلنسانية حسب السياقات المحلية، وأن أطراف العمل اإلنساني عليهم أن يدركوا تبعات 

ضعف البنية التحتية االقتصادية، وانعدام االستعداد، وعدم المساواة بين النازحين والمجتمعات المحلية المضيفة.
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المتحدة  األمم  لوكالة  التمثيلي  المكتب  مدير  رايت،  ريتشارد  السيد/  صرح 
لغوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين )األونروا( في الشرق األدنى بنيويورك، 
أن الوكالة تعمل مع أكثر من خمسة ماليين الجئ فلسطيني، يمثلون 40 بالمئة 
إلى  التزامها بمساعدتهم  إلى  بالعالم، مشيًرا  الطويل  المدى  الالجئين على  من 

أن يوجد حل دائم لقضية الالجئين الفلسطينيين.

وأشار السيد/ رايت إلى أن األحداث األخيرة في منطقة الشرق األوسط وشمال 
للمرة  وبعضهم  الفلسطينيين،  الالجئين  نزوح  من  مزيد  إلى  أدت  قد  أفريقيا 

الثانية، بل والثالثة والرابعة.

اإلنسانية  الخدمات  من  مزيج  بتوفير  الوكالة  قامت  األونروا،  إنشاء  ومنذ 
سواء.  حد  على  والصراع  السلم  أوقات  في  الفلسطينيين،  لالجئين  والتنموية 
في  للبحث  مفيًدا  نموذًجا  الوكالة  مهمة  تعد  رايت،  السيد/  ذكره  ما  وحسب 
تتطلب  التي  المنسقة  االستجابة  يتضمن  أنه  حيث  الممتد،  النزوح  مواقف 

والتنموي. اإلنساني  المنهجين 

تقديم  في  إشراكهم  خالل  من  الفلسطينيين  الالجئين  مع  الوثيقة  المشاركة  تضمن  األونروا  أن  رايت  السيد/  وأوضح 
للوكالة. بملكيتهم  بما يجعلهم يشعرون  المساعدات، 

وفي حين أن هناك الكثير الذي يمكن تعلمه من تجربة األونروا، حذر السيد/ رايت من تكرار النموذج كما هو، إذ أنه 
أنشئ في سياق معين لمواجهة عبء معين من حاالت اللجوء مع االتفاق مع البلدان المضيفة وتطمينات باستدامة الدعم 
دعم  استمرار  أهمية  تأكيده  مجدًدا  مستمر،  تحٍد  أنه  على  رايت  السيد/  شدد  التمويل،  وبشأن  الدولي.  المجتمع  قبل  من 
القالقل  الخدمات لالجئين، والتسبب في  تقديم  تقويض  التي من شأنها  الدعم  للوكالة، ومحذًرا من مغبة نقص  المانحين 

المحتملة، وتقويض الثقة في الوكالة.

وفي حين احتفى السيد/ رايت بنجاح األونروا في تطوير رأس المال البشري على مدى 65 عاًما، مشدًدا على أهمية 
العمل اإلنساني ال يمكن أن يكون بديالً عن الحل  الوكالة لمدة طويلة يعد مذكًرا بأن  إنه أكد أن وجود  االستدامة، إال 
السياسي. وال تزال هناك حاجة إليجاد حلول سياسية لمواجهة األسباب الكامنة للظلم التاريخي، وال يمكن ألي مساعدة 
إنسانية أو تنموية أًيا كان حجمها أن تتغلب على العوائق األساسية للتنمية االجتماعية واالقتصادية وفرص العيش، مثل 

حصار غزة، واحتالل الضفة الغربية وغزة، واألزمة اإلنسانية في سوريا. 
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الكلمات الختامية رفيعة المستوى

العام  لألمين  اإلنساني  المبعوث  المعتوق،  هللا  عبد  د/  السعادة  صاحب  تقدم 
لألمم المتحدة، بشكره لحكومة األردن لتحمل عبء استضافة أكثر من مليون 
الجئ سوري منذ بدء األزمة قبل أربع سنوات. وأعرب عن قلقه حيال عدد 
األشخاص ذوي االحتياج في سوريا، والزيادة العامة في األزمات اإلنسانية في 
اإلقليم، داعًيا مجتمع أطراف العمل اإلنساني إلى العمل على تخفيف المعاناة 
البشرية واستخدام الفرصة الفريدة للقمة العالمية للعمل اإلنساني للتواصل مع 

رؤى ووجهات نظر المنظمات اإلنسانية العربية واإلسالمية.

سياسية  حلوالً  الدولي  المجتمع  إيجاد  إلى  الحاجة  على  المعتوق  د/  وشدد 
لألزمات الحالية في اإلقليم، وضمان احترام القانون اإلنساني الدولي، ومساءلة 
الالجئين، مشدًدا على  أعباء استضافة  إلى مزيد من تحمل  منتهكيه. كما دعا 

أهمية تشجيع الحلول األكثر استدامة للفئات المتضررة.

المانحة  والمنظمات  للدول  الرئيسي  الدور  الضوء على  المعتوق  د/  كما سلط 
التي اجتمعت في الكويت في المؤتمرين األخيرين لإلعالن عن التبرعات لألزمة السورية، داعًيا إلى التزام مماثل في 
المؤتمر الثالث إلعالن التبرعات المقرر عقده في 31 آذار/ مارس 2015 بالكويت برعاية صاحب السمو الملكي الشيخ 
صباح األحمد الجابر الصباح. وأشار إلى أهمية االجتماع ربع السنوى المنعقد من قبل مجموعة كبار المانحين من أجل 

سوريا في ضمان فعالية التنسيق بين المانحين الدوليين ودول الخليج العربي.

وبهذه الروح، دعا د/ المعتوق إلى تعاون أكبر بين أطراف العمل اإلنساني الستكشاف سبل لتعزيز االستعداد للطوارئ 
أفضل  تجهيًزا  مجهز  وتعددية  شموالً  أكثر  إنساني  نظام  إنشاء  نحو  وللعمل  لالستجابة،  والوطنية  اإلقليمية  والقدرات 
لمواجهة التحديات في اإلقليم. وشدد على تفرد التاريخ، والثقافة، والقيم التي يتمتع بها اإلقليم، وما يمكنها أن تسهم به في 
العمل اإلنساني العالمي، مكذبة االتهامات المغلوطة باإلرهاب والتطرف ضد المنظمات اإلنسانية العربية واإلسالمية.
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وعلق السيد/ بيتر ماورير، رئيس اللجنة الدولية للصليب األحمر، على تغير 
إلى مدى  أفريقيا، مشيًرا  األوسط وشمال  الشرق  في منطقة  اإلنسانية  الساحة 
النزوح، وعنًفا وصراًعا ممتًدا ومتصاعًدا،  اجتيازها تجربة غير مسبوقة في 
وانتهاكات جمة للقانون اإلنساني الدولي. كما أشار إلى أن عدد الالجئين مثل 
كاألردن،  المضيفة،  للبلدان  التحتية  والبنى  االقتصادات  على  هائالً  ضغًطا 
كما  ومشاركته  نشاطه  وانعدام  الدولي  المجتمع  غياب  وإلى  وتركيا،  ولبنان، 

يجب أن يكون في مشاركة أعباء هذه األزمات. 

العمل اإلنساني بشكل  يتم فيها تفسير أهداف وغايات  التي  الحالية  البيئة  وفي 
مختلف، وكثيًرا ما يتم دمجها في برامج العمل السياسية واألمنية، دعا السيد/ 
المبادئ  أن  على  مشدًد  ونزيه،  ومستقل،  محايد،  إنساني  عمل  إلى  ماورير 
اإلنسانية تعد جزًءا من نموذج مجرب ومختبر يخلق مساحة ضرورية للعمل 
واضح  نهج  اتباع  مؤيًدا  والمتطورة،  الصعبة  الصراع  بيئات  في  اإلنساني 

حيالها. ومترابط 

للقيم  تحدًيا  تمثل  التطرف،  عنف  مع  جنب  إلى  جنًبا  والممتدة،  اإلقليمية  الصراعات  أن  إلى  ماورير  السيد/  وأشار 
على  ويؤثر  االحتياج  زيادة  إلى  يؤدي  مما  اإلنساني،  للعمل  جديد  واقع  خلق  في  وتسهم  الدولي،  للمجتمع  المشتركة 
مع  المبادئ،  على  قائمة  سياقية  حلوالً  التحديات  هذه  مواجهة  وتقتضي  لها.  االستجابة  على  اإلنسانية  المنظمات  قدرة 
اتسامها بالواقعية. ويتضمن ذلك الحد من استخدام القوة، وضمان المعاملة اإلنسانية للفئات المتضررة، وتوفير اإلغاثة 

المقاتلين، والمدنيين. للجرحى والمرضى، والمعتقلين، وغير  الضرورية 

التي  العالمية  باتفايات جينيف، مما يعكس األعراف  الحروب  الحد من  السيد/ ماورير ضرورة استرشاد جهود  وأبرز 
المتغير  الواقع  تعكس  بحيث  التكيف  إلى  تحتاج  الدولية  والسياساتية  القانونية  األطر  بأن  مقًرا  السنين،  تواجدت آلالف 
للصراع، وداعًيا إلى عقد اجتماعي عالمي جديد يسعى للتوافق على العمل اإلنساني، ويجدد تأكيد القيم المشتركة التي 
توجد المساحة الالزمة لتنفيذ األعراف الجوهرية للقانون اإلنساني الدولي. وبموجب هذا العقد، أيد السيد/ ماورير نهًجا 
ثنائًيا لحماية ومساعدة ذوي االحتياج: العمل على إيجاد حلول عملية وشاملة على أرض الواقع، وإشراك األطراف من 

الدولة وغير الدولة على مستوى السياسات والقانون.

بالعمل  للمعنيين  العالمية  الشبكة  لتوسيع  اإلنساني  للعمل  العالمية  القمة  فرصة  انتهاز  إلى  المشاركين  دعا  وأخيًرا، 
اإلنساني، محذًرا من تمييز دور األطراف المحلية على المستجيبين الدوليين، وداعًيا إلى بيئة تعاونية حقيقية تقوم على 

القيم والمبادئ المشتركة دون تحيز. 
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والمنظمات  العالقات  إدارة  مديرة  الحديد/  لينا  السيدة  أعربت  جهتها،  من 
الهاشمية،  األردنية  بالمملكة  المهاجرين  وشؤون  الخارجية  بوزارة  الدولية 
الرؤساء  دور  بأهمية  مشيدة  اإلقليمية،  المشاورة  في  للمشاركين  شكرها  عن 
العربية،  الدول  جامعة  وهم:  اإلقليمية،  التوجيهية  المجموعة  في  المشاركين 

ومنظمة التعاون اإلسالمي، ومكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية.

كما شكرت المشاركين على التوصيات التي تقدموا بها للعملية العالمية للقمة، 
المصلحة  أصحاب  وشجعت  فيها.  مهًما  إسهاًما  تسهم  أن  أملها  عن  معربة 
تحديات  مواجهة  أجل  من  اإلنساني  العمل  نحو  التزامهم  تجديد  على  بأسرهم 
القسري  النزوح  على  الحديد خصوًصا  السيدة/  وشددت  أفضل.  بشكل  اإلقليم 
بالنسبة  سيما  وال  اإلقليم،  في  النطاق  واسعة  بشرية  معاناة  في  تسبب  الذي 
لألطفال، والنساء، والمسنين، وذوي اإلعاقة، وألقى بعبء ضخم على الدول 
الدعم  زيادة  التحديات  هذه  على  التغلب  ويقتضي  الالجئين.  تستضيف  التي 
لتخفيف المعاناة البشرية وتعظيم جهود االستجابة لدى أصحاب المصلحة على 

اختالفهم.

يكون  أن  آملة  اإلقليمية،  المشاورة  استضافة  لفرصة  األردن حكومَة وشعًبا  تقدير  الحديد عن  السيدة/  أعربت  وأخيًرا، 
المشاركون قد واتتهم الفرصة لتذوق ثقافة البلد وتاريخه.
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الخالصة
عن  تعجز  العالمية  اإلنسانية  الجهود  بأن  عام  شعور  إلى  اإلقليمية  المشاورة  من  الرئيسية  والتوصيات  النتائج  أشارت 
الدعوات إلصالح  أفريقيا. وتعالت  الحالية في منطقة الشرق األوسط وشمال  مواكبة نطاق وطبيعة األزمات اإلنسانية 
البنية اإلنسانية وضمان مزيد من الحماية والمساعدة لذوي االحتياج. وأعرب المشاركون عن أملهم وتوقعاتهم في أن 
إلنقاذ  اإلنسانية  الضرورة  تأكيد  إلعادة  الضرورية  التغيرات  لتفعيل  مهمة  فرصة  اإلنساني  للعمل  العالمية  القمة  تمثل 
الحياة وتخفيف المعاناة. وعلى نفس القدر من القوة تأتي التذكرة الدائمة طول العملية أن المعونة اإلنسانية ال يمكن بأي 

حال من األحوال أن تحل محل العمل السياسي.

عنها،  الناشئة  التوصيات  تنفيذ  ولبدء  اإلقليمية،  المشاورة  عملية  خالل  نشأت  التي  والشراكات  الزخم  من  ولالستفادة 
أصحاب  أفريقيا  وشمال  األوسط  الشرق  لمنطقة  اإلنساني  للعمل  العالمية  للقمة  اإلقليمية  التوجيهية  المجموعة  تشجع 
المستفادة من خبراتها. ومن  الدروس  إجراءات محددة، ومشاركة  إلى  التوصيات، وتحويلها  بريادة  المعنيين  المصلحة 
شأن هذه المجموعة االستمرار في العمل لدعم المزيد من المشاورات في اإلقليم، ولتشجيع تنفيذ التوصيات في المرحلة 

المؤدية إلى المشاورة العالمية للقمة المقرر عقدها في تشرين أول/ أكتوبر 2015 وإلى القمة في أيار/ مايو 2016.
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المالحق

الملحق 1: مراجع إلى الوثائق الخلفية

الموسعة  المشاورات  نتائج  ولتجميع  اإلقليمية  المشاورة  اجتماع  بهما  يسترشد  لكي  داعمتين رئيسيتين  وثيقتين  إعداد  تم 
مع أصحاب المصلحة التي سبقت االجتماع األخير باألردن. ويمكن االطالع عليهما من خالل الرابطين التاليين:

التحليــل  التحضيــري ألصحــاب المصلحــة  
المشاورة اإلقليمية لمنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا بخصوص القمة العالمية للعمل اإلنساني

MARCH 2015

SCOPING PAPER  •   I
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ورقة استطالعية

المشاورة اإلقليمية
للشرق األوسط وشمال أفريقيا

عمــان، األردن، ۳-٥ آذار/ مارس ۲۰۱٥ 

https://www.worldhumanitariansummit.org/
whs_mena/stakeholderconsultationreport

التقرير التحليلي ألصحاب المصلحة ورقة استطالعية

https://www.worldhumanitariansummit.
org/whs_mena/scopingpaper
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الملحق 2: موجز الرؤساء المشاركين

أجريت المشاورات اإلقليمية للشرق األوسط وشمال أفريقيا في البحر الميت، األردن، في الفترة من  3-  5 مارس/آذار 
وبرئاسة  الهاشمية  األردنية  المملكة  قبل حكومة  وباستضافة كريمة من  اإلنسانية  للعمل  العالمية  للقمة  استعداداً   2015

مشتركة من قبل جامعة الدول العربية، ومنظمة التعاون اإلسالمي، ومكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية.

واتساقاً مع النهج الذي تبناه أصحاب المصلحة المتعددون للقمة، ضم االجتماع 180 مشاركا من 17 دولة  )و نشير الى 
الدول االعضاء باألمم المتحدة( المنظمات اإلقليمية والمجتمع المدني والمجتمعات المحلية المتضررة والمنظمات غير 
الحكومية الوطنية والدولية ووكاالت األمم المتحدة والحركة الدولية للصليب األحمر والهالل األحمر والقطاع الخاص 
واألوساط األكاديمية، وعدد من رجال الدين المعنيين بالعمل االنساني فضال عن مراقبين من ثالث دول استضافت أو 
ستستضيف المشاورات الخاصة بالقمة اإلنسانية العالمية. وسبق االجتماع مشاورات تحضيرية ألصحاب المصلحة مع 

1230 شخص يمثلون الشرائح المعنية بالعمل اإلنساني. 

المرحلة  في  استشارتهم  تم  الذين  المصلحة  أصحاب  أبداه  ما  على  اإلقليمية  المشاورات  في  المشاركين  معظم  وأكد 
بأن  رأيهم  وعن  المنطقة  في  اإلنسانية  المعاناة  استمرار  تجاه  قلقهم  عميق  عن  أعربوا  حيث  للمشاورات،  التحضيرية 
الضرورية  االجراءات  اتخاذ  بأسره  العالم  وفي  المنطقة  في  القرار  أصحاب  على  وأن  قبوله  يمكن  ال  الحالي  الوضع 
إليقاف هذا الوضع المأساوي ومعالجة األسباب الجذرية للمعاناة اإلنسانية في المنطقة مع التأكيد على أنه ال توجد حلول 
واعتبارها  الفلسطيني  للشعب  الممتدة  المحنة  الضوء على  المشاركين  العديد من  كما سلط  السياسية.  للمشاكل  إنسانية 
مثاالً محورياً لهذه المشاكل، داعين إلى وضع حد لالحتالل وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وفاء بالحق الثابت للشعب 

المصير. تقرير  الفلسطيني في 

قضايا  ست  على  أفريقيا  وشمال  األوسط  الشرق  بمنطقة  اإلنساني  للعمل  العالمية  للقمة  اإلقليمية  المشاورات  ركزت 
اإلنساني،  والوصول  المدنيين،  حماية  في  وتتمثل  المصلحة.  ألصحاب  التحضيري  التحليل  عن  انبثقت  التي  تلك  من 
واألزمات الممتدة والنزوح، وتمركز االستجابة اإلنسانية محلياً، والتأهب لحاالت الطوارئ، والتمويل اإلنساني. وسيتم 

النظر في عدد من القضايا األخرى في سياق االجتماعات التحضيرية القادمة.

الرئيسية والتوصيات: النتائج  وفيما يلي 

حماية المدنيين. 1

أكبر  باحترام  المطالبة  إلى  أفريقيا  األوسط وشمال  الشرق  منطقة  في  المدنيين  الهجمات على  وتيرة وشدة  ازدياد  أدى 
لالتفاقيات والمعاهدات الدولية التي تحكم حماية المدنيين. وتم التأكيد على المسؤولية األساسية للدول في هذا الصدد مع 
ضرورة تطبيق هذه االتفاقيات واإللتزام بعمليات الرصد والمساءلة المرتبطة بها. واشتملت هذه المطالب على ما يلي:

االنضمام إلى األدوات الدولية المتعلقة بحماية المدنيين، وخاصة البروتوكول اإلضافي الثاني لمعاهدات جنيف 	 
واتفاقية الالجئين لعام 1951.

تشكيل لجان وطنية مختصة بالقانون اإلنساني الدولي تعمل على مواءمة التشريعات الوطنية ذات الصلة مع 	 
قواعد القانون الدولي اإلنساني، إذا لم تكن هذه اللجان قد أنشأت حتى اآلن.

من 	  غيرهم  وكذلك  والشرطة،  المسلحة  للقوات  الدولي  اإلنساني  القانون  قواعد  حول  تدريبية  دورات  عقد 
المسؤولين المعنيين، بدعم من الجهات المانحة ومشاركة الجهات الفاعلة ذات الصلة في المجال اإلنساني.

آليات 	  إنشاء  خالل  من  للمساءلة  االنتهاكات  مرتكبي  وتقديم  الدولي  اإلنساني  القانون  تطبيق  ومتابعة  رصد 
وطنية أو دولية، أو تفعيل القائم منها.
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العربي  المغرب  واتحاد  اإلسالمي  التعاون  ومنظمة  العربية  الدول  جامعة  مثل  اإلقليمية  المنظمات  المشاركون  حث 
أدوات  اعتماد  ذلك  أن يشمل  الممكن  المدنيين. ومن  يتعلق بحماية  فيما  تعزيز دورهم  الخليجي على  التعاون  ومجلس 
إقليمية لحماية ومساعدة النازحين، في ضوء خبرات وتجارب المناطق األخرى، ووضع آليات لرصد وتسجيل انتهاكات 
في  التوافق  وتعزيز  المساعدات،  بإيصال  المتعلقة  والقضايا  المدنيين،  من  الضحايا  وسقوط  الدولي،  اإلنساني  القانون 

اآلراء بين الدول األعضاء بشأن المفاهيم والتدابير المحددة المطلوبة لحماية المدنيين في حاالت الصراع.

التي تهدف إلى  المبادرات  الكافي للحماية ودعم  التمويل  كما حثوا مجتمع المانحين الدوليين أيضا على ضمان توفير 
نشر مفاهيم ومبادئ القانون اإلنساني الدولي وحقوق اإلنسان في المنطقة.

الدولي اإلنساني وتيسير  القانون  باحترام  المسلحة،  الجماعات  أطراف الصراع، بما في ذلك  التزام  وطالبوا بضرورة 
جهود الفاعلين في العمل اإلنساني، من خالل ضمان إمكانية الوصول ورفع القيود التي تؤثر على عملها. وهو أمر قد 
يتطلب من الجهات العاملة في المجال اإلنساني االنخراط في مفاوضات مع األطراف المتنازعة، بما في ذلك الجماعات 
إنسانية مشروعة  الحوار ألسباب  الشكل من  هذا  تشجيع  ينبغي  الدولي،  اإلنساني  القانون  مبادئ  وتماشيا مع  المسلحة. 

وأال يتم تجريمه. 

ودعوا أن تكون الحماية في قلب العمل اإلنساني، مع وجود آليات خاصة لتنفيذ هذا الهدف في كل منظمة بشكل يتناسب 
بداية  منذ  اإلنساني  الدولي  القانون  خروقات  ورصد  مراقبة  تتم  أن  أهمية  إلى  باإلضافة  قوتها.  ومواطن  مهامها  مع 
األزمات. وأن تتأكد المنظمات اإلنسانية من اعتبار الحماية عنصرا أساسيا في تقييم االحتياجات اإلنسانية، بما في ذلك 
بين  فعاالً  تنسيقاً  يتطلب  مما  اإلعاقة،  وذوي  والنازحين،  واألطفال،  النساء،  مثل  بعينها  لمجموعات  الحماية  احتياجات 
المتعلقة  بالمسائل  التدريب وتعريف موظفيها  قدراتها من خالل  اإلنسانية تحسين  المنظمات  المختلفة. وعلى  القطاعات 

الحماية. بموضوع 

وأشار المشاركون إلى الدور الهام للسلطات المحلية ومنظمات المجتمع المدني، بما في ذلك الجمعيات الوطنية للهالل 
المحلية في  والممارسات  والتقاليد  العادات  تطبيق  ذلك من خالل  بما في  المدنيين  األحمر والصليب األحمر في حماية 
تم  وقد  المضيفة.  والمجتمعات  والمهاجرين  للنازحين  اإلنساني  الدولي  القانون  حول  المعلومات  ونشر  المدنيين  حماية 
اإلقرار بدور اإلعالم كأداة هامة البد من االستفادة منها في جهود رفع الوعي عن خروقات القانون الدولي اإلنساني 

والدعوة إلى احترامه والتمسك به. 

واعتبرت قضية حماية المدنيين من المبادئ العالمية الراسخة منذ القدم من خالل األطر والممارسات القائمة في التقاليد 
والقواعد الدينية وغيرها في المنطقة، وكانت هناك دعوات الستكشاف أوجه التكامل بينها وبين أطر الحماية القانونية 
الدولية بهدف تطوير ممارسات محددة السياق والتدخالت التي يمكن أن توفر حماية أفضل للمدنيين على أرض الواقع. 

وتم التأكيد على دور القيادات الدينية في جهود توفير الحماية وتسهيل المساعدات اإلنسانية.

الوصول اإلنساني. 2

تم التأكيد على مبدأ سيادة الدولة، كما تم التعرض بالتفصيل لصعوبة الوصول إلى األشخاص المتضررين من النزاعات 
والكوارث كأحد التحديات الكبرى في المنطقة. وان على الحكومات وأطراف النزاع األخرى في المنطقة، بما في ذلك 
الجماعات المسلحة، تسهيل الوصول اإلنساني غير المشروط للمساعدات اإلنسانية والعاملين في المجال اإلنساني في 

المنطقة للمجتمعات والفئات المتضررة مع فتح المجال إلحصائهم وتحديد احتياجاتهم.  

يتطلب وصول المساعدات اإلنسانية من المنظمات اإلنسانية التفاوض مع األطراف المعنية لتحقيق هدفها بالوصول الى 
المحتاجين. وفي هذا السياق، تم إعادة التأكيد على مبادئ العمل اإلنساني وعلى أهميتها في تمكين المنظمات اإلنسانية 

من العمل في مناطق الصراع.

االحتياج  أساس  على  إعطائها  يتم  المساعدات  أن  من  والتأكد  اإلنساني  العمل  تسييس  عدم  بشأن  الدعوات  وتكررت 
اإلنساني وبشكل شفاف. وٌنظر لمجلس األمن الدولي باعتباره المحفل الذي كثيرا ما تسيس فيه القضايا اإلنسانية. وفي 

هذا الصدد تم تأكيد رفض استخدام حق الفيتو في القرارات المتعلقة بالعمل اإلنساني.
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وفي حين تم االقرار بأهمية مكافحة اإلرهاب في المنطقة، شدد المشاركون على ضرورة تخفيف األثر السلبي للقوانين 
قبل  اإلنساني، مع دعوات من  والوصول  المالية  والتحويالت  اإلنساني  التفاوض  الصلة على عملية  ذات  واإلجراءات 
القانونية  الفاعلة اإلنسانية إلى مزيد من الوضوح لآلثار المترتبة على هذه القوانين وتوفير الحماية  العديد من الجهات 

للمنظمات االنسانية للحفاظ على قدرتها على العمل.

التدابير  من  بالمزيد  والمطالبة  والممتلكات،  اإلنساني  المجال  في  والعاملين  المدنيين  ضد  االعتداءات  إدانة  تم  وقد 
وغير  الحكومية  المعنية،  الجهات  لمساءلة  آليات  إيجاد  إلى  الحاجة  وتأكيد  اإلنسانية.  للمساعدات  المحتاجين  لحماية 
ومطالبتهم  اقتصادية،  أو  مالية  خسائر  في  تسببوا  ما  إذا  المالية  المسئولية  ذلك  في  بما  المسئولية  وتحميلهم  الحكومية، 

بدفع التعويضات للمرافق الطبية والتعليمية وغيرها من المرافق في حال تضررها.

كأساس  الخدمات  لهم  تقدم  التي  األشخاص  قريبة من  اإلنسانية  المنظمات  تكون  أن  أهمية  المشاركون على  كما شدد 
لبناء الثقة والقبول من هذه المجتمعات. وعلى المنظمات اإلنسانية والمساهمة في دعم الشركاء المحليين وتمكينهم من 

الوصول للموارد المالية واألصول الالزمة وخطط التأمين لضمان أمن العاملين وأمانهم.

األزمات الممتدة والنزوح. 3

عاتق  على  يقع  الذي  والعبء  مستدامة-   حلول  إلى  حاجتهم  ذلك  في  بما  النازحين-  باحتياجات  الوعي  رفع  سياق  في 
الحكومات والمجتمعات المضيفة، تكررت الدعوة للمشاركة في تحمل عبء استضافة الالجئين المتزايد من قبل المجتمع 
الدولي وبرزت الحاجة لضمان وجود نهج شمولي ألداره األزمات، بما في ذلك موجات النزوح المتوقعة في المستقبل. 
ودمج  لالستجابة  التخطيط  عند  المضيفة  المجتمعات  احتياجات  إدراج  اإلنساني  المجال  في  الفاعليين  على  ثم،  ومن 
المكونات اإلنسانية والتنموية الفورية في االستجابة بما يتوافق مع األولويات المحلية والوطنية. وأصبح من الضروري 
إجراء تدخالت تنموية في المراحل األولى، بما في ذلك دعم االقتصاد المحلى وضخ استثمارات في الخدمات األساسية 

والبنية التحتية التي يمكن أن تكون ذات فائدة للنازحين والمجتمعات المضيفة على حد سواء. 

أكد المشاركون على ضرورة توسيع نطاق استخدام البرامج القائمة على الدعم النقدي المنسق والفعال لتزويد النازحين 
بالمزيد من الخيارات وإدراج برامج مثل التوظيف المؤقت لألفراد المتضررين كجزء من برامج االستجابة اإلنسانية 

لضمان إيصال الخدمات بشكل يحفظ كرامة المحتاجين، مع ايالء االولوية لبرامج العودة الطوعية. 

لمساعدة  تفضيلية  على شروط  قائم  استثمار  توفير  على  الدولية  المالية  المؤسسات  إلى ضرورة حث  كذلك  وأشاروا 
الدول ذات الدخل المتوسط لكي تتحمل عبء استضافة الالجئين والتعامل مع النازحين على وجه السرعة. 

كما ينبغي إنشاء شبكة من المؤسسات األكاديمية والتدريبية ودعمها للعمل على تطوير الخبرات اإلدارية والتقنية في 
إدارة الكوارث. 

السن  وكبار  النساء  على  وباألخص  الممتد  والنزوح  العنيفة  لألزمات  واالجتماعي  النفسي  األثر  على  التركيز  أهمية 
واألطفال وتضمين ذلك في إطار خطط االستجابة.
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تمركز االستجابة اإلنسانية محليا. 4

مشاركة  أهمية  ذلك  في  بما  اإلنسانية،  االستجابة  والوطنية  المحلية  السلطات  تقود  أن  أهمية  على  المشاركون  أكد 
األشخاص المتضررين. وأن تعمل الجهات الفاعلة في المجال اإلنساني الدولي على وضع معايير بناء القدرات المحلية 
التي تحفز  التدابير  تتطلب تطوير  والتي  المناسب  الوقت  انهاء جهودهم في  لتمكينهم من  برامجهم  يتجزأ من  كجزء ال 

على ذلك.

ينبغي كذلك أن تتلقى المنظمات المحلية قدرا أكبر من التمويل اإلنساني وأن تتوفر لديهم القدرة على الوصول المباشر 
لتلك المصادر التمويلية. ويتطلب ذلك رفع الكفاءة عن طريق ازالة المستويات المتعددة من التعاقد والوسطاء وزيادة 
إلى  وصوال  الطوارئ  حاالت  في  االستجابة  صناديق  مثل  القطري  المستوى  على  المشتركة  الصناديق  في  المساهمة 

الجهات الفاعلة على المستوى المحلى والوطني.

ودعا المشاركون أن تكون آليات التنسيق اإلنسانية أكثر شموال وتكامال وٌتمكن المشاركة من قبل المنظمات المحلية. 
في  الفاعلة  الجهات  في  التنوع  لتعكس  الوكاالت وتطويرها  بين  المشتركة  الدائمة  اللجنة  في  النظر  إعادة  أيضا  ويجب 
العمل اإلنساني والتحديات التي تواجههم في مناطق محددة بما في ذلك بحث امكانية تحقيق الالمركزية في عمل اللجنة. 
ولتحقيق قدر أكبر من الثقة والتعاون بين المنظمات المحلية والمنظمات الدولية، على األخيرة أن تظهر قدرا أكبر من 

الشفافية فيما يخص سبل اتخاذ القرار ومعايير انتقاء الشركاء.

االستعداد والتأهب لحاالت الطوارئ. 5

األخذ  مع  المنطقة،  في  المخاطر  وفهم  الطوارئ  لحاالت  واالستعداد  التأهب  إلى  األولوية  بإيالء  المشاركون  طالب 
الحضرية  المناطق  على  التداعيات  في  االختالفات  ذلك  في  بما  بها،  الخاصة  والسياقات  الضعف  مواطن  االعتبار  في 
األكاديمية  المؤسسات  مع  أكبر  بقدر  روابط  بناء  من  بدءا  مشترك  بشكل  المتعددة  المخاطر  تحليل  وتشجيع  والريفية.  
واالستجابة  المعرفة  القائم على  المبكر  اإلنذار  في  الفاعلية  من  أكبر  قدر  لتحقيق  الخاص  والقطاع  والتنموية  والبحثية 

المبكرة لكل من األزمات الناجمة عن الكوارث الطبيعية أو الصراعات.

بما  الطوارئ  حاالت  في  والتأهب  االستعداد  حول  الوطنية  التشريعات  وتنفيذ  لتطوير  الحكومات  المشاركون  ودعا 
المدني  والمجتمع  للوزارات  والمسئوليات  األدوار  وتحديد  المبكر  اإلنذار  وأنظمة  الطوارئ  لحاالت  التخطيط  ذلك  في 
والجمعيات الوطنية للهالل األحمر والصليب األحمر والقطاع الخاص والجهات المعنية األخرى. واعُتبر دمج االستعداد 
للطوارئ في مناهج التعليم على مختلف المستويات التعليمية من األمور الهامة لغرس ثقافة الوقاية واالستجابة السريعة.

أن  االعتبار  في  اخذا  الطوارئ،  لحاالت  والتأهب  لالستعداد  الميزانية  من  جزء  تخصيص  الحكومات  على  ينبغي  كما 
االستثمار في التأهب لحاالت الطوارئ أكثر جدوى من الناحية االقتصادية إذا قورن بتكلفة االستجابة. وعلى الحكومات 
أو  المنطقة  من  المستفادة  الدروس  على  والبناء  الطوارئ  لحاالت  التأهب  حول  اإلقليمية  واألدوات  اآلليات  اعتماد 

خارجها.

الطوارئ. ويشمل  المدني لالستعداد بشكل أفضل لحاالت  المجتمع  تقوية قدرات منظمات  أهمية  المشاركون على  شدد 
ذلك دعم شكل مؤسسي الطابع النخراط الشباب في العمل اإلنساني، حيث تم على نطاق واسع االعتراف والثناء على 

أهمية دور ومساهمة الشباب في العمل اإلنساني والتعافي والتنمية.
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التمويل اإلنساني. 6

تحتاج  كما  المتاحة.  والموارد  اإلنسانية  االحتياجات  زيادة  بين  التمويل  فجوة  لمعالجة  واسعة  دعوات  هناك  كانت 
المنظمات اإلنسانية إلى تنسيق الجهود لتحسين كفاءتهم مثل زيادة استخدام البرامج المبنية على الدعم النقدي وتخفيض 
والموارد  االبتكار  من  لالستفادة  الخاص  القطاع  مع  التواصل  من خالل  أيضا  ذلك  تحقيق  ويمكن  اإلدارية.   التكاليف 
الضريبية  االعفاءات  خالل  من  اإلنساني  العمل  في  الخاص  القطاع  مشاركة  تشجيع  تم  ذلك،  على  عالوة  والخبرات. 

ممكنة. كحوافز 

المانحين لألزمة السورية لضمان  التمويل على غرار مجموعة كبار  المانحين ونداءات  إيجاد آليات متابعة لمؤتمرات 
اإليفاء بالتعهدات في الوقت المناسب.

اقتراح  وتم  المنطقة  في  والوطنية  اإلقليمية  المنظمات  عمل  لدعم  اإلسالمي  بالعطاء  المرتبطة  والتقاليد  الثقافة  نشر 
وسائل عديدة لتحقيق هذا الهدف. ويتطلب ذلك حوارا مع المؤسسات والخبراء للخروج بمقترحات ملموسة حول كيفية 

تحقيق ذلك.  

إقليمية  آليات  إيجاد  ينبغي  ولذلك  المنطقة.  في  اإلنساني  للتمويل  شاملة  رؤية  التمويلي  العجز  حجم  فهم  يتطلب  كما 
ووطنية بهدف جمع المعلومات حول التمويل من مختلف القطاعات التي تعمل بالمنطقة. ويعد قرار مجلس جامعة الدول 

العربية على مستوى القمة الذي اتخذ في مارس 2014 أحد الوسائل للمضي قدما لتحقيق ذلك.

الصمود  على  القدرة  لبناء  التنموية  األبعاد  على  تركز  مستدامة  مساهمات  أيضا  التمويل  في  العجز  معالجة  وتتطلب 
باإلضافة إلى تلبية احتياجات األشخاص الفورية. ويتطلب ذلك تمويال إنسانيا على المدى الطويل باإلضافة إلى تشجيع 

التمويل التنموي. وكانت هناك بعض الدعوات لمساهمات مالية إلزامية لألزمات اإلنسانية األكبر حجماً وأثراً.

المالحظات الختامية

عكست النتائج والتوصيات الرئيسية توجهاً عاماً في الرؤى المطروحة بأن الجهود اإلنسانية غير قادرة على التصدي 
بفعالية لحجم وطبيعة األزمات اإلنسانية الحالية. وكانت هناك دعوات إلصالح منظومة العمل اإلنساني الحالية وطرق 
عملها لضمان قدر أكبر من الحماية والمساعدة للمحتاجين، وأعرب المشاركون عن توقعات وآمال بالدور الهام للقمة 
العالمية للعمل اإلنساني في وضع هذه التغييرات حيز التنفيذ وإلعادة التأكيد على الضرورة اإلنسانية الحتمية أال وهي 

إنقاذ األرواح وتخفيف المعاناة البشرية، وأال تستخدم المساعدات اإلنسانية كبديل عن العمل السياسي.

وقد جمعت المشاورات اإلقليمية للشرق األوسط وشمال أفريقيا استعداداً للقمة العالمية للعمل اإلنساني مجموعة فريدة 
من الجهات اإلنسانية الفاعلة وتم التعبير عن األمل في استمرار هذه الشبكة من المعنيين بالعمل اإلنساني في المنطقة 

وأن تمهد الطريق لشراكات واسعة النطاق من شأنها أن تدفع بهذه التوصيات إلى األمام.

األمم  ومكتب  اإلسالمي  التعاون  ومنظمة  العربية  الدول  جامعة  المشتركة:  الرئاسة  اعدته  الذي  الملخص  اعتماد  تم 
اإلنسانية.  الشؤون  لتنسيق  المتحدة 

والجدير بالذكر أن ملخص الرئاسة المشتركة هذا ال يعتبر وثيقة توافقية يجمع عليها كافة المشاركين ولكنه يلتقط النتائج 
ويمكن  تفصيال  أكثر  تقرير  يعد  وسوف  اإلقليمية.  المشاورات  في  المشاركون  عنها  عبر  التي  الرئيسية  والتوصيات 

 .www.worldhumanitariansummit.org/whs_mena :االطالع عليه على

وتحث الرئاسة المشتركة كافة األطراف الفاعلة في المنطقة على دعم هذه التوصيات وتحويلها إلى تدابير محددة وتبادل 
الدروس حول تجارب كل منهما.
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الملحق 3: برناج المشاورة اإلقليمية للشرق األوسط وشمال أفريقيا

۲۰۱٥ ۲
۲۱:۰۰ – ۱۷:۰۰

۲۰۱٥ ۳
 ۰۹:۰۰ - ۰۸:۰۰

۰۹:۱٥ - ۰۹:۰۰
SOS

  ۱۰:۳۰– ۰۹:۱٥
 
  

  
  

۱۱:۱٥ – ۱۰:۳۰

۱۱:۳۰ – ۱۱:۱٥

۱۱:۳٥ – ۱۱:۳۰

۱۲:۰٥ – ۱۱:۳٥

۱۲:۱٥ – ۱۲:۰٥
۱۳:۳۰ – ۱۲:۱٥

۱٦:۳۰ – ۱۳:۳۰
۸

۱۷:۰۰ – ۱٦:۳۰

•
•

•
•

كلمة ترحيب من الميسر العام/ مقدم المتحدثين

كلمات افتتاحية رفيعة المستوى من كل من 
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•

•

•

۱۷:٤٥ – ۱۷:۰۰

۱۷:٤٥ ً

۲۰۱٥ ٤

۱۰:۰۰ – ۰۹:۰۰

۱۳:۰۰ – ۱۰:۰۰
۸

۱٤:۰۰ – ۱۳:۰۰

۱۷:۰۰ – ۱٤:۰۰
ً ۸

۱۹:۳۰ – ۱۸:۰۰

  
  
  
 

 SOS  

•

•

•
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۲۰۱٥  ٥

۱۱:۰۰ – ۰۹:۳۰

ً
۱۱:٤٥ – ۱۱:۰۰

۱۳:۰۰-۱۱:۰۰
ً

 
۱۳:۱٥ – ۱۲:۳۰

  

۱۳:۲٥-۱۳:۱٥

۱٤:۳۰ – ۱۳:۲٥

•
•

كلمات ختامية رفيعة المستوى:
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الملحق 4: قائمة المشاركين

الحكومات  
نوع التمثيلالمنظمةالدولة

دولة عضووزارة الشؤون الخارجية الجزائر

دولة عضووزارة الشؤون الخارجيةمصر

دولة معنيةوزارة الشؤون الخارجيةألمانيا

دولة عضووزارة الشؤون الخارجيةالعراق

دولة عضووزارة الشؤون الخارجيةاألردن

المملكة العربية 
دولة عضووزارة الشؤون الخارجيةالسعودية

دولة عضووزارة الشؤون الخارجيةالكويت

دولة عضووزارة الشؤون الخارجيةلبنان

دولة عضووزارة الشؤون الخارجيةليبيا

وزارة الشؤون الخارجية المغرب
دولة عضوالبعثة الدائمة للمملكة المغربية لدى األمم المتحدة

دولة عضووزارة الشؤون الخارجيةهولندا

دولة عضووزارة الشؤون الخارجية عمان

وزارة الشؤون االجتماعيةفلسطين
دولة عضووزارة التخطيط والتنمية اإلدارية

دولة عضووزارة الشؤون الخارجيةقطر

دولة معنيةوزارة العالقات والتعاون الدوليجنوب أفريقيا

دولة معنيةوزارة الشؤون الخارجية سويسرا

دولة عضووزارة الشؤون الخارجيةسوريا

وزارة الشئون الخارجيةتونس
دولة عضووزارة الشؤون االجتماعية

وزارة الشؤون الخارجية تركيا
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı )AFAD(دولة معنية

دولة عضووزارة التنمية والتعاون الدولي اإلمارات

وزارة الشؤون الخارجية اليمن
دولة عضووزارة التخطيط والتعاون الدولي
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المنظمات اإلقليمية

نوع التمثيلالمنظمة

منظمة إقليميةاإلتحاد اإلفريقي 

منظمة إقليميةمجلس التعاون لدول الخليج العربية

منظمة إقليميةجامعة الدول العربية

منظمة إقليميةمنظمة التعاون اإلسالمي

منظمة إقليميةجامعة نايف العربية للعلوم األمنية

المنظمات المحلية

نوع التمثيلالمنظمةالدولة 

مجتمع مدنيالمؤسسة الخيرية الملكيةالبحرين

الهيئة القبطية اإلنجيلية للخدمات اإلجتماعيةمصر
بنك الطعام

مجتمع مدني 

Harikarالعراق
جمعية االمل العراقية

لجنة تنسيق المنظمات غير الحكومية ألجل العراق
مركز تقدم من أجل المرأة

مجتمع مدني

كاريتاس األردناألردن
الهيئة الخيرية األردنية الهاشمية

مؤسسة نور الحسين

مجتمع مدني

مجتمع مدنيمؤسسة الوليد بن طاللالمملكة العربية السعودية

مجتمع مدنيالهيئة الخيرية اإلسالمية العالميةالكويت

مؤسسة عامللبنان
مؤسسات اإلمام الصدر

Lebanon Support Network
اتحاد الجمعيات اإلغاثية والتنموية

مجتمع مدني

مجتمع مدنيمؤسسة الشيخ الطاهر الزاوي لألعمال الخيريةليبيا

مجتمع مدنيمؤسسة محمد الخامس للتضامنالمغرب

مجتمع مدنيالهيئة العمانية لألعمال الخيريةعمان

مركز معا للتنميةفلسطين
جمعية اإلغاثة الطبية الفلسطينية

اتحاد لجان العمل الزراعي
مركز شؤون المرأة واألسرة

مجتمع مدني
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قطر الخيريةقطر
آيادي الخير نحو آسيا

مؤسسة الشيخ ثاني بن عبدهللا للخدمات اإلنسانية

مجتمع مدني

بطريركية أنطاكية وسائر المشرق للروم األرثوذكسسوريا
منظمة شفق سوريا

مجتمع مدني

مجتمع مدنيتونس الخيريةتونس

مجتمع مدنيالمدينة اإلنسانية العالميةاإلمارات

مجتمع مدنيالمنتدى اإلنساني باليمناليمن

المنظمات الدولية

نوع التمثيلالمنظمة

Crisis Actionمنظمة غير حكومية دولية

أمم متحدةاللجنة اإلقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا 

أمم متحدةمنظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة

منظمة غير حكومية دوليةالمجلس الدولي للوكاالت الطوعية

منظمة دوليةمنظمة الهجرة الدولية

منظمة غير حكومية دوليةمنتدى المنظمات غير الحكومية الدولية من أجل األردن

منظمة غير حكومية دوليةمنتدى المنظمات غير الحكومية الدولية  من أجل لبنان

منظمة غير حكومية دوليةأطباء بال حدود

Mercy Corps Lebanonمنظمة غير حكومية دولية

منظمة غير حكومية دوليةالمجلس النرويجي لالجئين

Oxfamمنظمة غير حكومية دولية

أمم متحدةالمنسق اإلنساني اإلقليمي لألزمة السورية

أمم متحدةالمنسق المقيم/ اإلنساني باألردن

SOS منظمة غير حكومية دوليةقرى األطفال

أمم متحدةالمقرر الخاص لألمم المتحدة المعنى بحقوق اإلنسان للنازحين داخليا

منظمة غير حكومية دوليةمنتدى المنظمات غير الحكومية الدولية اإلقليمي  من أجل سوريا

أمم متحدةمنظمة األمم المتحدة للطفولة
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أمم متحدةالمفوضية السامية لشؤون الالجئين

أمم متحدةمكتب األمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث

أمم متحدةمكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية

أمم متحدةصندوق األمم المتحدة للسكان

أمم متحدةوكالة األمم المتحدة لغوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين في الشرق األدنى

أمم متحدةمبعوث األمين العام لألمم المتحدة للشؤون اإلنسانية

أمم متحدةهيئة األمم المتحدة للمرأة

أمم متحدةبرنامج األغذية العالمي

أمم متحدةمنظمة الصحة العالمية

منظمة غير حكومية دوليةمنتدى المنظمات غير الحكومية الدولية من أجل اليمن

حركات الهالل والصليب األحمر

نوع التمثيلالمنظمةالدولة 

حركة الهالل والصليب األحمرالهالل األحمر المصريمصر

حركة الهالل والصليب األحمرجمعية الهالل األحمر العراقيالعراق

حركة الهالل والصليب األحمرالجمعية الوطنية للهالل األحمر األردنياألردن

المملكة العربية 
حركة الهالل والصليب األحمرهيئة الهالل األحمر السعوديالسعودية

حركة الهالل والصليب األحمرجمعية الهالل األحمر الكويتيالكويت

حركة الهالل والصليب األحمرالصليب األحمر اللبنانيلبنان

حركة الهالل والصليب األحمرالهالل األحمر الليبيليبيا

حركة الهالل والصليب األحمرجمعية الهالل األحمر الفلسطينيفلسطين

حركة الهالل والصليب األحمرالهالل األحمر القطريقطر

حركة الهالل والصليب األحمرالهالل األحمر التونسيتونس

حركة الهالل والصليب األحمراللجنة الدولية للصليب األحمرإقليمي

حركة الهالل والصليب األحمراالتحاد الدولي لجمعيات الصليب األحمر والهالل األحمرتونس
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الشركاء المرتبطين

نوع التمثيلالمنظمةالدولة 

مؤسسات أكاديميةالجامعة األمريكية بالقاهرةمصر

الشباباتحاد طلبة الطب الدولي

القطاع الخاصمجموعة طالل أبوغزالةاألردن

مؤسسات دينيةالكنيسة اإلنجيلية األسقفية العربية

مؤسسات دينيةالمركز األردني لبحوث التعايش الديني 

مؤسسات أكاديميةالجامعة األمريكية ببيروتلبنان

الشبابالمنظمة العالمية للحركة الكشفية المغرب

الشبابمنتدى شارك للشبابفلسطين

مؤسسات أكاديميةمركز بروكنجز الدوحةقطر

مؤسسات أكاديميةمركز الجزيرة للدراسات

مؤسسات أكاديميةكلية هارفارد للحقوقإقليمي

Professionals in Humanitarian Assistance and Protec-
tion

مؤسسات أكاديمية

مؤسسات أكاديميةمعهد غرب آسيا وشمال أفريقا

مؤسسات ماليةالبنك اإلسالمي للتنمية

Y-Peerالشباب

القطاع الخاصLinklatersاإلمارات

الشبابمؤسسة تنمية القيادات الشابةاليمن



الفئات المتضررة

نوع التمثيل الدولة

فئات متضررةالعراق

فئات متضررةاألردن

فئات متضررةفلسطين

فئات متضررةسوريا

فئات متضررةاليمن
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